Apresentação
Quando se pensa em Homenagear as Mulheres, o pensamento inicial remete à primeira figura
feminina de nossa existência: a Mãe. São lembranças afetivas, a preocupação pelo nosso
crescimento pessoal e profissional, o escutar atento, e os incansáveis conselhos para orientar.
Trazendo essa memória para o ambiente de trabalho, encontramos correspondência nas ações
de gestão que buscam preparar pessoas para a efetividade nos resultados, para a formação de
fortes relacionamentos interpessoais e para gerar um ambiente de trabalho propício para a
construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária.
Este ano, Elas por Elas traz depoimentos de algumas das muitas Mulheres que se revelam
referências para nossa Instituição, dignas de nossa admiração, principalmente pelo olhar
generoso e cuidadoso em fazer o outro ser e sentir-se especial.
O projeto Elas por Elas visa, e aqui reforço, expressar sincera gratidão pela atuação de todas as
mulheres que compõem o TJPE e desejar-lhes a saúde e o sucesso merecidos.

Luís Eduardo Câmara
Secretário de Gestão de Pessoas

A mulher, admira-se por ser forte, acolhedora e provedora de afetos e cuidados
A mulher, admira-se por enxergar os detalhes que desvenda, soluciona e pacifica
A mulher, admira-se pelo sorriso que cativa, as mãos que acaricia e o olhar que enlaça
A mulher, admirada e, por todas as formas, ser AMADA.

João Carlos G. Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Humano - SGP

Des.a Daisy Maria de Andrade Costa Pereira

Marisa Morais Cavani de Albuquerque

"Pessoa que possui uma capacidade ímpar de otimizar espaços, não pela
qualidade técnica e profissional indiscutíveis, mas acima de tudo pela
sensibilidade em compreender o desejo de cada destinatário dos seus projetos."
— Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, em homenagem a
Marisa Morais Cavani de Albuquerque (Diretoria de Engenharia e Arquitetura).

Dr.a Márcia de Carvalho

Rebeka de Queiroga Maciel

"No Dia Internacional da Mulher, nada como EXALTAR a força feminina que fortalece o
TJPE nesse novo caminhar! COMUNICAR é seu dom, mas, hoje, noticio essa singela
homenagem, pela admiração e respeito que tenho por sua pessoa e pelo seu
profissionalismo. Parabéns por fazer a diferença e deixar a sua marca no mundo, Rebeka,
mulher de coragem!"
— Dr.ª Márcia de Carvalho (Diretora Geral), em homenagem a Rebeka de Queiroga
Maciel (Assessora de Comunicação Social Adjunta).

Lúcia Helena

Marilia Linhares de Melo

"Marília tem conhecimento e determinação. Mesmo com as adversidades
decorrentes da pandemia, inovou e capacitou servidores para o trabalho remoto.
Exemplo e motivo de orgulho para todos da equipe. Parabéns!"
— Lúcia Helena (Diretoria Cível do 2º Grau), em homenagem a Marilia Linhares de
Melo (Diretoria Cível do 2º Grau)

Danielle Nobre

Juíza Iasmina Rocha

"Juíza Iasmina Rocha: tradução de mulher humana, competente, inteligente, bela e
guerreira, que nos inspira diariamente no Poder Judiciário de Pernambuco!"
— Danielle Nobre (Diretora de Processamento Remoto da Diretoria Cível do 1º Grau
da Capital), em homenagem à Juíza Iasmina Rocha (Titular da 7ª Vara Cível da
Capital e Juíza Coordenadora da Diretoria Cível do 1º Grau da Capital).

Sara de Oliveira Silva Lima

Juíza Hélia Viegas Silva

"Mulher, mãe, profissional comprometida na garantia de direitos da criança e do adolescente,
com uma capacidade extraordinária de liderança, que encanta e envolve os que com ela
trabalham. Sabe ser firme, sem perder a ternura. Sua empatia se traduz no seu engajamento
como magistrada nas Varas da Infância e Juventude do Recife, na Secretaria da Comissão
Estadual Judiciária de Adoção e nos Projetos Pernambuco que Acolhe e Sei Quem Sou."
— Sara de Oliveira Silva Lima (Núcleo de Apoio aos Juízes - NAJ | Assessoria Especial
da Corregedoria Geral Justiça), em homenagem aJuíza Hélia Viegas Silva (2ª Vara da
Infância e Juventude da Capital)

