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RELATÓRIO 

 

Cuida-se de Representação promovida pelos Drs. Fernando Jardim Ribeiro Lins e 

Ingrid Zanella Andrade Campos em face dos Drs. Anna Tallyta Bione de Sá Carvalho 

e Antônio Almir do Vale Reis Júnior, a qual tem como pano de fundo uma Nota 

publicada no feed do Instagram da Associação dos Advogados Previdenciaristas de 

Pernambuco – AAPREV. 

 

Em resumo, os Representantes informam que, no dia 04/11/2021, a AAPREV publicou 

uma “Nota Oficial” por meio da qual se relatou que o Primeiro Representado (Dr. 

Fernando Jardim) teria se esquivado em comparecer à um debate eleitoral a ser 

realizado no dia 03/11/2021, na sede da referida Associação.  

 

De acordo com a ótica de raciocínio desenvolvida na peça de insurgência, a referida 

Nota teria conteúdo de propaganda negativa em detrimento do Primeiro 

Representante, eis que estaria atribuindo ao Dr. Fernando Jardim uma postura 

antidemocrática e de menosprezo à classe que pretende representar.  

 

Os Representantes somam essa alegação ao fato de que a “Nota” em evidência 

teria sido veiculada num perfil de Instagram que possui mais de 2 mil seguidores, e 

bem assim que que esta (Nota) fora objeto de “impulsionamento pago”, conduta 

vedada pelo § 9º do artigo 10 do Provimento 146/2011. 

 

Conseguintemente, relata-se que os Representados teriam envolvimento direto no 

evento narrado, na medida em que ambos seriam, ao mesmo tempo, membros da 

AAPREV e integrantes da Chapa 10 (RENOVA OAB)1. 

 

Pautados nestes argumentos e entendendo que a conduta em alusão seria vedada 

pelo Provimento 146/2011, os ora Representantes formularam pedido liminar inaudita 

 
1 A Primeira Representada (Dra. Anna Tallyta Bione de Sá Carvalho) seria a atual Presidente da Associação e estaria 

concorrendo ao cargo de Conselheiro Estadual. Já o Segundo Representado (Dr. Antônio Almir do Vale Reis Júnior) 

seria o fundador da Associação (constando, ainda, no quadro social) e estaria concorrendo à Presidência da OAB/PE. 



altera pars nos seguintes moldes: (i) impingir a Primeira Representada (Dra. Anna 

Tallyta Bione de Sá Carvalho) a retirar a Nota em questão do feed do Instagram da 

AAPREV e bem assim estancar o seu impulsionamento patrocinado na respectiva rede; 

e (ii) conceder o direito de resposta do Primeiro Representante no perfil da AAPREV e 

nos perfis pessoais dos Representados. 
 

No mérito, requereu-se o reconhecimento de conduta vedada e a consequente 

punição dos envolvidos. 

 

Estes são os fatos e argumentos que embasam a Representação em análise. 

 

 

DECISÃO 

 

 

A Associação em questão é formada por “advogados” e, portanto, de profissionais 

que se sujeitam à Junta Eleitoral da OAB. 

 

Os autores da Representação trouxeram aos autos fortes elementos que sinalizam a 

vinculação dos representantes da Associação aos integrantes da Chapa 10 (RENOVA 

OAB). Senão veja-se: 

 

A Dra. Anna Tallyta Bone de Sá Carvalho é incontestavelmente a atual Presidente da 

AAPREV (http://www.aaprev.com.br/index.php/page/diretoria), sendo certo que a 

mesma figura como integrante da referida Chapa 10, concorrendo ao encargo de 

Conselheira Estadual. 

 

Já o Dr. Antônio Almir do Vale Reis Júnior, que é notoriamente candidato à Presidência 

da OAB/PE (também pela Chapa 10), não só foi o “fundador” da AAPREV como 

também ainda figura como seu único sócio (http://cnpj.info/Associacao-dos-

Advogados-Previdenciaristas-de-Pernambuco-Aaprev), estando, outrossim, o seu 

nome, vinculado à conta do “Pagseguro” da multicitada Associação (vide print 

contido na página 6 da petição inicial desta Representação). 

 

Existem, portanto, clarividentes indícios de que os ora Representados tenham 

participação (direta ou indireta) no evento narrado na peça de introito, pelo que 



descabe afastá-los deste processo administrativo (ao menos neste momento). Todavia, 

isso não significa que já se está fazendo um pré-julgamento do mérito do processo. 

 

Em seguida, verifica-se que, salvo melhor juízo, a AAPREV não só divulgou nota com 

teor negativo em desfavor do Primeiro Representante, como também promoveu o seu 

impulsionamento no Instagram. 
 

Ora, com todo o respeito à Diretoria da AAPREV, mas não é concebível que uma 

Associação que se autodeclara “Apartidária” 

(http://www.aaprev.com.br/index.php/page/quem-somos) tenha interesse em 

despender os seus recursos para dar publicidade da “não aceitação de um convite 

para o comparecimento à um debate eleitoral”. E tal decisão, à rigor, não poderia ter 

sido tomada sem a chancela da sua Presidente. 

 

Por outro lado, uma Associação “Apartidária” deverá ter muito cuidado, zelo e rigor 

para com os conteúdos das suas publicações, mormente num período eleitoral onde 

membros ou ex-membros disputam posições relevantes. 

 

Diante do exposto, numa visão liminar, aparenta-se razoável a tese dos 

Representantes de que houve um desvirtuamento da AAPREV mediante a veiculação 

e “impulsionamento pago” de propaganda negativa, atitude que deverá ser 

obstaculizada de imediato. 

 

Entrementes, no que atine ao “direito de resposta” a ser veiculado no perfil 

institucional da AAPREV e nos perfis pessoais dos Representados, entendo que, neste 

momento, este pleito não se coaduna razoável na medida em que já haverá – nesta 

decisão - determinação para a imediata exclusão do post em tela.  

 

Isto é, não seria justo determinar a exclusão da Nota sem a outiva dos Representados 

e ainda por cima obriga-los a veicular em seus perfis pessoais a resposta do Primeiro 

Representante.  

 

 

Isto posto, concedo “em parte” a liminar requestada para fins de determinar que a 

Primeira Representada proceda à imediata exclusão do post do feed do Instagram da 

AAPREV onde consta a informação de que o Primeiro Representante não teria 



comparecido ao debate então agendado para o dia 03/11/2021 

(htts://www.instagram.com/p/CV1obnELjtN/?utm source=ig web copy link), bem como 

que esta estanque o impulsionamento da referida nota. 

 

Quanto ao “direito de resposta”, este será analisando oportunamente após a 

resposta da parte contrária. 

 

Alerto que o não cumprimento das determinações ora estabelecidas importará na 

aplicação de multa correspondente a 05 (cinco) anuidades para cada um dos 

Representados.  

 

Para além disso, no caso de inobservância desta decisão, a OAB deverá ser oficiada 

para que adote as providências legais pertinentes. Isso porque, esta Comissão Eleitoral 

não possui Poder de Polícia, de modo que não haveria utilidade prática em 

encaminhar um Ofício ao Facebook ordenando-lhe a remoção da postagem, 

providência essa que deverá ser assumida pela OAB mediante a adoção de medidas 

legais. 

 

Determino a notificação dos Representados para, querendo, apresentarem defesa no 

prazo previsto no Regulamento Geral. 

 

Também se dê ciência aos Representantes acerca desta decisão. 

 

Recife, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 
SAMUEL MARQUES 

Membro da Comissão Eleitoral da OAB/PE 2021 


