
 

 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL SEÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR SUA 

COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO DA LISTA SÊXTUPLA PARA 

PREENCHIMENTO DA VAGA DO QUINTO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Espírito Santo por sua Comissão Eleitoral 

do processo de inscrição da lista sêxtupla para preenchimento da vaga do Quinto 

Constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pelo presente ato, nos 

termos das disposições contidas no artigo 5º, inciso II, alíneas “a” e “b”e inciso III, 

alíneas, “b”, “d” e “f”, bem como, do artigo 21, todos da Resolução nº 21 de 24.08.2021, 

aprovada pelo Conselho Seccional desta Entidade, faz republicar, com alterações, o EDITAL 

de chamamento à classe para realização de CONSULTA DIRETA para escolha de 06 (seis) 

nomes dentre os 12 (doze) nomes de candidatos que compõem a lista duodécima 

homologada em 30.11.2021 pelo mesmo, em todas as subseções da Entidade, bem como, 

para a Capital, em todo o Estado do Espírito Santo, a ser realizada na data de 13.12.2021, 

das 09 h às 17 h, nos seguintes locais de votação: 

 

• Afonso Cláudio: Rua José Garcia, n.º 25 C, Ed. Três Irmãos, 1º andar, Centro, Afonso 

Cláudio - ES, CEP: 29600-000; 

 

• Alegre: Rua Luiz Albani, nº 30, Vila do Sul, Alegre - ES, CEP: 29500-000; 

 

• Aracruz: Rua Ozório Rocha da Silva, n.º 18, Centro, Aracruz - ES, CEP: 29190-256; 

 

• Barra de São Francisco: Rua Vereador Wantuil Ribeiro Fagundes, n.º 155, 4º andar, 

Centro, Barra de São Francisco - ES, CEP 29800-000; 

 



 

 

• Cachoeiro de Itapemirim: Av. Monte Castelo, n.º 96 - Ed. OAB, 1º Andar, Independência, 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP: 29306-500; 

 

• Cariacica: Avenida Meridional, n.º 231, Alto Lage, Cariacica – ES CEP: 29151-230; 

 

• Castelo: Rua Professora Carmem Schettino, n.º 130, Bairro Exposição, Castelo – ES, CEP: 

29360-000; 

 

• Colatina: Rua Bartovino Costa, n.º 173, Vila Nova, Colatina - ESCEP: 29.702-020; 

 

• Guaçuí: Rua Emilia Miranda Grando, n.º 15 - Quincas Machado, Guaçuí – ES, CEP: 29560-

000; 

 

• Guarapari: Rua Simplício de Almeida Rodrigues, n.° 74, salas 06 e 07, Ed. Solar Mariz, 

Centro, Guarapari – ES, CEP: 29200-370; 

 

• Ibiraçu: Avenida João Alves da Motta Junior, n.º 95, Centro, Ibiraçu - ES; CEP: 29670-

000; 

 

• Itapemirim: Rua Coronel Marcondes de Souza, n.º 408, Centro, Itapemirim - ESCEP: 

29330-000; 

 

• Iúna: Rua Galaor Rios, n.º 280, Galeria 260, Centro, Iúna - ESCEP: 29390-000; 

 

• Linhares: Rua Argemiro Garcia Duarte, n.º 846, Três Barras, Linhares - ESCEP: 29907-

260; 

 

• Nova Venécia: Rua Eurico Salles, n.º 62, Centro, Nova Venécia – ES,  CEP: 29830-000; 

 



 

 

• São Mateus: Rua Mercúrio (ao lado do Fórum), 92, Bairro Carapina, CEP: 29933-155, 

São Mateus/ES. 