Ioná Leite Mota de Sena

Lívia Leite Mota

"Mulher competente, segura e generosa ! Admirável é a sua capacidade de
fazer os outros felizes ! Você é como uma irmã 😀"
— Ioná Leite Mota de Sena (Gerente de Projetos Estratégicos | Comitê Gestor do
PJe), em homenagem a Lívia Leite Mota (Coordenadora de Planejamento | Coplan)

Juíza Catarina Vila-Nova

Juíza Fernanda Pessoa Chuahy de Paula

"Fernanda Chuahy, mulher corajosa que não tem medo de errar. Importa-se
com o próximo e demonstra humildade para aprender todos os dias. Juíza por
vocação, constrói pontes com delicadeza e persistência. Você é inspiradora!!"
— Juíza Catarina Vila-Nova Alves de Lima (Comitê de Governança de Dados e
Gestão Estratégica), em homenagem a Juíza Fernanda Pessoa Chuahy de Paula
(Assessora Especial da Presidência).

Stela Maria Torres de Melo Rolim

Aucileny Maria dos Santos

"Em palavras tentarei realçar teu retrato de mulher. Tua alma feminina é discreta, coesa,
humana e dedicada. A timidez é um pequeno traço. A dedicação é um compasso. A injustiça
social te incomoda. A educação te emociona. Da leitura tiras proveito do aprendizado, nos
livros tens a melhor companhia. A sinceridade como um traço personalíssimo. No trabalho o
respeito é missão. A inspiração está na figura materna, não mais fisicamente presente, mas que
te ensinou a essência da vida e da fé Cristã!"
— Stela Maria Torres de Melo Rolim (Consultoria Jurídica), em homenagem a
Aucileny Maria dos Santos (Assessora | Consultoria Jurídica).

Juíza Betânia Rolim

Maria Jucineide Lopes

"Mulher admirável, amável e guerreira. De maneira brilhante, Jucineide ensina a
ser gente, profissional, amiga, família e mulher. Toda homenagem ao exemplo
que és."
— Juíza Maria Betania Duarte Rolim (1ª Vara de Família de Garanhuns), em
homenagem a Maria Judicineide Lopes (Servidora aposentada).

Juíza Fernanda Pessoa Chuahy de Paula

Maria Tereza Dalla Nora Acioli

"Admiro muito a servidora Maria Tereza, com quem tive a honra de contar na equipe do Colégio
Recursal em 2008/2009. Tetê, como carinhosamente a chamo, tem inúmeras qualidades, dentre
as quais, destaco sua dedicação diária, o compromisso de fazer o melhor, além da sua
capacidade de superação! Em nome dela, rendo minhas homenagens, meu respeito e minha
grande admiração a todas as Oficialas de Justiça do Poder Judiciário de Pernambuco,
especialmente às que estão na linha de frente nesse período!"

— Juíza Fernanda Pessoa Chuahy de Paula (Assessora Especial da Presidência), em
homenagem a Maria Tereza Dalla Nora Acioli (Central de Mandados dos Juizados
Especiais da Capital).

Maria das Graças Goncalves de A. Almeida

Janilda Isabel (Mici)

"Você é exemplo de mulher guerreira, profissional dedicada e que, com muita força,
coragem, dedicação e o compromisso de quem não olha para trás, luta contra as
dificuldades ressignificando-as e dando sentido à vida todos os dias."
— Maria das Graças Gonçalves de A. Almeida (Secretária Adjunta da SGP), em
homenagem a Janilda Isabel (Colaboradora Empresa Terceirizada)

Juíza Ana Luiza

Juíza Mariana Vargas

"Ser mulher nos dias atuais é ainda mais desafiador. Acumulamos vários papéis e somos cobradas como se
vários deles fossem uma exclusividade feminina, ainda que compartilhada com companheiros. Em paralelo
o desempenho profissional é cobrado como se estas atividades exclusivas não exigissem de nós tempo,
investimento emocional e dedicação. Portanto, minha homenagem neste dia 08.05.2021 será para a amiga
Maria Vargas Cunha de Oliveira Lima, uma grande mulher que consegue se destacar nos vários papéis e
desafios profissionais com muita competência, sabedoria e leveza."

— Juíza Ana Luiza Wanderley de M. Saraiva Câmara (Coordenadora dos Juizados
Especiais), em homenagem à Juíza Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima (Titular
da 13ª Vara Civel seção "A")

Alexonaide Clementino de Sá

Juíza Michelle Chagas

"Humildade no trato com as pessoas e compromisso com o trabalho, são
características de um bom profissional, virtudes presente na Dr.ª Michelle."
— Alexonaide Clementino de Sá (Comarca de Terra Nova), em homenagem a Juíza
Michelle Chagas (1ª Vara Criminal do Cabo de Santo Agostinho).

