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• EXMo SR. MINISTRO COSTA LEITE 
• MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
· ORESTES QUÉRCIA 
• LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUSO 
• ARIÊ HALPERN 
• JOSÉ MACHADO DE CAMPOS FILHO 
· JOSÉ CARLOS COIMBRA 

• MÁRIo UNGAR 
• YECHIEL YEHCAYAHU S~ARABI 
.AVNERSHEMESCH . 
• DR. ARNALDO MALHEIROS FILHO E OUTROS 

DR. MARCOS JORGE CALDAS PEREIRA E OUTRO 
DR ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO E OUTROS 
DR. CLÁUDIO GAMA PIMENTEL 
DR' RITA DE CÁSSIA GOMES RUFINO 
DR. JACOB TLMONER E OUTROS 
DR OSMAR DE NICOLA FILHO 

· DR. PAULO ANDRÉ FERNANDO SOLLBERGER 
DR. ARNALDO MALHEIROS FILHO 
DR. CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS 
DR. SAMUEL BUZAGLO 
DR. V ALDOMIRO MATIAS 
DR. JACOB TLMONER 

EMENTA 

Processo Penal. Denúncia. Rejeição. Viabilidade da acusação não evidenciada . 
Ex-Governador de Estado denunciado por crime de estelionato, com os fatos 

detenninantes da acusação intentada não constituindo indícios de que haja concorrido para a 
fraude vislumbrada pelo órgão acusador, situando-se a denúncia, a propósito de sua 
participação, no terreno das conjecturas. 

Denúncia rejeitada, por faltar-lhe, nas circunstâncias assinaladas, aptidão para a 
instauração da ação penal. que pressupõe indícios suficientes a evidenciar a viabilidade da 
acusação, consoante entendimento consolidado na jurisprudência. 

Rejeitada a denúncia quanto ao acusado sujeito a sua jurisdição criminal originária, não 
subsiste a competência do Superior Tribunal de Justiça. Autos remetidos ao Tribunal Regional 
Federal da J3 Região. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte Especial, do 
Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com os votos e notas taquigráficas a seguir, por maioria, 
rejeitar a denúncia em relação ao Sr. Orestes Quércia e, em conseqüência, determinar a remessa dos autos 
ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, para o exame da denúncia em relação aos demais 
acusados. 

Votaram vencidos os Srs. Ministros Garcia Vieira, Barros Monteiro e Pedro Acioli. 
O Sr. Ministro Dias Trindade julgou, desde logo, improcedente a denúncia em relação a todos 

os indiciados. 
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Afirmaram suspeição os Srs. Ministros Nilson Naves, Eduardo Ribeiro e Edson VidigaL 
Participaram do Julgamento os Srs. Ministros José de Jesus, Assis Toledo, Vicente 

Cernicchiaro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar, Cláudio Santos, Hélio Mosimann, Peçanha Martins, 
Humberto Gomes de Barros, José Dantas, Antônio Torreão Braz, Bueno de Souza, Américo Luz e Jesus 
Costa Lima. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cid Flaquer Scartezzini e Antônio de Pádua 
Ribeiro. 

Os Srs. Ministros Vicente Cernicchiaro, Cláudio Santos, Barros Monteiro e Humberto de 
Barros participaram do julgamento para compor '"quorum" regimental. 

Brasilia. 05 de agosto de 19~94 í~ataje julgamento) 

'. ' V/ft'7 
MINISTR c PATTERSON. Presidente 
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INQUÉRITO N" 83-8 - SP - 92/0030182-7 

RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE:- O Ministério Público Federal 

requisitou ao Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em São Paulo a 

instauração de inquérito policial para apurar possíveis ilícitos penais relacionados com 

importações de equipamentos tecno-científicos israelenses promovidas pelo Governo do 

Estado de São Paulo, dada a suspeita de superfaturamento, com a conseqüente evasão de 

divisas do país. 

o andamento do inquérito foi marcado por inúmeros incidentes, culminando o 

MM. Juízo Federal da 4a Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, ao receber os 

autos, com relatório da autoridade policial e pendentes algumas diligências requeridas pelo 

parquet por declinar da competência para o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

No recurso em sentido estrito que interpôs contra essa decisão, o Ministério 

Público Federal requereu a remessa dos autos do inquérito a este Superior Tribunal de 

Justiça, por divisar indícios veementes de envolvimento do ex-Governador Orestes Quércia 

e do então Secretário de Segurança Pública e atual Governador do Estado, Luiz Antônio 

Fleury Filho, nos fatos em apuração. Mantida a decisão declinatória, o Ministério Público 

Federal ajuizou reclamação perante este Tribunal, sob o fundamento de usurpação de 
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competência, que, processada com liminar, veio a ser conhecida e julgada procedente pela e. 

Corte Especial, assim exteriorizado o acórdão: 

"Constitucional Competência. Reclamação Foro por 

prerrogativa de função. Inquérito. 

Se o Ministério Público Federal, a quem se destinam 

precipuamente os elementos instrutórios do inquérito, fornecendo-lhe a 

base fática para a fonnação da opinio delicti, divisa indícios de 

envolvimento nos fatos em apuração de pessoas sujeitas a jurisdição 

criminal do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, "a" , da 

Constituição), reputando necessário o aprofundamento das investigações 

em relação a essas pessoas, o inquérito deve ter curso no foro que lhes é 

constitucionalmente reservado por prerrogativa de função. 

Reclamação conhecida e julgada procedente." 

Definida a questão competencial, deferi diligências requeridas pelo ilustre 

Subprocurador-Geral Paulo Sollberger (fls. 1268/1279), as quais foram procedidas, em sua 

maior parte, pela Polícia Federal, incluindo a realização de perícia, sendo ouvidos por este 

Relator o Governador Luiz Antônio Fleury Filho e o ex-Governador Orestes Quércia, cujos 

tennos de declarações encontram-se, respectivamente, a fls_ 2208/2212 e 2233/2236. 

Sobreveio denúncia contra Orestes Quércia, José Machado de Campos Filho, 

Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Ariê Halpem, José Carlos Coimbra, Mário Ungar , 

Yeshiel Yehcayahu Sharabi e Avner Shemesh, vazada nos seguintes termos: (lê, fls. 

2290/2324). 

De acordo com o disposto no art. 4°, caput, da Lei nO 8038/90, detenninei a 

notificação dos acusados, por meio de carta de ordem a dos residentes no país e de carta 

rogatória a de Yeshiel Yehcahyahu Sharabi, residente no Estado de IsraeL 

Inq. nº 83-8 - SP 2 



0024 
Na petição de fls. 2380/2384, dando-se por notificado, o acusado Orestes 

Quércia requereu o desmembramento do processo em relação a ele. Instado a manifestar-se, 

o Ministério Público Federal entendeu não existir relevante motivo de ordem processual para 

o desmembramento na forma pretendida, aduzindo justificar-se a providência, a teor do 

disposto no art. 80 do CPP, em relação ao acusado residente em Israel. Pelo despacho de 

fls. 2429/2430, acolhi a manifestação ministerial. 

Seguiram-se as respostas dos acusados - Orestes Quércia a fls. 2393/2535, Mário 

Ungar a fls. 2503/2509, José Carlos Coimbra a fls. 2514/2535, José Machado de Campos 

Filho a fls. 2568/2626, Avner Shernesh a fls. 2629/2646, Ariê Halpern a fls 2649/2687 e 

Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo a fls. 2796/2815 -, cujas alegações essenciais peço vênia 

para ler: (lê). 

Com vista dos autos, para o fim previsto no art. 50 da Lei na 8.038/90, O órgão da 

acusação deteve-se na análise das respostas dos acusados, concluindo que a denúncia deve 

ser recebida, por isso que descreve fatos que configuram crimes em tese e há indícios de que 

foram cometidos pelos denunciados. 

Na seqüência procedimental, pedi dia para a Corte deliberar segundo o disposto 

no art. 60 da mencionada lei. 

É o relatório, Senhor Presidente 

Inq. 83-8 - SP 3 



092003010 
082731800 
000008300 

0025 

INQUÉRITO N" 83-8 - SÃO PAULO - 92/0030182-7 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (RELATOR):-Sem comprometer, 

evidentemente, a visão conjunta dos fatos, cumpre examinar, em primeiro lugar, por refletir na 

competência desta Corte, a acusação intentada contra o ex-Governador Orestes Quércia, único 

denunciado sujeito a jurisdição criminal originária do Superior Tribunal de Justiça. 

