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JFAL disponibiliza pauta de audiências do Pje na Internet

O advogado Cid Marconi é nomeado 
desembargador federal do TRF5

de Junho1
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Aniversariantes

Justiça Eleitoral

Matroginásitca: Bem-estar familiar
e combate ao sedentarismo

advogado cearense Cid Mar-
coni Gurgel de Souza foi 

escolhido pela presidente Dilma 
Rousseff para o cargo de desem-
bargador federal do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5, 
cuja vaga é destinada à Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), em 
decorrência da aposentadoria da 
desembargadora federal emérita 
Margarida Cantarelli, ocorrida em 
março do ano passado. A nome-
ação de Cid Marconi foi publica-
da na edição de sexta-feira (29) 
do Diário Oficial da União (DOU). 
Cid Marconi disputou a vaga com 
os advogados Maria Lúcia Caval-
canti Jales Soares (RN) e Aquiles 
Viana Bezerra (PE). A lista tríplice 

foi escolhida pelo Pleno do TRF5, 
durante sessão realizada no dia 11 

de março deste ano, a partir da 
lista sêxtupla enviada pela OAB 
ao TRF5, no dia 3 de fevereiro 
de 2015. 
Perfil – Cid Marconi é gradu-
ado em Engenharia Mecânica 
e em Direito pela Universida-
de Federal do Ceará (UFC). O 
advogado é pós-graduado em 
Direito Processual Civil e mes-
tre em Direito Constitucional, 
todos pela Universidade de 
Fortaleza (UNIFOR). Foi juiz 
efetivo do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-CE). Na política, 
foi vereador do município de 
Fortaleza, durante o período 

de 1993-2000. É Presidente da Cid 
Marconi Advocacia.

A equipe do Núcleo de Tecnolo-
gia da Informação (NTI) da Jus-
tiça Federal em Alagoas (JFAL) 
desenvolveu ferramenta capaz de 
apresentar a pauta de todas as 
audiências dos Processos Eletrô-
nicos (PJe) da JFAL em seu portal 

na Internet. A ferramenta poderá 
ser aproveitada pelas demais se-
ções judiciárias da 5ª Região. O 
serviço permite a visualização da 
programação de audiências, que 
antes só era disponível para os 
processos físicos. Agora, os juris-

dicionados podem acompa-
nhar a pauta de audiências 
do PJe em tempo hábil para 
saber sobre um eventual 
adiamento ou cancelamento 
de audiência em processos 
eletrônicos.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
participou, na última quinta-feira 
(28), no Tribunal Superior Eleito-
ral, em Brasília, da sessão solene 
em comemoração aos 70 anos de 
reinstalação da Justiça Eleitoral. 
Criada em 1932, a Justiça Eleitoral 
teve suas atividades interrompidas 
durante o Estado Novo (1937-
1945). Em 1945, com a saída de Ge-
túlio Vargas do poder e o início de 

O termo matroginástica tem sido 
utilizado para designar o conjun-
to de atividades físicas pratica-
das com o envolvimento direto 
entre pais e filhos. Pediatras, 
educadores físicos e psicólogos 
destacam os benefícios redobra-
dos desta prática. O incentivo 
mútuo, o aumento do tempo de 
convivência e, principalmente, 
o fortalecimento dos vínculos 
afetivos no interior da família 
são os efeitos benéficos mais 
frequentemente apontados. Os 
pais lucram, também, ao se man-

terem distantes do sedentarismo. 
A ideia não é estabelecer um 
programa rígido de atividades. 
Ao invés disso, a proposta consis-
te em participar regularmente de 
atividades lúdicas com os filhos. 
É preciso, entretanto, fazer a 
escolha da atividade certa, consi-
derando a idade e condições de 
saúde dos envolvidos. Com a prá-
tica da matroginástica, as crianças 
com transtornos do desenvolvi-
mento podem obter de seus pais 
o suporte necessário para terem 
novas experiências.

um período de redemocratização 
do país, houve a criação do novo 
do Código Eleitoral, a reinstalação 
da Justiça Eleitoral e ocorreram 
eleições diretas para presidente da 
República e Congresso Nacional.


