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Evento discute os fundamentos e o futuro da
magistratura no Brasil

A Escola de Magistratura da 2ª Região (Emarf) promoverá no dia
27 de março, quinta-feira, das 9 às 18h15, no Rio de Janeiro, um Programa
de Estudos Avançados de Filosofia, com o tema: “Os fundamentos e o
futuro da magistratura no Brasil”. O evento é será aberto ao público e
contará com videoconferência para o auditório da Justiça Federal do
Espírito Santo (Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória).

Da programação, constam painéis sobre “Justiça, democracia e
anseios da população”, “O que o cliente espera do juiz” e “O que o futuro
espera da magistratura”.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail
nucleoemarf.es@jfes.gov.br ou pelo telefone (27) 3183-5187. A entrada
é franca e dá direito a certificado de participação.

19 e 20/03 – Quarta e Quinta-feira Santas
(lei 5010/66, art. 62, I, II, III e IV)
21/03 – Paixão de Cristo (feriado nacional e lei
5010/66)
31/03 – Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado
estadual e lei municipal 1732/67)

Crédito fiscal e a Lei de Recuperação Judicial e
Falências serão temas do próximo evento

O Crédito Fiscal e a Lei de Recuperação Judicial e Falências serão
temas de outro Programa de Estudos Avançados, a ser promovido pela Escola
da Magistratura Regional Federal (Emarf) da 2ª Região este ano. O evento
acontecerá na quarta, dia 2 de abril, no Centro Cultural Justiça Federal –
CCJF (av. Rio Branco nº 241, Cinelândia), das 9h30 às 18 horas, e também
será transmitido por videoconferência para o Espírito Santo. Para mais
informações, ligue: (27) 3183-5187.

A Justiça Federal do Espírito Santo informa que as
instituições de ensino públicas e particulares que
tenham interesse em firmar convênio para admissão
de estagiários de ensino médio regular podem entrar
em contato com a Seção de Desenvolvimento de
Recursos Humanos e Estágio pelo e-mail
sedre@jfes.gov.br ou telefone (27) 3183-5047,
para os devidos esclarecimentos.

Atenção, escolas! Feriados na
Justiça Federal