Como ressumbra do relatório, atribui-se-lhe a prática do crime de estelionato, 

timbrando a denúncia em remarcar que o Protocolo de Cooperação Técnica, Científica e 

Tecnológica que assinou, em 29 de dezembro de 1988, quando governava o Estado de São 

Paulo, com o Consulado Geral de Israel, não passou de um artifício para a consecução de uma 

operação fraudulenta contra o patrimônio público do Estado de São Paulo. 

Isso porque o Protocolo foi usado não para os fins nele expressos mas como 

cobertura para contratos tipicamente comerciais, que V1eram a ser finnados por órgãos do 

governo com a empresa Sealbrent Holdings Limited. mediante os quais foram adquiridos 

equipamentos tecno-científicos, quase todos de procedência israelense, sem prévia licitação e a 

\ 
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preços superfaturados, com infringência, ainda, das normas constitucionais e legais que regulam 

a contratação de operações de crédito externo por parte dos governos estaduais. 

Acentua, ainda, a denúncia que os procedimentos administrativos que antecederam 

os contratos também não passaram de um engodo, em face do direcionamento que havia para a 

compra de equipamentos ofertados pela empresa Trace Trading Company, que, antes mesmo 

da assinatura do Protocolo, ao longo do ano de 1988, já se empenhava em criar uma demanda 

específica para tais equipamentos. 

Segundo a denúncia, a despeito de negado, patenteia-se o vínculo entre o 

Protocolo e as compras, aduzindo que a vinculação foi estabelecida formalmente a partir do 

despacho datado de 26/04/89, por meio do qual o ex-Governador Orestes Quércia aprovou as 

ampliações dos limites para importações diretas das Secretarias de Segurança Pública e de 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, consignando que objetivavam "a 

importação de equipamentos tecno-científicos no âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica, 

Científica e Tecnológica firmado pelo Governo do Estado de São Paulo e o Consulado Geral 

de Israel em São Paulo, no dia 29/12/88". y 
\ 

, 
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Ao ver da acusação, o despacho em tela já indicava, seis meses antes dos primeiros 

contratos de importação, que os equipamentos a serem importados seriam de procedência 

israelense. A denúncia menciona, ainda, um outro despacho, proferido em 14/12/90, no mesmo 

sentido e com igual referência ao Protocolo, e os decretos de suplementação orçamentária que 

se seguiram. 

Vem daí a conclusão de que foi tomada originariamente pelo acusado Orestes 

Quércia a decisão de importar os equipamentos israelenses, sem a realização de licitação e de 

modo a beneficiar as empresas Trace Trading Company e Sealbrent Holdings Limited. 

Além disso, em oficio que dirigiu ao então Presidente José Sarney, poucas semanas 

após a assinatura do Protocolo, afirmou que todos os bens a importar não possuiarn similar 

nacional, o mesmo motivo alegado, posteriormente, para a dispensa da licitação, o que serviria 

a demonstrar que estava direcionando os órgãos do Estado no sentido de comprar 

equipamentos ofertados pela TRACE. 

A propósito desse oficio, a denúncia relaciona a informação dele constante a 

respeito da oferta de crédito externo que o Governo do Estado de São Paulo recebera, por 

parte de empresas de Israel, à afirmação feita por Ariê Halpern, em um dos depoimentos que 

\ 
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prestou perante a autoridade policial, no sentido de que a TRACE TRADING COMP ANY 

vinha buscando recursos financeiros no exterior para a aquisição de equipamentos, produtos e 

serviços de origem israelense. 

Ainda sobre a afirmada vinculação entre o Protocolo e os contratos, a peça 

acusatória ressalta que, uniformemente, nos preâmbulos destes, menciona-se aquele, 

evidenciando que nele têm sua gênese. 

São fundamentalmente estes os fatos determinantes da acusação intentada contra 

Orestes Quércia, avultando, na perspectiva acusatória, o Protocolo de Cooperação Técnica, 

Científica e Tecnológica que assinou com o Consulado Geral de Israel. Deveras, estruturou-se 

a denúncia por estelionato com base nesse Protocolo e na afinnada vinculação que se 

estabeleceu entre ele e as posteriores aquisições de equipamentos a preços ditos 

superfaturados. 

Pois bem. O estelionato é crime patrimonial mediante fraude, consistente, na dicção 

do art. 171, caput, do Código Penal, em obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em 

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer 

outro meio fraudulento. 

~ 
\ 
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Em sua clássica obra, observa Hungria que o meio fraudulento, comissivo ou 

omissivo, deve diretamente induzir ou manter o erro em virtude de que se verifica a 

locupletação ilícita, de que resulta a lesão patrimonial. 

Na espécie vertente, remontando dos efeitos às causas, nas pegadas da denúncia, 

tem-se que a aventada lesão patrimonial suportada pela vítima (Estado de São Paulo) resultou 

de locupletação ilícita da empresa vendedora, decorrente do apontado superfaturamento, em 

virtude de erro a que teriam sido induzidos agentes públicos pelo Protocolo e atos a estes 

relacionados. 

Os fatos imputados ao ex-Governador, como visto, dizem respeito ao meio 

fraudulento que teria sido empregado. Conquanto admita que ao Protocolo foi dado, em 

verdade, um alcance que ele não tinha, tanto assim que é referido nos preâmbulos dos 

contratos, o que induz o raciocínio no sentido de que não se deve descartar, em absoluto, a 

possibilidade de astucia mala, estou em que não há base fática para a acusação intentada contra 

Orestes Quércia, situando-se no terreno das conjecturas, data venia, as circunstâncias realçadas 

pela denúncia. 

5 
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Não há negar que a denúncia é uma proposta de instauração de ação penal contra 

alguém a quem se atribui a prática de um crime, autoria esta a ser comprovada ou não no curso 

do processo. 

Consolidou~se, porém, na jurisprudência o entendimento de que a instauração de 

ação penal pressupõe indícios suficientes a evidenciar a viabilidade da acusação. Deveras, a 

denúncia não pode repousar em exercícios meramente especulativos, como anotou, com a 

costumeira propriedade e elegância de estilo, o eminente Ministro Francisco Rezek,. no voto 

que proferiu no RHC 64.439 (RTJ 125/145), invocando, ainda, o abalizado magistério de 

Frederico Marques, que diz ser inviável a instância se faltam elementos que instruam a denúncia 

para fundamentar a apinio delicti do órgão acusador. 

À evidência, a assinatura do Protoc.olo não tem, por si só, relevância penal, 

justamente por isso preocupou-se a denúncia em relacioná-lo a outros fatos, os quais, no 

entanto, não são prestadios ao fim visado pelo órgão acusatório, ou seja, demonstrar que há 

indícios de envolvimento de Orestes Quércia na operação fraudulenta noticiada. 

Apega-se a denúncia a despachos do ex-Governador que ampliaram limites de 

importação, aduzindo que o primeiro deles já indicava, seis meses antes dos primeiros contratos 

6 
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de importação, que os bens a serem importados seriam de procedência israelense. Tais 

despachos, é verdade, fazem menção ao Protocolo. Mas isso de modo algum constitui indício 

de que Orestes Quércia interferiu na compra dos equipamentos de origem israelense. 

Só quando um fato conhecido serve a indicar, no plano do raciocínio lógico. a 

existência de outro é que se tem um indício. 

Os despachos de ampliação de limites de importação são atos de oficio do 

Governador, que se cingiram a aprovar solicitações de órgãos da Administração. É essencial 

não perder de vista que não foram eles que desencadearam o processo de compra dos 

equipamentos, sendo, isto sim, atos conseqüentes, ou seja, resultaram de procedimentos 

administrativos que tiveram origem em escalões inferiores do Governo. 

A defesa de Orestes Quércia, arrimada em elementos constantes do inquérito, é 

consistente quanto ao ponto e de uma lógica irrefutáve!, como se vê deste relanço: 

"No Estado de São Paulo as importações da administração direta e 

indireta são centralizadas na Secretaria de Ciência e Tecnologia, devendo os 

limites máximos para isso ser aprovado pelo Governador. O processo 

7 
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respectivo não é o proce.\:WJ de compra, mas simplesmente o da alocação 

orçamentária da verba destinada a aquisição de produtos estrangeiros. 

