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Execução Fiscal no PJe ganha fluxo 
específico para otimizar rotinas 

TRU se reúne hoje 
no Tribunal 

Rogério Fialho participa do III Fórum Nacional de Execução Fiscal

Ginástica funcional 

s diretores de secre-
taria das Varas de 

Execução Fiscal das Se-
ções Judiciárias de Per-
nambuco e do Rio Grande 
do Norte participaram, 
na semana passada, no 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, da 
apresentação da primei-
ra versão de um fluxo de 
processamento exclusivo 
para execução fiscal no 
Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe). De acordo com 
a diretora da Secretaria Judiciária 
(SJ) do TRF5, Telma Motta, a par-
tir do mapeamento da rotina das 
execuções fiscais, a SJ iniciou o 
projeto de fluxo específico para as 
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SOSERVI

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, participa, hoje (13) e 
amanhã (14), na sede da Seção 
Judiciária de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte, do III Fórum Na-
cional de Execução Fiscal – FONEF. 

Promovido pela Associação dos 
Juízes Federais do Brasil – Ajufe, o 
encontro reúne magistrados espe-
cializados em execução fiscal, além 
de advogados e procuradores, 
com o intuito de discutir propostas 
que confiram maior celeridade na 

Agenda em Juazeiro do Norte - O pre-
sidente do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, inaugurou, na 
tarde da última quinta-feira (9/03), uma 
Central de Conciliação e Mediação na 
Subseção de Juazeiro do Norte, no Ceará. 
Em seguida, recebeu, da Câmara Munici-
pal daquele município, o título de Cidadão 
Juazeirense. A homenagem foi entregue 
pelo prefeito do município, Arnon Bezerra 
de Meneses. Leia mais: www.trf5.jus.br

tramitação da cobrança dos exe-
cutivos fiscais e contribuam para 
a diminuição da taxa de conges-
tionamento no Poder Judiciário. 
O documento final é publicado e 
entregue aos órgãos superiores do 
Poder Judiciário, como o Supremo 

varas de execução fiscal. “Com a 
automatização do fluxo de proces-
so, os serviços serão otimizados e 
com um clique poderemos resol-
ver o que antes era feito de forma 

Tribunal Federal (STF), o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), o 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
e os Tribunais Regionais Federais 
(TRFs), onde poderão ser converti-
dos em súmulas e resoluções.

A Turma Regional de Uniformi-
zação de Jurisprudência dos Jui-
zados Especiais Federais da 5ª 
Região (TRU) se reúne hoje (13), às 
14h, no Pleno do TRF5. Essa será a 
última reunião da TRU sob a pre-
sidência do desembargador fede-
ral Paulo Cordeiro, na qual serão 
julgados 51 processos, entre os 
quais, incidentes de uniformização. 
Participam os juízes federais que 
presidem as Turmas Recursais.

Presença - O desembargador federal 
Élio Siqueira representou, na última 
quinta-feira (9), o TRF5 na cerimô-
nia de inauguração da nova sede da 
Defensoria Pública da União (DPU), 
no Recife. Na foto, o magistrado está 
entre defensor público-geral federal, 
Carlos Eduardo Barbosa Paz, e o defen-
sor público-chefe da DPU, Igor Rober-
to Albuquerque Roque (dir).

Já estão abertas as inscrições para  
as aulas de ginástica funcional. As 
atividades serão realizadas no es-
tacionamento do TRF5, segundas 
e quartas-feiras, das 19h às 20h. 
A turma será formada com o mí-
nimo de cinco e o máximo de 15 
pessoas. Para sócios da Associação 
dos Servidores da Justiça Federal 
em Pernambuco (ASSERJUFE-PE) 
o valor da mensalidade será de 
R$ 80,00, e não sócios custará R$ 
110,00. Informações e inscrições 
com Cristiane, no ramal 9581.

manual, por meio de 
adaptações”, ressaltou 
a diretora da 6ª Vara 
Federal do Rio Grande 
do Norte, Aparecida 
Fernandes. 
Obrigatoriedade - A 
Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte 
(SJRN) foi pioneira na 
Justiça Federal na 5ª 
Região ao implantar, 
em 31/08/2015, a uti-
lização obrigatória do 
PJe para ajuizamento 

e tramitação das demandas judi-
ciais da classe Execução Fiscal. Já na 
SJPE, a obrigatoriedade do PJe para 
a classe Execução Fiscal foi a partir 
do dia 1º de janeiro de 2017.


