
MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA – BLOQUEIO BACENJUD

PROCESSO Nº: XXXXXXX-XX.XXXX.X.XX.XXXX – EXECUÇÃO FISCAL
EXECUTADO: EMPRESA X
EXEQUENTE: CONSELHO X
6ª VARA FEDERAL – RN

CITANDO: Nome do citando
CPF/CNPJ: 
ENDEREÇO DE CITAÇÃO: Endereço
VALOR DA DÍVIDA: Valor

Finalidade: Promover a CITAÇÃO do(a) devedor(a), conforme determinado na
decisão inicial, bem como a INTIMAÇÃO da penhora de ativos financeiros, fixando-
se o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar do recebimento deste documento, para,
caso queira, propor embargos à execução.

TELEFONE:
(84) 4005-7532/ (84) 99119-5590

E-MAIL: 
SECRETARIA6VARA@JFRN.JUS.BR

WHATSAPP:
(84) 99119-5590

O(a) autor(a) ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a esta ação também
terá que ser apresentada de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª
Região). Os(as) advogados(as) devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico
https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de
compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, sendo
obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

Embargos à execução:
PRAZO DE 30 DIAS.

CENTRAL DE 
RELACIONAMENTO

MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO
Juiz Federal Titular da 6ª Vara – JFRN

Assinatura incluída eletronicamente (portaria nº POR.0006.000002-4/2013)

ZOOM: LINK NO SÍTIO 
ELETRÔNICO DA VARA

VÍDEO INFORMATIVO SOBRE 
ESTE DOCUMENTO

https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/avisoCadastro.seam


O(a) devedor(a) poderá regularizar sua dívida
executada pela Fazenda Nacional através dos
canais de atendimento disponíveis no link
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-
orientacoes/agendamento

CONSELHO 
PROFISSIONAL:

AUTARQUIA OU 
FUNDAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL:

O(a) devedor(a) poderá requerer o
parcelamento administrativo do débito
perante a Procuradoria Federal do Rio Grande
do Norte, na Avenida Prudente de Morais,
2134, Barro Vermelho, em Natal/RN.

O(a) devedor(a) poderá solicitar o
parcelamento do débito diretamente no
respectivo Conselho.

COMO SOLICITAR O PARCELAMENTO (CONFORME O EXEQUENTE)

FAZENDA 
NACIONAL:

RECOMENDAÇÕES 
IMPORTANTES

DEVER DE COOPERAÇÃO

Trate o(a) oficial(a) de justiça que
realizou sua citação com cortesia e
cooperação. Ele(a) pode facilitar
bastante a comunicação entre você
e a JFRN, fornecendo informações
importantes sobre o seu processo.

ANTECEDÊNCIA

Atente-se para que as providências
em relação ao seu processo não
sejam deixadas para última hora,
pois é possível que você necessite
de advogado(a) e ele(a) precise de
tempo para preparar sua defesa.

A 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte reforça que você é bem-
vindo(a) em qualquer dos canais de atendimento da nossa Central 
de Relacionamento. Será um prazer receber o seu contato e um 

privilégio poder atendê-lo(a) com presteza, gentileza e dignidade. 
Maiores informações no sítio eletrônico da 6ª Vara: 

https://www.jfrn.jus.br/vara/index.html?id=6. 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/agendamento
https://www.jfrn.jus.br/vara/index.html?id=6

