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Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sp.jus.br

PAULO CESAR CANDIDO BARBOSA apresenta contas finais relativas às eleições de 2018. 

A Secretaria de Controle Interno, com base em exame simplificado das críticas do SPCE e dos documentos apresentados, manifesta-se pela 
aprovação das contas (ID 7951351). 

No mesmo sentido éo parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID 8222151). 

O candidato foi intimado a comprovar o recolhimento das sobras de campanha, ao que sobreveio manifestação e documento (ID 8441901). 

Éo relatório. 

Há parecer técnico conclusivo elaborado pela Secretaria de Controle Interno deste egrégio Tribunal, bem como manifestação da douta 
Procuradoria Regional Eleitoral, ambos pela aprovação das contas. 

Outrossim, as despesas (ID 2096701 e 2096601) e receitas estão devidamente comprovadas e a movimentação financeira declarada confere 
com aquela registrada nos extratos bancários (ID 2096801), inclusive em relação às sobras de campanha, recolhidas ao partido (ID 
2096951). 

As contas podem, pois, pelo que consta dos autos, serem tidas por regulares. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 77, I da Resolução TSE nº 23.553, APROVO as contas de campanha apresentadas por PAULO 
CESAR CANDIDO BARBOSA, referentes às eleições de 2018. 

São Paulo, 9 de agosto de 2019.  

 

AFONSO CELSO DA SILVA  

RELATOR   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)  Nº 0608048-37.2018.6.26.0000 (PJe) - São Paulo - SÃO PAULO RELATOR: DESEMBARGADOR NELTON 
AGNALDO MORAES DOS SANTOS INTERESSADO: ELEICAO 2018 CAIO FRANCA DE GOUVEA GOMES DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: 
CAIO FRANCA DE GOUVEA GOMES ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CELINO BARBOSA DE SOUZA NETTO - 
SP307240  

DESPACHO 

Cuida-se de prestação de contas relativas ao pleito de 2018, aprovadas com ressalvas e determinação de recolhimento de R$ 1.585,79 ao 
Tesouro Nacional.  

O interessado recolheu o valor principal, porém sem a atualização monetária de que tratam os arts. 33, §4º, e 34, §3º, da Res. TSE nº 
23.553/17. 

Diante disso, foi determinada a realização do cálculo e posterior intimação para pagamento da diferença. Feitos os cálculos, constatou-se 
que o valor remanescente se mostrou ínfimo (R$ 10,06). 

Ocorre que as normas que tratam do tema, em especial o art. 1º-A da Lei nº 9.469/97, delegam a atuação discricionária no sentido de 
exigir, ou não, o pagamento de valores diminutos, exclusivamente aos órgãos responsáveis pela propositura das ações de cobrança.  

No mesmo sentido éa Súmula 452/STJ, segundo a qual a extinção das ações de pequeno valor éfaculdade da Administração Federal, 

vedada a atuação judicial de ofício. 

Nesse contexto, e embora reconhecendo que o valor devido não justifica, em princípio, a movimentação do aparato estatal para fins de 
cobrança, impõe-se a remessa do feito àinstituição responsável por eventual reivindicação do débito. 

Assim, determino a remessa do feito àrepresentação estadual da Advocacia-Geral da União, para as providências que entender cabíveis.  

Registre-se, por oportuno, que o memorial demonstrativo do débito atualizado consta do ID 7514701. 

São Paulo, 9 de agosto de 2019. 

 

CAUDURO PADIN 

Presidente 
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