
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000440432

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 
Representação Criminal/notícia de Crime nº 2101064-
92.2018.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é 
representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, é representado MARCELO DE CAMARGO 
MILANI (PROMOTOR DE JUSTIÇA).

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O 
ARQUIVAMENTO, COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), 
ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, ANTONIO CARLOS 
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, 
PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, 
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS 
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI THOMAZ, JOÃO 
NEGRINI FILHO, SALLES ROSSI, RICARDO ANAFE, ALVARO 
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR 
CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

GERALDO WOHLERS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 31.346

Relator: Desembargador Geraldo Wohlers

Representação Criminal/Notícia de Crime nº 2101064-

92.2018.8.26.0000

Representado: Marcelo de Camargo Milani (Promotor de 

Justiça)

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. 
Crimes de corrupção passiva e prevaricação atribuídos a 
Promotor de Justiça. Promoção de arquivamento externada 
pelo dominus litis, por delegação direta do chefe da 
Instituição. Competência Originária. Acolhimento. 
Procedimento arquivado, com ressalva do disposto no 
artigo 18 do Código de Processo Penal.

Vistos, etc...

1. Trata-se de Representação 

Criminal/Notícia de Crime atribuindo a Marcelo de Camargo Milani 

(Promotor de Justiça) a prática de corrupção passiva e 

prevaricação.

Segundo o representante, o procedimento foi 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Representação Criminal/notícia de Crime nº 2101064-92.2018.8.26.0000 - Voto nº 31.346  – 
Comarca de São Paulo

3

“instaurado com base em texto publicado, na edição n. 129, de junho de 2017, 

do periódico denominado 'Revista Piauí', intitulado 'Vivi na pelo o que aprendi 

nos livros', de autoria do Ex-Prefeito Municipal de São Paulo, o Dr. Fernando 

Haddad, no qual ele declara ter tomado conhecimento da prática de infrações 

penais pelo Dr. Marcelo de Camargo Milani, 8º Promotor de Justiça do 

Patrimônio Público e Social da Capital” (fls. 01).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, 

realçando que foram “esgotadas as diligências pertinentes e verificado que 

os fatos relatados pelo denunciante não restaram demonstrados”, (fls. 05) 

requereu o arquivamento do feito, aduzindo o seguinte:

“Ouvido perante os órgãos incumbidos da apuração 

dos fatos, na essência, o Dr. Fernando Haddad ratificou o teor da matéria 

publicada pelo aludido periódico. Assegurou que tomara conhecimento da 

solicitação de propina [Obs. do Relator: “o promotor teria pedido propina de 1 milhão de 

reais” (fls. 01) para não impugnar judicialmente lei que autorizou emissão de 420 milhões de 

reais em títulos que poderiam ser utilizados pelo “Corinthians” para pagamento de tributos 

municipais] por intermédio de Luiz Antônio Bueno Júnior, executivo que, à época, 

representava interesses da Odebrecht relacionados à construção da 'Arena 

Corinthians'. O Ex-Prefeito mencionou que Luiz Bueno teria lhe relatado tais 

fatos durante reuniões realizadas na sede da Prefeitura Municipal para discutir 

a pretensão externada por aquela empresa e pelo Corinthians, no sentido de 

que a Municipalidade readquirisse os CIDs (Certificados de Incentivo ao 

Desenvolvimento), emitidos para viabilizar a construção do estádio em que 

ocorreria a abertura da Copa do Mundo de 2014. O Dr. Fernando Haddad 

ressaltou que, ao saber dos fatos, cuidou de levá-los ao conhecimento do 

Ministério Público, o que foi feito durante reunião reservada que manteve com 

o Dr. Nelson Gonzaga de Oliveira, então assessor do Procurador-Geral de 

Justiça. Mencionou, ainda, que, da reunião com o Dr. Nelson, também 
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participaram outro assessor do Procurador-Geral de Justiça e o Dr. Roberto 

Teixeira Pinto Porto, Promotor de Justiça, que, à época dos fatos, respondia 

pela Controladoria Geral do Município. Ressaltou que, além da solicitação da 

propina mencionada na matéria jornalística, o Dr. Marcelo Milani passou a 

persegui-lo, propondo várias ações civis públicas em seu desfavor, sem 

qualquer fundamento jurídico.

Luiz Antônio Bueno Júnior, ouvido a fls. 167, embora 

tenha confirmado a participação em reuniões com o Ex-Prefeito para tratar de 

assuntos relacionados à construção da 'Arena Corinthians', negou que tivesse 

mencionado ao alcaide o episódio de corrupção envolvendo o Dr. Marcelo 

Milani, revelado por ele na matéria jornalística acima mencionado. Disse que 

jamais teve conhecimento de tais fatos e que, portanto, não poderia levá-los ao 

conhecimento de quem quer que fosse.

No mesmo sentido se encontram os depoimentos 

prestados pelo Dr. Ricardo Corregio (fls. 185), engenheiro da Odebrecht que 

coordenava as obras da 'Arena Corinthians', e do Deputado Federal Andrés 

Navarro Sanchés (fls. 179), que, à época dos fatos, ocupava a presidência da 

aludida agremiação esportiva, pessoas estas que também participaram 

daquelas reuniões mantidas entre o Ex-Prefeito e Luiz Antônio Bueno Júnior. 

