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O partido apresentou toda a documentação comprobatória de sua contratação como prestador autônomo e da realização dos pagamentos 

da remuneração contratada pelos serviços prestados correspondentes. Inexiste nos autos menção alguma acerca de eventual 

inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias a ensejar suspeitas de omissão de receitas e despesas suficientes a acarretar a 

rejeição das contas.

Muito embora a unidade responsável pela análise das contas neste Regional entenda que o Sr. Claudionor Correia de Araújo deveria figurar 

como empregado do partido e deveriam ser recolhidas as contribuições sociais e previdenciárias correspondentes, em detrimento de uma 

contratação de serviços autônomos, tal proposição não me parece alheia a questionamentos.

Até posso concordar com uma recomendação dirigida ao partido para que passe doravante a manter como integrante efetivo de seu 

quadro de empregados o Secretário-Geral e não mais o mantenha como uma contratação de serviços autônomos, entretanto, 

independentemente disso, não posso ignorar que houve a efetiva prestação de um serviço, a realização de um trabalho, e que os valores 

pagos ao prestador correspondem à contraprestação correspondente.

Não alcanço, nesse caso, viabilidade alguma de classificar a importância recebida pelo prestador como distribuição de renda, ao argumento 

de que houve descumprimento de preceitos legais acerca da arrecadação de impostos, sobretudo quando a regulamentação de regência 

permite a utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de pessoal.

Porquanto importante e recente, cito jurisprudência do TSE sobre o assunto, que preconiza inexistir vedação legal para pagamento de 

remuneração a dirigentes partidários:

Prestação de contas. Exercício financeiro de 2012. Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Aprovação com ressalvas. 1. Verifica-se a ausência 

de vedação legal para fins de remuneração de dirigentes partidários pelo exercício do cargo, devendo ser estabelecido em atos normativos 

internos do partido critérios transparentes de remuneração, com valores fixados em patamares condizentes com o nível de 

responsabilidade de cada cargo. 2. Não é exigível a apresentação de relatório circunstanciado da prestação de serviços, documento cuja 

apresentação está prevista apenas em resolução editada por este Tribunal no ano de 2015, não se aplicando, assim, sobre contas de 

exercício financeiro pretérito. […] (Ac. de 5.4.2018 na PC n° 22390, rel. Min. Admar Gonzaga.)

Se há eventual divergência conceitual acerca da melhor forma de classificar os serviços prestados, da forma mais adequada da 

formalização da contratação, divergência acerca de recolhimento de impostos previdenciários, a unidade técnica pode até expedir 

recomendação ao partido, todavia, nestes autos, não evidencio irregularidade alguma que indique distribuição de renda, sobretudo porque 

o tema é pacífico no âmbito do TSE.

Desse modo, não enxergo irregularidade alguma na aplicação desses recursos, oriundos do Fundo Partidário, no pagamento pelos serviços 

prestados pelo Sr. Claudionor Correia de Araújo como Secretário-Geral do grêmio político, pelo que tenho por afastada a irregularidade 

descrita no item 2.14., bem como afastada está, por via de consequência, a proposição formulada de glosa e devolução de recursos.

Diante de todo o exposto, no que pertine às irregularidades listadas nos itens 2.4 e 2.14, do Parecer Após Vistas nº 061/2018/ACAGE (fls. 

1.124-1.139), apontadas como causas ensejadoras de rejeição das contas, repito minha discordância com a proposição formulada, pois da 

documentação constante do caderno processual foi possível confirmar a veracidade das informações apresentadas e verificar a 

movimentação econômico-financeira do partido.

Por outro lado, no que pertine às irregularidades apontadas nos itens 2.2, 2.5, 2.8, 2.9 e 2.13, enumeradas como causas ensejadoras de 

rejeição das contas, registro minha parcial concordância com a proposição apresentada, porquanto ficaram efetivamente caracterizadas 

mas são insuficientes para ensejar a rejeição das contas.

Examino cada item detalhadamente.

Acerca da irregularidade apontada no Item 2.2., no que diz respeito à aplicação do percentual de 5% da verba do Fundo Partidário com a 

criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação das mulheres, verifica-se que a agremiação, no exercício em 

questão, deveria aplicar o montante de R$ 47.628,50 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), entretanto, 

conclui-se que apenas aplicou o montante de R$ 43.521,21 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte um centavo), 

faltando a quantia de R$ 4.107,29 (quatro mil, cento e sete reais e vinte nove centavos).


