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N

TRF5 promove programação para
comemorar Dia Internacional da Mulher

Credenciamento
de leiloeirosTRF5 e SJRN discutem versão de Execução Fiscal no PJe

Nova mesa diretora do TRF5 inicia 
entrega de convites para a posse

o dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 
8 de março, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região – 

TRF5 vai homenagear as mulheres que fazem o TRF5 com uma 
programação especial, na Sala Capibaribe, ao lado do Pleno, 
no 1º andar. Às 15h30, o educador físico Dênis Foster fará pa-
lestra interativa sobre ginástica funcional: “Tornando-se ativa 
fisicamente e mudando de vida”. Em seguida, às 16h10, pales-
tra poética com a redatora publicitária e poeta recifense Clarice 
Freire. Também haverá exposição de vasos artesanais, dicas de 
maquiagem e sessões de shiatsu. Ao final, degustação de café, 
oferecido pela empresa Coffee Bar, e coffee break, uma cortesia 
do Restaurante O Porto.
Data - A ONU oficializou o dia 8 de março como o Dia Interna-
cional da Mulher a partir de 1975. A data foi criada com o ob-
jetivo de relembrar as lutas sociais, políticas e econômicas das 
mulheres. Aniversariantes
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A Secretaria Judi-
ciária (SJ) do TRF5 
apresentará, na 
próxima quarta (8), 
às 14h, na Escola de 
Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esma-
fe), a primeira versão 
de um fluxo de processamento 
exclusivo para execução fiscal 

no Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). A 
apresentação será 
feita para o grupo de 
trabalho da Seção Ju-
diciária do Rio Gran-
de do Norte (SJRN) e 
servirá para possíveis 

ajustes e melhorias no sistema 
eletrônico. De acordo com a direto-

Nesta segunda (6), os desembar-
gadores federais Manoel Erhardt, 
Cid Marconi e Paulo Cordeiro, 
respectivamente, presidente, vice-
-presidente e corregedor-geral 
eleitos para a gestão do 
TRF5 durante o biênio 
2017/2019, iniciaram 
a entrega de convites 
para a sessão solene 
de posse, que ocorrerá 
no próximo dia 3 de 
abril. O Capitão-de-
-Mar-e-Guerra, Mar-
celo Petrille Pacheco, e o Major-
-Brigadeiro-do-Ar, Luiz Fernando 
de Aguiar, receberam as visitas 
pela manhã. À tarde, os convites 
foram entregues ao 
presidente do TRT6, 
desembargador Ivan 
Valença Alves, ao 
presidente do TJPE, 
desembargador Le-
opoldo Raposo, e à 
juíza-auditora da 7ª 
CJM, Flávia Ximenes 
Aguiar de Sousa.

A Subseção Judiciária de Assu/RN 
lançou edital para credenciamen-
to de leiloeiros interessados em 
promover hastas públicas de bens 
penhorados nos processos que 
tramitam naquela jurisdição. O 
credenciamento poderá ser reque-
rido através do e-mail sec11vara@
jfrn.jus.br. A credencial conferida 
terá validade de cinco anos.

ra da SJ, Telma Motta, o módulo 
exclusivo para execução fiscal vai 
aumentar a produtividade e di-
minuir o tempo do processo. A 
SJRN foi pioneira na Justiça Fede-
ral na 5ª Região ao implantar, em 
31/08/2015,  a utilização obriga-
tória do PJe para ajuizamento e 
tramitação das demandas judi-
ciais da classe Execução Fiscal.


