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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 164ª ZONA 

ELEITORAL DE ARAPOTI/PR 

 

 

Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0009.17.000709-1 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, presentado pelo Promotor Eleitoral que 

abaixo subscreve, no uso das atribuições previstas no art. 129, inc. I da Constituição Federal, 

art. 25, inc. III, da Lei Federal n° 8.625/93, artigos. 24 e 41 do Código de Processo Penal, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de: 

 

GIOVANNI APARECIDO CARNEIRO, brasileiro, casado, 

aposentado e Vereador Municipal, portador do RG nº 3.637.983-9/PR, 

CPF: 547.623.919-72, nascido aos 02.03.1967 em Arapoti/PR, filho de 

José Maria Carneiro Filho e de Maria de L. Ribeiro Carneiro, 

residente na Rua Cláudio Wanderlei Moreira, nº 386, apt. 03, Centro, 

Arapoti e domiciliado na sede da Câmara Municipal de Arapoti, 

situada na Rua Placidio Leite, s/n, Bairro Centro Cívico, Arapoti, 

 

LUCIANO PEDROSO SAMPAIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 

30.10.1973 em Curitiba/PR, portador do RG nº 5.448.592-1 – SSP/PR, 

CPF nº 321.371.569-20, filho de Maria Jesuína Pedroso Sampaio e 

Carmino Mendes Sampaio, residente na Rua Maria da Luz Werner, nº 

122, Bairro Vila Romana II, Arapoti/PR, pela prática dos seguintes 

fato delituosos:pela prática dos seguintes fatos delituosos: 

 

 

1º Fato: Do delito previsto no art. 299 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral) 
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 Em datas, horários e locais não precisados nos autos, mas sendo certo que por 

diversas vezes, no período compreendido entre janeiro de 2016 a 02 de outubro de 2016, no 

Município de Arapoti/PR, o denunciado GIOVANNI APARECIDO CARNEIRO, agindo 

dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva, prometeu 

vantagem para a vítima Aparecida Pupo, consistente em conseguir a aposentadoria junto ao 

INSS e a Justiça Federal, para obter-lhe o voto nas eleições municipais de 2016, na qual o 

denunciado concorreu ao cargo de vereador municipal de Arapoti (Termos de declarações de 

fls. 161/162 e 165/167). 

 

 Apurou-se que o denunciado prometeu para a vítima que conseguiria sua 

aposentadoria junto ao INSS ou Justiça Federal, tendo recolhido documentos da vítima, 

laudos médicos e papéis do INSS, sendo que em troca de tais serviços pediu para que a 

vítima e seus familiares votassem no mesmo. 

 

2º Fato: Do delito previsto no art. 299 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral) 

 

 Em datas, horários e locais não precisados nos autos, mas sendo certo que por pelo 

menos 04 (quatro) vezes, no período compreendido entre julho de 2016 a 02 de outubro de 

2016, no Município de Arapoti/PR, os denunciados GIOVANNI APARECIDO 

CARNEIRO e LUCIANO PEDROSO SAMPAIO, ambos agindo dolosamente, com 

consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva, com unidade de desígnios, 

comunhão de esforços e divisão de tarefas, em concurso de agentes, deram vantagem para 

quatro pessoas não identificadas, consistente em vale-compras no valor de R$150,00 (cento 

e cinquenta reais) cada, para aquisição de carne, carvão e cerveja. 

 

 Apurou-se que no período eleitoral de 2016 os denunciados repassaram nomes de 

pelo menos 04 (quatro) moradores do Bairro Vila Humaitá para o comerciante Wagner 

Miranda, autorizando este a realizar o fornecimento de carne, carvão e cerveja no valor de 

R$150,00 (cento e cinquenta reais) por pessoa, tendo GIOVANNI pedido para o citado 

comerciante manter sigilo sobre o fato. 
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 Ademais, durante interceptações autorizadas pela Justiça, o próprio denunciado 

GIOVANNI em conversa com a testemunha Wagner, ao se referir ao fornecimento de 

produtos para a denominada “turma do Humaitá”, confirmou que se tratava de crime 

eleitoral. 

  

Conclusão 

 

Assim, tendo os denunciados GIOVANNI APARECIDO CARNEIRO incorrido no 

crime de compra de votos (art. 299 da Lei 4.737/1965), por duas vezes, na forma do art. 69 

do Código Penal, e LUCIANO PEDROSO SAMPAIO incorrido no crime de compra de 

votos (art. 299 da Lei 4.737/1965), o Ministério Público oferece a presente denúncia e 

requer seu recebimento e regular prosseguimento da ação penal eleitoral, conforme o rito 

previsto no artigo 355 a 364 do Código Eleitoral, até final julgamento. 