Para obter a aprovação governamental, mencionaram os postulantes 

o protocolo, que não autorizava compras, mas era ato do Governador. Corno 

demonstram os documentos a seguir elencados, os despachos de 'aprovo' 

foram proferidos, como de rigor, depOIs que compras ( res, vendedor, preço 

e condições) haviam sido decididas pelas unidades de despesa respectivas. 

A título meramente exemplificativo ( é maçante demonstrar o óbvio, 

provar que um 'aprovo' apenas aprova e não 'indica' coisa alguma) veja-se fls 

5 do anexo 27, onde está um oficio dirigido pelo Secretário da Fazenda a seu 

colega da Ciência e Tecnologia em 4 de abril de 1989 (portanto bem anterior 

ao primeiro despacho em causa), já tratando do pedido do órgão destinatário 

de importação de bens de Israel; não seria o Governador, portanto, quem 

estaria, 22 dias depois indicando que os bens deveriam ser de procedência 

israelense. A fls. 7 desse mesmo anexo 27 há outro oficio entre as mesmas 

partes. agora datado do mesmo dia em que o despacho foi proferido (26 de 

abril) referindo-se a oficio em que o Secretário de Ciência e Tecnologia 

solicitara a ampliação da quantia liberada para a aquisição de bens e 

equipamentos a serem importados de Israel. Fica claro, pois, que o aprovo 

I 
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não teve outro significado que o corrente, ou seja, foi aquiescência a pleito 

formulado pelos escalões inferiores e não "indicação" sobre a origem dos 

bens a adquirir. 

Os autos foram mais pródigos com o segundo despacho incriminado, 

aquele que foi proferido em 4 de dezembro de 1990, como se vê, ainda a 

título puramente explicativo, no anexo 30: 

- fls. 816 - 9/1 0/90 - O Secretário de Ciência e Tecnologia oficia ao da 

Fazenda a propósito da Sealbrent Holdings Ltd. 

- fls. 817/818 - 27/1 lI90 - O Secretário da Fazenda responde a esse 

ofício. 

- fls. 819 - 30/11/90 - O Reitor da Unicamp encaminha ao Secretário de 

Ciência e Tecnologia 'justificativa técnica que respalda a extensão do 

contrato a ser assinado pelo Governo do Estado e Israel, visando à 

aquisição de equipamentos para a Unicamp'. 

- fls. 906/907 - 30111190 - O Supervisor da Equipe Técnica do Grupo de 

Planejamento Setorial da Secretaria da Ciência e Tecnologia informa o 

processo de contratação fazendo constar o seguinte: 'VII - Pedido de 

credito suplementar para cobrir as despesas do presente exercício com 

9 
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a contratação, foi encaminhado à deliberação de Sua Excelência, o 

Senhor Governador, através do processo SCTDE 1265/90, estando por 

ser concedido. VIII - Igualmente encontra-se para assinatura do Senhor 

Governador, a solicitação que nesse sentido lhe era dirigida por órgãos 

da Administração do Estado." 

Nesse contexto, não há outra conclusão a tirar senão de que a denúncia conferiu 

relevo a uma circunstância anódina, relativamente a Orestes Quércia. Para o seu desiderato, 

cumpria-lhe demonstrar, o que não fez, de modo a estabelecer o indispensável nexo de 

causalidade, haver ele ingerido junto aos escalões inferiores do Governo responsáveis pelos 

procedimentos administrativos que culminaram com os atos de oficio mediante os quais 

ampliaram-se os limites de importação. O mesmo raciocínio vale para os ulteriores 

procedimentos de dispensa de licitação e de aquisição de equipamentos. 

Quanto ao oficio que o ex-Governador dirigiu ao Presidente Sarney, a denúncia 

realça dois pontos: nele afirma-se que os bens a importar não possuiam similar nacional, o 

mesmo motivo que foi posteriormente alegado para a dispensa de licitação e que os créditos 

externos a que aludiu seriam os tais recursos financeiros que Afiê Halpem vinha buscando 

obter no exterior. 
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Quanto a esse último ponto, decididamente não há respaldo para a relação que a 

denúncia faz entre uma e outra coisa, sendo que, no tocante ao primeiro, parece claro que só se 

justificaria a operação proposta ao Governo Federal, envolvendo a denominada "conta 

clearing", com vistas a compensar créditos do Brasil com países do Leste Europeu e débitos do 

Estado de Israel com esses países, se os bens a importar não tivessem similar nacional. Não 

vejo como se possa consistentemente relacionar o oficio assinado por Orestes Quércia com a 

posterior dispensa de licitação, para daí concluir que direcionou órgãos do Estado no sentido 

de comprar equipamentos ofertados pela Trace. 

Em linha de rigor, dada a natureza da operação proposta ao Governo Federal, o 

oficio em tela apresenta-se mais como prova de defesa, consoante enfatizou a resposta de 

Orestes Quércia. 

Em outra perspectiva, se a Trace já vinha fazendo gestões, antes mesmo da 

assinatura do Protocolo, no sentido de criar uma demanda especifica para os equipamentos 

posterionnente adquiridos por órgãos do Governo do Estado de São Paulo, certo é que a 

denúncia não logrou estabelecer o vínculo entre essas gestões e um ato atribuível ao ex-

Governador. 
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Se fraude houve na aquisição dos equipamentos israelenses, com o aproveitamento 

do Protocolo, certo é que não repontam indícios suficientes de envolvimento do ex-

Governador, não havendo, por outro lado, presente aqui o princípio da irrelevância da 

capitulação da denúncia, suporte fático para dizer-se amoldada, em tese, a conduta de Orestes 

Quércia a outro tipo penal. Os argumentos antes expendidos, que não residiram propriamente 

nos domínios da tipicidade vislumbrada pelo Ministério Público, tornam isso evidente. Com 

efeito, os defeitos apontados não permitem que se tenha como descrito pela denúncia, no que 

diz com o ex-Governador, o delito de peculato, na modalidade desvio, o único de que, tal 

como estruturada a acusação, se poderia eventualmente cogitar. 

Tais as circunstâncias, Senhor Presidente, rejeito a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público Federal contra Orestes Quércia, por faltar-lhe, quanto a este acusado, 

aptidão para instaurar a ação penaL Rejeitada a denúncia quanto ao acusado sujeito a sua 

jurisdição criminal originária, não subsiste a competência do Superior Tribunal de Justiça. 

Atribuído a alguns denunciados o cnme do art. 22, parágrafo único, da Lei nO 

7.492/86, que se insere na competência constitucional da Justiça Federal, exercendo, assim, vis 

atractiva, competente, por simetria, eis que figuram na denúncia ex-Secretários do Governo do 

cJ) \ 12 
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Estado de São Paulo, o Tribunal Regional Federal da 3a Região, a quem 05 autos devem ser 

remetidos. 

É como voto, Senhor Presidente. 
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Corte 
05.08.94 

O EXM o SR. 
fi 

MINISTRO DIAS TRINDADE: Sr. Presidente, os atos que 

são imputados ao denunciado que tem foro neste Tribunal por prerrogativa de função, foram bem 

expostos pelo Sr. Ministro-Relator. Trata-se da assinatura de um protocolo de intenções com o 

cônsul israelense, em São Paulo, um despacho ampliando fmanciamentos na Secretaria de Ciência 

e Tecnologia de São Paulo e um ofício enviado ao Presidente da República solicitando ao Estado de 

São Paulo que destinasse equipamentos, que seriam adquiridos através de uma conta da União 

referente a dívidas com a Polônia - as famosas polonetas -, procurando trazer para São Paulo as 

vantagens de ficar como devedor da União durante um certo praw, a fim de saldar a divida pela 

aquisição desses equipamentos. 

Esses fatos - como bem relacionou o Sr. Ministro-Relator -, não aperfeiçoam 

um crime, mormente aquele que é imputado ao ex-Governador. Porém, o juízo, que se apresenta a 

este Tribunal, não é apenas um juízo de admissão ou rejeição de denúncia, mas um juízo de 

procedência ou improcedênda de denúncia, pennitindo, portanto, que examinemos as prova0;; 

postas perante nós neste momento. Faço-o, afirmando que, ainda que se encontrasse causalidade 

nesses atos do ex-Governador para o desencadeamento das importações, a acusação repousa em um 

fato central em relação a todos os delitos mencionados, que é a existência de superfaturamento 

dessas importações, que estaria demonstrado em uma perícia feita após a primeira perícia oficial, 

cujo laudo, que tive a oportunidade de ler cuidadosamente, ao contrário do que se afirma, não 

demonstra esse superfaturamento, nem que os bens adquiridos tinham similares nacionais. Ao 

contrário, esse laudo descreve os componentes dos bens em face de outros que os peritos 
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encontraram na rua Santa Efigênia, em São Paulo. Ao descrever os dois componentes, ele 

demonstra que são diferentes. Enquanto um é composto de um determinado material, o outro é de 

outro material, mas servindo ao mesmo fim. 

