Fórum na Justiça Federal discute novas formas de tornar
a Execução Fiscal mais célere e efetiva
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A Justiça Federal do Espírito Santo promoveu na tarde de quarta-feira, 22/05, em seu
auditório, em Vitória, o “1º Fórum de Execução Fiscal”.
O evento, que teve por objetivo apresentar aos usuários internos e externos as regras
aplicáveis às varas de Execução Fiscal e a necessidade de racionalização e otimização das
diligências, frente ao custo da jurisdição, visando à diminuição do tempo de tramitação e ao
aumento da efetividade das execuções, lotou o auditório.
A programação contou com
abertura da diretora do foro da
JFES, juíza federal Cristiane Conde
Chmatalik, e representantes das
Procuradorias Federais e da
Fazenda Nacional, da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção
Espírito Santo, e do Conselho
Regional de Administração (CRAES).
Palestras

Presidida pela diretora do foro, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, a mesa diretora foi
composta pelo vice-presidente da Comissão de Tributário da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção Espírito Santo, Álvaro Augusto Lauff Machado, representando a OAB-ES,
pelo procurador-chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Espírito Santo, José
Francisco Saraiva Gomes, pelo procurador-chefe da Procuradoria-Geral Federal no Espírito
Santo, Vilmar Lobo Abdalah Júnior, e pelo Superintendente do Conselho Regional de
Administração do Espírito Santo, Pedro Cipriano Prêmoli

A primeira palestra foi ministrada
pelo juiz federal José Eduardo do
Nascimento (titular da 4ª vara
federal de Execução Fiscal), e pela diretora de secretaria da mesma vara, Kláudia Kiefer. Eles
apresentaram o cenário atual da execução fiscal na Seção Judiciária do Espírito Santo: metas e
custo da jurisdição versus o uso de inteligência e tecnologia para a racionalização das
diligências, diminuição do tempo de tramitação e aumento da efetividade das execuções.
Atuou como mediador o juiz federal
Ronald Krüger Rodor, titular da 3ª vara
federal de Execução Fiscal.

Juízes federais das 3ª e 4ª VFs de EF, Ronald Krüger Rodor e
José Eduardo do Nascimento, respectivamente, e a diretora
de secretaria Kláudia Kiefer

Na sequência, o procurador da Fazenda Nacional Tiago Alves Voss dos Reis compartilhou a
experiência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na recuperação de créditos: o novo
modelo de cobrança da dívida ativa da União Federal.

Finalizando, as servidoras da JFES Renata Simon Fernandes e Silvana Lúcia Braselina falaram
sobre “e-Proc e Execução Fiscal”.

O evento contou com a participação de aproximadamente 120 pessoas, entre representantes das procuradorias
federais, OAB, conselhos profissionais, faculdades e servidores

