
Transformar as inscrições para seleção 

de estágio em um ato de solidariedade. 

Essa foi a iniciativa tomada pela Subseção 

de Goiana que, nesta quinta-feira (12), 

realizou a entrega dos alimentos doados 

pelos estudantes inscritos para vaga de 

estágio. As inscrições ocorreram no 

período de 05/02 a 23/02 de 2018. Os 

donativos foram entregues na Paróquia de 

Nossa Senhora do Rosário, onde foram 

recebidos pelo Padre José Edson 

Alexandre Ferreira. De acordo com a 

subseção, as instituições beneficiadas 

serão a Pastoral da Criança, a Pastoral 

Familiar e a Pastoral da Sobriedade. O 

momento da doação contou com a 

presença da Juíza Federal, titular da 25ª 

Vara, Flávia Tavares Dantas, e do Técnico 

Judiciário, José Mário de Oliveira da 

Silva.

 A Justiça Federal em Pernambuco 

(JFPE) promoveu, na última quarta 

(11/04) e quinta-feira (12/04), o curso 

“Processo Civil para Oficiais de Justiça”. 

Realizado no Auditório Juiz Hugo de 

Brito Machado e transmitido através de 

videoconferência para o interior do 

Estado, o curso foi ministrado pela 

oficiala de justiça aposentada da Seção 

Judiciária do Paraná, Matilde de Paula 

S o a r e s .  O  e n c o n t r o  d i s c u t i u ,  

especialmente, as novas incumbências 

outorgadas aos oficiais de justiça pelo 

Novo Código de Processo Civil (NCPC). 

“Ele trouxe muitas novidades e novas 

atribuições para os oficiais de justiça. 

Muitas que o  Código anterior não previa. 

. Os oficiais de justiça estão com uma 

carga de trabalho bem mais acentuada. 

Cada vez que nós temos uma mudança na 

legislação processual , existe uma 

ampliação das atribuições”, destacou a 

professora da capacitação. 

Para um dos participantes do curso, o 

oficial Jairo Henrique Parente de 

Andrade, da 28ª Vara Federal, o encontro 

foi um momento para grandes trocas de 

experiências e para aproximar-se. ainda 

mais, do que diz o novo Código. “A 

professora Matilde já é muito experiente 

n a  á r e a  e  t e m  e n s i n a m e n t o s  e  

informações bem relevantes para o nosso 

dia a dia prático”, finalizou.
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Reunião do Conselho Consultivo     

Subseção de Goiana realiza doação de alimentos   

Oficiais de Justiça passam por capacitação sobre Novo CPC   

Oficiala de Justiça participa de curso na Polícia Federal 

diferentes, mas com o mesmo objetivo de 
dar cumprimento às ordens judiciais de 
forma orquestrada, com o mínimo de 
incidentes. “Com esse tipo de treinamento, 
a gente minimiza os eventos inesperados. 
Inclusive, oficiais de justiça precisam 
muitas vezes da PF ou da PM para cumprir 
algum mandado. Sabendo o treinamento 
deles, ajuda a gente a se posicionar, 
complementando o trabalho um do outro. 
O convite foi extremamente importante. 
Como oficial de justiça, me enriqueci 
muito. Foi um excelente aprendizado, 
tanto da parte teórica quanto da prática”, 
considerou a servidora da JFPE. 

 

    Na segunda-feira, 09 de abril, a Direção 
do Foro realizou reunião com os juízes e 
servidores que compõem o Conselho 
Consultivo. O objetivo das reuniões é   
discutir, em conjunto, as questões 
estratégicas para administração da Justiça 
Federal  em Pernambuco (JFPE).   
  As sessões são realizadas mensalmente,  e, 
também são abertas ao público interessado 
em acompanhar as pautas como ouvintes.

Oficiala de Justiça participa de curso na Polícia Federal 

Rejufe: Nova diretoria toma posse  
Na segunda-feira (26/03),  magistrados que 
formam a 5ª Região assistiram à posse da 
nova diretoria e do novo conselho fiscal da 
Associação dos Juízes Federais da 5ª Região 
(REJUFE). Para o biênio 2018/2020, 
assumiram os juízes federais Cláudio 
Kitner, novo presidente, e, vice-presidente, 
Thiago Mesquita. A solenidade ocorreu no 
auditório do anexo 2 da SJPE, no bairro do 
Jiquiá. 

     

Foram empossados como diretores o 
desembargador federal Élio Siqueira Filho 
(TRF5), e os juízes federais Sofia Nóbrega 
(JFRN), Madja Florêncio (JFPE), Camila 
Pullin (JFAL), Adriana Franco (JFSE), 
Rodrigo Cordeiro (JFPB) e Leonardo 
Coutinho (JFPE). Para o conselho fiscal, 
tomaram posse os magistrados Lauro 
Bandeira (JFCE), Luiz Bispo (JFPE) e 
T h i a g o  A t a í d e ,  d a  ( J F P B ) .  

Entre os dias 09 e 13 de abril, a oficiala de 
justiça da JFPE Deborah Hulak esteve na 
Superintendência da Polícia Federal,  onde 
participou do Curso de Domínio e 
Submissão de Pessoas, promovido pela 
órgão federal.  Concomitantemente, a PF 
realizou ainda, o Curso de Autodefesa para 
Mulheres, do qual a oficiala participou por 
um dia. De acordo com a Superintendência 
da PF, o convite para a participação da 
servidora objetivou o aumento da 
aproximação e parceria entre a PF e a 
JFPE. P

 

ara Deborah, os cursos foram 
muito importantes, pois promoveram a 
integração de servidores de órgãos  
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