Ao contrário do que se diz, ele não demonstra a existência de similaridade, 

mas que inexiste similaridade entre eles. 

Ora, se a peça básica em que repousa a acusação, que padece dos defeitos 

levantados da Tribuna, não serve para comprovar a existência desse superfaturamento, a meu 

sentir, cai por terra toda a acusação: não s6 a feita ao ex-Govemador ORESTES QUÉRCIA, como 

também as outras acusações, inclusive a de existência de desvio de divisas, porquanto essa 

repousaria justamente nesse superfaturamento. A existência de falso, não foi aqui demonstrada, 

pois repousava numas faturas pró-forma, que tinham sido emitidas não pela empresa vendedora, 

mas por outra empresa, antes de ser constituida a vendedora, segundo as quais esta nova empresa, 

depois de constituída, fez referência apenas às faturas, aceitando os valores. Essas faturas pró

forma são uma simples técnica de importação, que proporciona ao adquirente apresentá-Ias para 

obter as divisas a serem remetidas, para que depois a mercadoria venha com a fatura normal. 

Demonstrado que essas faturas pró-forma não foram emitidas pela empresa, não se pode dizê-Ias 

falsas. Por isso, nem do delito de uSo de documento falso, que é atribuído a alguns dos 

denunciados, poder-se-ia, nesta Corte, cogitar. 

Digo, então, que, neste caso, fiz exame demorado de todas as peças, que me 

foram fomeddas pelo Sr. Ministro-Relator, e de todos os memoriais que me foram encaminhados. 

Estive atento a todas as peças aqui produzidas - de acusação e de defesa - como também estive 

atento ao voto do Sr. Ministro-Relator. Assim, não tenho como modificar o juízo que já formara, 

antes mesmo desta oportunidade, no sentido de que essa denúncia não deve ser apenas rejeitada, 

mas julgada improcedente. 

É assim que eu voto, Sr. Presidente. 

k;;/://~~~ 
---------
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O SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: Sr. Presidente. O eminente 
Ministro-Relator, enviou a todos nós as peças fundamentais constantes dos autos e, 
como disse o Sr. Ministro Dias Trindade, tivemos a oportunidade de examiná-Ias 
profundamente. 

A peça de acusação, em relação ao Sr. ex-Govemador Orestes Quárcia -
e que peço vênia para, como o fez o Sr. Ministro-Relator, apreciá-lo em primeiro lugar, 
porquanto, envolve a nossa competência, vincula o ex-Governador a um despacho por ele 
assinado, aprovando a ampliação de lim~es de importação a duas Secretarias, cujo 
despacho contém uma referência ao Protocolo de Cooperação Técnica assinado com o 
Estado de Israel, através de seu consulado em São Paulo. 

O exame desse documento não deixa dúvida de que á um protocolo de 
intenção, porque a cláusula segunda diz: 

"para o desenvolvimento dos programas, projetos, estudos e 
etc, definidos em decorrênCia do presente Protocolo, os 
signatários firmarão instrumentos legais específicos, sellundo a 
legislação vigente, nos quais estabelecer-se-ao os 
participantes, os executantes, as condições de participação 
financeira, fontes de recursos, formas e prazos de execução, 
bem como outros elementos julgados necessários." 

Firmado esse Protocolo, vem nos autos o ofício que define a sua 
destinação específica. Expediente enviado ao Sr. Presidente da República, pelo ex-
Governador Quárcia, cuja fotocópia aqui se encontra, no qual seu signatário diz ao 
Presidente que recebeu uma oferta de créd~o externo, da ordem de quatrocentos e 
cinqüenta milhões de dólares, por parte de empresas vinculadas ao Estado de Israel, para 
ser utilizado na aquisição de equipamentos, produtos e serviços de origem israelense, 
detalhando como seria este procedimento: contaria com um prazo de pagamento de oito 
anos de carência após o embarque, não prevendo o pagamento a tftulo de "down-
paymenf', os juros basear -se-iam na taxa "libor" sem "spread" e a correspondente 
liquidação seria realizada em moeda convênio, através da contra "clearing", que o Brasil 
mantinha com países do Leste Europeu. 

É evidente que ess~ênio seria altamente vantajoso, não só para o 
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Governo Brasileiro, como para o Estado de São Paulo. Diz ele mais que os equipamentos 
e os serviços destinar-se-iam às áreas carentes e prioridades do Governo, tais como, 
saúde, educação, segurança pública e tecnologia, inclui-se neste úttimo nem, os 
programas de investimentos das três Universidades Paulistas, a USP, a UNESP e a 
UNICAMP, envolvendo produtos da mais atta tecnologia já objeto de exame, seleção e 
aprovação, por parte dos especialistas, ressattando que todos os bens por importar, não 
possuíam similar nacional. Esta, a meu sentir, a parte principal do expediente. 

Ora, com a unificação das duas Alemanhas, inviabilizou-se qualquer 
convênio, pela 'Conte Clearing', conseqüentemente, o protocolo deixou de ter a finalidade 
específica para a qual fora assinado, segundo penso. 

Se não houve possibilidade de firmar o convênio envolvendo as 
autoridades de Israel, para formalizar as aquisições, em forma de compensação de 
contas com o Leste Europeu, evidente que esse protocolo, cnado em qualquer outro 
instrumento de compra e venda, não seria considerado hábil para sustentá-lo 
juridicamente. 

As cópias dos contratos que vieram aos autos, foram todas firmadas por 
órgãos subatternos envolvendo a Secretaria da Fazenda e a de Ciência e Tecnologia. 

Lendo o depoimento na Polícia, do então Secretário da Fazenda, José 
Machado de Campos Filho, respondendo a perguntas do Ministério Público, que teve a 
oportunidade de inquiri-lo, disse ele, a certa attura, que o Governador assinava decretos 
de suplementação de verbas baseado nas assinaturas anteriores dos Secretários de 
Planejamento, Fazenda e Govemo; isso está aqui no nO 9 do Primeiro Volume que todos 
nós recebemos do Ilustre Relator. 

Ora, um ato administrativo de rotina. Os secretários promoveram o 
expediente encaminhando-o ao Governador, já com a chancela do da Fazenda, do 
Planejamento e do Secretário de Governo, que o levou à sanção do Governador. 

A referência que se faz nesse despacho, citando o protocolo de 
cooperação, para mim não tem a menor consistência jurídica, nem base para oferecer 
qualquer denúncia, porque o protocolo perdeu a sua finalidade específica no momento 
em que se inviabilizou a transação com o Leste Europeu e não foram firmados os 
instrumentos de que fala a cláusula segunda. Isso é o que deduzi lendo as peças do 
processo, que me foram oferecidas. 

Esse fato é o único em que o Ministério Público vincula o Governador. U 
exaustivamente todas as peças, todos os depoimentos. Nenhum secretário, nenhum 
depoimento se fez no sentido de vincular o então Governador aos fatos reputados como 
ilícnos pelo Ministério Público. 

Louvo, e mutto, o esforço do Ministério Público Federal em querer apurar 
os fatos com a maior profundidade ,vel. E o fez, como sempre temos observado nos 

12390102a/46 
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processos criminais nesta Corte_ O Ministério Público foi fundo para tentar obter um liame 
que pudesse levar à sua consecução, que era evidentemente denunciar o ex-Governador 
Quércia. Mas esse despacho é o único elemento constante da denúncia. A partir daí, não 
há nenhuma ligação como disse o Eminente Relator, nenhum vínculo, nenhuma prova, 
Que possa nos convencer de que o ex-Govemador estari~ comprometido com as 
compras que se fizeram_ Há até uma declaração do Banco Central, um expediente do 
Banco do Brasil e outros da CACEX, dizendo que esses contratos eram tipicamente 
comerciais, não se vinculavam a convênio nem a nenhum protocolo_ Isso está dito, nos 
autos. Agora os acertos e os desacertos que daí se seguiram, como disse o Eminente 
Relator, é questão a ser decidida não por esta Corte_ 

Peço vênia ao Ministro Dias Trindade, que foi mais longe, ao rejeitar a 
denúncia por inteiro. Quero pedir permissão a S. Exa., Sr. Ministro Dias Trindade, para 
concluir o meu voto na linha do pensamento do Eminente Relator_ Rejeitar a denúncia em 
relação ao ex-Governador Quércia e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional 
Federal de São Paulo, por envolver então Secretários de Estado, para que o Tribunal 
apure em toda a sua extensão, se houve ou não desvio de conduta das autoridades 

locais, com eva~o de divisas. -._ ~ n _ 
E como voto, Sr. Presidente. ~ 

1239,ol02ai46 
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v O T O 

o SR. MINISTRO ASSIS TOLEDO: É elementar que, para o 

recebimento da denúncia, são indispensáveis a prova do crime e in 

dícios suficientes da autoria. 

