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O Art.29 da Resolução TSE nº 23.464/2015 é expresso quando exige a representação por advogado nesta modalidade processual.

Apesar de regularmente notificada, a agremiação quedou-se inerte, submetendo-se às consequências legais.

Ante o exposto, com fulcro no art, 485,IV, do CPC, extingo processo sem resolução do mérito.

Publique-se. Intime-se via DEJEAL.

Ciência Pessoal ao Ministério Público.

Não havendo interposição de recursos no prazo legal, arquive-se o feito com as cautelas de praxe.

Quebrangulo, 13 de março de 2019.

George Leão de Omena

Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº6-30.2018.6.02.0028

Representante: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – CHÃ PRETA

Representado: WEBNODE, SITE

ADVOGADO: OLEGÁRIO VENCESLAU DA SILVA OAB/AL Nº 14.113

SENTENÇA

Tratam estes autos de representação com pedido de liminar oferecida pelo PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – CHÃ PRETA em face do 
representado acima nominado por suposta desobediência aos ditames contidos na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.551/2017 
especificamente por veicular a desistência da candidatura da Sra. Olívia Tenório, com o intuito de prejudicá-la.

A parte representante trouxe aos autos documentação buscando comprovar suas alegações e requereu que a parte representada se 
abstivesse de efetuar novas publicações de conteúdo semelhante.

Instado a manifestar-se o representante do Ministério Público Eleitoral, em judicioso parecer pugnou pela extinção do feito sem resolução 
do mérito em razão da perda superveniente de objeto.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Da análise dos autos, dos documentos que a acompanham em cotejo com o pronunciamento do Ministério Público Eleitoral, resta 
evidenciada a absoluta ausência de interesse de agir, tendo em vista que qualquer providência adotada por este eminente Juízo seria inútil, 
não sendo inadmissível que o Poder Judiciário imprima seguimento a um procedimento que está fadado ao arquivamento.

Por todo o exposto, acolho o parecer Ministerial e extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art.485, VI, do Código de 
Processo Civil.

Publique-se. Intime-se via DEJEAL.

Ciência Pessoal ao Ministério Público.

Não havendo interposição de recursos no prazo legal, arquive-se o feito com as cautelas de praxe.


