
 

 

Superior Tribunal de Justiça

INQUÉRITO Nº 1.171 - DF (2017/0098800-1) (f)
  

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REQUERENTE : JUSTIÇA PÚBLICA 
REQUERIDO : EM APURAÇÃO 

DECISÃO

Distribuído o presente inquérito a esta Relatora por força de prevenção do 
Inquérito n.º 979/DF, determinou-se a manifestação do Ilustre representante ministerial, 
que em promoção às fls. 73/76 preconizou o seguinte, no que interessa:

“...o objeto do presente Inquérito é exclusivamente a prática, em tese, do 
crime previsto no artigo 355 do Código Penal, por parte dos Advogados do 
escritório de advocacia GUERSONI, RESENDE, SIMÕES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, tendo em vista que os fatos imputados à Magistrada 
CAMILLA GUIMARÃES PEREIRA ZEIDLER já foram apurados e objeto 
de decisão de arquivamento nos autos do Inquérito n.º 979/DF, que tramitou 
no STJ.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:
a) o arquivamento do presente feito em relação à Magistrada CAMILLA 

GUIMARÃES PEREIRA ZEIDLER, pelos mesmo fundamentos já expostos 
no Inquérito n.º 979/DF, que teve como relatora a Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, sem prejuízo de que fatos novos 
justifiquem a sua reabertura, conforme art. 18 do Código de Processo penal.

b) a remessa dos autos ao Juízo competente para processar e julgar a 
conduta dos Advogados do escritório de advocacia GERSONI RESENDE, 
SIMÕES ADVOGADOS ASSOCIADOS, dentre eles o Advogado e atual 
Prefeito do Município de Pouso Alegre (MG), RAFAEL TADEU SIMÕES.

c) a juntada de cópia do parecer ministerial e da decisão de 
arquivamento proferida no Inquérito n.º 979/DF.”

A despeito de o eminente Procurador-Geral da República, em exercício, ter 
requerido a juntada da decisão proferida no primeiro inquérito sobre os mesmos fatos, o 
que já foi realizado pela atuante Coordenadoria, o fato é que merece colação o seu inteiro 
teor, a fim de se evitar repetições indevidas sobre as razões do arquivamento ora 
vindicado.

Eis o que se disse na decisão de arquivamento do Inquérito n.º 979/DF: 

Cuida-se de expediente autuado na classe de inquérito, sobrevindo a esta 
Corte por força de declinação de competência do Procedimento n.º 
0000578-12.2011.4.01.0000, até então em trâmite no Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, consoante os termos da decisão de fls. 553/554.

Em suma, a investigação proposta cingiu-se ao suposto cometimento do 
crime tipificado no art. 317 e outros do Código Penal por parte de 
autoridade com assento no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 
sendo que depois de realizadas inúmeras diligências, o Ministério Público 
Federal, na pessoa do Ilustre Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada, postula o arquivamento do inquérito, em 
manifestação às fls. 1058/1066, da qual se extraem as seguintes passagens:
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26. Assim, diante do que se apurou neste inquérito, não há nos autos 
elementos concretos de que a Juíza CAMILLA GUIMARÃES PEREIRA 
ZEIDLER recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida para que o 
acordo judicial firmado na Ação Trabalhista n. 01219-2008-150-03-00-0, 
interposta por RAFAEL TADEU SIMÕES, LEONARDO DE OLIVEIRA 
REZENDE e LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA REZENDE cm face das 
empresas PHIHONG PWN BRASIL LTDA e FIRST INTERNATIONAL 
COMPUTER DO BRASIL, ambas em processo de Recuperação Judicial, 
fosse realizado de forma atipicamente célere, no intuito de favorecer os 
reclamantes.

27. Com efeito, o mero fato da Juíza ter designado audiência de 
conciliação 2 (dois) dias após o ajuizamento da ação, não configura, por si 
só, evidência material de corrupção passiva.

28. Ademais, da análise das DIRFS juntadas pela investigada, não se 
verifica evolução patrimonial anômala que indique a prática de condutas 
ilícitas, sendo que a própria Investigada possibilitou o acesso a todos os 
documentos necessários à análise desse aspecto, tendo, inclusive, 
espontaneamente autorizado o acesso aos seus dados bancários e fiscais.

29. Além disso. JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, cujas declarações 
deram início a presente investigação, não apresentou informações concretas 
que permitissem a adoção de uma linha investigativa que possibilitasse a 
coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes por ele imputados a 
investigada. Do mesmo modo, não apresentou qualquer documento que 
comprove os fatos por ele afirmado.

30. Nesse contexto, ausentes, portanto, elementos indiciários dos crimes 
imputados a investigada.

Diante do pedido ministerial, passo a decidir.
Como visto, em sua promoção, opinou o Ilustre representante ministerial 

pelo arquivamento do inquérito em face da inexistência das hipóteses 
delituosas em relação à investigada que detém o foro de prerrogativa.

Como cediço, em sede de expediente de persecução penal, nos 
denominados procedimentos originários, a postulação de arquivamento da 
parte do representante do Ministério Público, aqui desempenhando a 
titularidade da ação penal por expressa delegação do chefe da procuradoria, 
se mostra definitiva, porquanto inaplicável a regra de superposição do art. 
28 do CPP. 

Neste ponto é o que vem reafirmando de longa data a Suprema Corte, 
verbis :

“Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério 
Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade. 1. No 
processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito 
policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e 
a eficácia do provimento que exarar. 2. Se o pedido do Ministério Público se 
funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, 
para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a 
acusação: há, então, julgamento definitivo. 3. Do mesmo modo, se o pedido 
de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida 
por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação 
penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o 
Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a 
mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da den úncia por motivo 
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idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na 
imputação que se reputou não criminosa. 4. Diversamente ocorre se o 
arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, 
para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público 
o árbitro exclusivo. 5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por 
outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., 
pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no 
entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável. 6. Por isso, se é o 
Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua 
nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não 
restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus 
sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da 
denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524). 7. O mesmo é de concluir, se - 
qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de 
antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do 
Ministério Público.” (Inq 1604 QO, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2002, DJ 13-12-2002 
PP-00060 EMENT VOL-02095-01 PP-00162)

Ante o exposto, defiro o pedido de arquivamento dos autos do 
Inquérito no tocante à Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região.

A questão acerca da inevitabilidade do arquivamento é a mesma, não 
cabendo a esta Relatora intrometer-se no âmago do pedido ministerial, razão por que 
defiro a pretensão de arquivar o inquérito em relação à magistrada CAMILLA 
GUIMARÃES PEREIRA ZEIDLER e determino o encaminhamento dos autos ao 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 16 de maio de 2017.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Relatora
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