A denúncia cumpre o primeiro requisito, ao descrever 

fraudes e superfaturamentos nas importações realizadas pelo Es 
tado de São Paulo, durante a gestão de Orestes Quércia como g~ 

vernador. 
Todavia, os fatos e atos caracterizadores dessas frau 

des e super faturamentos passaram-se, conforme se infere da de~ 

crição da própria denúncia, no interior de empresas comerciais 

ou a nível de Secretarias de Estado, sem que se apontasse pa~ 

ticipação direta do ex-governador do Estado, seja praticando 

ato concreto ou ordenando a subordinados favorecimentos em re 

lação a esta ou àquela importação. 

12390'028146 

Apesar dessa falha, a peça acusatória atribui ao ex

governador, com base em suspeitas, a co-autoria em crime de es 

telionato (art. 171, § 3º, c/c 29 do CP), por ter assinado um 

protocolo de cooperação técnica com o Consulado de Israel, em 

nome do qual se fizeram ditas importações. Além disso, o ex-g~ 

vernador assinara atos abrindo ou ampliando créditos relaciona 

dos com as mesmas importações. 

Não vejo nesses atos de ofício do então 

(assinatura de um protocolo de cooperação técnica e 

governador 

edição de 

decretos de abertura de créditos suplementares) relação neces 

sária de causalidade jurídico-penal com as posteriores fraudes 

e super faturamentos ocorridos nos escalões inferiores do gove~ 

no e nas manipulações de preços praticadas por intermediários 

e empresas fornecedoras do material importado. 

Assim, para que a denúncia cumprisse o segundo requl 

sito (indícios suficientes da autoria) e pudesse vincular o g~ 

vernador, que não faz diretamente importações, por ato próprio, 

nem compras para o Estado, limitando-se, quandO muito, a auto 
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rizá-las ou não, deveria apontar atos concretos de ingerência 
ou de participação desse mesmo governador no processo fraudu 

lento desenrolado no interior das Secretarias ou das empresas 
envolvidas QU, pelo menos, no auferimento de vantagens. 

Não o fazendo, a denúncia parece-me, realmente, uma 

peça falha, inviável no tocante à pretensão manifestada em Te 
lação ao acusado em exame, por não apoiar-se em indícios sufi 
cientes de autoria ou participação do ex-governador nas freu 
des e superfaturamentos descritos. 

A ampliação, neste caso, da teoria da equivalência 

de todas as condições do resultado (fórmula da conditio sine 
qua non), para situar o protocolo de cooperação e a assinatura 
de decretos, como causa das fraudes posteriormente ocorridas, 

constitui evidente regresso além do devido, como no exemplo di 

dático da impossível responsabilização criminal do fabricante 

de armas pelo homicídio cometido pelo eventual comprador da ar 

ma, embora, suprimindo-se em mente a fabricação da arma, o re 

sultado criminoso também desapareça. 

Por último, também não encontro, na denúncia, elemen 

tos que revelem a participação do ex-governador no estelionato, 

crime patrimonial que não dispensa a existência do induzimento 

ou da manutenção em erro e da pessoa enganada, que pode ser um 

mandatário, representante ou agente da vítima, desde que exer 

ça sobre o bem patrimonial objeto da lesão algum poder de di 

reito ou de fato (Nelson Hungria, Comentários, VII, p. 210/11). 

No caso dos autos, não se aponta o nome do agente ou 

representante do tesouro do Estado de São Paulo que teria sido 

ludibriado ou mantido em erro pelo governador e também não se 

aponta qual o montante da vantagem ilícita assim obtida e quem 

a obteve. 

E, para tanto, não bastam referências genéricas a en 

tidades ou a "agentes " , sem especificaçôes. 

A não ser assim, estar-se-ia exigindo do acusado a 

prova diabólica de não ter iludido alguém (qual?) dentre cente 

nas de I'agentes públicos" do Estado, etc, etc. 

No voto-vista que proferi na Reclamação 161-1, após 

exame destes autos, encontrei indícios da existência de crime 

federal, razão pela qual, sem reconhecer a responsabilidade 
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desta ou daquela autoridade referida nos autos, defendi a tese 

da competência desta Corte porque, levantada suspeita sobre o 
governador, não se poderia proibir o Ministério Público de 1e 

var a cabo as investigaçôes a que se propunha. 

Vejo, agora, que o Ministério Público concluiu as in 
vestigações mas não aponta a participação do ex-governador em 
qualquer crime federal, acusando-o apenas de estelionato e li 

mitando, após exaustivas diligências, a acusação de evasão de 

divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86) a outros 

acusados. 
Assim, exauridos os objetivos da reclamação e Teve 

lando-se inviável a pretendida imputação de estelionato ao che 

fe do governo estadual, concluo rejeitando a denúncia quanto 

ao acusado, que tem foro por prerrogativa de função nesta Cor 

te, e, em conseqüência, determino a remessa dos autos ao Tribu 

nal Regional Federal da 3ª Região, para prosseguir como enten 

der de direito quanto aos demais acusados. 

123901028146 

Acompanho, pOis, integralmente, o Ministro-Relator. 

É o meu voto. 
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v O T O - (VOGAL) 

o SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: - Sr. Presidente: - A 

denúncia contem a exposição de fatos criminosos e as suas 

circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do 

crime e fornece o rol de testemunhas. Atende, a meu ver, o 

disposto no artigo 41 do CPP. Sabemos que eventuais imperfeições 

da denúncia podem ser corrigidas até a prolação da sentença 

final, porque assim dispõe o artigo 596. A denúncia não é inépta 

só porque descreve, de maneira suscinta, o fato. Mesmo que 

houvesse errônea definição legal da figura penal este engano 

poderia ser corrigido a qualquer tempo, antes de proferida a 

sentença final. Este Tribunal, na decisão, poderá corrigir o 

erro, se houver. É este o entendimento do Colendo Supremo 

Tribunal, deste Egrégio STJ e o que determina o artigo 383, 

verbis: 

"O 
diversa 
que, em 

Juiz poderá dar 
da que constar da 
conseqüência, tenha 

Assim sendo, peço 

inépcia da denúncia. 

ao fato definição jurídica 
queixa ou da denúncia, ainda 
de aplicar pena mais grave". 

de 
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INQUÉRITO NR 83-8 - SÃO PAULO 

v O T O (VENCIDO) 

o SR.. MINISTRO GARCIA VIEIRA: - Sr.. Presidente: - No 

dia 28 de dezembro de J.988 o Estado de São Paulo, representado 

pelo Dr. Orestes Quércia, então Governador e Israel, representado 

por seu cônsul Geral naquela unidade da Federação celebraram um 

protocolo que seria para estabelecer condições de cooperação 

técnica, científica e tecnológica em educação, agricultura, 

ciência e tecnologia, saúde e segurança e permitir o intercâmbio 

de informações, colaboração em estudos, programas e projetos 

comuns, além de prestação de serviços (cláusula primeira) .. No 

desenvolvimento dos programas, projetas e estudos decorrentes do 

citado protocolo, os signatários assinariam instrumentos legais 

específicos, estabelecendo os participantes, as condições de 

participação financeira, fontes de recursos, formas e prazos de 

execução e executantes (cláusula segunda). Com base neste 

protocolo foram firmados contratos comerciais através das 

Secretarias de Segurança Pública e Ciência e Tecnologia com a 

SEALBRENT HOLDING LIMITED, empresa de fachada constituída no 

paraíso fiscal da Irlanda e utilizada como testa de ferro pela 

TRACE TRADING COMPANY e seu principal dirigente I o acusado ARIE 

HALPERN. Dentre estes contratos estão de 
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equipamentos de comunicação para a Polícia Militar de São Paulo, 

laboratórios forenses para o Instituto de criminalística da 

POlícia Civil e equipamentos para a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia, num total de US$ 293.136.252,00 (duzentos e noventa e 

três milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e cinqüenta e 

dois dólares americanos). 

