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INFORMAÇÃO

 

Informo que, no dia  recebemos mensagem eletrônica encaminhada pelo 12/11/2020 Ilmo.
 por meio do qual, após relatar que nosProcurador da Fazenda Nacional, Dr. Valdir Serafim,

últimos dias detectou uma razoável quantidade de processos digitalizados em que a União
(Fazenda Nacional) figura como parte ou interessada e que, ainda assim, as intimações estão
sendo encaminhadas por carta singela e não pelo portal eletrônico próprio, como determina o
art. 5º da Lei nº 11.419/2006, requer “(...) que todos os Processos Eletrônicos, que constam a
UNIÃO (Fazenda Nacional) como integrante da Relação Processual, sejam disponibilizados no
PORTAL da PRFN3ªRegião, para que as intimações necessárias sejam realizadas da forma

.que estabelecida no dispositivo legal acima reproduzido.”

São Paulo, 13 de novembro de 2020.

 

 

Sérgio Menezes Maito

Assessor da Presidência

 

 

 

 

DESPACHO

 

Por ordem do Exmo. Desembargador Presidente deste Tribunal, Dr. Luiz Antonio M.
, tendo em vista que a questão trazida ao crivo deste Órgão Gestor, qual seja, aVidigal

inobservância do comando contido no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 quanto às intimações
expedidas em processos trabalhistas digitalizados para a Procuradoria da Fazenda Nacional,
diz respeito ao serviço judiciário de 1º grau, em atenção ao que dispõe o artigo 73, inciso V do

Documento 3 do PROAD 98107/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.FRPX.ZNXP:
https://proad.trt2.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



Regimento Interno desta Corte, encaminhe-se cópia integral do presente expediente à 
 para análise e adoção das providências que entender cabíveis do queCorregedoria Regional

foi noticiado pelo Procurador da Fazenda Nacional.

Após, arquive-se.

São Paulo, data registrada no sistema.

 

 

 

 

OSWALDO JOSÉ COSTA DA SILVA LEME

Secretário Geral da Presidência do TRT da 2ª Região
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