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AÇÃO CAUTELAR Nº 0600003-85.2016.6.27.0000

 

ORIGEM PALMAS – TO  

ASSUNTO AÇÃO CAUTELAR  

Autores Cláudia  Telles  de  Menezes  Pires  Martins  Lelis  e  Coligação
Frente Por Palmas  

 Solano Donato Carnot Damacena, OAB/TO n.º 2433 e outros  

Réus

 

RELATOR                      
:               

Carlos  Henrique  Franco  Amastha  e  Coligação  Palmas  Bem
Cuidada

 

Juiz HÉLIO EDUARDO DA SILVA

 

   

 

D E C I S Ã O
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irregular.

De início, registro que o Código de Processo Civil vigente não prevê mais a figura da “ação cautelar”, substitu
pela tutela provisória de urgência cautelar, de caráter antecedente ou incidental, nos termos do art. 294.

A pretensão do requerente consiste na concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto contra a dec
proferida pelo Juiz da 29ª Zona Eleitoral, de Palmas, que tornou “(...) definitiva a ordem que determinou a imed
suspensão da propaganda eleitoral correspondente àquela veiculada no Rádio, no dia 29/09/2016, período matu
(das 07h00min às 07h10min), em bloco de candidaturas para prefeito/vice-prefeito, pertencentes à Coligação Fre
por  Palmas.”,  e  condenou  os  Requerentes  na  perda  do  direito  de  veiculação  de  propagan
candidatos a prefeito e vice-prefeito da Coligação “Frente por Palmas”, no horário eleitoral gratuito de Rádio
Bloco do dia seguinte ao da decisão (publicada aos 02/09/16), nos termos do art. 53, §1º da lei n.º 9.504/2016.

Recebo, portanto, o feito como pedido de tutela de urgência cautelar.

Como  visto,  a  decisão  objeto  da  Representação  compreende  a  suspensão  definitiva  da  pr
correspondente  àquela  veiculada  no  Rádio,  no  dia  29/09/2016,  e  ainda  a  perda  do  direi
propaganda  destinada  aos  candidatos  a  prefeito  e  vice-prefeito  da  Coligação  “Frente  p
eleitoral gratuito de Rádio em Bloco do dia seguinte ao da decisão (publicada aos 02/09/16), da qual foi interp
recurso eleitoral que, necessariamente, fará subir os autos.

É certo que o interesse processual, repousado no binômio necessidade-adequação, reque
além da intervenção judicial necessária, seja uma providência capaz de remediar a situação jurídica, em que a tu
jurisdicional é capaz de trazer utilidade prática.

Com essas considerações, entrevejo a plausibilidade no pleito cautelar, pois efetivamente o requerente compro
ter recorrido da decisão em tempo oportuno, conforme se observa das cópias acostadas à cautelar.

Noutro  giro,  sem o efeito  suspensivo  pretendido  na  medida de cautela,  a sentença  de  p
imediato executada, conforme suas disposições e os objetivos recursais se quedariam inócuos. Portanto, consta
a presença da segunda condição para autorizar o deferimento da liminar.

Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a liminar requerida, mantendo a sentença vergastada na parte que tor
definitiva a ordem que determinou a imediata suspensão da propaganda eleitoral correspondente àquela veicu
no  Rádio,  no  dia  29/09/2016,  período  matutino  (das  07h00min  às  07h10min),  em bloco  de
prefeito/vice-prefeito,  pertencentes à Coligação Frente por Palmas, e suspendendo-a n
Requerentes na perda do direito de veiculação de propaganda destinada aos candidatos a prefeito e vice-prefeito
Coligação “Frente por  Palmas”,  no horário eleitoral  gratuito de Rádio em Bloco do dia
(publicada aos 02/09/16), nos termos do art. 53, §1º da lei n.º 9.504/2016, até o julgamento definitivo do seu méri

Comunique-se incontinenti o Juízo da 29ª Zona Eleitoral para cumprimento.

Notifiquem-se os requeridos para se manifestarem.

Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
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