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Quanto ao item 2.4., a unidade técnica sustenta que a direção partidária do PSDB em Alagoas estava impedida de receber recursos do 
Fundo Partidário, em decorrência do Acórdão TRE-AL nº 11.309/2015, durante o mês de fevereiro de 2016, razão pela qual aponta a 
ocorrência de irregularidade e defende a glosa da quantia R$ 69.430,81 (seiscentos e nove, quatrocentos e trinta reais e oitenta e um 
centavos), com devolução.

Com base na análise do referido Acórdão TRE-AL nº 11.309/2015 TRE/AL, verifica-se que foi imposta ao diretório regional do PSDB em 
Alagoas a sanção que o impedia de receber, pelo período de 1 (um) mês, no exercício financeiro de 2016, cota do Fundo Partidário. Senão 
vejamos:

EMENTA

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS 
CONSTATADAS. DILIGÊNCIAS SUGERIDAS PELA COMISSÃO DE EXAME DAS CONTAS DE CAMPANHA. COMPARECIMENTO DO INTERESSADO. 
APARTE SANEADOR INEFICAZ. INTIMAÇÃO DA AGREMIAÇÃO. PERMANÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO AO EXAME DAS CONTAS. 
FALHAS QUE COMPROMETEM A FISCALIZAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ARTIGO 54 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406/2014. 
APLICAÇÃO DE SANÇÃO AO PARTIDO POLÍTICO.

ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por decisão unânime, em: a) desaprovar as contas de campanha 
de Rose Ane Teixeira Gomes Barbosa Carrel; e, por maioria, b) suspender pelo período de 01 (mês) as quotas do Fundo Partidário do 
Diretório Regional do PSDB em Alagoas; tudo nos termos do voto do Relator. (grifos nossos).

A Direção Nacional do Grêmio Partidário, a quem cabeia dar cumprimento à decisão do TRE-AL, foi notificada, por intermédio do ofício nº 
297 CRPACF/SJ (fls. 1.112), na data de 16 de dezembro de 2015, conforme se infere do Aviso de Recebimento à fl. 1.113, e procedeu à 
suspensão do repasse de verbas já no mês de janeiro de 2016.

É inequívoco nos autos que o PSDB em Alagoas não recebeu repasses de verbas do Fundo Partidário no mês de janeiro de 2016, conforme 
faz prova o demonstrativo de transferência de recursos do Fundo Partidário do ano de 2016 à fl. 19. Mesmo assim, sem maiores 
explicações, a unidade de contas propõe a glosa da quantia recebida a título de cota do Fundo Partidário no mês de fevereiro de 2016.

Ora, como o grêmio político deixou de receber tais recursos no mês de janeiro de 2016, logo, não resta dúvida que o comando imposto 
pelo Acórdão TRE-AL nº 11.309/2015 foi devidamente cumprido.

Assim, tenho por afastado o apontamento indicado no item 2.4., bem como afastada está, por via de consequência, a proposição 
formulada de glosa e devolução de recursos.

Acerca do Item 2.14., a unidade técnica alega distribuição de renda em relação ao Sr. Claudionor Correia de Araújo, Secretário-Geral do 
partido, devido a sua contratação como profissional autônomo. Considera que o tipo de serviço prestado é habitual; que a função de 
Secretário-Geral não é uma atividade que possa ser assumida por uma pessoa física por conta própria e com assunção de seus próprios 
riscos; que a principal característica da atividade do autônomo é sua independência, pois a sua atuação não possui subordinação a um 
empregador, e assim conclui que o tipo de atividade exercida não se enquadra como autônomo.

Nessa linha, por entender que o Sr. Claudionor Correia de Araújo deveria figurar como empregado do partido, e recolhidas as contribuições 
sociais e previdenciárias correspondentes, acaba por classificar a importância recebida pelo prestador como distribuição de renda, ao 
argumento de que houve descumprimento de preceitos legais acerca da arrecadação de impostos.

Desse modo, sugere a ACAGE que a referida Agremiação Partidária seja submetida aos procedimentos tendentes a suspender sua 
imunidade tributária, com o respectivo encaminhamento dessas informações à Secretaria da Receita Federal. Ao fim, opina seja 
considerada indevida a aplicação desses Recursos oriundos do Fundo Partidário e propõe a devolução do montante de R$ 24.000,00 (vinte 
e quatro mil reais) pagos ao dirigente partidário.

É incontroverso nos autos da prestação de contas que o Sr. Claudionor Correia de Araújo exercia a função de Secretário-Geral do partido e 
que seu nome não constava da RAIS  Relação Anual de Informações Sociais.


