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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 041ª ZONA 

ELEITORAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA – ESTADO DA 

BAHIA. 

 

 

 

 

 

COLIGAÇÃO: O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR composta 

pelos partidos; Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Democratas (DEM); 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Podemos (PODE); Republicanos; Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB); e Partido Da Mulher Brasileira (PMB); com 

pedido de registro efetuado perante a Justiça Eleitoral, autuado sob o nº. 0600191-

28.2020.6.05.0040; e HERZEM GUSMÃO PEREIRA, brasileiro, casado, prefeito, 

portador da cédula de identidade RG n° 00.681.076-41, SSP/BA, inscrito no CPF do MF 

sob o n° 069.669.265-15, residente e domiciliado na Avenida Luís Eduardo Magalhães, 

n° 800, Condomínio Cent. Parque, Rua B, Casa 14, bairro Candeias, CEP: 45028-500, na 

cidade de Vitória da Conquista – BA; por seus advogados signatários, constituídos nos 

termos do instrumento de outorga anexo, vem perante o MM. Juízo, com fulcro nas 

Resoluções TSE nº. 23.608/2019, 23.610/2019 e 23.624/2020, ajuizar a presente: 

 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 

COM PEDIDO LIMINAR 

 

Em face de CLÁUDIO OLIVEIRA DE CARVALHO, de qualificação 

desconhecida, podendo ser citado no número (77)99206-6540; COLIGAÇÃO A 

CONQUISTA DO FUTURO, com endereço na Avenida Expedicionários, n° 809, 

bairro Recreio, CEP 45020-310, Vitória da Conquista – BA; e JOSÉ RAIMUNDO 

FONTES, brasileiro, divorciado, deputado estadual, candidato ao cargo de Prefeito, 

portador da cedula de identidade RG n° 00.671.972-48, inscrito no CPF/MF sob o n° 

065.120.975-72, com endereço para intimações na Avenida Expedicionarios, n° 890, bairro 

Recreio, CEP 45020-310, Vitória da Conquista – BA; o que se faz tendo em vista os 

motivos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos: 
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I - DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

PREFACIALMENTE, urge consignar que a legitimidade passiva de 

todos os Representados, na situação sub examine, resta perfeitamente configurada, uma 

vez que a legislação eleitoral considera como sujeito passivo, também, aqueles que são 

direta ou indiretamente beneficiados com a prática de propaganda irregular, por essa 

razão, não se pode olvidar que a coligação “A Conquista do Futuro” e o candidato José 

Raimundo Fontes também devem ocupar o polo passivo da presente demanda 

ladeados com o primeiro Representado. 

 

Nesse sentido, os artigos 36, §3° e 57-D, §2°, da Lei 9.504/97, bem 

como os artigos 28, §5° e 30, §1°, da Resolução TSE 23.610/2019, evidenciam o alegado; 

atribuindo sanção pecuniária também para aquele que obtiver benefícios com condutas 

vedadas pelos imperativos da legislação eleitoral.   

 

A esse respeito, preceitua o artigo 40-B, parágrafo único, da Lei 

9.504/97, que resta demonstrada a responsabilidade do candidato quando houver 

veiculação de conteúdo propagandístico disseminado por terceiros APOIADORES.   

 

Portanto, isso se dá na hipótese de, ao analisar-se o caso concreto, 

ficar claro que não seria possível o desconhecimento da propaganda irregular pelos 

candidatos favorecidos. Vejamos o ditame legal, verbo ad verbum: 

 

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova 

da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela 

responsável. 

Parágrafo único.  A RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO ESTARÁ 

DEMONSTRADA se este, intimado da existência da propaganda irregular, não 

providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, 

SE AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS PECULIARIDADES DO CASO 

ESPECÍFICO REVELAREM A IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFICIÁRIO 

NÃO TER TIDO CONHECIMENTO DA PROPAGANDA. 

 

No caso em comento, o vínculo entre o primeiro Representado, 

Cláudio Oliveira de Carvalho, a coligação “A Conquista do Futuro”, segunda 

Representada, e José Raimundo Fontes, terceiro Representado É EVIDENTE; uma vez 
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que o conteúdo da propaganda irregular é totalmente conveniente à candidatura 

patrocinada pela coligação e candidato que ocupam o polo passivo da presente 

demanda, que, por sua vez, são adversários dos Requerentes no pleito que se avizinha, 

em sede de 2º turno, a se realizar no próximo dia 29 (vinte e nove) de novembro do 

corrente ano.   