No dia 04 de dezembro de 1990 o então Governador do 

Estado de São Paulo e primeiro acusado através de despacho no 

processo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

n ll 1261/90 I aprovou as ampliações de limites para a importação 

direta das Secretarias de Ciência e Tecnologia e Segurança 

Pública para US$ 70.000.000,00 e US$ 211.282.714,00, durante o 

exercício de 1990, "objetivando a importação de equipamentos 

tecnológicos no âmbito do Protocolo de Coop~ração Técnica, 

Científica e Tecnológica firmado pelo Governo do Estado de São 

Paulo e o Consulado Geral de Israel em São Paulo no dia 

29.12.88". 

Existem fortes indicios neste processo de que o citado 

convênio tenha sido o artifício utilizado pelos acusados para a 

realização de importações fraudulentas em prejuízo para os cofres 

públicos do Estado de São Paulo e para obterem lucros 

astronômicos, imorais e ilícitos. Tudo indica terem eles 

promovido importações de mercadorias de fabricação israelense, 

várias delas com similar nacional, por preços superfaturados e 

sem qualquer liCitação. Para se chegar a esta conclusão, basta 

ligeiro exame das provas existentes nestes autos. 

o Procurador do Estado, Or, Carlos ~ericano, 

'" ) 
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em seu Parecer sobre assinatura de contrato de compra e venda de 

equipamentos e instrumentos didáticos destinados a USP e a 

UNICAMP, de 05 de dezembro de 1990, esclareceu não ser possível a 

dispensa de licitação porque .. no contrato que se quer 

assinar, os equipamentos a serem importados estão discriminados 

em anexos, que até agora, não integram o contrato 11 • Afirmou 

ainda, que ninguém se manifestou sobre o preço dos produtos a 

serem importados e que sobre isto devem ser ouvidos os técnicos 

da USP e UNICAMP. O Dr. Severo Gomes, então Secretário da 

ciência, Tecnologia e Desanvol vimento Econômico, ao tomar 

conhecimento deste parecer e de rumores de irregularidades nos 

contratos de importação de equipamentos feitos através de sua 

Secretaria, determinou fosse examinada toda a documentação a 

respeito destas importações, envolvendo a USP e a UNICAMP. Disse 

ele em seu depoimento: 

"QUE, ato contínuo, o declarante solicitou a dois 
Professores Técnicos do Departamento de Engenharia 
Eletrônica da Escola Politécnica-USP, Dr. Márcio Rillo e 
Armando Lagana, para que fosse feita uma investigação 
pesquisando os respectivos preços e a utilização dos 
equipamentos, face ainda a ausência da respectiva 
licitação; QUE, passado algum tempo, os professores 
nominados entregaram ao declarante, um trabalho de 
pesquisa feito na Rua Santa Ifigênia e adjacências, onde 
adquiriram componentes iguais, isto é, com as mesmas 
especificações internacionais, CÓdigos de cada peça e 
utilidade, com preços que conforme o componente chegavam 
a diferença de custo de até cinco mil, setecentos e 
noventa e três por cento, isto com relação aos preços 
oferecidos pela empresa "SEALBRENT" em seus anexos do 
contrato; QUE, como prova do alegado, foram adquiridOS 
diversos componentes, tendo o declarante, suas 
respectivas notas fiscais, documentos estes que apresenta 
a Autoridade neste ato: QUE, o declarante pessoalmente, 
pegou a relação fornecida pela empresa vendedora, e em 
contejo com os componentes adquiridos, verificou que 
realmente era um absurdo o que estava ocorr ndo, po~s 
evidentemente havia fraude: QUE, não s ~ feito, o 
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declarante solicitou para que o Or. Mareio RilIa, o qual 
se encontra fazendo curso de pós-doutorado na Alemanha, 
através da Escola Politécnica, para que comparecesse 
naquele país na representante da empresa "ESHED ROBOTEC 
LTO" I a qual, tem como denominação "AIDA", localizada na 
Cidade de Baltmannsweiler I onde solicitou um. orçamento 
para a compra de um robot didático de ensino', denOlllÍnado 
"SCORBORT-ERV PLUS" I sendo então fornecido pela referida 
empresa, o documento onde acha-se discriminado referido 
equipamento, pelo valor de US$ 702,00: QUE, o declarante 
recebeu referidos orçamentos solicitados na Alemanha pelo 
Or. Márcio Rilla, e procedeu a um contejo com os preços 
fornecidos pela "SEALBRENT", sendo que ficou perplexo com 
o que estava ocorrendo, uma vez que uma peça fabricada no 
mesmo local poderia ter uma grande diferença de preço 
sendo vendida através de outro país, dessa forma, não 
teve mais dúvida de que realmente a peça ou os 
equipamentos questionados, haviam sido superfaturados 
pela "SEALBRENT"; QUE, prosseguindo, o declarante fez 
consultas a um outro fabricante que vende produtos 
equivalentes, que servem para o mesmo propósito, na 
Inglaterra, denominado "IJ TECHNICAL SYSTENS LTo" , 
sendo que constatou que o preço relativo a um componente 
contido na DI n li 172074, por bancada, preço unitário, 
denominado "DIGIAC-3000 e Extensões opcionais" , US$ 
18.663,00 e o preço do mesmo material oferecido pela 
"SEALBRENT", ou seja, o equivalente oferecido, é de US$ 
83.202,00, como pode se verificar, uma diferença brutal; 
QUE, diante dos fatos, o declarante constatando que 
realmente a empresa "SEALBRENT", havia definitivamente 
superfaturado os produtos, ou seja, os equipamentos 
vencidos para a Secretaria de Ciência e Tecnologia onde o 
declarante era o Secretário, procurou através dos dois 
engenheiros, inicialmente designados para pesquisa, pelo 
declarante, os quais estiveram na empresa "FESTO 
DIDACTIC" onde solicitaram um orçamento de produtos 
equivalentes aos quais foram adquiridOS na "SEALBRENT", 
numa listagem fornecida pela representante da "FESTO 
DIDACTIC" neste País, e outra pela mesmo empresa na 
Alemanha, pode o declarante conforme comparaçao de 
preços, e oferecido a venda pela "FESTO OIOACTIC" 
constatar que o sistema da FES-TO, estava sendo oferecido 
a venda por US$ 248.000,00 a unidade, e o sistema 
oferecido pelo "SEALBRENT", sem reposição ou seja, sem 
peças de reposição, foi vendido pelo preço de US$ 
1.297.000,00, representando uma diferença pelo preço 
cobrado pela "SEALBRENT", de quatrocentos e vinte e dois 
por cento; QUE, prosseguindo, alega o declarante que 
diante da gravidade da situação encontrada, solicitou um 
exame em todos os documentos obtidos, ao Or. Miguel Reale 
Júnior, o qual emitiu um parecer a respeito, o qual 
apresenta neste ato, onde alega estar dian de um crime 
consumado, ou seja, um fraude." (Cad. 01, n. 2) 

:/ 
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Dos catálogos fornecidos aos interessados não constavam 

os preços dos equipamentos a serem importados. Neste sentido, são 

elucidativos os depoimentos de João Haikal Helow, Roberto Leal 

Lobo, Ruy Laurenti, Edivaldo Vendrameto e outros. 

Nassib Hassun, engenheiro e servidor aposentado do 

Banco do Brasil, disse em seu depoimento, em reunião com os 

acusados ARIE HALPENRN, representante da empresa SEALBRENT 

HOLDINGS I MÁRIO UNGAR, representante da TRACE, e dos senhores 

JOS~ RUFINO DE SOUZA, assessor do gabinete do secretário de 

ciência e Tecnologia, VIEGAS, delegado da POlícia civil, Cel. 

