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Mudança na localização
de varas na Justiça
Federal de Vitória

Entre os dias 29 de abril e 03 de maio, a Justiça Federal vem realizando a mudança de localização de
duas de suas Varas Federais – a 1ª Criminal e a 5ª Cível –, além do 2º Juizado Especial Federal.  Os prazos
dos processos em tramitação nestas Varas Federais e no 2º JEF ficarão suspensos nos dias 29 e 30 de abril

(Portaria nº 442, de 24/04/2009, do Presidente do TRF2).
Com a mudança, a 1ª Vara Federal Criminal, situada no 3º andar do Edifício Anexo, na Cidade Alta, irá

para o 9º andar do Ed. Jerônimo Monteiro.  Já a 5ª VF-Cível passará a ocupar o espaço físico antes destinado
à 1ª VF-Criminal, na Cidade Alta. O 2º JEF, localizado no 9º andar do Ed. Jerônimo Monteiro, passará a

ocupar o 8º andar do mesmo edifício.

A mudança proporcionará “maior praticidade e comodidade para o público usuário desta Seccional”,
uma vez que estarão localizadas no Edifício da Cidade Alta todas as Varas Federais Cíveis Remanescentes e
no Edifício Jerônimo Monteiro, todas as Varas Federais Criminais, conforme Portaria nº 010/DF/SG, de 22 de

abril de 2009, da Direção do Foro da JFES.
A JFES pede compreensão aos seus usuários por eventuais problemas causados com a mudança e

esclarece que fará o possível para minimizar qualquer transtorno que venha a ocorrer.  A partir do dia 04 de

maio, o atendimento será normal em todos os seus cartórios.

Telefones das varas são

alterados
Com a mudança na localização física da 1ª Vara Federal Criminal

e da 5ª Vara Federal Cível, os telefones dos dois cartórios também
sofrerão alteração.  A partir do dia 04 de maio, ficarão disponíveis

apenas os
ramais dos magistrados, dos diretores de secretaria e um ramal em

cada cartório.
O Núcleo de Obras e Manutenção está trabalhando para

minimizar os problemas causados com a transferência das linhas, que
deverá ser concluída até o final da próxima semana.  Os ramais do 2º
JEF, que passará a ocupar o 8º andar do Ed. Jerônimo Monteiro, não

serão alterados.

Confira os novos telefones em funcionamento a partir do dia 04

de maio:

1ª VF-Criminal – 3183-5274

  5ª VF-Cível – 3183-5054

       2º JEF – 3183-5224

Dia 06 – 9h às 18h Fórum de
Propriedade Industrial
Dia 08 – 9h às 18h Cooperação
interjusrisdicional
Inscrições: apenas pelo

e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br
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Eventos Emarf

Confira a nova localização a
partir do dia 04 de maio:

Prédio Anexo, Cidade Alta:
1ª a 5ª Varas Federais Cíveis

Edifício Jerônimo Monteiro:
1º e 2º JEFs

1ª e 2ª Varas Federais Criminais
1ª a 4ª Varas Federais de

Execução Fiscal
6ª Vara Federal Cível

Centro Integrado de Cidadania:
3º JEF

Videoconferência