 

• Serra: Avenida Edes Scherrer Souza, nº 2230, salas 401, 402, 416 e 417, Colinas de 

Laranjeiras, Serra - ES, 29163-269; 

 

• Venda Nova do Imigrante: Avenida Angelo Altoé, n.º 886, segundo andar, salas 24, 25 

e 26, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante, CEP: 29375-000; 

 

• Vila Velha: Rua Doutor Aylson Reginaldo Simões, nº 75, Centro (sede da Subseção da 

OAB Vila Velha)  Vila Velha/ES, CEP 29.100-205 

 

• Vitória: Rua Constante Sodré, n.º 157, Centro de Convenções de Vitória, Santa Lucia 

(Entrada pela lateral, na Rua Arnaldo Magalhães Filho), Vitória - ES, CEP: 29056-310  

 

De acordo com o sorteio público realizado na Sessão de Julgamento de recursos, 

arguição e escolha da lista duodécima, estão APTOS à votação e devidamente 

registrados pela Comissão Eleitoral, os seguintes candidatos abaixo listados, com o 

respectivo número identificador para votação e com os nomes que foram escolhidos 

pelos mesmos para identificação perante o colégio eleitoral:  

 

CANDIDATO OAB/ES NÚMERO 

IDENTIFICADOR 

JOÃO BATISTA DALLAPICC SAMPAIO OAB ES 4367 10 

AMÉRICO MIGNONE OAB ES 12360 11 

ELISA GALANTE OAB ES 4743 12 

ANDERSON PEDRA  OAB ES 9712 13 

RAPHAEL CÂMARA  OAB ES 8965 14 



 

 

ERFEN RIBEIRO OAB ES 4150 15 

RICARDO MACEDO PEÇANHA  OAB ES 6376 16 

LUCIANO OLIMPIO  OAB ES 10978 17 

SAMIR NEMER  OAB ES 11371 18 

ALEXANDRE PUPPIM  OAB ES 8265 19 

VINICIUS PINHEIRO DE SANT’ANNA  OAB ES 7213 20 

RODRIGO JÚDICE OAB ES 7513 21 

 
 
 

O processo eleitoral será conduzido e fiscalizado pela Comissão Eleitoral 
designada pela Diretoria da Seccional, obedecidas as mesmas regras das eleições 
para o Conselho Seccional, aplicando-se, subsidiariamente, a legislação eleitoral, 
no que couber. 
 
Havendo durante o processo de votação qualquer problema técnico, reclamação 
ou impugnação, deverá ser reduzida a termo pelo responsável de cada local e 
remetida à Comissão Eleitoral, que deliberará sobre a solução, dando o 
encaminhamento necessário. 
 
O voto será facultativo e secreto, estando aptos a exercê-lo as senhoras 
Advogadas e os senhores Advogados regularmente inscritos nesta Seccional e que 
estejam em dia com o pagamento das anuidades até o dia 24.11.2021. 
 
O(a) advogado(a) eleitor(a) apto(a) a votar, deverá escolher, dentre os 12 
(doze) nomes identificados pela publicidade eleitoral autorizada pela 
legislação em vigor, O NÚMERO EXATO E OBRIGATÓRIO DE 06 (SEIS) 
CANDIDATOS, preenchendo ou assinalando, a respectiva cédula eleitoral de 
votação, com caneta azul ou preta, o campo destinado à identificação dos 
respectivos nomes à sua escolha que serão lançados no voto, SOB PENA DE 
NULIDADE DO MESMO, nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro da 
Resolução n. 21 de 21.08.2021. 
 
Após a identificação do(a) Advogado(a) eleitor(a) pela equipe administrativa 
no local de votação, o voto deverá ser depositado em urna devidamente 
registrada à frente do Presidente de mesa, sendo a mesma lacrada de 
imediato, após o encerramento do horário de votação designado.  
 



 

 

Serão computados como NULOS, quaisquer votos que contiverem rasuras, bem 
como, votos incompletos, com preenchimento de escolhas a menor ou a maior dos 
06 (seis) exatos nomes que devam ser objeto de votação pela classe na presente 
consulta direta para a formação da lista sêxtupla a ser enviada ao  Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
 
As urnas serão instaladas na Capital, junto ao Centro de Convenções de Vitória, e 
nas Subseções nos endereços supra descritos. 
 
Em caso de empate no resultado da eleição direta, o critério de desempate será 
estabelecido pela data da inscrição como advogado nos quadros da OAB/ES, de 
maneira ininterrupta, e, prevalecendo o empate, pela idade, privilegiando o mais 
antigo e, finalmente, por sorteio. 
 
