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Ilustríssimo Delegado da Polícia Federal: 

 

Os autos em epígrafe tratam de notitia criminis 

apresentada pelo candidato ao cargo de prefeito deste município 

Guilherme de Castro Boulos informando suposta prática de 

delitos eleitorais por parte de Celso Ubijara Rusomanno, também 

candidato ao cargo de prefeito (ID 37572622). 

Narra a exordial que, no dia 28 de outubro de 2020, 

durante entrevista virtual transmitida pelo canal do Youtube 

“Alessandro Santana Oficial” ou “Canal do Negão”, o candidato 

Celso Russomanno teria propagado fatos inverídicos (“fake news”) 

sobre as atividades sociais desenvolvidas pelo candidato 

Guilherme Boulos. Nas mesmas circunstâncias de dia e meio de 

transmissão, o candidato Celso teria propagados fatos e afirmações 

ofensivas à honra do candidato Guilherme Boulos. 

Consta, ainda, da notícia apresentada que no dia 30 de 

outubro do corrente ano, por meio de suas redes sociais Twitter, 

Facebook, Instagram e Youtube, o candidato Celso Russomano teria 
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publicado vídeo em que repete as ofensas em prejuízo do candidato 

Guilherme Boulos. Ademais, nas mesmas publicações, 

supostamente constaria legenda com texto danoso a Guilherme. 

A peça inaugural foi instruída com ata notarial e dois 

vídeos acerca dos fatos em comento. 

Recebida a referida notícia crime, abriu-se vista ao órgão 

ministerial (ID 38039612). 

Os fatos narrados, em tese, configuram o delito de 

calúnia eleitoral, previsto no artigo 324 do Código Eleitoral. 

Incorre no delito supramencionado o agente que, na 

propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputa 

falsamente a outrem fato definido como crime. 

Pelas informações trazidas pela notícia crime, 

conjugadas com os elementos informativos que a instruem, o 

candidato Celso Russomano, ao afirmar “[...] ele sim tá usando 

dinheiro público de campanha para contratar uma moça para falar 

mal do Celso Russomanno.” – trecho extraído do vídeo em anexo -

, supostamente imputou ao candidato Guilherme Boulos a prática 

do delito previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral. 

Para além disso, teria o candidato Celso Russomanno, 

teoricamente, imputado ao candidato Guilherme Boulos a prática 

dos delitos de invasão de domicílio (artigo 150 do Código Penal), 

esbulho possessório (artigo 161, inciso II, do Código Penal) e 

extorsão (artigo 158 do Código Penal), ao dizer que “[...] vai e 

invade, e depois cobra aluguel, cobra aluguel das pessoas que 

estão dentro dos prédios que não te pertence, Guilherme Boulos” – 

trecho extraído do vídeo em anexo.   

Em relação à publicação em suas redes sociais oficiais, 

nota-se que o candidato Celso Russomano, aparentemente se 

referindo ao candidato Guilherme Boulos, cita, em texto, “Uma 

invasão de residência” e “Cobrança de aluguel dos ocupantes de 
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um prédio invadido”. Frases, estas, em tese relacionadas aos 

mesmos fatos constantes dos trechos acima transcritos. 

As frases se repetem durante o vídeo objeto da 

publicação, no qual é possível ver a imagem do candidato 

Guilherme Boulos várias vezes. 

Neste sentido, dada a teórica incidência do tipo penal 

previsto no Código Eleitoral, atrai-se a competência da Justiça 

Eleitoral. 

Tratando-se de delito de ação penal pública 

incondicionada, nos termos do artigo 355 do Código Eleitoral, 

surge atribuição ministerial para requisição de instauração de 

inquérito policial. 

Diante deste quadro em que há elementos informativos 

suficientes, precipuamente pelos elementos informativos 

acostados à notícia crime, é o caso de se instaurar o competente 

inquérito policial para apurar as condutas – em tese, típicas. 

Neste sentido, remete-se os autos à esta Delegacia de 

Polícia Federal, requerendo-se, desde já, a instauração do 

competente inquérito policial, nos termos do que prevê o artigo 

5º, inciso II e §1º, do Código de Processo Penal. 

Desde já, dentre outras que a I. Autoridade Policial 

julgar necessárias, aponta-se como diligência policial primordial a 

oitiva dos candidatos Celso Ubirajara Russomanno e Guilherme 

Castro Boulos, bem como do entrevistador Alessandro Santana. 

 

São Paulo, 6 de novembro de 2020. 

 

Walfredo Cunha Campos 

Promotor Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral  
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