
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALESSANDRO ROSTAGNO, EMINENTE 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA 

A LISTA SEXTUPLA DO QUINTO CONSTITUCIONAL DO TJES.  

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO PICOLI GAGNO, já qualificado, nos autos da impugnação que 

lhe move o Advogado ALISON BRANDÃO SANTOS, vem, à elevada presença de Vossa 

Excelência para apresentar sua Defesa escrita contra as alegações apresentadas na inicial. Tudo 

conforme os fundamentos de fatos e de direito expostos a seguir.  

 

1. Breve relato.  

O autor no dia 13 de outubro apresentou impugnação contra a inscrição do 

defendente com base no fundamento de que este não apresentou as petições que sirvam como base 

jurídica comprobatória dos 5 atos jurídicos praticados por cada ano, durante os 10 anos exigidos 

pela legislação do certame.  

Produziu uma tabela, com o nome das peças anexadas pelo defendente no 

momento de protocolo da sua candidatura, ao lado escreveu a frase “fora da curva anual”, e ao 

final de cada ano na tabela escreveu grifado de amarelo “não apresentou 5 peças corretamente”.  

Ao final requereu o indeferimento da inscrição do defendente amparado no 

fundamento de que as peças apresentadas no ato de inscrição não atendem ao edital do certame.  

Em apertada síntese são esses os fatos.  
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2. A Defesa.  

Eminente Relator a Defesa compreendeu a alegação feita pelo autor da 

impugnação. Agora, enxergamos o seu conteúdo por um prisma que nos mostra que o pedido nela 

contido não merece prosperar.  

Explicamos! 

No corpo da tabela feita pelo autor, ele nomeou as peças ano a ano, ao lado do 

nome da peça escreveu a frase “fora da curva anual”, e ao final daquele ano escreveu “não 

apresentou 5 peças corretamente”. 

O impugnante não agiu com retidão, sua acusação não representa a verdade dos 

autos de inscrição. Vejamos um exemplo, na tabela colocada pelo impugnante em sua petição no 

ano de 2016 ele indicou apenas 4 petições, a primeira ele informou ser um habeas corpus, a segunda 

uma apelação, a terceira uma revisão criminal e a quarta seria um agravo.  

Consultando os autos, as peças juntadas para provar que o defendente praticou 

no mínimo 5 atos no ano de 2016 foram: a primeira foi uma razão recursal de apelação criminal 

devidamente interposta, a segunda foi uma Resposta à Acusação apresentada, a terceira foi uma 

peça de Habeas Corpus impetrada no TJES, a quarta foi uma razão recursal de apelação 

criminal interposta, a quinta e última foi uma ação constitutiva de revisão criminal proposta 

perante o TJES.  

Perceba Eminente Julgador, não existe coerência entre as petições relatadas pelo 

impugnante e as petições presentes nos autos do pedido de inscrição. E mais quando analisamos 

as petições atenciosamente percebemos que todas foram realizadas e apresentadas no âmbito do 

poder judiciário capixaba no ano de 2016, assim todas servem como prova de que o defendente 

praticou 5 atos de Advocacia com conteúdo no ano de 2016. 

As peças dos anos de 2016 são apenas um exemplo da falta de zelo do autor da 

impugnação.  

Agora vem o pior, o autor não se dignou a explicar qual o erro praticado pelo 

defendente, quais as peças acostadas nos autos que estavam erradas. Ele apenas indicou que as 

peças estavam “fora da curva anual”, inclusive sem explicar o que isso significa.  
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Da forma como o autor da impugnação laborou parece que seu intuito foi 

chamar atenção para si mesmo e atrapalhar os trabalhos dessa honrada Comissão Eleitoral. 

 

O Pedido 

Com base nos fundamentos jurídicos e de fatos apresentados Eminente 

Julgador, que o defendente requer sua peça de defesa seja devidamente recebida e posteriormente 

seja julgado o mérito da impugnação, no sentido de negar provimento ao pedido nela contido, e 

seja deferida a inscrição do defendente no pleito eleitoral.  

Nestes termos que se espera deferimento.  

