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Núcleo da EMARF/ES
transmite ciclo de debates de
Direito Tributário
Evento será transmitido por videoconferência para o Espírito
Santo, com entrada franca

O Núcleo da EMARF na SJES transmitirá, no dia 14 de abril, das
9h30min às 12h30min, por videoconferência o “2º Encontro do Ciclo
de Debates de Direito Tributário: Processo Judicial Tributário”.
O evento será realizado no Auditório do Prédio Sede, localizado
na Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória. Inscrições:
nucleoemarf.es@jfes.gov.br ou tel.: 3183-5187.

 X Leilão Unificado da Justiça Federal

A Justiça Federal do Espírito Santo realizará, no dia 10 de abril de
2008, às 13 horas, no Auditório do Edifício Sede (Rua São Franscisco, 52,
7º andar, Cidade Alta), a 1ªPraça relativa ao X Leilão Unificado da Justiça
Federal. E, no dia 24 de abril , no mesmo horário e local , será  realizada
a 2ª Praça. Será uma boa oportunidade de adquirir bens de diversas
naturezas por excelentes preços.
Dentre os bens a serem leiloados estão: imóveis em diversos municípios;
equipamentos de informática/ industriais;bloco de granito;aparelhos
eletrodomésticos/ eletroeletrônicos; e móveis domésticos. Maiores
informações poderão ser obtidas com o leiloeiro pelo telefone:(27)3223-
4933, ou através do NAJ pelos telefones (27) 3183-5073/ 3183-5074 e,
ainda,pelo site: www.jfes.gov.br , onde está a lista de bens.

 Os prazos ficarão suspensos, pelo período de 05 dias úteis, salvo para a hipótese
de apresentação de ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar
perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção.

       2ª Vara Cível (Edital de Inspeção EDI.0002.000001-8/2008)
       1ª Vara Criminal (Edital de Inspeção EDI.0005.00011-9/2008)

 Varas em inspeção no período

de 14 a 18de abril

A Justiça Eleitoral capixaba
está recrutando mesários voluntários.
Dê a sua contribuição à democracia!
Conheça as vantagens.  Acesse:
www.tre-es.gov.br ou procure o
cartório eleitoral do seu domicílio.

Mesário
voluntário