Cabe aos presidentes das Subseções, através dos mesários nomeados, a 
apuração dos votos e o envio dos resultados para a Seccional, que através 
de sua Comissão Eleitoral, procederá a totalização dos votos havidos em todo 
o território do Estado e divulgará a lista final escolhida pela Classe. 
 
A critério da Comissão Eleitoral, por alongamento do tempo de apuração dos 
votos, poderão ser suspensos os trabalhos em horário avançado no período 
noturno e retomados no dia seguinte, pela manhã, pelas mesmas equipes de 
trabalho, ficando os votos ainda não computados e urnas ainda não abertas 
sob guarda de equipe de segurança designada para tal fim. 
 
Os candidatos poderão acompanhar as apurações mediante a presença de 
fiscais de votação, devidamente identificados por nome, RG e local de 
fiscalização onde atuarão, em todas as Subseções e na Capital, cujos nomes 
deverão ser apresentados à Comissão Eleitoral no prazo de até 48 (quarenta 
e oito) horas da publicação do presente Edital, ficando os candidatos 
responsáveis por sua alimentação e locomoção, durante todo o período, bem 
como, pelos atos praticados pelos mesmos, sendo vedada qualquer 
interferência no processo de apuração dos votos, admitida a representação e 
denúncia à comissão eleitoral, que apurará com rigor na forma da legislação 
aplicável, as referidas condutas e eventuais comportamentos fraudulentos 
observados. 
 
Encerrada a votação da eleição direta, o resultado deverá ser proclamado pela 
Comissão Eleitoral em até 03 (três) dias úteis, verificada a subsistência das 
condições de elegibilidade até o referido momento. 
 
Proclamado o resultado da votação, a relação dos eleitos será enviada ao 
Presidente do Conselho Seccional, que designará a Sessão Extraordinária do 
Conselho Pleno para homologação da lista sêxtupla. 
 



 

 

Homologada a lista sêxtupla, o Presidente da Seccional, em até 03 (três) dias úteis, 
fará sua remessa ao Tribunal competente, acompanhada do número de votos 
recebidos pelos eleitos e seus respectivos currículos e vídeo de apresentação dos 
mesmos junto a sessao extraordinaria do Conselho Seccional efetuada para a 
escolha da lista duodécima 
 
Na mesma ocasião será oficiado ao Chefe do Poder Executivo competente para a 
futura nomeação, com documentação idêntica, permitindo-lhe o acompanhamento 
do processo de recrutamento, e o atendimento do prazo de nomeação do art. 94, 
parágrafo único da Constituição Federal. 
 
Todos os casos omissos serão apreciados e deliberados pela Comissão Eleitoral, 
aplicando-se a legislação vigente, na forma da Resolução n. 21 de 21.08.2021, 
associada aos Provimentos do Conselho Federal da OAB e, subsidiariamente, a 
legislação eleitoral nacional em vigor. 
 
Ficam revogadas as disposições contidas no EDITAL publicado em 03.12.2021, 
passando a vigorar nesta data a presente regulamentação procedimental quanto à 
forma, locais, data e horários da consulta direta à classe para a escolha dos 06 
(seis) exatos nomes dentre os 12(doze) candidatos em disputa para a formação da 
lista sêxtupla a ser enviada ao Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo. 
 

Dê-se ampla publicidade ao presente EDITAL, por intermédio de publicação do mesmo 

junto a imprensa de grande circulação, bem como, publicação de mídias informativas sobre 

a forma e data da consulta direta, locais de votação e horários, tanto pelas Subsecções 

como pela Seccional através das redes sociais oficiais. 

 

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2021. 

  

ALESSANDRO ROSTAGNO 

Presidente da Comissão Eleitoral - Quinto Constitucional 

 

RODRIGO SANZ MARTINS 

Membro da Comissão Eleitoral - Quinto Constitucional 

 

ANA PAULA FERREIRA PEIXOTO 

Membro Comissão Eleitoral - Quinto Constitucional 

  



 

 

  

  

 

 