 

Inobstante isso, o primeiro Representado declarou publicamente o 

seu apoio ao candidato da coligação representada, e vem se utilizando de sua 

influência e liberdade de cátedra como professor para realizar ATIVIDADES DE 

CLASSE flagrantemente TENDENCIOSAS, aproveitando-se da audiência cativa dos 

seus alunos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), instituição na 

qual ocupa a função de docente efetivo. 

 

 Notadamente o professor vem incorrendo nessa prática de forma 

reiterada, furtiva, sorrateira e deliberada. Claro é que suas publicações e atividades tem 

o condão puramente político-partidário, ou seja, já existe nas suas orientações uma 

certa inclinação pela crítica abusiva contra os Representantes, é o que pode de extrair 

do enunciado de uma de suas questões OBRIGATÓRIAS PARA OS ALUNOS, cuja 

realização está associada à atribuição de nota, evidenciando o seu caráter avaliativo e 

compulsório. Vejamos: 

 

[...] Assim, as regiões da cidade mais capazes de se tornar objeto de consumo são 

premiadas continuamente por obras públicas que multiplicam ainda mais a 

produtividade dos seus espaços. Enquanto isso, a maior parte da cidade é abandonada 

pelo poder público, pelo fato de não possuir vocação para ser consumida.  

E qual a importância da gestão democrática da cidade e da distribuição equitativa dos 

equipamentos e serviços para toda a população?! 

Quais melhorias você gostaria de ver na sua cidade? 

 

 Nada obstante, ainda mais gravoso é o fato de que os resultados das 

atividades desenvolvidas devem ser postadas nas redes sociais pessoais dos alunos, 

bem como nas redes sociais do professor, atravessando, com isso, a liberdade de 

pensamento dos discentes ou, no mínimo, incitando-os a propaganda negativa e 

irregular contra o atual gestor do Município. 
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À vista disso, não precisa fazer muito esforço para depreender que o 

material vergastado chegou ao conhecimento dos outros dois Representados. Por essa 

razão, é insuspeito que e a disseminação dos fatos sabidamente inverídicos, caluniosos, 

difamatórios e dissimulados os alcançaram, pois se deu na página pessoal do facebook e 

do instagram do primeiro Representado, que tem mais de 5.000 “amigos” e 4.721 

“seguidores”, respectivamente, entre os quais a CANDIDATA à vice-prefeita, 

LUICIANA OLIVEIRA (PCdoB), e o candidato a prefeito, JOSÉ RAIMUNDO FONTES 

(PT), ambos pela coligação “A Conquista do Futuro”, nesta ansa segunda 

Representada.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Além desses, tem-se que membros diversos e outros apoiadores do 

grupo político dos Representados também frequentam esse sítio eletrônico, tais como 

vereadores eleitos e militantes dos partidos que compõe a base da candidatura dos 

Representados. 

 

II - DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

A legislação eleitoral, entre outros diplomas legais, preceitua que o 

agente público é aquele investido em cargo, emprego ou função em qualquer esfera da 

Administração Pública, ainda que não haja remuneração e/ou que essa função seja 

exercida temporariamente. É o que podemos verificar precisamente no §1º do art. 73 da 

Lei nº 9.504, de 1997 (Lei Geral das Eleições):  

 

“Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
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mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da 

administração pública direta, indireta ou fundacional.”   

 

Nessa vereda, é imperioso avultar que o Representado Cláudio 

Oliveira de Carvalho tem se utilizado de sua função pública para fazer propaganda 

eleitoral IRREGULAR, e o faz de maneira dissimulada e revestida de ilegalidade, pois 

lança mão de sua influência junto aos alunos para disferir ataques públicos, inverídicos 

e rasteiros contra a atual Administração do Município, por corolário, à candidatura do 

Sr. Herzem Gusmão Pereira. 