Juíza Roberta Barcala Baptista Coutinho

Mônica Maria de Pádua Souto da Cunha

"Comprometimento, empatia e eficiência são as virtudes dessa servidora."
— Juíza Roberta Barcala Baptista Coutinho (1ª Vara Criminal de Jaboatão dos
Guararapes), em homenagem a Mônica Maria de Padua Souto da Cunha (Memorial
da Justiça).

Juíza Ana Cristina Mota

Adinamar Rocha da Silva

"Nesta data tão significativa para todas nós mulheres, dia de lembrar de tantas que nos
antecederam, quero brindar esta mulher de hoje que não foge à luta, não esmorece, é
firme, paciente, que honra toda a ancestralidade feminina e tem força e gentileza na vida
e no seu mister, presenteando o Judiciário e todas suas usuárias com imenso desvelo e
compromisso."
— Juíza Ana Cristina Mota (1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Capital), em homenagem a Adinamar Rocha da Silva (1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher).

Lívia Mota

Shirley Maria Ramos Santos

"Gostaria de dizer a Shirley que sou muito grata pela pessoa especial que ela é.
Que está na minha vida, que me ajuda, que me inspira, zelosa com seu trabalho e
cuidado com as pessoas."
— Lívia Mota (Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica | COPLAN), em
homenagem a Shirley Maria Ramos Santos (Coordenadoria de Planejamento e
Gestão Estratégica | COPLAN)

Maria José dos Santos Silva

Gleyce Kelly Conceição da Silva Lima

"Sexo frágil? Que nada! És exemplo de mulher forte que não perde a sensibilidade
diante das adversidades. És inspiração. Intensidade de sentimentos e alegria. Ah
mulher, tua personalidade é única!! Sinceridade e doação são teus lemas!"
— Maria José dos Santos Silva (Servidora 2ª Vara Criminal de Vitória de Santo Antão),
em homenagem a Gleyce Kelly Conceição da Silva Lima, Servidora à disposição
(Vitória de Santo Antão).

Juliana Neiva

Ângela Maria Bezerra Mendes

"Ângela, é com muita alegria que expresso quão privilegiados somos na SETIC por ter você no nosso
convívio. Ser humano de caráter e competência irretocáveis, sempre à disposição para ajudar o próximo,
sendo leal, comedida e empenhada em dar o melhor de si para os colegas e para a instituição! Sem falar
na mãe amorosa e dedicada que você é para seu querido Miguel! Você é, portanto, uma MULHER
extraordinária e que nos inspira todos os dias! Agradeço a Deus por ter você em minha vida! Muito
obrigada!"

— Juliana Neiva (Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação), em
homenagem a Ângela Maria Bezerra Mendes (Núcleo de Gestão de Competências
de TIC).

Juíza Rubia Celeste

Juíza Adriana Karla

"Uma mulher que levanta outras mulheres, assim é Adriana Karla. Uma palavra de encorajamento, a
exaltação de uma conquista, o acolhimento que traz a sensação de que você não está sozinha. Ela é a
comprovação de que nós, mulheres, devemos viver em irmandade, porque em sociedades patriarcais
como a que vivemos, a conquista de uma mulher, nunca é só dela, mas de todas. Parabéns por ser esta
mulher fantástica e inspiradora!"

— Juíza Rúbia Celeste C. Pereira Tavares de Melo (Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher de Igarassu), em homenagem à Juíza Adriana Karla Souza
de Mendonça (29ª Vara Cível da Capital).

Izabella Pimentel de Medeiros

Rosalie Ferreira Campos

"A felicidade aparece para aqueles que choram.

Para aqueles que se machucam.
Para aqueles que buscam e tentam sempre.
E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas".
Clarice Lispector

— Izabella Pimentel de Medeiros (Secretária Executiva da ESMAPE), em
homenagem a Rosalie Ferreira Campos (ESMAPE).

Fernanda Melo Lima

Marize Marinho Leal

"Que a sua empatia, seu profissionalismo, e sobretudo, a sua vontade transparente
de fazer dar certo para todos, possam servir de estímulo e exemplo dentro da nossa
instituição."
— Fernanda Melo Lima (Diretora Adjunta da Diretoria de Formação e
Aperfeiçoamento de Servidores | Esmape), em homenagem a Marize Marinho Leal
(Gerente da Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores | Esmape)

Consuelo Assis

Amanda Santana Daher

"'Se você pode sonhar, você pode realizar!!'" Walt Disney.
Parabenizamos a todas as mulheres do time do Programa de Estágio do TJPE,
pela passagem de 08/03!!"
— Consuelo Assis (Gerente de Estágio), em homenagem a Amanda Santana Daher
Estagiária de Secretariado da DGF/SGP).

