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A Justiça Federal do Espí-
rito Santo realizará no auditório de
seu Ed. Sede (Rua São Fran-
cisco, 52, Cidade Alta), no dia 29
de agosto, às 13 horas, a segunda
praça do IX Leilão Unificado.

Na primeira praça, realizada
no último dia 15, foram arre-
matados dois bens de grande
valor: o Centro Nacional de Jardim
Camburi, por R$ 5 milhões, e a
Indústria de Massas e Fábrica de
Biscoitos Alcobaça, pelo valor de
R$ 1,8 milhão.

Para a segunda praça, estão
previstos imóveis, veículos,
equipamentos de informática e
industriais, blocos de granito,
móveis de escritório e domés-
ticos, além de aparelhos eletro-
domésticos e eletroeletrônicos.
Será uma boa oportunidade de
se adquirir bens de diversas na-
turezas por excelentes preços.
Para mais informações, entre

em contato com o leiloeiro, pelo
telefone (27) 3223-4933, ou com
o Núcleo de Apoio Judiciário,
pelo (27) 3183-5073.

O presidente do Conselho da
Justiça Federal (CJF), ministro Raphael
de Barros Monteiro Filho, liberou nesta
segunda-feira (20), aos Tribunais
Regionais Federais (TRFs), limites
financeiros correspondentes a
R$ 300.488.893,70 para pagamento de
requisições de pequeno valor (RPVs) na
Justiça Federal.

As requisições se referem a
dívidas judiciais da União e de órgãos
públicos federais, autuadas em julho
(valores atualizados pelo IPCA-E do mês
de referência). O depósito desses
valores na conta dos beneficiários é feito

CJF libera R$ 300 milhões em RPVs

pelos TRFs, de acordo com seus
cronogramas próprios.

Do total de RPVs, R$ 228.144.575,00
correspondem a processos previdenciários
– revisões de aposentadorias, pensões
e outros benefícios – que perfazem um
total de 27.706 ações, beneficiando
39.189  pessoas em todo o país.

Para o TRF da 2ª Região, que
abrange o Rio de Janeiro e o Espírito
Santo, estão sendo pagos
R$ 21.860.892,48, sendo que
R$ 17.296.302,01 dizem respeito a
causas previdenciárias e beneficiam
2.415 pessoas.

Seminário discute igualdade de direitos

A Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf)
promoverá nesta sexta-feira, 24 de agosto, das 9 às 18 horas, no Rio de
Janeiro, o Seminário “Justiça, Ações Afirmativas e Igualdade de Direitos”. O
evento será transmitido por videoconferência para o auditório da Justiça
Federal do Espírito Santo (Cidade Alta/Vitória). As inscrições estão abertas
para magistrados federais, pela internet (www.trf2.gov.br/emarf) e para o público
em geral pelo telefone (27) 3183-5109. A entrada é franca e as vagas são
limitadas.

De acordo com o § 7º do Art.
1º da Resolução nº 558 do

Conselho da Justiça Federal
(CJF), os advogados que

exercerem função de advogado
voluntário durante pelo menos

dois anos consecutivos e,
nesse período, atuarem em no

mínimo cinco processos
receberão certificado

comprobatório do tempo
efetivo de prática forense.

Cópia da Resolução e do
formulário para cadastramento
na Justiça Federal do Espírito

Santo estão disponíveis no
site www.jfes.gov.br.

O telefone, para mais
informações, é o
 (27) 3183-5073.
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