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Juízes Federais deixam a JFES
No dia 04 de fevereiro de 2009,
às 11h20min, foi realizada, no Plenário
do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, reunião sobre a remoção de
juízes federais no âmbito do TRF da 2ª
Região. Os juízes federais da Justiça
Federal do Espírito Santo participaram
por videoconferência. Na ocasião, o juiz
federal Vladimir Santos Vitovsky,
titular da 4ª VF Execução Fiscal e
presidente da Turma Recursal, se
manifestou optando pela 5ª Vara Federal
de São João de Meriti/RJ.
O juiz federal José Eduardo do
Nascimento deixará a titularidade do 1º
JEF de Vitória e assumirá a 4ª VF de
Execução Fiscal. Também deixam a
JFES os juízes federais Isabel Cristina

Longuinho Batista de Souza e Flávio
Roberto de Souza, titulares da 1ª e 2ª
VFs de Cachoeiro de Itapemirim, para
assumirem a titularidade do 2º e do 1º
JEF de Volta Redonda/RJ, respectivamente. Os atos de remoção serão
publicados no dia 11/02/2009 no Diário
Oficial da União, Seção 2.
Com o intuito de prover os cargos
vagos de juiz federal titular no Espírito
Santo e no Rio de Janeiro, o TRF da 2ª
Região publicou ontem (05) Edital de
Promoção. Há vagas em seis Varas
Federais do Espírito Santo: São Mateus,
Linhares, Colatina, 1º JEF de Vitória, 1ª
e 2ª VFs de Cachoeiro de Itapemirim.
Os cargos serão preenchidos pelos
critérios de antiguidade (São Mateus,

Colatina e 1ª VF de Cachoeiro de
Itapemirim) e merecimento (Linhares,
1º JEF de Vitória e 2ª VF de Cachoeiro
de Itapemirim).

XI Leilão: 2ª praça é dia 18
Se você tem interesse de adquirir bens móveis ou imóveis a preços mais baixos, vem aí uma boa oportunidade.
A Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) realizará em 18 de fevereiro, às 13 horas, no auditório da sede do órgão
na Cidade Alta, a segunda praça de seu XI Leilão Unificado.
Dentre os bens a serem leiloados estão: imóveis, veículos, equipamentos de informática e industriais, móveis
domésticos e de de escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e blocos de granito.
Confira as listas de bens na página da Justiça Federal na internet (www.jfes.jus.br), no item “Leilões” do menu.
Mais informações podem ser obtidas com os leiloeiros, pelos sites: www.buaizleiloes.lel.br e www.leiloes-es.com.br,
telefones: 27-3223-4933, 27- 3315-1479, ou ainda por meio do Núcleo de Apoio Judiciário da JFES, (27) 3183-5073 ou
(27) 3183-5162.

Pagamento mais rápido para auxiliares da Justiça Gratuita
A Justiça Federal do Espírito Santo está implantando o sistema informatizado AJG (Assistência Judiciária Gratuita), que
além de possibilitar mais transparência na nomeação dos advogados voluntários e dativos, peritos, tradutores, intérpretes e
curadores), agilizará o pagamento desses auxiliares da Justiça. Os profissionais já podem se cadastrar no novo sistema.
Basta acessar o link “Assistência Judiciária Gratuita”, na página da Justiça Federal na internet (www.jfes.jus.br). Mais
informações: (27) 3183-5001 ou ajg@jfes.jus.br.
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