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Justiça Federal realiza III Mutirão de SFH
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A Justiça Federal do Espírito Santo realiza, entre os dias 22 e 26 de junho, o III Mutirão
relativo a contratos de financiamento regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, com processos
originários das Varas Federais Cíveis do ES, que tramitam, atualmente, no TRF da 2ª Região,
em grau de recurso.

Serão realizadas, em média, 13 audiências diárias, das 12 às 18 horas, presididas
pelos juízes federais Alexandre Miguel e Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, titulares,
respectivamente, da 4ª e da 5ª Varas Federais Cíveis de Vitória.

Os 106 processos que participam do evento têm como réu, na maioria das vezes, a
Caixa Econômica Federal.

Confira aqui a lista completa dos processos incluídos no mutirão.
Para mais informações, procure o Núcleo de Apoio Judiciário (NAJ), telefones (27)

3183-5183 e 3183-5073.

Por meio do Edital nº 001/2009 (Processo nº  6.040/05/2009-ADM), a
Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo torna
público o processo de habilitação e seleção de Associações e Cooperativas
de Catadores de Materiais Recicláveis, localizadas nos Municípios de Vitória,
Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana/ES, interessadas no recebimento
periódico de papel (documentos e/ou processos relacionados nos Editais de
Eliminação publicados pela SJES), que deverá ser picotado pela entidade.

Data e hora da reunião: Dia 10/07/2009 às 14 horas.

Local: Rua São Francisco 52, Sala de Licitações, Andar 1S, Cidade Alta,
Vitória/ES.

Obs: Cópias do Edital e respectivos anexos estão disponíveis no endereço
acima ou no site: www.jfes.jus.br, no ícone “GESTÃO DOCUMENTAL”.
Mais informações pelos telefones 3183.5245 ou 3183.5074

(Vera Ely Massariol/Coordenadora do Grupo de Avaliação de Documentos/
Autos Findos)

Convite às associações e
cooperativas de catadores de
materiais recicláveis

Estarão em inspeção na
próxima semana (22 a 26
de junho): a 2ª Vara
Federal de Execução
Fiscal, o 2º Juizado
Especial Federal, a Vara
Federal de São Mateus e
a 1ª Vara Federal de
Cachoeiro de Itapemirim.

No período de inspeção,
ficam suspensos o
atendimento ao público e
os prazos dos processos
que tramitam nessas
varas.

A inspeção nas varas
ocorre anualmente.

Varas federais
em inspeção
na próxima
semana

http://www.jfes.jus.br/documentos/anexos/noticias/arq20090619154329_Relacao_de_processos_mutirao_SFH_15_06.htm?idS=14099

