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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

PARECER Nº 16 - TRE/JUIZE/106ª ZE

 

PROCESSO Nº: 06009053220206140106
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2020.
PRESTADOR : DARCI JOSÉ LERMEN - 15 - PREFEITO - PARAUAPEBAS - PA
CNPJ       : 38.845.099/0001-03 Nº CONTROLE: 000151105835PA3157128
DATA ENTREGA: 15/12/2020 às 14:39 DATA GERAÇÃO: 26/12/2020 às 01:34
PARTIDO POLÍTICO: MDB TIPO: FINAL

 

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

1. Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na
campanha relativas às eleições 2020, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. O volume de recursos da campanha gasto pelo candidato, dentre estimáveis e financeiros
por fonte de recurso, os quais permaneceram dentro do limite fixado para a candidatura a que
concorreu, pode ser verificado de forma resumida no demonstrativo abaixo:

Fonte / Tipo de Recurso Estimável em
dinheiro

Financeiro

1.1 - Recursos próprios 0,00 11.000,00

1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 1.655.716,33

1.4 - Recursos de partido político 0,00 90.000,00

Total 0,00 1.756.716,33

Total da Campanha 1.756.716,33

Quantidade de Votos 57.384

Limite de Gastos de Campanha 3.712.311,11

 
3. Inicialmente, em 04/02/2021, o processo foi analisado, porém alguns documentos estavam
pendentes de apresentação. Naquela oportunidade, os autos foram baixados em diligências para
que o candidato fosse intimado a incluir no processo PJE 0600905-32.2020.6.14.0106 os documentos
necessários para sanar as falhas inicialmente detectadas.
 
4. Dentro do prazo oportunizado, no dia 10/02/2021, o advogado do candidato apresentou petição
para tentar justificar as pendências do processo. Porém, conforme ID 78136018 verifica-se que
na petição apresentada:
 
a) Receitas Financeiras: Alguns comprovantes de capacidade econômica foram apresentados,
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a) Receitas Financeiras: Alguns comprovantes de capacidade econômica foram apresentados,
porém, outros não foram apresentados. Chamou a atenção desse analista que algumas pessoas
doaram quantias muito vultuosas, valores de mais de R$ 100,000,00 (cem mil reais) por doador,
entretanto sem ter condições de doar, considerando os comprovantes de capacidade financeira
apresentados. O senhor "DOMINGOS MUNIA NETO" doou a quantia de R$ 301.126,00 (trezentos e
um mil cento e vinte e seis reais), e de acordo com sua declaração de Imposto de Renda ano-
calendário 2019, exercício 2020, auferiu a renda anual de apenas R$ 31.170,07 (trinta e um mil cento e
setenta reais), ou seja, o valor doado corresponde a 10 vezes a renda auferida pelo doador no ano de
2019, conforme documentos apresentados no ID 78136031. A doação de "MARCELO NASCIMENTO
BELICHE" no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) também segue a mesma linha do
absurdo e verifica-se a completa incapacidade financeira do doador, tendo em vista que o mesmo
auferiu apenas R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em 2019, conforme declaração de Imposto de
Renda ano-calendário 2019, exercício 2020, sendo que o valor doado corresponde a 12 vezes o que o
doador auferiu no ano de 2019, conforme ID 78136032. Outro caso que chamou a atenção deste
analista foi que o senhor "OCIDENES SOARES LEAL" efetuou 3 doações de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) cada, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), considerando que o doador auferiu no
ano de 2019, conforme declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2019, exercício 2020, o valor
de R$ 28.425,23 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), a doação
corresponde a mais de 10 vezes o que o doador auferiu em 2019, conforme ID's 78136033, 78136035
e 78136038. Além dessas incongruências, verificou-se que não foram apresentados os comprovantes
de capacidade econômica de "RUBENILDO BARROSO DA SILVA", " JULIELSON DE LIMA
OLIVEIRA", "ROBSON DOS SANTOS COSTA", "MIRIAN SERTÓRIO DO NASCIMENTO", "JOÃO
SALVADOR GOMES MOTA", "WILLY ANDERSON NEVES", "CHARLES S. OLIVEIRA", "FABRÍCIO
SILVA SANTOS", "KEILA SOARES LIMA CAETANO", "JHANSLEY GIL VEIRIA DE SOUSA",
"RAIMUNDA NOEME SANTOS DE LIMA", "VALDIR FAUSTINO DE OLIVEIRA", "VICENTE DE
PAULO CAETANO" e "ROGÉRIO PEREIRA MARTINS", de modo que foi prejudicada a análise da
licitude do recebimento de recursos financeiros dessas pessoas pelo candidato.
 
 b) Despesas Financeiras: 
 
 - Despesas com locação de bens imóveis: Não houve a comprovação das despesas com
locação/cessão de bens imóveis no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), de modo que não
foram apresentados os contratos de locação dos imóveis que o candidato utilizou em sua campanha,
documentos que provem a propriedade do imóvel do contratado, comprovantes de pagamento por
meio de cheques ou transferências eletrônicas e termos de recebimento com data e assinatura dos
contratados. 
 
