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Notícia de fato nº 38.1206.0000041/2020 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 

 

 

 

 

MM.º Juiz, 

 

 

1. Cuida-se de notícia de fato instaurada para apuração do crime previsto no artigo 350, 

do Código Eleitoral, em tese praticado por JOICE CRISTINA HASSELMANN, candidata 

ao cargo de Deputada Federal por São Paulo, em 2018. 

 

2. Segundo consta dos autos, GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO alegou que 

a investigada teria se utilizado, em sua campanha eleitoral em 2018, de jingle composto pelo 

noticiante, o qual deveria constar em sua prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.  

 

3. De fato, na prestação de contas da investigada (Autos n.º 0606544-

93.2018.6.26.0000) esta deixou de registrar a despesa alegada pelo noticiante e a omissão de 

qualquer receita ou despesa em tal documento público caracterizaria, ao menos em tese, a 

prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.  

 

4. Intimada a se manifestar sobre os fatos, JOICE CRISTINA HASSELMANN 

asseverou que o fonograma em comento foi produzido de forma independente e disponibilizado 

na internet por apoiadores de sua candidatura. Afirmou a investigada que esta jamais 

encomendou, pagou ou obteve direitos autorias do jingle. 
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5. Concluiu a investigada que é impossível, na condição de candidata, fazer o controle 

de todo bem digital disponível na internet e que utilize seu nome e número, tratando-se de 

material produzido por pessoas não contratadas e que sequer estabelecem uma relação jurídica 

de obrigação. 

   

6. Confrontados os elementos de informação disponibilizados pelo representante, com 

a resposta da representada, não se verifica a existência de qualquer evidência no sentido de que 

a produção do jingle tenha sido doada, seja pela ausência de contrato ou de recibo de doação. 

E mais, não há prova a notícia sobre omissão da doação somente ocorreu passados quase dois 

anos das eleições de 2018. 

 

7. Não há verossimilhança sobre a hipótese de investigação, notadamente no que se 

refere à efetiva ocorrência do crime do artigo 350 do Código Eleitoral, e, portanto, falta justa 

causa para o prosseguimento das investigações 

 

8. E, na oportuna lição de Marcellus Polastri Lima,    

 

 

“(…) a justa causa se trata de um requisito especial para 

recebimento da inicial, ou seja, é erigida como condição de 

admissibilidade da denúncia ou queixa, que deve se lastrear em um 

suporte probatório mínimo (ao menos indiciário) e, daí, a exigência 

própria e específica do processo penal, que diferentemente do processo 

civil, exige um procedimento prévio (inquérito ou outra investigação), 

ou ao menos, a presença de peças de informação, que embasem a 

postulação aduzida pela acusação em juízo. E assim deve ser, 

obviamente, pois o processo penal envolve restrição à liberdade 

individual e, um processo sem lastro algum é, sem dúvida, uma coação 
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ilegal ao imputado (art. 648, I, do CPP) a autorizar, inclusive, 

impetração de habeas corpus”1.   

 

   

9. Posto isso, PROMOVO O ARQUIVAMENTO da presente notícia do fato, com a 

ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal.  

                                 

 

 

São Paulo, 22 de setembro de 2020 

 

 

 

FÁBIO RAMAZZINI BECHARA 

Promotor de Justiça Eleitoral 

 

 

 
1 AMBOS, Kai; LIMA, Marcellus Polastri. O processo acusatório e a vedação 

probatória perante as realidades alemã e brasileira: com a perspectiva brasileira já de 

acordo com a reforma processual de 2008 – Leis 11.689, 11.690 e 11.719. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 65.  