Juíza Margarida Amélia Bento Barros

Juíza Fernanda Pessoa Chuahy de Paula

"Fernanda é um exemplo de pessoa. Mulher agregadora, generosa, forte, competente,
amiga e muito Linda. Prestar essa homenagem a ela é um orgulho! FELIZ DIA DA
MULHER!!!"
— Margarida Amélia Bento Barros (Magistrada) - Corregedoria Auxiliar de 1ª Entrância
, em homenagem a Juíza Fernanda Pessoa Chuahy de Paula (Assessora Especial da
Presidência).

Adinamar Rocha

Socorro Soares

"No dia internacional da Mulher gostaria de agradecer sua incansável dedicação
no atendimento psicológico e assistência ao meu filho. Guardarei um eterno
agradecimento à senhora e à sua nobre profissão."
— Adinamar Rocha Servidora (1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher), em homenagem a Dr.ª Socorro Soares (Psicóloga da Diretoria de Saúde).

Carleide Maria Bezerra

Terezinha Cabral Bandeira

"Tequinha, mulher espirituosa, sincera, espontânea, amiga, humana e uma excelente
servidora. Costuma usar expressões diferenciadas, tipo 'é um must', 'bárbaro', 'é power',
'pronto falei' e assim nos cativa e torna os nossos dias na Contabilidade mais alegres."
— Carleide Maria Bezerra (Diretora de Contabilidade), em homenagem a Tereza
Cabral Bandeira (Diretoria de Contabilidade).

Juíza Juçara Figueiredo

Juíza Carla Adriana de Assis Araújo

"Rendo homenagens a Carla Adriana de Assis Araújo, 4ª Vara Cível Petrolina, recifense que se amoldou
perfeitamente ao sertão pernambucano; tímida, mas valente em suas deliberações da vida e da profissão.
Comprometida com a magistratura, para a qual foi inspirada pelo pai, juiz, Carla soube lidar com o machismo
sertanejo durante os anos em que teve assento na comarca como a única juíza em meio a tantos juízes.
Sutilmente, ela abriu as portas do respeito e da confiança dos jurisdicionados locais para com as demais
magistradas que passaram por essa jurisdição, especialmente as que resolveram se radicar e ambientar
nessa terra que, em se plantando, tudo dá: Elane, Larissa, Elisama e Eu."

— Juíza Juçara Figueiredo (2ª Vara de Família de Petrolina), em homenagem a Juíza
Carla Adriana de Assis Araújo (4ª Vara Cível da Comarca de Petrolina).

Juíza Larissa da Costa Barreto

Juíza Elisama de Sousa Alves

“A homenagem ao dia internacional da mulher só se faz completa para a magistratura de
Petrolina com o devido reconhecimento e aplauso às juízas Dr.ª Elane Ribeiro, Dr.ª Elisama
Alves, Dr.ª Juçara Figueiredo, Dr.ª Larissa Barreto, magistradas proficientes, dedicadas,
que constituem orgulho para a magistratura de Pernambuco."
— Homenagem da Juíza Carla Adriana de Assis Araújo (4ª Vara Cível da comarca de
Petrolina) às Juízas Larissa da Costa Barreto (5ª Vara Cível da Comarca de Petrolina)
e Elisama de Sousa Alves (1ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina).

Juíza Carla Adriana

Juíza Elane Ribeiro

“A homenagem ao dia internacional da mulher só se faz completa para a magistratura de
Petrolina com o devido reconhecimento e aplauso às juízas Dr.ª Elane Ribeiro, Dr.ª Elisama
Alves, Dr.ª Juçara Figueiredo, Dr.ª Larissa Barreto, magistradas proficientes, dedicadas,
que constituem orgulho para a magistratura de Pernambuco."
— Juíza Carla Adriana de Assis Araújo (4ª Vara Cível da Comarca de Petrolina), em
homenagem à Juíza Elane Ribeiro (Vara Privativa do Tribunal da Comarca de
Petrolina).
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Caro(a) leitor(a),
Este Álbum foi construído de modo colaborativo e
contou com a participação das pessoas
homenageadas.
Em caso de sugestões, críticas ou elogios para a
revisão desta edição ou aperfeiçoamento do nosso
trabalho, entre em contato conosco, por meio do email sgp.ddh.ambiencia@tjpe.jus.br, ou ligue para
os telefones (81) 3182-0483 ou 3182-0549.