FERRO do Gabinete do então Governador ORESTES QUÉRCIA, 

representando a Polícia Militar, que pOderia haver similar 

internacional e seria necessário a realização de concorrência 

para a aquisição dos equipamentos, insistiu na apresentação de 

lista de preços destes equipamentos, tendo a reunião terminado 

sem haver acordo sobre estes preços. Depois de algum tempo, 

participou ele de nova reunião com o delegado Viegas, Cel. Ferro, 

Tzvi Chazan, cônsul geral de Israel, quando fez ver aos presentes 

que os preços dos equipamentos eram altos e um representante de 

Israel, na oportunidade, af irmou que os preços estavam elevados 

pois neles estariam embutidas custas com viagem de funcionários 

do Governo para Israel e da empresa israelense Motorola para o 

Brasil. Também nesta reunião não houve acordo sobre os preços. 

Esclareceu que, em pesquisas, constatou-se estarem os preços dos 

equipamentos vendidos ao Governo de São Paulo acima dos valores 

praticados I acerca de trinta por cento. Para e caso tivesse 
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sido realizada uma concorrência internacional, poderiam ser 

apresentadas propostas com menores preços. Numa dessas reuniões 

também com a sua presença, solicitou a apresentação da planilha 

de preços. Também a testemunha Geraldo Bacoarin, servidor do 

Banco do Brasil constatou não haver planilha de preços e insistiu 

na realização de concorrência internacional. 

Não foi propiciada aos interessados na aquisição dos 

equipamentos nenhuma oportunidade de escolha do fornecedor e de 

comparar os preços. Seis meses antes da lavratura dos primeiros 

contratos de importação pela Secretaria de ciência e Tecnologia, 

o então Governador do Estado de São Paulo e primeiro acusado, em 

despacho proferido no dia 29.12.88, ao aprovar a ampliação da 

1imi tas para importação direta das Secretarias de segurança e 

Ciência e Tecnologia dos equipamentos, já deixava expresso que a 

importação seria de produtos israelenses, nos termos do citado 

protocolo de cooperação. Em novo despacho de 04.12.90, também de 

ampliação de limites para importação pela secretaria de Segurança 

de equipamentos, ficou claro ser de origem israelense os 

equipamentos a serem importados. 

o Dr. Orestes Quércia, em ofício de 27 de janeiro de 

1989, dirigido ao então Presidente da República, já afirmou que o 

Estado de São Paulo iria adquirir equipamentos de Israel e dizia 

não haver similar nacional para os produtos a serem importadOS 

daquele Estado. 

A testemunha Roberto Leal Lobo, então Reitor da USP, 

esclareceu que, no início do ano de 1990, recebeu um telefonema 

do então Secretário e acusado Luiz Gonzaga 
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declaração de compatibilidade dos preços. Disse ele que: 

" no início de dezembro de 1990, recebeu 
um telefonema do Dr. LUIZ GONZAGA DE MELLO 
BELLUZZO, então secretário de Ciência e 
Tecnologia, o qual lhe disse que para a conclusão 
do processo para a compra dos equipamentos era 
necessário uma declaração do Reitor da USP, ou 
sej a I da declarante I sobre a compatibilidade dos 
preços dos tais equipamentos; QUE, o secretário 
BELLUZZO deixou a entender claramente que sem esta 
declaração não poderia terminar o processo e a 
USP, conseqüentemente, não receberia os 
equipamentos ~ QUE, no mesmo dia em que recebeu 
este telefonema do Or. BELLUZZO, o declarante 
subscreveu a declaração em questão (fls. 956 do 
Apenso 30), a qual foi remetida por FAX ao 
secretário BELLUZZQ;" 

Q acusado AVNER SHEMESCH, diretor da SEALBRENT HOLDING 

LIMITED, "vendedora" dos equipamentos ao Estado de São Paulo e 

constituída no paraíso fiscal de Dublin, Irlanda, atuava no 

Brasil como representante da TRACE TRADING COMPANY, indicou como 

seu o endereço da TRACE e recebeu procuração da SEALBRENT, 

outorgada também ao acusado Mário Ungar. Com procuração passaram 

a ter poderes para movimentar os recursos da SEALBRENT em 

qualquer instituição financeira. Os acusados ARIE, UNGAR E AVNER 

constituíram a SEALBRENT como empresa fantasma e com o objetivo 

determinado de firmar contratos com o Estado de São Paulo, 

promover evasão de divisas de nosso País, através de venda de 

produtos superfaturados e remessa ilegal de lucros para o 

exterior. Faturas pro-forma, assinadas por AVNER, foram 

apresentadas pela TRACE às autoridades-do Governo de São Paulo e, 

tudo indica, serem estes documentos falsos, pois a SEALBRENT só 

foi constituída posteriormente, em 26.07.89 e/oolIKj empresa de 
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"fachada". Foi com base nestes documentos falsos que os 

servidores estaduais, subordinados às autoridades acusadas, 

solicitaram as guias da CACEX, obtidas de forma fraudulenta e que 

serviram para a efetuação de remessas de divisas. As importações 

foram preparadas pela TRACE e seu dono, o acusado ARIE, por suas 

atividades i1101 tas no comércio exterior 1 j á responde a vários 

processos pela prática de remessa ilegal de divisas e outros 

crimes, perante a Justiça de São Paulo. Os acusados Ungar e José 

Carlos Coimbra são também diretores da TRACE que tem como testa 

de ferro a SEALBRENT. 

Os peritos do Instituto de criminalistica de São paulo, 

em seu laudo de 11.03.92, apenso n g 39, páginas 631/634, 

comprovaram a existência de similar nacional e também 

superfaturamento e preços elevados em relação a diversos 

equipamentos, obj eto dos contratos de importação, firmados com 

invocação ao aludido protocolo. Concluíram os peritos nas três 

perícias por eles realizadas, ter havido tentativas da TRACE de 

fraudar os exames periciais, com adulteração do material a ser 

examinado, acrescentando componentes não constantes das guias de 

importação, com o objetivo claro de justificar a enorme diferença 

de preços, constatada pelos peritos. 

o Professor Armando Antônio Laganá I do Departamento de 

Engenharia Eletrônica da Escola POliclínica da USP, realizou 

pesquisa no comércio especializada de São Paulo e encontrou à 

venda vários produtos idênticos aos importados de Israel, com 

enormes diferenças de preço. As importações foram feitas por 

preços muito superiores àqueles praticados no mercado rasileiro. 
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Não restou demonstrado o atendimento às exigências do 

Banco Central para as citadas importações, de Resolução do Senado 

Federal e lei estadual, para fins de registro naquela autarquia. 

Como se vê, existem fortes indícios e provas de terem 

os acusados planejado e executado a venda ao Estado de São Paulo 

dos produtos fabricados em Israel, com similares nacionais e por 

preços superfaturados, de maneira fraudulenta e com o objetivo de 

obter para si vantagens ilícitas, em prejuízo dos cofres públicos 

do Estado de São Paulo I além de realizar operações de câmbio 

ilegais com o f im de promover evasão de divisas de nosso Pais, 

falsificar documento e usar documento falso. 

Entende esta Colenda Corte que a denúncia pode ser 

recebida com base em indícios. Neste sentido seus precedentes: 

APN n ll 033-RS, DJ de 18.04.94, RHC n ll 3385-RS, DJ de 21.03.94, 

RHC n ll 3.287-SP, DJ de 28.02.94. 

Diante de tudo o que vimos, parece-nos existir 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia contra todos 

os acusados, porque a acusação se mostra viável por sustentar em 

veementes indícios e provas. 

Por isso, voto no sentido de receber a denúncia contra 

todos os denuncicq_\J .~ 
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O EXM" SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO: A 

denúncia deve ser analisada do ponto de vista formal e material. 
O sequndo aspecto, embora pouco construido, ganha importância 

cada vez maior. Não basta descrição de fato definido como 
infração penal. Impõe-se mais. Necessário se faz estar a 
imputação amparada em elementos fáticos de convicção. Vai ficando 
nos escaninhos da História, a clássica afirmação de bastar 

descrição em tese de infração penal, escudada no in dubio Ja:Q. 

societaté. O normativo deve projetar-se no âmbito da experiência 

jurídica. 
No caso dos autos, a denúncia arrola oito pessoas. 

Atribui-lhes crime comum (C.P. art. 171, S 3 2 ); relativamente a 
outros, delito de falsidade (C~P., art. 171, S 3 11 , c/c 298) e 

também, infração contra o sistema financeiro (Lei n ll 7.492/86, 

art. 22). 

Interessa, processualmente, antes de tudo, examinar 
a peça inicial, relativamente ao primeiro acusado, em razão de 
haver, à época dos fatos, exercido o governo do Estado de São 

Paulo. Ele, e somente ele, atrai a competência originária do 
Superior Tribunal de Justiça, em homenagem à função. 

