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Trata-se de Representação formulada por Fernando Jardim Ribeiro Lins e Dra. Ingrid Zanella 
Andrade Campos em face de Dr. Antônio Almir do Vale Reis Júnior, Fernanda Daniele 
Resende Cavalcanti, Emerson Davis Leônidas Gomes, Cláudia Virgínia Carvalho Pereira de 
Melo e Eduardo de Souza Leão para estender os efeitos da decisão que determinou a retirada da 
fachada instalada no comitê central da chapa “Renova OAB” no Recife-PE - Representação 
17.0000.2021.017943-3 – à fachada instalada no comitê dos Representados em Caruaru-PE, 
localizada à Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 1327. 
 
Os Requerentes anexaram à representação algumas fotografias da referida fachada, além de 
vídeo de onde se pode extrair a realização da filmagem da citada fachada instalada com a 
justaposição de adesivos com as fotografias do Dr. Antônio Almir do Vale Reis Júnior e da Dra. 
Fernanda Daniele Resende Cavalcanti e seus respectivos nomes, além da inscrição da 
denominação da Chapa “Renova OAB”. 
 
Fundamentam a presente representação como tendo sido violados os artigos 9º e 10º, §5º, inciso 
II, do Provimento nº 146/2011, que inibem e vedam a propaganda mediante outdoors ou 
assemelhados. 
 
Pedem, ainda, os Representantes, em caráter de urgência, seja suspensa a realização do evento 
de inauguração do comitê de Caruaru, “até que seja suficientemente comprovado nos autos o 
cumprimento da decisão liminar”. 
 
Feito esse breve relato, passo a decidir: 
 
De fato, a despeito dos Representados terem tomado ciência da decisão proferida nos autos da 
Representação 17.0000.2021.017943-3 no dia 14 de outubro de 2021, decisão que determinou a 
retirada do adesivo fixado na fachada do comitê central localizado no Recife tendo em vista a 
flagrante ofensa ao 10º, §5º, inciso II, do Provimento nº 146/2011, os Representados tornaram a 
incidir na mesma conduta anterior, qual seja, a utilização de propaganda que gera efeito 
outdoor, dessa feita, na cidade de Caruaru. 
 
Como bem já exposto na supracitada decisão, o 10º, §5º, inciso II, do Provimento nº 146/2011 
não dá margem à interpretação diversa, discriminando quais as propagandas vedadas pela nossa 
legislação, in literis: 
 

"Art. 10. A propaganda eleitoral, que só poderá ter início após o 
pedido de registro da chapa, deve manter conteúdo ético de acordo com 
o Estatuto e demais normas aplicáveis, tendo como objetivo apresentar 
e debater ideias relacionadas às finalidades da OAB e aos interesses da 
advocacia, vedando-se: ... 
 
... 
 
§ 5º É vedada a propaganda que não tenha por finalidade o contido 
no art. 9º e no caput deste artigo, e mais: 
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I - qualquer propaganda transmitida por meio de emissora de televisão 
ou rádio, excluindo entrevistas, debates e notícias sobre a campanha 
eleitoral, desde que integrando a programação normal da emissora; 
 
II - utilização de outdoors e assemelhados;” 
 

      (sem grifos no original) 
 
 
Tal vedação também encontra guarida no artigo 133, inciso II, do Regulamento Geral do 
Estatuto da Advocacia e da OAB, textual: 

 
Art. 133. Perderá o registro a chapa que praticar ato de abuso de poder 
econômico, 
político e dos meios de comunicação, ou for diretamente beneficiada, ato esse 
que se 
configura por: 
 
I – omissis; 
 
II – propaganda por meio de outdoors ou com emprego de carros de som ou 
assemelhados; 

 
     (sem grifos no original) 
 
Não restam dúvidas, portanto, de que a propaganda realizada no comitê de Caruaru pela Chapa 
Renova OAB se encontra dentre as vedações supracitadas já que possui nítido efeito de outdoor. 
 
Registre-se, por oportuno, que a utilização de propaganda que não ultrapasse o limite de 4m2 
(quatro metros quadrados) é admitida como razoável. Entretanto, esse não é o caso da 
propaganda utilizada na fachada comitê de Caruaru da Chapa Renova OAB. 
 
Quanto ao pedido liminar para suspensão do evento de inauguração do referido comitê, o 
mesmo não merece guarida, já que não há, na Representação, a indicação de qualquer 
descumprimento de preceito legal com relação ao evento propriamente dito.  
 
Ante o exposto: 
 

1. Defiro o pedido de liminar pleiteado por Dr. Fernando Jardim Ribeiro Lins e Dra. 
Ingrid Zanella Andrade Campos para que os Representados, Dr. Antônio Almir do Vale 
Reis Júnior e os demais componentes da chapa denominada “Renova OAB-PE”, 
retirem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a propaganda adesivada na 
fachada do comitê da chapa “Renova OAB”, localizada na Avenida Governador 
Agamenon Magalhães, nº 1327, Caruaru-PE, sob pena de pagamento de multa no 
valor de 05 (cinco) anuidades prevista no §1º, do artigo 10º do Provimento nº 
146/2011, da abertura de procedimento para indeferimento ou cassação de registro 
da chapa, nos termos do §2º, do artigo 10º do referido Provimento; 

 
2. indefiro o pedido liminar de suspensão do evento de inauguração do comitê de Caruaru 

da chapa Renova OAB, a se realizar na data de hoje, localizada na Avenida Governador 
Agamenon Magalhães, nº 1327, Caruaru-PE; 

 
3. determino o cumprimento da decisão pelas autoridades públicas nos termos do §12, do 

artigo 10º, do Provimento 142/2011, em caso de não cumprimento da determinação 
contida no parágrafo 1º. 
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4. determino a notificação da chapa RENOVA OAB para, querendo, apresentar defesa no 
prazo de 5 (cinco) dias, devidamente acompanhada de documentos e rol de 
testemunhas; 
 

5. determino a notificação dos Representantes para no mesmo prazo de 5 (cinco) dias 
juntar documentos e apresentar rol de testemunhas. 
 
 

Decorrido o prazo de apresentação de defesa, voltem os autos conclusos. 
 
Recife, 19 de outubro de 2021. 
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