 

Desse modo, outra não pode ser a conclusão se não a de que o 

primeiro Representado ultrapassara todos os limites críticos da viés política ao proferir 

acusações de altíssima gravidade, mesmo que indiretamente, contra o segundo 

Representante - atual prefeito da cidade de Vitória da Conquista e membro da 

coligação “O Trabalho Tem Que Continuar”. 

 

Ademais, quando o primeiro Representado se propõe a fazer USO 

EELITORAL da sua função de PROFESSOR, as vedações que se aplicam aos agentes 

políticos, servidores públicos, ocupantes de cargos efetivos ou comissionados, 

conselheiros tutelares, empregados públicos, concessionários, delegados de função ou 

ofício, gestores de negócios entre outras pessoas que mantenham alguma vinculação 

com a prestação de serviços públicos RESTAM DE TODO COMPROMETIDAS. 

 

Aqui não se discute se o agente público pode ou não externar suas 

preferências políticas, ideológicas e eleitorais em razão do seu espectro político, mesmo 

porque essa categoria pode divulgar suas opiniões e preferências políticas e eleitorais 

em debates, manifestações e reuniões partidárias, entre outros.  

 

Contudo, agentes públicos não podem se valer do cargo que 

ocupam para expressar essas opiniões, sobretudo podem fazê-lo em horário de 

trabalho ou utilizando-se dos recursos públicos materiais, financeiros ou humanos que 

tenham a sua disposição. 

 

Na ocasião, o primeiro Representado, Sr. Cláudio Oliveira de 

Carvalho, ofendeu a imagem, a honra e a moral do Sr. Herzem Gusmão Pereira, 
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objetivando tão somente comprometer sua credibilidade junto ao eleitorado e, por via 

de consequência, patrocinar o candidato de sua preferência, qual seja José Raimundo 

Fontes. Portanto, o primeiro Representado deu azo a essas condutas, consciente de que 

são totalmente vedadas pela legislação eleitoral.  

 

Para maior elucidação da gravidade dos dizeres proferidos pelo 

primeiro Representado, faz-se mister analisarmos o conteúdo da mensagem constante 

de uma das publicações em análise. Vejamos, verbo ad verbum: 

 

Aqui pensando no resultado das eleições municipais de Conquista.  

Teremos 2o. Turno entre o atual prefeito Herzem Gusmão (MDB) e o ex- 

prefeito Zé Raimundo (PT). É uma reedição da disputa de 2016.  

O candidato petista saiu na frente totalizando 47,63% (81,721 votos). Ganhou 

com folga na zona rural e apertado na zona oeste. O candidato da situação 

ficou com 45,89% (78,732 votos). Ganhou com folga na zona leste. 

Algumas impressões sobre o processo... 

Primeiro é preciso destacar que Herzem interrompeu 20 anos de governos 

petistas. E nesse sentido entendo importante destacar alguns motivos de sua 

vitória em 2016: 

1. O desgaste do projeto de governo do PT - com resultado de êxito em 5 

governos era necessário entre 2012 e 2016 uma gestão mais inovadora; 

2. O antipetismo - gerado pela operação Lava-Jato que venceu naquele 

momento com o discurso de combate a corrupção. E o próprio golpe contra a 

presidenta Dilma fazendo parte desse "pacote" de desdemocracia; 

3. As divergências internas do PT - o grupo do Prefeito a época, Guilherme 

Menezes, pouco fez para a campanha de Zé Raimundo. 

O interessante é que Herzem está em situação de derrota provisória e com 

reprovação de seu governo por parte da população. Precisa tirar 3 mil votos de 

diferença. É pouco deveras. Mas temos implicações.  

Herzem "diminuiu" em relação ao 1. Turno de 2016. Saiu de 47,82% para 

45,89%.  

Já Zé saiu 31,69% para 47,63% (em números absolutos).  

Alguns motivos da derrota momentânea de Herzem: 

1. A "novidade" não conseguiu mostrar eficiência na gestão - um exemplo 

emblemático é a situação do transporte público. Horrível a cada dia que passa; 

2. Obras eleitoreiras no final de mandato não são mais suficientes. "Banho" de 

asfalto na cidade toda em ano de eleição não engana a população; 
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3. Governo alinhado ao Bolsonarismo - Mesmo tendo Davi Salomão (3,12% 

dos votos) como indicado do Presidente Bolsonaro, sabemos quem é que a 

direita conservadora apoia em Conquista. E o ódio, negacionismo tem limite. 