Ambos narraram que jamais tomaram conhecimento de qualquer solicitação de 

propina pelo Dr. Marcelo Milani, como contrapartida por omissão de ato de 

ofício.

Os Drs. Roberto Teixeira Pinto Porto e Pedro 

Ferreira Leite Neto, contaram que, no ano de 2015, participaram daquela 

reunião em que o Ex-Prefeito levara ao conhecimento do Dr. Nelson Gonzaga 

de Oliveira os fatos relatados na matéria publicada na edição n. 129, de junho 

de 2017, do periódico denominado 'Revista Piauí'. Os dois Promotores de 

Justiça asseguraram que, naquela oportunidade, além de não apresentar 

qualquer prova sobre os graves fatos revelados, o Ex-Prefeito não se dispôs a 
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formalizar suas declarações, de modo a permitir o início imediato da apuração 

dos fatos. Além disso, garantiram que, em momento algum, o Ex-Prefeito se 

referiu a Luiz Antônio Bueno Junior, como sendo a pessoa por intermédio de 

quem teria tomado conhecimento dos fatos que relatava. Aliás, mencionaram 

que, naquela oportunidade, o Ex-Prefeito dizia que havia tomado 

conhecimento dos fatos por Andrés Navarro Sanchés.

O relato dos dois Promotores de Justiça foi 

integralmente ratificado pelas informações escritas que o Dr. Nelson Gonzaga 

de Oliveira prestara à Corregedoria Geral do Ministério Público (fls. 11/116).

Interrogado a fls. 194, o Dr. Marcelo de Camargo 

Milani negou que tivesse solicitado propina para omitir ato de ofício, bem como 

que tivesse utilizado os poderes que o cargo de Promotor de Justiça lhe 

confere para perseguir o denunciante, apresentando as convicções jurídicas 

que o levaram a propor cada uma das ações civis públicas apontadas pelo Ex-

Prefeito” (fls. 04/5).

2. Tratando-se de promoção de 

arquivamento externada pelo dominus litis, por delegação direta 

do chefe da Instituição e em sede de competência originária, o que 

cumpre é acolher o requerimento.

Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio 

Órgão Especial deste Augusto Sodalício:

“Representação Criminal contra 

Juiz de Direito. Arquivamento proposto pela 

Procuradoria Geral de Justiça. Ausência de 

elementos suficientes para a instauração de 

persecução penal. Requerimento de arquivamento do 
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chefe do Ministério Público. Irrecusabilidade. 

Monopólio constitucional da ação penal pública. 

Arquivamento determinado. Pedido homologado” 

(Representação Criminal/Notícia de Crime nº 

0066751-47.2015.8.26.0000, Rel. o digno Des. Péricles Piza, j. em 

24.02.2016).

“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL  

Representação de natureza criminal manejada por 

advogado narrando que, no interior do Fórum de 

Vila Mimosa, Comarca de Campinas, no exercício de 

suas atividades profissionais, foi vítima de abuso 

de autoridade perpetrado pelo Juiz de Direito 

(reclamado), bem assim por Policial Militar  

Procuradoria Geral de Justiça que requer o 

arquivamento dos autos, ressalvado o disposto no 

artigo 18 do Código de Processo Penal, ao 

argumento de ser 'fundamental destacar que não se 

desponta da prova evidências de que o magistrado 

tivesse atuado com prepotência, arbítrio, capricho 

ou com vontade livre e consciente de praticar 

abuso de autoridade', em ordem a 'não emergirem 

dados plausíveis da prática, por parte da 

autoridade representada', e 'do crime de abuso de 

autoridade ou de outra infração penal'  

Irrecusabilidade do pedido de arquivamento  
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Precedentes  Pedido acolhido, determinado o 

arquivamento dos autos, com determinação” 

(Representação Criminal/Notícia de Crime nº 

2136209-20.2015.8.26.0000, Rel. o honrado Des. João Carlos 

Saletti, j. em 04.04.2018).

“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL  

Apuração de suposta prática dos delitos previstos 

no artigo 319 do Código Penal e no artigo 4º, 

alínea 'h', da Lei 4.898/1965  Infrações penais 

de abuso de autoridade e prevaricação não 

configuradas  Proposta de arquivamento formulada 

pelo Procurador-Geral de Justiça diante da 

ausência de elementos de formação da opinio 

delicti - Pedido de arquivamento que não pode ser 

recusado por este E. Tribunal de Justiça - 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do C. 

Órgão Especial. Pedido de arquivamento acolhido” 

(Representação Criminal/Notícia de Crime nº 

2237304-25.2017.8.26.0000, Rel. o conspícuo Des. Ricardo Anafe, 

j. em 09.05.2018).

3. Em decorrência, pelo meu voto, 

ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, 

determina-se o arquivamento do procedimento com fundamento 

no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/90.
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Encaminhem-se cópias do v. acórdão aos 

doutos Promotores de Justiça para conhecimento.

Geraldo Wohlers

Relator
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