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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, nos termos do voto do Relator. E por maioria de votos, vencido o Desembargador Eduardo Antonio 
de Campos Lopes, o Tribunal rejeitou a proposta do mesmo no sentido de encaminhar cópia dos autos ao TCU. 

 

Maceió, 13/03/2019 Desembargador Eleitoral JOSE DONATO DE ARAUJO NETO 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

Cuidam os autos da omissão de GRACYELLE DUARTE SILVA quanto àprestação de contas de campanha referente às Eleições de 2018, que 
concorreu ao cargo de Deputado Estadual. 

 

Notificada para apresentar suas contas no prazo de 03 (três) dias, conforme prevê o artigo 52, §6º, IV da Resolução TSE nº 23.553/2017, a 
candidato deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. 

 

A Comissão de Exame de Contas das Eleições de 2018 observou que a candidata recebeu de recursos do FUNDO ESPECIAL DE 
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). 

 

Oficiando nos autos, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pela não prestação das contas de campanha, nos termos do 
art. 30, IV, da Lei 9.504/97 e art. 77, IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como pela devolução ao Erário dos valores oriundos de 
recursos públicos sem a comprovação dos correspondentes gastos na campanha eleitoral. 

 

Éo relatório. 

VOTO 

 

Senhores Desembargadores, o presente feito traz àapreciação deste Tribunal a omissão de prestação de contas de campanha de 
GRACYELLE DUARTE SILVA, que concorreu no pleito de 2018 ao cargo de Deputado Estadual. 

 

De acordo com o art. 29, inciso III, da Lei nº 9.504/97, os candidatos deverão prestar contas àJustiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior 
àrealização das eleições. Igualmente, a Resolução TSE nº 23.553/2017, em seu art. 52, caput, fixou, para o pleito de 2018, como limite para 
entrega das prestações de contas, o trigésimo dia posterior àrealização das eleições. 

 

Determina o art. 29, III, da Lei nº 9.504/97: 

 

III - encaminhar àJustiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior àrealização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos 
candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte; 

 

Em razão da omissão no dever de prestar contas, a candidata foi devidamente notificada por esta Justiça Especializada para apresentar, no 
prazo de 03 (três) dias, as contas de campanha, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei. 

 

Dispõe o art. 52, §6º, IV e VI da Resolução TSE nº 23.553/2017 o seguinte: 

 

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas 
devem ser prestadas àJustiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior àrealização das eleições (Lei n° 9.504/97, art. 29, III). 

(...) 


