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TR/ES e 2º JEF comemoram mês do idoso

2º edital de
eliminação
de documentos

Dia 1º de outubro foi comemorado o dia nacional do idoso.  Só que
clientes especiais merecem homenagens não apenas uma vez por ano.
Pensando nisso, o 2º Juizado Especial Federal, programou uma
recepção especial aos idosos durante todo o mês de outubro.  O
cartório está todo enfeitado com balões que contribuem para o clima
festivo. Além disso, uma linda mensagem foi reproduzida em papel
reciclado e vem sendo distribuída aos ilustres usuários.

Pensando ainda nesta clientela mais que especial, o presidente da
Turma Recursal/ES, juiz federal Vladimir Santos Vitovsky, programou,
em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Vitória, um seminário de apresentação da Justiça
Federal.  Com o intuito de também conhecer um pouco de sua
realidade, o evento será realizado no Centro de Convivência para a
3ª Idade de Jardim da Penha, no dia 29 de outubro, às 14 horas.
Este seminário será o primeiro passo de diversas outras ações que
têm pretendem aproximar a Justiça Federal – através dos Juizados Especiais Federais e da Turma
Recursal – e esses clientes mais que especiais.

TR/ES e 2º JEF comemoram mês do idoso

A Justiça Federal do ES,
dando continuidade ao
seu Programa de
Gestão Documental,
publica o 2º edital de
eliminação de petições
iniciais e peças
instrutórias que forma-
lizaram os processos
virtuais com sentenças
já transitadas em
julgado há mais de 60
(sessenta) dias. No
prazo e na forma do
referido no edital, os
interessados poderão
requisitar os
documentos para
guarda particular.
Estarão disponibilizados
neste site, no ícone
“gestão documental”, o
referido edital e a
listagem dos
documentos.

VF-Linhares
promove leilão
Será realizado leilão
de bens referentes a
processos de Execu-
ção Fiscal em tra-
mitação na Vara
Federal de Linhares,
nos termos da Lei nº
6.830/80.  A primeira
praça ocorrerá no dia
16/10/2008, às 14h,
e a segunda praça
está marcada para o
dia 30/10/2008,
também às 14h, no
Auditório da Vara
Federal de Linhares,
localizado na Av.
Nogueira da Gama,
988, Centro,
Linhares/ES.  Confira
a íntegra do Edital no
site www.jfes.jus.br

Coordenador
dos JEF’S
O desembargador
federal Sérgio
Schwaitzer é o novo
Coordenador dos
Juizados Especiais
Federais da Justiça
Federal da 2ª Região.
Ele foi designado pelo
presidente do TRF,
desembargador
federal Castro Aguiar,
tendo em vista a
posse do de-
sembargador federal
Benedito Gonçalves no
cargo de Ministro do
Superior Tribunal de
Justiça - STJ. O novo
Coordenador ocupará
a função até 2009,
término da atual
gestão da Corte.

Não haverá expediente
na Justiça Federal do
Espírito Santo, no dia 27
de outubro de 2008.  O
presidente do Tribunal
Regional Federal da 2ª
Região, desembargador
federal Joaquim Antônio
Castro Aguiar,
determinou a suspensão
do expediente no
Tribunal e nas Seções
Judiciárias do Espírito
Santo e do Rio de
Janeiro, através da
Portaria nº 799, de 09 de
outubro de 2008.
No dia 28 de setembro,
Dia do Servidor Público,
haverá expediente
normal.  Os prazos
judiciais que vencerem
no dia 27 de outubro
serão prorrogados para o
primeiro dia útil
subseqüente.

Expediente
suspenso 27/10

Centro de Convivência para a
3ª Idade de Jardim da Penha, no dia 29 de outubro, às 14 horas