E o que esperar do 2. Segundo turno. Entendo que o "teto" de votos de 

crescimento de Herzem está restrito. Levando em conta que no 2. turno de 

2016 Herzem obteve 57,42% (95, 710 votos) e Zé Raimundo 42,42% (70,515 

votos) e ainda entendendo que temos um núcleo de Bolsonaro na cidade que 

obteve para presidente em 2018 42% (72,763 votos), tendo Haddad com 58% 

(100, 751 votos), Herzem precisa conquistar os votos dos candidatos 

derrotados e ainda reverter alguns dado para Zé Raimundo no 1. Turno. Não é 

impossível, mas será um desafio para a candidatura de Herzem que agora fica 

como representante único e inseparável da agenda obscurantista.  

Por fim sobre a câmara de vereadores. Esperava mais na renovação. Vamos 

continuar com uma câmara de homens e brancos na sua maioria. Um grande 

vitorioso foi Alexandre Xandó do PT com a expressiva marca de 2, 932 votos 

ficando em segundo lugar e representado o projeto popular.  

O grande derrotado foi a cidade que perdeu a combativa vereadora Nildma do 

PC do B. 

O destaque positivo foi Kêu Souza do PSOL com 1115 votos. Mulher , negra 

com um acúmulo muito bom para as próximas. 

O destaque negativo foi a reeleição de Lúcia Rocha. Vereadora desde 1993 com 

seu clientelismo e fisiologismo. 

Em síntese a direita e extrema direita começam a ruir. A ida de Boulos para o 2. 

Turno evidência isso. Com unidade podemos fazer um bom enfrentamento em 

2022.  

 

É notório, portanto, que o PROFESSOR faz torcida e propaganda 

eleitoral irregular em favor de seu candidato, levando o eleitorado a vertente confusão 

mental, haja vista que insinuou que o atual gestor teria incorrido em flagrantes 

ilegalidades.  

 

Nesse passo, no campo dos comentários do instagram, 

especificamente numa postagem que faz uma análise tendenciosa sobre o 2º turno das 

eleições, uma pessoa insinua que os contratos emergenciais celebrados entre o 

Município as empresas de ônibus que operam na cidade teriam sido fraudados, 

afirmando que houve desvio de dinheiro público decorrente dessa transação, nesse 
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passo, o primeiro Representado, CURTE o comentário, subentendendo-se, em função 

disso, que ele endossa o teor do comentário infausto e mentiroso.  

 

 

 

Tal comentário, mostra como é evidente a viés eleitoreira das 

publicações que o primeiro Representado veicula em suas redes sociais, uma vez que 

estas ensejam ao público em geral (não limitando apenas os seus seguidores, tendo em 

vista que o seu perfil no instagram é público e não privado) motivos que geram 

comentário que ultrapassam uma mera crítica política. 

 

Como se vê, notadamente, o primeiro Representado assaca contra a 

honra do Sr. Herzem Gusmão Pereira diversas acusações incomprovadas de que este 

teria negligenciado sua gestão na Zona Oeste da cidade, bem como a questão do 

transporte público.  

 

Como se não bastasse, nas entrelinhas, de forma pejorativa, ainda 

afirma que o alcaide teria sido conivente com práticas ilegais ao afirmar que o governo 

lançou mão de obras eleitoreiras com o fito de vencer as eleições, além de colacionar 

que o prefeito conta com o apoio de pessoas “negacionistas” e “odientas”.  
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III - DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA 

 

1 - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

O Código de Processo Civil de 2015 classifica, em seu artigo 300, 

como requisitos necessários para concessão da tutela de urgência a demonstração da 

probabilidade do direito do autor e o do perigo de dano a que esteja exposto ou risco 

ao resultado útil da demanda.  

 

1.1 - DA PROBABILIDADE DO DIREITO 

  

No caso em análise, temos evidenciada a probabilidade do direito 

quando o primeiro Representado vincula ao Sr. Herzem Gusmão Pereira (prefeito e 
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candidato a reeleição) a ações criminosas, vergonhosas e sabidamente inverídicas, 

prejudicando a imagem e aviltando sua honra e sua reputação, bem como interferindo 

de forma negativa e direta no bom curso do processo eleitoral, ferindo, flagrantemente, 

prerrogativas constitucionais dos Representantes.  

