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JF promove 1º Mutirão de Processos
sobre Financiamento Estudantil
As audiências foram realizadas nesta sexta (17)

A 3ª e a 4ª Varas Federais Cíveis
de Vitória promoveram nesta sexta, 17
de outubro, no auditório do
edifício sede da Justiça Federal
(Cidade Alta), o 1º Mutirão de
Processos sobre Finan-
ciamento Estudantil – Fies.

Participaram do 1º
Mutirão processos em
fase de amortização do
financiamento, cuja inadim-
plência é, no mínimo, desde
20/09/2007. Atuaram nas
audiências as juízas federais
Renata Coelho Padilha Gera e Viviany
de Paula Arruda. O número de acordos
ainda não foi divulgado.

O Programa de Financiamento
Estudantil - Fies é destinado a financiar
a graduação no Ensino Superior de
estudantes que não têm condições de

arcar com os custos de sua formação e
estejam regularmente matriculados em
instituições não gratuitas, cadastradas

no Programa e com avaliação
positiva nos processos
conduzidos pelo Mec.

Criado em 1999 para
substituir Programa de Crédito
Educativo – PCE/Creduc, o

Fies tem registrado uma
participação cada vez maior
das Instituições de Ensino

Superior – Ies e dos estudan-
tes do país. Em 2007 foram 1.046

mantenedoras, 1.459 Ies, 2.080 campi
em todo o Brasil. Desde 1999 já são
mais de 500 mil estudantes beneficia-
dos, com uma aplicação de recursos de
R$ 4,6 bilhões entre contratações e
renovações semestrais dos finan-
ciamentos desde a criação do programa.

Leilão em Cachoeiro de Itapemirim
Praças serão realizadas nos dias 07 e18 de novembro.

A Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim
promove em novembro leilão de bens penhorados em
processos que tramitam em suas duas Varas Federais,
nos dias 07 (1ª praça) e 18 (2ª praça), sempre a partir
das 13 horas.

O leilão acontece na Sala de Cursos, localizada
na sede da Subseção, na Av. Monte Castelo, s/n,

Independência, Cachoeiro de Itapemirim(ES), Cep 29306-500,
telefone (28) 3521-7672. Dentre os bens que vão a leilão encontram-se imóveis,
veículos, blocos de granito, uma égua Manga Larga e 20 smokings.

A relação de bens publicada na página da Justiça Federal na internet
(www.jfes.jus.br) é uma listagem prévia. A listagem final será divulgada no mesmo
local até o dia 24 de outubro.

Será aplicada neste sábado,
18, das 8h30 às 12h30, no
auditório da Justiça Federal do
Espírito Santo, a prova para
estágio nos Juizados Especiais
Federais (Jefs) e na Turma
Recursal (TR/ES).
Os candidatos deverão compa-
recer ao local do exame com 30
minutos de antecedência, munidos
de documento de identidade com
foto, caneta esferográfica azul ou
preta e confirmação de inscrição
enviada por e-mail.
O auditório da JFES se localiza
no sétimo andar do prédio sede
do órgão, situado na Rua São
Francisco, Cidade Alta, Vitória.
Para mais informações, ligue:
(27) 3183-5135 ou 3183-5047.

Prova para
estágio neste
sábado

Recebimento
de e-mails

Alguns usuários do Terra não
têm conseguido enviar e-mails
para a Justiça Federal.
O Núcleo de Informática da
JFES informa, contudo, que o
problema não está no provedor
da Justiça Federal e orienta aos
usuários que entrem em contato
diretamente com o seu provedor
para sanar o problema.


