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Os recursos em questão foram doados/repassados pela Direção Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), conforme 
comprova o documento Id 638363. 

 

Devo registrar que, nos termos do §1º, do art. 82, da Resolução TSE nº 23.553/2017, "verificada a ausência de comprovação da utilização 

dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão 

que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em 

julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para 

fins de cobrança". 

 

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de campanha de GRACYELLE 
DUARTE SILVA, candidata ao cargo de Deputado Estadual, referentes às eleições de 2018, que ficará impedida de obter certidão de 
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, 
conforme preceitua o art. 83, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo a Secretaria Judiciária deste Tribunal ser cientificada 
desta decisão para comunicação àZona Eleitoral de domicílio da candidata. 

 

Considerando a não comprovação da utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário, determino que, após o trânsito em julgado 
desta decisão, a candidata seja notificada, na forma da legislação de regência, para, no prazo de 05 (cinco) dias, devolver o valor de R$ 
47.200,00 (quarenta e sete mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos àrepresentação 
estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, consoante prevê o §1º, do art. 82, da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

 

Por fim, releva ponderar que a candidata em tela (nome da urna: GRACY DUARTE) não recebeu nenhum voto nas Eleições 2018 
(http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html), posto que teve a sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral nos autos do processo 
RCAND 0600553-08.2018.6.02.0000 (relatoria do Des. Eleitoral LUIZ VASCONCELOS NETTO) em virtude de ela também não ter prestado 
contas na campanha eleitoral de 2014. Assim, isso acarreta a possibilidade de cometimento, em tese, dos crimes previstos nos Arts. 350 e 
354-A1 do Código Eleitoral, de modo que este Relator vota, ainda, pelo envio de cópia integral deste feito àProcuradoria Regional Eleitoral 
de Alagoas para a apuração penal eventualmente cabível. 

 

Écomo voto. 

Des. Eleitoral JOSÉ DONATO DE ARAÚJO NETO 

Relator 

 

1 Código Eleitoral: 

 

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento épúblico, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 
dias-multa se o documento éparticular. 

 

Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou 
valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio: (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
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