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TRF5 vocêé o 

Dia Nacional do Jornalista
Dia Mundial da Saúde
Dia do Médico Legista

O corregedor-geral da Justiça Federal, mi-
nistro Francisco Falcão, falou em entrevista 
exclusiva ao TRF Hoje que o projeto Judici-
ário em Dia, realizado pelas Corregedorias 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), em parce-
ria com os tribunais regionais federais, tem 
o objetivo de garantir o cumprimento da 
Meta 2 do Judiciário - julgar todos os pro-
cessos de conhecimento distribuídos (em 1º 
grau, 2º grau e tribunais superiores) datados 
até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos 
processos trabalhistas, eleitorais, militares e 
da competência do tribunal do Júri, até 31 
de dezembro de 2007. De acordo com ele, o 
projeto busca reduzir em pelo menos 70% o 
acervo dos gabinetes atendidos. O ministro 
explica que o projeto foi dividido em duas 
partes: mutirão de julgamentos e elabora-

Francisco Falcão explica 
ações do Judiciário em Dia

Morgana Maria Mesquita de Sá é técnica 
judiciária do TRF5 há 22 anos e, hoje, está 
lotada no gabinete do desembargador 
Vladimir Carvalho. Possui formação em 
Administração e Direito, mas quando não 
está acompanhando processos adminis-
trativos no gabinete do atual corregedor, 
ela atua como terapeuta holística. Com 
especialização em Terapia Floral e mestra 
em Reiki, Morgana possui dois espaços 
para atendimentos individuais e cursos 
de Reiki: a Casa Alquimia, em Aldeia, e o 
Espaço Gerar, em Casa Forte. A técnica e 
terapeuta vê como uma batalha prazerosa 
a questão de juntar 
várias atividades: “É 
um desafio contínuo 
integrar a mulher, 
companheira, madri-
nha, tia, irmã, espiri-
tualista, amante das 
coisas boas e belas, 
terapeuta e servido-
ra do judiciário”.

ção do plano de 
trabalho para 
melhor geren-
ciar as rotinas 
dos gabinetes. 
“Os trabalhos 
realizados nos TRFs das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regi-
ões resultaram na definição de determina-
ções gerais, no sentido do planejamento da 
implementação de ações colegiadas, para 
agilizar o julgamento dos processos incluí-
dos na Meta 2 do CNJ, o que  culminou com 
a realização do projeto Judiciário em Dia”. 
O ministro enfatizou que na inspeção do 
TRF5 autorizou a realização do mutirão na 
Subsecretaria de Recursos. “O mutirão anali-
sou cerca de 21 mil processos pendentes de 
admissibilidade de recursos excepcionais por 
parte da Vice-Presidência”, contabiliza.

O desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, participará amanhã (8) da solenidade de passa-
gem do cargo de comandante militar do Nordeste, que 
sairá da responsabilidade do general-de-Exército Amé-
rico Salvador de Oliveira para a do general-de-Exército 
Odilson Sampaio Benzi. O evento acontecerá na sede do 
Comando Militar do Nordeste, no Curado.

Presidente prestigiará posse no Comando Militar

O Pleno do TRF5 apro-
vou por unanimidade 
um voto de congratu-
lação ao desembarga-
dor federal aposentado 
Araken Mariz, pela 
passagem dos seus 
80 anos, comemora-
dos hoje. Nascido em 
Serra Negra (RN), o magistrado potiguar 
cursou Direito na cidade do Recife, foi pro-
motor e juiz de Direito no Rio Grande do 
Norte e atuou como juiz federal na Bahia, 
no Rio Grande do Norte, no Maranhão e na 
Paraíba. Araken Mariz foi presidente desse 
Tribunal durante o período de 1990 a 1991. 
Recebeu, em 1991, a mais alta condecora-
ção do TRF5, o Grande Colar da Ordem do 
Mérito Pontes de Miranda.

Araken Mariz recebe 
voto de congratulação

O conselheiro Nelson Tomaz Braga, do 
Conselho Nacional de Justiça, participou, 
em Minas Gerais, de um encontro que de-
bateu o projeto para a criação da Rede 
Nacional de Cooperação Judiciária, cujo 
objetivo é institucionalizar mecanismos que 
venham a tornar mais ágil a comunicação 
entre órgãos do Judiciário.

CNJ debate criação de 
rede de cooperação

Entre os processos e as terapias


