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OF. nº 78/2020-1PJCC    

  Canaã dos Carajás, 12 de junho de 2020. 

 

 
 
A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 

GERALDO ALMEIDA 
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL 
 
 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor, 

 
Honrado em cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência cópia 

integral dos autos do processo eleitoral nº 0600062-63.2020.6.14.0075, 

sentenciado em 09 de junho de 2020 pela 75a Zona Eleitoral de Parauapebas.   
 
Em referido processo, narra o autor da ação, Exmo. Sr. Darci José 

Lermen, prefeito de Parauapebas, então filiado ao MDB – Movimento 
Democrático Brasileiro, que foi surpreendido, pelas redes sociais, com aquilo que 

seria sua certidão de filiação partidária. Porém, em tal certidão, sua filiação 
constava no Partido Progressistas – PP de Parauapebas, com data de filiação em 
04/04/2020. Narra ainda que, surpreso, protocolou petição perante a presidência 
municipal do PP para buscar esclarecimentos sobre o ocorrido, uma vez que 
jamais filou-se a esta sigla, e obteve como resposta, em síntese, que o Partido 
Progressistas possivelmente teve sua senha do sistema de filiação partidária 
clonada, onde terceiros tiveram acesso ao sistema FILIA, provavelmente no final 

do prazo para a submissão da relação de filiados, promovendo filiações 
indevidas, como a do requerente, bem como efetuando exclusões de filiações 
legítimas do PP. 

 
Conclui o autor da ação que, com base na resposta, o PP de 

Parauapebas pode ter sido alvo de um ataque criminoso no intuito de causar 
tumulto processual no pleito eleitoral que se avizinha, incluindo ilegalmente 
filiações de pessoas que não fazem parte da fileira de filiados do partido, filiando, 

inclusive, agentes políticos que estão em lados opostos dentro do cenário político 
local, além de promoverem a exclusão de filiados do PP que se encontram na 
condição de pré-candidatos para as Eleições 2020. 

 
Há, portanto, narrativa que conclui indicativo da prática do crime 

previsto no art. 350 do Código Eleitoral, consistente em inserir, em documento 
público, declaração falsa, para fins eleitorais.  
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Solicito, portanto, que seja instaurada investigação a respeito dos 
fatos, a fim de que seja apurada a materialidade, autoria e circunstâncias do 
crime, sendo o resultado das investigações encaminhado a este Parquet Eleitoral.  
 
 

Na oportunidade, renovo os votos de respeito à renomada 

instituição a qual me dirijo.  
 

 

 
   EMERSON COSTA DE OLIVEIRA 

   Promotor Eleitoral   
 


