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Varas Federais localizadas no Ed. Jerônimo
Monteiro têm novo CEP

As varas federais, juizados especiais federais e a Turma Recursal da Justiça
Federal do Espírito Santo, localizados na Avenida Presidente Getúlio Vargas,
595, ed. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória-ES, têm novo CEP: 29010-425.
A Justiça Federal esclarece, porém, que só foi alterado o CEP das seguintes
Varas Federais:
1ª, 2ª, 3ª e 4ª de Execução Fiscal, 2ª Criminal, 5ª e 6ª Cíveis, 1º e 2º Juizados
Especiais Federais e Turma Recursal/ES.
Os CEPs utilizados anteriormente – 29010-040 e 29020-030 – não deverão
ser mais usados em nenhuma correspondência da Justiça Federal.
A fim de evitar transtornos, a Justiça Federal orienta seus usuários a verificar se
o CEP indicado nas correspondências remetidas ao órgão é o correto.

Juiz da SJES na Rádio
Justiça

Wilson Witzel participou do programa “Sua Excelência o Juiz”

O juiz federal titular da 2ª VF-Criminal de Vitória,
Wilson José Witzel, participou do programa “Sua
Excelência o Juiz”, que foi ao ar ontem (14/08), na programação da Rádio
Justiça, onde falou sobre conta-depósito para penas pecuniárias destinadas
a entidades filantrópicas.

O programa tem por finalidade dar visibilidade a decisões, principalmente
de primeira instância, que saiam do comum, privilegiando o lado humano,
social ou educativo ao adequar a letra fria da lei, e vai ao ar as quartas e
quintas-feiras, no intervalo das sessões de julgamento do Supremo Tribunal
Federal.

A entrevista pode ser ouvida pelo link:
http://www.jfes.jus.br/documentos/som/juiz.mp3

Videoconferências
da Emarf
Dia 19 de agosto
Das 14h30min às 18h30min
Fórum sobre propriedade
industrial
Palestras:

1. A evolução
jurisprudencial nos
pleitos de
prorrogação de
vigência de patentes,
com Pedro Marcos
Nunes Barbosa

2. Atividade Inventiva,
com Denis Borges
Barbosa

Dia 21 de agosto
Das 9 às 13 horas
Universidade Zumbi dos
Palmares
Uma experiência de ação
afirmativa
Nº de vagas: 20

Informações e inscrições:
nucleoemarf.es@jfes.jus.br ou
pelo telefone: 27-3183-5187.