- Combustíveis e lubrificantes: Não foram apresentados quaisquer documentos além das Notas
Fiscais e comprovantes de pagamento dos gastos com combustíveis e lubrificantes, tais como
relatórios em que constem a quantidade de litros abastecido por cada um dos veículos utilizados na
campanha, de forma a dificultar a análise das contas apresentadas. As Notas Fiscais em si não
bastam, necessitando de maiores detalhes para o esclarecimento dos gastos com combustíveis e
lubrificantes, de forma que ainda restam dúvidas quanto a licitude dos gastos com o abastecimento
dos veículos utilizados em campanha, tendo em vista o altíssimo gasto realizado (R$ 151.011,23
cento e cinquenta e um mil e onze reais e vinte e três centavos).
 
 - Publicidade por adesivos e publicidade por materiais impressos: o valor dos gastos com
confecção de santinhos e outros materiais impressos assusta, pois foram gastos R$ 435.012,50
(quatrocentos e trinta e cinco mil e doze reais e cinquenta centavos) com publicidade por adesivos e
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com publicidade por materiais impressos, totalizando R$ 495.012,50
(quatrocentos e trinta e cinco mil e doze reais e cinquenta centavos), valores que dariam inclusive
para comprar um lote, construir uma gráfica, comprar equipamentos de impressão e ainda
confeccionar todos os santinhos da campanha, de modo que os gastos não condizem com as
campanhas atuais que são cada vez mais são realizadas pelas redes sociais e pela internet, de modo
que apesar de todas as notas fiscais terem sido apresentadas, este analista ainda ficou na dúvida de
tamanha impressão de adesivos e materiais impressos.
 

Parecer 16 (1238278)         SEI 0000741-41.2021.6.14.8106 / pg. 2



- Quanto aos gastos com água o valor de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais), foram
comprados copos de 200 ml de água mineral. Até o presente momento me pergunto por qual motivo
não compraram garrafas maiores para que os gastos de campanha fossem menores. Se os gastos de
campanha não têm controle, compram o produto com o custo-benefício mais caro, imagino que com
os gastos públicos não será diferente, produtos superfaturados, gastos desnecessários e
beneficiamento de empresas específicas sem justificativas, porém, não sabemos o motivo para tal
situação.
 
- Diversas a especificar: Foram apresentados 2 (dois) contratos para confecção de bandeiras, cada
um no valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), totalizando R$ 5.100,00 (cinco
mil e cem reais), porém, não foram apresentadas as referidas notas fiscais para comprovar
os gastos, de forma a deixar em dúvida a licitude dos gastos com a confecção das bandeiras.
 
- Produção de programas de rádio, televisão e vídeo: Não foram apresentadas as Notas Fiscais
comprovando as despesas no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) com
programas de rádio, televisão e vídeos da campanha, valor elevadíssimo, absurdo e suspeito.
Também não foram apresentados os referidos comprovantes de pagamento por meio de cheques
ou transferências eletrônicas, nem a cópia da identidade de todos os funcionários da empresa que
elaboraram o marketing do candidato, nem atas de reuniões e comprovantes de pagamentos da
empresa para os funcionários no período do contato, com a descrição das atividades realizadas por
cada funcionário e nem foi apresentado o relatório final para demonstrar como ocorreram os
trabalhos de produção de programas de rádio, televisão e vídeo no período da campanha.
 
 
6. Ante o exposto, tendo em vista as várias inconsistências referente as receitas e as despesas
financeiras constantes na prestação de contas do candidato ao cargo de prefeito de Parauapebas,
manifesta-se este analista pela DESAPROVAÇÃO das contas eleitorais prestadas pelo
candidato DARCI JOSÉ LERMEN, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em 11 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO LIMA MADEIRA, Analista Judiciário, em
11/02/2021, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1238278 e o código CRC 6905CA55.
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