
MPF
Ministério Público Federal

Procuradoria 
Regional Eleitoral
em Pernambuco

EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR E DEMAIS MEMBROS DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.

Ref. NF 1.05.000.000125/2016-73

DENÚNCIA Nº           /2016  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  vem,  perante  Vossas

Excelências,  no uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  e  com base  na

Notícia de Fato em epígrafe, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de

EDSON  DE  SOUZA  VIEIRA,  brasileiro,  nascido  em
17/10/1973,  atual  prefeito  do  Município  de  Santa  Cruz  do
Capibaribe, com endereço profissional à Av. Padre Zuzinha, 178,
Santa Cruz do Capibaribe - PE, CEP 55190-000  (art. 299, do
Código Eleitoral c/c art. 71, do Código Penal (corrupção eleitoral
em continuidade delitiva), 

pelos fatos a seguir descritos:

I – INTRODUÇÃO 

A Notícia de Fato que instrui a presente denúncia foi instaurada a

partir de cópia do Inquérito Policial nº 0407/2008-4, que lastreou o ajuizamento de

ação penal, perante o Juízo Eleitoral da 109ª Zona, em desfavor de ALESSANDRA

VIEIRA e outras pessoas, segundo se infere da peça de fls. 3/8. 

A  presente  denúncia,  portanto,  cuida  tão  somente  da  conduta

delituosa  do  Sr. EDSON  DE  SOUZA  VIEIRA,  uma  vez  que  possui  foro  por

prerrogativa de função, muito embora sejam relatados fatos criminosos também de
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terceiros, mas que já estão sendo objeto de processo criminal distinto.

II – DOS FATOS

O ora denunciado, por ocasião da sua campanha para prefeito de

Santa Cruz do Capibaribe/PE, nas eleições de 2008, praticou o crime de corrupção

eleitoral, prometendo, por si ou terceiros, dinheiro, bens e vantagens em troca de

votos.

Os documentos apreendidos em cumprimento de mandado de busca

e apreensão onde funcionava o comitê do candidato ora denunciado (fls. 29-147) e

as  declarações  prestadas  (fls.  18-19,  157,  189-196)  revelam que,  durante  a  sua

campanha  eleitoral  para  prefeito  (2008),  os  cabos  eleitorais  do  denunciado,

estruturados em torno da pessoa de  Alessandra Xavier da Rocha Vieira,  sua

esposa,  promoveram ações  articuladas com o intuito  de obter  votos  de eleitores

municipais em favor do denunciado, por meio de entrega, promessa e oferecimento

de  dádivas  e  vantagens  diversas,  especialmente  cestas  básicas,  botijões  de  gás,

fraldas, material de construção, dentre outros.

Segundo se apurou, a esposa do então candidato, ora denunciado,

realizava visitas “de porta em porta” em localidades carentes, onde residiam vários

eleitores  registrados  como  votantes  na  109ª  Zona  Eleitoral  (Santa  Cruz  do

Capibaribe), com a finalidade de promover a compra de votos.

O  ato  delitivo  pode  ser  comprovado  também  por  meio  de  um

caderno, apreendido em busca e apreensão judicial efetuada no comitê da campanha

do denunciado, no qual pedidos formulados por eleitores eram registrados, a partir

de informações coletadas por Alessandra Xavier da Rocha Vieira e Renato Severino

Gonçalves Júnior.

Aludido  caderno  era  um  repositório  de  nomes  de  pessoas  e

endereços localizados nos mais diversos bairros de Santa Cruz do Capibaribe e no

distrito  de São Domingos,  com  anotações  relativas  às  variadas  necessidades  das
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pessoas, conforme se atesta por meio das cópias anexadas às fls. 65-147.

Analisando  minunciosamente  os  termos  do  caderno,  a  finalidade

delitiva  de  seu uso e a  autoria  do  crime  ficam ainda  mais  evidenciadas  quando

considerados alguns apontamentos, tais quais os termos  “1000 tijolos, 3 sacos de

cimento, 8 votos” (fls. 65); “um trabalho após de ser eleito” (fls. 66); “não vota em

Edson” (fls. 70); “passagem para vim votar” (fls. 100); “já falou com Edson - 1000

tijolos” (fls. 106); além de “Edson ir visitar - ajuda material de construção” (fls. 113),

comprovando o fato de que as anotações eram organizadas de modo a permitir o

acompanhamento do atendimento das solicitações dos eleitores, tudo com o intento

de angariar votos para o denunciado. 

Veja-se as algumas das anotações escaneadas do aludido caderno:

(...)

(...)

(...)
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(...)

