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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Meio AmbienteCNJ aprova cotas de acesso a 
negros para cargos no Judiciário

Cid Marconi toma posse como 
desembargador federal segunda-feira

de Junho11
QUINTA

O

Antônio Alencar Coelho da Silva
Subsecretaria de Tecn. da Informação

Aniversariantes

Seminário sobre o novo CPC em Alagoas

Estudantes da UFRN visitam TRF5

Roberto Machado prestigia posse no TRE

advogado cearense 
Cid Marconi Gurgel de 
Souza tomará posse, 

segunda (15), no cargo de 
desembargador federal do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. A cerimônia 
será realizada às 16h, no audi-
tório do Pleno do Tribunal.  O 
novo desembargador federal 
ocupará a vaga destinada à 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), em decorrência 
da aposentadoria da desem-
bargadora federal emérita Marga-
rida Cantarelli, ocorrida em março 

do ano passado. A nomeação 
de Cid Marconi foi publicada na 
edição do Diário Oficial da União 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou, terça-feira (9/6), 
resolução que dispõe sobre a re-
serva aos negros, no âmbito do 
Poder Judiciário, de vagas ofe-
recidas em concursos públicos 
para provimento de cargos efe-
tivos e de ingresso na magistra-
tura. A partir de agora, haverá re-

serva mínima de 20% das vagas 
para estes candidatos, sendo que 
o percentual poderá ser elevado 
a critério de cada tribunal, que 
também terá autonomia para 
criar outras políticas afirmativas 
de acordo com as peculiarida-
des locais. Com informações da 
Agência CNJ de Notícias

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Roberto 
Machado, representará a Corte 
na solenidade de posse da nova 
mesa diretora do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Ceará, que será 
composta pelos desembargado-
res eleitorais Abelardo Benevides 
Moraes (TJCE), e Nailde Pinheiro, 
respectivamente, presidente e 
vice-presidente. Esta última vai 
acumular o cargo de corregedo-
ra regional eleitoral. A cerimônia 

será realizada amanhã (12), às 
16h, na Sala de Sessões do Tribu-
nal de Justiça do Ceará (TJCE).

O diretor do Foro da Justiça Fede-
ral em Alagoas (JFAL) e professor 
de Processo Civil da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), juiz 
federal Frederico Wildson da Silva 
Dantas, será um dos palestrantes 
do Seminário Novo Código de Pro-
cesso Civil, que será realizado ama-
nhã (12), das 8h às 17h30, no audi-
tório da Escola Judiciária do TRT de 
Alagoas. O evento será promovido 
pela Escola da Advocacia-Geral 

Estudantes do curso de 
Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) estão, desde 
terça-feira (9) conhecendo 
o TRF5. Alunos do profes-
sor daquela Universidade 
e diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, 
juiz federal Marco Bruno Clemen-
tino Miranda, os estudantes par-
ticiparam, entre várias atividades, 
da sessão da Quarta Turma. Hoje, 
às 9h, os alunos estarão na Esco-

(DOU) do dia 29/05. 
Carreira – Cid Marconi é gra-
duado em Engenharia Mecâ-
nica e em Direito pela Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC). 
O advogado é pós-graduado 
em Direito Processual Civil e 
mestre em Direito Constitu-
cional, todos pela Universida-
de de Fortaleza (UNIFOR). Foi 
juiz efetivo do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-CE). Na polí-
tica, foi vereador do município 
de Fortaleza, durante o perío-

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

da União em Alagoas (AGU/AL) e 
terá também entre os palestrantes, 
o professor adjunto de Processo 
Civil da UFAL e analista judiciário 
da JFAL, Beclaute de Oliveira. Para 
se inscrever, o interessado deve 
acessar o portal da Escola da AGU 
(http://sge.agu.gov.br/) ou enviar 
uma solicitação pelo e-mail pf.al@
aggu.gov.br. A inscrição também 
pode ser feita pelo telefone (82) 
3215-4900, somente até hoje.

la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), onde participarão 
de palestras proferidas pelos juí-
zes auxiliares da Presidência e da 
Corregedoria do TRF5, respectiva-
mente, os juízes federais Leonardo 
Resende e Bruno Teixeira de Paiva.