 

1.2 - DO PERIGO DE DANO 

  

Não há dúvida de que resta configurado perigo de dano ao direito 

pleiteado, haja vista que a publicação, constante na página do Representado em rede 

social, contem inverdades acerca do segundo Representante, imputando-lhe condutas 

ilícitas, desonrosas e humilhantes, o que expõe e macula sua reputação, bem como o 

processo eletivo municipal como um todo, sujeitando-o a danos imensuráveis caso a 

postagem em comento não seja removida o mais breve possível, visto que as eleições 

ocorrerão no próximo dia 29 (vinte e nove) de novembro do ano vigente.   

 

1.3 – DA REVERSIBILIDADE DA TUTELA 

 

Ademais, ressalta-se que os efeitos da tutela antecipatória almejada 

neste pleito podem ser facilmente revertida, posto que o conteúdo poderá ser 

novamente publicado em caso de entendimento contrário ao exposto neste pleito (o 

que considera-se apenas por hipótese), cumprindo a exigência legal do §3°, artigo 300, 

do CPC/15. 

 

1.4 – DA CONCESSÃO 

 

Na confluência do quanto exposto, são dignos os Representantes da 

concessão do provimento que pleiteiam, qual seja a tutela antecipada, nos termos dos 

artigos 300 do CPC/15, com o objetivo de condenar o Representado a SUSPENDER a 

veiculação desse tipo de conteúdo, uma vez que este fere o direito constitucional dos 

Representantes de proteção a sua imagem e honra, através de conteúdo difamatório e 

sabidamente inverídico, com fulcro no Art. 294, e seguintes, do CPC, tudo sob pena de 

multa em caso de descumprimento. 
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IV – DOS PEDIDOS 

 

Ex positis, requer a Vossa Excelência: 

 

a) A CONCESSÃO, inaudita altera pars, da presente TUTELA DE 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando a imediata 

SUSPENSÃO da veiculação das mensagens instantâneas, proibindo 

reiterada veiculação dos mesmos conteúdos irregulares em qualquer 

rede social de responsabilidade do Representado contra o candidato 

da Coligação ora Representante, de acordo com os imperativos do 

artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de multa 

em caso de descumprimento; 

 

b) O recebimento da presente Representação e o seu julgamento 

como INTEIRAMENTE PROCEDENTE, condenando o 

Representado nas sanções legalmente cabíveis, consoante inteligência 

do art. 30, §1° e §2°, da Resolução TSE nº. 23.610/2019 e do artigo 57-

D da Lei 9.504/1997, e confirmando a proibição de divulgação da 

referida propaganda irregular e as demais de mesmo cunho, bem 

como aplicação de multa;  

 

c) A determinação de oitiva do Ministério Público Eleitoral como 

custus legis; 

 

d) As comunicações processuais destinadas à Representante sejam 

levadas a efeito junto à Imprensa Oficial, em nome dos advogados 

signatários, consoante inteligência do artigo 272, §2º, do CPC.   

 

Protesta os Representantes provar o alegado por todos os meios de 

prova admitidos, especialmente, a juntada dos documentos ora anexados; 

 

 

 

 

 

Num. 41613195 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: FERNANDA LIMA ARAUJO - 20/11/2020 10:46:49
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112010464884900000039465219
Número do documento: 20112010464884900000039465219



______________________________________________________Ismerim Advogados Associados S / C 

Av. Tancredo Neves, 1189, Ed. Guimarães Trade, sala 601, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia. Tel: 
(71) 3341.4641 

 

Termos em que pedem deferimento. 

 

Vitória da Conquista - BA, 20 de novembro de 2020. 

 

 

ADEMIR ISMERIM MEDINA   FERNANDA LIMA ARAÚJO     
                 OAB/BA 7.829                                                        OAB/BA 61.938 
      
 

VINICIUS SIDARTA U. RIBEIRO                        LUCAS M. MARTINS DIAS 
OAB/BA 14.605         OAB/BA 34.981 
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