Ademais, consta do procedimento investigatório que, no dia 13 de

setembro de 2008, período da noite, conforme costumava acontecer, a esposa do

candidato esteve nas proximidades da residência de Vanusa Panta de Souza, na Rua

Bolívia,  n.  40,  São  Domingos,  Brejo  da  Madre  de  Deus  (PE),  onde  ofereceu  e

entregou dádivas em troca de “ajuda” para o marido,  tendo a referida testemunha

assim relatado (fls. 18):

[…] que vota em Santa Cruz do Capibaribe; que sábado passado, por volta
das  20h,  parou  um  veículo  preto  próximo  a  sua  residência,  onde  se
encontrava sentada na companhia de amigas; que, então, desceu do carro a
Sra. Alessandra; que, após identificar-se como esposa do candidato Edson
Vieira,  perguntou  se  a depoente  poderia  ajudar  o  seu marido,  que este
precisaria de ajuda; que perguntou, se sua filha, que a depoente carregava
no colo, precisava de alguma coisa; que a depoente disse que precisava de
muita coisa; que precisava especialmente de fraudas e leite; que então a
Sra.  Alessandra  lhe  disse:  “para  começar  vou  lhe  dar  uma  cesta”,
entregando um vale; que lhe foi esclarecido que, na segunda-feira fosse ao
comitê para que uma pessoa de nome Maciel  lhe indicasse o local  onde
deveria buscar cesta-básica […] em seguida Sra.  Alessandra também lhe
entregou um pacote de fraudas, do grande […]

Corrobora o exposto, a testemunha Míriam Gonçalves de Lima, que

assim afirmou em seu depoimento (fls. 18-19):

[…] que diariamente, por volta das 23h, um veículo preto tem passado pelos
bairros Buraco de Gerson, Boa Esperança, São Lucas, onde vivem pessoas
mais  carentes;  que  de  tal  veículo  descem pessoas  ligadas  ao  candidato
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Edson  Vieira;  que,  entre  essas  pessoas  há  uma  senhora  de  nome
Alessandra, que se apresenta como esposa do candidato Edson Vieira; que
também haveria um rapaz. “baixinho”, de nome “Renatinho”, também ligado
ao  candidato  ora  representado;  que  tais  pessoas  perguntam  pelas
necessidades do pessoal,  que então, tem sido entregue cestas básicas e
botijões de gás (eventualmente); que já viu o cidadão de baixa estatura já
mencionado pegar o título de eleitor de um cidadão e fazer anotações em
um caderno; que tais pessoas pedem ajuda ao seu candidato [...]

Depreende-se  dos  relatos  acima  destacados  que  a  esposa  do

denunciado abordava pessoalmente os eleitores da redondeza com a finalidade de

captar ilegalmente votos para a campanha de seu marido, por meio de oferecimento

de vantagens. Ressalte-se, ainda, que tais vantagens, conforme orientação, deveriam

ser recebidas no próprio comitê de campanha do denunciado.

A relação de proximidade do denunciado com sua esposa; o fato de

ser  ele  o  único  beneficiário  dos  atos  ilícitos;  o  teor  das  anotações  e promessas

contidas  no referido caderno,  fazendo menção inclusive  de que ele  próprio  teria

prometido  vantagens;  e  a  circunstância  destas  serem  entregues  no  comitê  de

campanha,  revelam o conhecimento e aquiescência  daquele  em relação aos atos

criminosos. 

Assim,  constata-se  que as  condutas  imputadas  ao  denunciado  se

amoldam ao tipo descrito no art. 299, do Código Eleitoral, pois houve a entrega de

dinheiro e bens e a promessa de vantagem a eleitores para obter votos. Eis o teor do

reportado injusto penal:

Art.  299.  Dar,  oferecer,  prometer,  solicitar  ou  receber,  para  si  ou  para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Registre-se que as condutas delituosas do denunciado ocorreram em

continuidade delitiva, conforme previsto no art. 71 do Código Penal, uma vez que os

delitos foram perpetrados de forma repetida, o que denota terem sido partes de um
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só desígnio de conduta1.

Desta forma, com base nos documentos acostados e nas diligências

realizadas,  o  crime  de corrupção  eleitoral  está  caracterizado,  razão  pela  qual  se

imputa a EDSON DE SOUZA VIEIRA, atual prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, a

conduta descrita no art. 299, do Código Eleitoral, c/c art. 71, do Código Penal, por

restar claro o oferecimento, a promessa e a entrega de dádivas para obtenção de

votos.

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

- a notificação do denunciado para que apresente defesa preliminar,

no prazo de 15 dias (art.  4º,  caput, da Lei  8.038/90),  e,  caso a resposta  traga

documentos ou preliminares, pugna por nova vista dos autos (art. 5º);

- o recebimento da denúncia;

- a citação do denunciado para ser interrogado  após2 a oitiva das

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, com o prosseguimento da ação

penal em seus ulteriores trâmites;

- a condenação do denunciado como incurso nas penas do art. 299,

do Código Eleitoral, c/c art. 71, do Código Penal.

Recife, 31 de março de 2016

ANTONIO CARLOS DE V. C. BARRETO CAMPELLO
Procurador Regional Eleitoral

1 Nesse ponto, registre-se que não será ofertada a proposta de suspensão condicional do processo, em razão do
disposto na Súmula 243 do STJ: “O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações
penais  cometidas  em  concurso  material,  concurso  formal  ou  continuidade  delitiva,  quando  a  pena  mínima
cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”.
2 Aplicação do art. 400 do Código Penal com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.719/2008.
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Testemunhas: 

- Vanusa Panta de Souza, qualificada às fls. 18; 

- Míriam Gonçalves de Lima, qualificada às fls. 18/19;

- Neydson Eduardo Marques Ferreira, qualificado às fls. 157

- Grace Oliveira de Lima, qualificada às fls. 276.
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