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Escola de Magistratura promove conferência
internacional sobre processos eletrônicos
Segunda-feira, 03 de
setembro, das 17 às 18 horas, a
Escola de Magistratura Federal da
2ª Região (Emarf) promoverá no
Rio de Janeiro e transmitirá por
videoconferência para a Justiça
Federal do Espírito Santo uma
conferência internacional com o
tema “Processos Eletrônicos”. O
palestrante será o Professor Peter
Gilles, da Universidade de
Frankfurt, Alemanha.
O evento é gratuito e tem como
público-alvo magistrados federais,

Informações
confidenciais
“A Utilização de Informações
Confidenciais (Insider Trading)
no Mercado de Capitais” é o
tema da videoconferência que
será realizada na Justiça Federal no dia 14 de setembro, das
10 às 12 horas. O palestrante
será o Professor Nelson Eizirik.
A palestra faz parte do curso de
aperfeiçoamento dos magistrados federais, mas também será
aberta ao público em geral,
gratuitamente. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (27) 3183-5109.

operadores do Direito, servidores do
Poder Judiciário, advogados, estudantes de Direito e demais interessados.

Haverá tradução simultânea e a
participação dará direito a
certificado.
As inscrições para magistrados
federais devem ser feitas pela
internet, no site www.trf2.gov.br/
emarf. Os demais podem
se inscrever pelo telefone 273183-5109 ou pelo e-mail
s e c o m @ j f e s . t r f 2 . g o v. b r.
O auditório da Justiça Federal
fica no 7º do edifício sede da
Seccional, localizado na Rua São
Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória/ES.

IX Leilão Unificado arrecada
cerca de R$ 4 milhões
O IX Leilão Unificado da Justiça Federal,
realizado nos dias 15 e
29 deste mês, arrecadou
aproximadamente R$ 4
milhões. Na segunda
praça, promovida nesta
quarta-feira, 29, o destaque foi a arrematação
do Colégio Nacional de Jardim
Camburi (Vitória/ES), que havia
sido vendido por R$ 5 milhões na
primeira praça e, como o arrematante não fez o depósito no
prazo determinado pelo juiz, voltou
a leilão. Desta vez, o colégio foi
arrematado pelo valor de R$ 1,6

milhão por um grupo educacional
que, no momento, prefere não se
identificar.
Além do Colégio
Nacional, cerca de 10
bens foram arrematados na segunda
praça. Dentre eles,
dois lotes e um
apartamento em Jardim
Camburi, por R$ 300 mil e
R$ 120 mil, respectivamente.
Também foram vendidos outros três
terrenos, dois veículos, uma casa na
Praia de Jacaraípe, duas salas
comerciais em Jucutuquara e
equipamentos de informática.
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