 

ROL DE TESTEMUNHAS: 

 

1. WAGNER JOSÉ MIRANDA (fls. 198/201), brasileiro, casado, nascido aos 08.12.1985 

em São José da Boa Vista/PR, RG nº 9.638.644-3/PR, CPF: 052.608.679-38, filho de João 

Carlos de Miranda e de Abigail dos Santos Miranda, residente na Rua Samir Dib, s/n, Bairro 

Jardim Ceres, Arapoti/PR, podendo ser encontrado também no Supermercado Santo 

Expedito, situado na Avenida Luiz Pinheiro, nº 3194, Bairro Jardim Ceres, Arapoti/PR. 

 

 Arapoti/PR, 11 de julho de 2018. 

 

 

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Promotor Eleitoral 

Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0009.17.000709-1 

 
Meritíssimo Juiz Eleitoral: 
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1. Apresenta-se denúncia em 03 (três) laudas impressas, rubricadas e 

ao final assinada; 

 

2. Requer a atualização dos antecedentes criminais do denunciado 

junto ao Instituto de Identificação do Paraná, à Vara de Execuções Penais, 

à Vara Criminal desta Comarca e ao Sistema Oráculo do egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná; 

 

3. Requer, após o recebimento da denúncia, seja tal ato comunicado 

ao Instituto de Identificação do Estado do Paraná, às Varas de Execuções 

Penais/PR, à Delegacia de Polícia local e ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, nos termos do item 6.4.1, IV, do CNCGJ; 

 
4. Incabível o oferecimento do benefício da suspensão condicional do 

processo ao denunciado, em razão do não preenchimento dos requisitos 

previstos 89 da Lei 9.099/95, tendo em vista que está sendo processado 

nos autos nº 0000860-12.2018.8.16.0046, que tramita na Vara Criminal 

da Comarca de Arapoti. 

 

5. Quanto a conduta da testemunha Wagner Miranda, proprietário do 

estabelecimento comercial que forneceu os produtos decorrentes da 

compra de votos, as provas dos autos não demonstram de forma cabal 

que ele tenha aderido ao esquema de compra de votos engendrado pelos 

denunciados GIOVANNI e LUCIANO. Não bastasse a ausência de 

demonstração do dolo de Wagner em aderir ao plano delituoso, pois se 

limitou a fornecer os produtos para as pessoas indicadas por GIOVANNI 

e LUCIANO, não sendo possível afirmar que tinha domínio funcional do 

fato, realizando-se uma análise anterior à verificação do dolo, na 

perspectiva da teoria da imputação objetiva, é de se constatar que a 

testemunha Wagner praticou o fornecimento dos produtos dentro do seu 

papel na sociedade, pois era comerciante e o fornecimento de produtos 

adquiridos em seu estabelecimento era sua atividade laboral. Sobre o 
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tema, são as lições de Gunther Jakobs, citado por Rogério Greco, quando 

aborda a teoria da imputação objetiva, mais precisamente, a denominada 

“proibição de regresso”: 

 

“discutir sobre a denominação que se deva receber 

este âmbito da imputação objetiva do comportamento, 

mas sobre seu conteúdo: trata-se de hipóteses em que 

o autor desvia até o limite delitivo o comportamento 

de um terceiro que per se carece de sentido delitivo. 

Exemplos: o autor compra uma peça de pão para 

envenená-la; o autor toma como pretexto os debates 

de um julgamento ocorrido de um correligionário seu 

para matar o Ministro da Justiça; o autor vai de táxi de 

X a Y para cometer em Y um homicídio. Em todas 

essas hipóteses, parte-se da base de que o respectivo 

terceiro – o padeiro , os envolvidos na sessão de 

julgamento, o condutor do táxi – conhece o que vai 

suceder. Estas hipóteses se podem tentar solucionar 

partindo do fato de que elementos tão cotidianos 

como um alimento, ou algo que se possa definir 

arbitrariamente como motivo de um delito, ou uma 

possibilidade de transporte, sempre estão disponíveis, 

de modo que a proibição deste tipo de contribuição 

não é suscetível de evitar, de fato, o comportamento 

do autor. 

Não obstante, na melhor das hipóteses, este modo de 

argumentar só acertaria pela metade, pois é certo que 

pode suceder que no caso concreto fosse possível 

evitar o comportamento do autor. Mas, inclusive, se 

isto ocorresse, e aqui o ponto decisivo, a contribuição 

do terceiro não só é algo comum, mas seu significado 

é de modo invariavelmente considerado inofensivo. O 
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autor não pode, de sua parte, modificar esta definição 

do significado do comportamento, já que de qualquer 

modo o terceiro assume perante o autor um 

comportamento comum limitado e circunscrito por eu 

próprio papel; comportamento comum e do qual não 

se pode considerar seja parte de um delito”1. 

 

 Assim, diante da ausência de dolo, domínio funcional do fato e 

atento às lições da teoria da imputação objetiva, promove-se o 

arquivamento quanto a pessoa de WAGNER MIRANDA, o qual figurará 

apenas como testemunha dos fatos. 

 

 
Arapoti/PR, 11 de julho de 2018. 
 
 
 

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Promotor Eleitoral 

                                                 
1JAKOBS, Gunther. A imputação objetiva no direito penal, p. 27-28. 


