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Conciliação e o novo CPC

Presidente do TRF5 entrega Espaço Mulher 

de Maio

TERÇA

Menor Aprendiz

Inspeção na JFPE

Palestra, sorteio de brindes e música 
marcam homenagem às mães do TRF5

Aniversariantes

Ministro Raul Araújo Filho
STJ

Maria das Graças Cruz Ribeiro
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior

ara homenagear as 
mães que fazem o 

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, 
foi promovido, ontem, 
à tarde, na Sala das 
Turmas, evento come-
morativo, com palestra 
sobre o tema “Ado-
lescência dos filhos: 
desafios e renovação 
psicológica para mães 
e pais”, proferida pela servidora e 
psicóloga Lúcia Cavalcanti, que tem 
mestrado em Psicologia da Família. 
Em seguida, o servidor Elias José de 
Souza, do Núcleo de Licitações, fez 
uma apresentação musical, acom-

panhado por sua guitarra elétrica. 
Foram sorteados brindes ofereci-
dos pela Caixa Econômica, ProDieta 
e pelo Espaço Renascer. Ao abrir 
a comemoração, o presidente do 
TRF5, desembargador federal Ro-

Como parte das comemorações 
do Dia das Mães, o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho, entregou, ontem, 
o Espaço Mulher. A sala, que fica 
próxima aos postos bancários, 
no térreo do Tribunal, é um local 
de apoio para que gestantes e 
mães que estejam amamentan-

do, sejam advogadas, servidoras, 
funcionárias terceirizadas e fre-
quentadoras do TRF5, possam ter 
um pouco de privacidade. “Graças 
ao pleito do Comitê da Mulher 
Advogada da OAB-PE, estamos 
entregando este espaço que va-
loriza a mulher que frequenta o 
Tribunal”, ressaltou Rogério Fialho. 

“Agradeço a sensibi-
lidade do presidente 
Rogério Fialho em 
atender nosso pedi-
do”, destacou a pre-
sidente do Comitê 
da Mulher Advogada 
da OAB-PE, Fernanda 
Braga Maranhão.

gério Fialho, ressaltou que 
a homenagem é simples, 
mas significativa, desta-
cando a importância da 
maternidade. 
Adolescência – A psi-
cóloga e servidora Lúcia 
Cavalcanti reforçou que a 
adolescência é uma fase 
extremamente difícil, mas 
que os pais precisam ter 
paciência, dar reforço po-

sitivo, passar segurança e não fazer 
comparações entre os filhos. “Não 
tem quem cobre mais coerência do 
que os adolescentes. Os pais de-
vem ser coerentes com o modo de 
pensar e agir”, ressaltou.

A Seção de Estágio de Nível Mé-
dio do TRF5 promove, quinta 
(12/05), das 13 às 17h, na Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), reunião mensal 
com os estagiários desta Corte. 
Na ocasião, será realizada uma 
palestra sobre “Os Caminhos 
para uma Escolha Profissional 
Consciente”, a cargo do psicó-
logo Demetrius Gomes Correia 
(Especialista em Orientação Pro-
fissional). O encontro faz parte do 
acompanhamento socioeducativo 
dos adolescentes.

A juíza federal Nilcéa Maggi 
(JFPE) será a coordenadora do 
Grupo 2 (A Conciliação no Âm-
bito do Sistema Financeiro da 
Habitação) do Seminário sobre 
“Conciliação e o novo CPC”, que 
será promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Bra-
sília, nos dias 12 e 13 de maio. O 
evento terá palestras, debates e 
grupos de trabalhos, objetivando 
promover ampla discussão sobre 
os impactos das novas regras 

Até a próxima sexta-feira (13), as 
16ª, 26ª, 37ª e 38ª Varas da Justi-
ça Federal em Pernambuco (JFPE) 
passam por inspeção ordinária 
anual. Durante esse período, não 
serão realizadas audiências, nem 
haverá expediente destinado às 
partes, exceto para medidas que 
evitem o perecimento de direito e 
que assegurem a liberdade de lo-
comoção. A inspeção abrange to-
dos os processos (físicos e eletrô-
nicos), livros, papéis e serviços, em 
cumprimento à Lei n.º 5.010/1966 
e à Consolidação Normativa da 
Corregedoria Regional da Justiça 
Federal da 5ª Região.

referentes à conciliação advindas 
do novo Código de Processo Ci-
vil e da sua regulamentação por 
parte do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e do CJF.


