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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2* VARA DE BAIXO GUANDU/ES

EDITAL d e  JNSÇRICÂO N. 01/2018 PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

ADVOGADOS DATIVOS JUNTO A 2 /  VARA DE BAIXO GUANDU/ES.

1. O Dr. Marcelo Feres Bressan, Juiz de Direito da 2a Vara de Baixo Guandu/ES, por nomeação na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução 05/2018 do E. TJES. 

disponibilizada no ‘‘Diário de Justiça'’ em 05/02/2018. que regulamentou a nomeação de advogados 

para atuarem como dativos em processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, faz 

saber a todos que virem o presente edital ou que dele tomarem conhecimento acerca da abertura 

das inscrições de advogados regularmente inscritos na OAB que desejam ser nomeados para 

atuarem como dativos, nesta unidade judiciária, pelo semestre compreendido entre os meses de 

Maio a Outubro do corrente ano.

2. Estarão abertas as inscrições no período de 22 de marco de 2018 a 06 de abril de 2018. em 

observância ao art. 2°, caput e § 6°, Resolução 05/2018 do E. TJES,

3. A inscrição será efetivada por meio de simples petição direcionada a este Juízo, 

encaminhada ao e-mail “2vara-bguandu@tjes,jus.br”. A petição deverá conter: nome completo; 

número de inscrição no Cadastro Pessoas Físicas (CPF): endereço profissional c.ou residencial: 

endereço eletrônico: telefone: comprovante da regularidade da inscrição na Ordem dos Advogados 

do Brasil -  OAB; expressa manifestação sobre o interesse de atuar como dativo nesta vara criminal.

4. O advogado não poderá, ao realizar sua inscrição, fazer ressalva para atuar apenas em 

determinados ramos do Direito de competência desta unidade judiciária.

5. Serão indeferidas as inscrições que não atenderem a qualquer dos requisitos estabelecidos, 

podendo o advogado renovar o pedido dentro do prazo ou procedê-lo no outro semestre, quando as 

inscrições serão novamente abertas.
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6. A lista de advogados será organizada em ordem crescente de envio de inscrição, de acordo com a 

hora e a data do recebimento da solicitação por correspondência eletrônica (art. 3o, §1°, da Res. 

05/2018 E. TJES).

7. As nomeações dos advogados dativos serão efetivadas nos moldes dos §§1°, 2o e 3o do art. 3o da 

Resolução 05/2018 E. TJES.

8. A lista de advogados dativos será publicada por 03 (três) dias consecutivos, no “Diário da 

Justiça”, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do período de inscrição e ficará 

disponível na secretaria da 2* Vara.

9. As impugnações poderão ser formuladas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

último dia da publicação da lista no “Diário da Justiça” , por meio de simples petição 

direcionada a este Juízo, encaminhada ao e-mail “2vara-bguandu@ties.ius.br”. consoante o art. 4o 

da Resolução 05/2018 E. TJES.
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10. Oficie-se com cópia à Ordem dos Advogados do Brasil -  Subseção de Colatina/ES.

11. Em anexo, segue o inteiro teca- da Resolução 05/2018 do E. TJES.
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