 

LEONARDO GAGNO 
OAB/ES 10.805 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALESSANDRO ROSTAGNO, EMINENTE
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA A LISTA
SEXTUPLA DO QUINTO CONSTITUCIONAL DO TJES.

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO PICOLI GAGNO, já qualificado, nos autos da impugnação que lhe move o Advogado
ALISON BRANDÃO SANTOS, vem, à elevada presença de Vossa Excelência para apresentar sua Defesa
escrita contra as alegações apresentadas na inicial. Tudo conforme os fundamentos de fatos e de direito
expostos a seguir.

 

1. Breve relato.

O autor no dia 13 de outubro apresentou impugnação contra a inscrição do defendente com base no
fundamento de que este não apresentou as petições que sirvam como base jurídica comprobatória dos 5
atos jurídicos praticados por cada ano, durante os 10 anos exigidos pela legislação do certame.

Produziu uma tabela, com o nome das peças anexadas pelo defendente no momento de protocolo da sua
candidatura, ao lado escreveu a frase “fora da curva anual”, e ao final de cada ano na tabela escreveu
grifado de amarelo “não apresentou 5 peças corretamente”.

Ao final requereu o indeferimento da inscrição do defendente amparado no fundamento de que as peças
apresentadas no ato de inscrição não atendem ao edital do certame.

Em apertada síntese são esses os fatos.

2. A Defesa.

Eminente Relator a Defesa compreendeu a alegação feita pelo autor da impugnação. Agora, enxergamos o
seu conteúdo por um prisma que nos mostra que o pedido nela contido não merece prosperar.

Explicamos!

No corpo da tabela feita pelo autor, ele nomeou as peças ano a ano, ao lado do nome da peça escreveu a
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frase “fora da curva anual”, e ao final daquele ano escreveu “não apresentou 5 peças corretamente”.

O impugnante não agiu com retidão, sua acusação não representa a verdade dos autos de inscrição.
Vejamos um exemplo, na tabela colocada pelo impugnante em sua petição no ano de 2016 ele indicou
apenas 4 petições, a primeira ele informou ser um habeas corpus, a segunda uma apelação, a terceira uma
revisão criminal e a quarta seria um agravo.

Consultando os autos, as peças juntadas para provar que o defendente praticou no mínimo 5 atos no ano de
2016 foram: a primeira foi uma razão recursal de apelação criminal devidamente interposta, a segunda
foi uma Resposta à Acusação apresentada, a terceira foi uma peça de Habeas Corpus impetrada no
TJES, a quarta foi uma razão recursal de apelação criminal interposta, a quinta e última foi uma ação
constitutiva de revisão criminal proposta perante o TJES.

Perceba Eminente Julgador, não existe coerência entre as petições relatadas pelo impugnante e as petições
presentes nos autos do pedido de inscrição. E mais quando analisamos as petições atenciosamente
percebemos que todas foram realizadas e apresentadas no âmbito do poder judiciário capixaba no ano de
2016, assim todas servem como prova de que o defendente praticou 5 atos de Advocacia com conteúdo no
ano de 2016.

As peças dos anos de 2016 são apenas um exemplo da falta de zelo do autor da impugnação.

Agora vem o pior, o autor não se dignou a explicar qual o erro praticado pelo defendente, quais as peças
acostadas nos autos que estavam erradas. Ele apenas indicou que as peças estavam “fora da curva anual”,
inclusive sem explicar o que isso significa.

Da forma como o autor da impugnação laborou parece que seu intuito foi chamar atenção para si mesmo e
atrapalhar os trabalhos dessa honrada Comissão Eleitoral.

 

O Pedido

Com base nos fundamentos jurídicos e de fatos apresentados Eminente Julgador, que o defendente requer
sua peça de defesa seja devidamente recebida e posteriormente seja julgado o mérito da impugnação, no
sentido de negar provimento ao pedido nela contido, e seja deferida a inscrição do defendente no pleito
eleitoral.

Nestes termos que se espera deferimento.

 

LEONARDO GAGNO

OAB/ES 10.805
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