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Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os legais e jurídicos efeitos, o reconhecimento por parte da 

UNIÃO FEDERAL quanto à procedência do pedido da parte autora relativamente à concessão do Auxílio 

Emergencial pleiteado, e EXTINGO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inc, III, b, do Código de Processo Cívil. 

 

 

Seção de Apoio ao Gabinete da Direção do Foro 

 

 

BOLETIM:  
 
PORTARIA Nº JFES-POR-2020/00073, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

A Excelentíssima Sra. Juíza Federal - Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos serviços auxiliares da 

Justiça Federal de 1º grau - Seção Judiciária do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

INSTITUIR o Plantão Judiciário no Norte Capixaba, com escala formada pelos Juízes Titulares e Substitutos 

das Varas Federais de Linhares, Colatina e São Mateus, estritamente para atender casos de prisão que 

ensejem a competência dessas Varas como Juízo Natural, porém com manutenção da competência plena do 

juízo plantonista da Capital quando o custodiado estiver em estabelecimento prisional localizado em 

município não abrangido pela competência das Varas do Norte, ou, em qualquer caso, durante o período de 

recesso forense. 

Serão consideradas as seguintes regras objetivas para o estabelecimento do plantão : 

Art. 1º. O Plantão judiciário no norte do Espírito Santo, seguirá em sistema de rodízio entre os juízes das 

Varas de São Mateus, Colatina e Linhares, com início às 17 h da véspera do dia sem expediente forense e 

fim às 12h do próximo dia útil, excluindo-se o período de recesso forense. 

Art. 2º Uma vez distribuída a comunicação da prisão em flagrante ou a comunicação de cumprimento de 

mandado de prisão cautelar, fica prorrogada a competência do juízo plantonista para realizar a audiência de 

custódia, ainda que ela aconteça em horário de expediente normal ou após o fim do horário do plantão. 

Art. 3º. Fica estabelecido o seguinte rodízio de plantão judiciário no Norte Capixaba até às 23:59h do dia 

19/12/2020 : 

17h do dia 11/12/2020 às 12h do dia 14/12/2020 - Vara Federal de Linhares; 

17h do dia 18/12/2020 às 23:59h do dia 19/12/2020 - Vara Federal de São Mateus 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

  

CRISTIANE CONDE CHMATALIK 

Juíza Federal 

 

 

 

1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim 
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PETIÇÃO  Nº 5007598-53.2020.4.02.5002/ES 

 

MAGISTRADO(A): VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADOR: RENATA MAIA DA SILVA 

REQUERIDO: NILTON JONATAN DE SOUZA ALVES 

ADVOGADO: ES017018 - Grazielle Maraboti Binotti 

 

Atenção! Para os cadastrados para recebimento de intimação eletrônica no sistema e-Proc, a publicação 

deste ato no DJE tem caráter meramente informativo, visando à ampla publicidade, e não dá início a prazo, 

que se conta exclusivamente conforme a intimação eletrônica registrada no sistema. Aos não cadastrados 

para intimação eletrônica, a publicação é válida para todos os fins de Direito. 

 

DESPACHO/DECISÃO 

 

1. Ante o pedido de homologação do acordo de não persecução penal, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA O DIA 

16/03/2021, 14:00h, a ser realizada por meio de videoconferência via Cisco Webex (Plataforma Emergencial 