O crime, como conduta reclama suj ei to (agente) e 
projeção do comportamento no mundo exterior, técnica e comumente, 

denominada - resultado. 
Óbvio, também conexão fática e moral, entre conduta 

e resultado. 
O estelionato tem, como elemento nuclear - a 

(comissiva, ou omissiva). 
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o agente, mediante ardil, coloca ou mantém a vítima 

em. erro, que, por sua vez, porque iludida, dá assentimento à 

conduta reclamada pelo estelionatário. 

No caso dos autos, a fraude residiria na assinatura 

do - Protocolo de Cooperação - firmado com o Estado de Israel. 

pormenoriza a denúncia: esse documento se restringira à 

conjugação de esforços "para a consecução, por parte dos 

acusados, de uma "operação fraudulenta 11 contra o patrimônio 

público do Estado de São Paulo consistente na realização de 

importações de equipamentos para a secretaria da segurança 
Pública e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico, quase todos de fabricação israelense, a preços 

superfaturados e sem prévia licitação, com infringência, ainda, 

das normas constitucionais e legais que condicionam a contratação 

de operações de crédito externo por parte dos governos 

estaduais". 

o protocolo, em si mesmo, não traz potencialidade 

para induzir alguém em erro. Ademais, desnecessário para ensejar 

as aquisições registradas na inicial. 

A conduta delituosa deve evidenciar probabilidade 

(não basta mera possibilidade) para alcançar o resultado. O 

comportamento 

probabilidade 

impossível. 

inef icaz (ef icá,cia, para 

do resultado) é atípico; 

esse fim, significa 

gera apenas crime 

Repita-se - Protocolo de Cooperação - em si mesmo é 

ineficaz para projetar o núcleo do estelionato - fraude. 

Fraude é embuste, simulação, dissimulação, enf im, 

"mise-en-scene" para captar, enganosamente, o consentimento de 

outrem, ou de mantê-lo em erro. 

A denúncia acrescenta: o protocolo "foi utilizado 

como cobertura para a assinatura dos. referidos contratos, após 

ter sido dispensada ou considerada inexigível a licitação, por 

suposta exclusividade do fornecedor". Imputa, ainda, ao 

denunciado, atos posteriores (Decreto nl! 29.905, de 13.05.89 e 

Decreto nl! 31.763, de 27.06i'90, dispondo 

crédito suplementar) . Posteriormente, em 
sobre aberturax~ 
despacho, dei~a 
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registrado que a ampliação de 1imi tes de importação era feito 
"objetivando a importação de equipamentos tecnológicos no âmbito 
do Protocolo". 

A denúncia, depois de conferir ênfase a oficio 
expedido pelo então Governador ao Presidente da República, 
comunicando que o Estado recebera oferta de crédito externo, por 
parte de empresas vinculadas ao Estado de Israel, deixou 
expresso: "Isso demonstra, em abundância, que o Governador 
orestes Quércia estava "direcionando" os órgãos do Estado 
("unidades de despesa") no sentido de comprar os equipamentos que 
lhes eram ofertados pela Trace Trading Companyu. 

Aqui reside o núcleo da denúncia. 
O denunciado, assim, teria arquitetado plano para 

induzir em erro agentes de órgãos do Estado de São Paulo. 
O Ministério Público, contudo, distingue as 

condutas dos co-denunciados. A Orestes QUércia, como a dois 
outros, apenas - estelionato. Aos demais também crime de falso e 
infração contra o sistema financeiro. 

Em nenhum momento, com efeito, a peça acusatória 
imputa ao ex-governador qualquer ato além da alegada fraude a 
seus subordinados hierárquicos.~ 

E como, na versão da denúncia, teria se desdobrado 
o plano delituoso? 

Leio os ítens 35 e 36 da peça inicial: 

"No âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a 
iniciativa da compra dos equipamentos israelenses, ap6s a 
celebração do PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, partiu da 
próf}ria Secretaria, cujo titular à época dos fatos era o acusado 
LllIz GONZAGA DE MELLO BELLUZZO. Às universidades 
não foi possibilitada a escolha de equipamentos de procedência 
diversa, pois os professores que concordaram com os 
equipamentos forwn induzidos a acreditar que eles seriam 
'~oados" (sic) por Israel (fls. 944, 951, 957 e 966). 

O então Reitor da USP também esclareceu como foi 
confeccionada o documento de f1s. 956 do apenso 30 (dec/aração 
de compatibilidade dos preços dos equipamentos oferecidos à 
USP), que foi utilizado para inrtruir a declaraç~- de 
inexigibilidade de licitação, ato imediatamente anteced e ao 
contrato (fls. 961/980 do apenso 30), que veio a ser ceie_ o no 
dia 04/12/90 (mesma data dos outros docume sara 

\ 
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mencionados). De acordo com o Reitor ROBERTO LEAL 
LOBO E SILVA FILHO (fls. 1.509/1.515), 

'iw infcio de dezembro de 1990, recebeu um telefonema do 
Dr. LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZZO, então 
secretário da,ciência e tecnologia, o qual lhe disse que para a 
concJu.são do processo para a compra dos equipamentos era 
necessário uma declaração do Reitor da USp' ou seja, do 
declarante, sobre a compatibüidade dos preços dos tais 
equipamentos'; que o secretário BELLUZZO deixou a 
entender claramente que sem esta declaraJ;ão não poderia 
terminar o processo e a USP, conseqüentemente, não 
receberia os eqw"pamentos; que 1W mesmo dia em que 
recebeu este telefonema do Dr. BELLUZZO, o declarante 
subscreveu a declaração em questão (fIs. 956 do apenso 30) 
a qual foi remetida por FAX ao secretário BELLUZZO"_ 

Agora, o ítem 38: 

'Também RUY LAURENTI, VIce-Reitor do USP, declarou, 
a (Is- 1.516/1.520, que _assinou a JUSTIFICATWA PARA 
ISENÇÃO DE UCITAÇAO (que está à fIs. 829/831 do volume 3 
dos autos priitcipais) em confimu;a no acusado LUIZ 
GONZAGA DE MELLO BELLUZZO, que lhe encaminhou a 
minuta do documenJo, sem que ele, RUY LAURENTI, tivesse de 
fato informações técnicas a respeito do assunto. Essa 
JUSTIJfJCATWA foi utilizada para instruir a decla.r-ação de 
inexigibilidade de IicitaJ;ão, que antecedeu a assinatura do 
contrato re/ativo à USP jUNICAMP, em 04/12190': 

Nota-se, os alegados atos para a expedição de 
expediente, narra a denúncia, foram 60liei tados ao Rei ter (n 11 

36/37) e ao Vice-Reitor (n R 38) pelo co-réu Luiz Gonzaga de Mello 
Belluzzo. Aliás, no ítem 37, há afirmação incompatível com o 
crime do estelionato, verbis: "O Reitor da USP foi, pois, 
pressionado pelo acusado Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo ... ". O 
estelionato é inconciliável com,!pressão, imposição, coação. 

E mais. O contr'ato não foi firmado pelo ex-
governador. 

Se os acusados convergiram propósito e esforços 
para lucro indevido, evidente, comporiam unidade jurídica, 
iniciada com o Protocolo de Cooperação e aquisição do mater_i~_'~, ' a 
fim de se beneficiarem com o exaurimento da infração. vi ~ 
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Tal como descrito na denúncia, o governador teria 
sido vitima de trama delituosa, diabolicamente arquitetada por 

assessores e representantes de empresas estrangeiras. 

Lógico, e é a única palavra que encontro, o 

protocolo somente seria ato da conduta estelionato se 

voltado, deliberadamente, para o fim insistido pela denúncia. Não 

há estelionato ou indevida vantagem patrimonial. 
Daí, e talvez, aqui, melhor explicada, a afirmação 

de o Protocolo, em princípio, não trazer a probabilidade de 

fraude. 
Se a indevida vantagem somente seria auferida com a 

aquisição dos equipamentos, certo, o réu, ideologicamente, 
deveria estar vinculado também aos contratos. 

Pois bem. A denúncia é ailente no particular, seja 

na redação dos fatos, como na capitulação normativa. 

A conduta estelionato conforme a denúncia, 

teria se desdobrado nos seguintes atos: assinatura do Protocolo 

de cooperação, expedientes administrativos (procedimentos 

expedidos por órgãos, opinandp favoravelmente à aquisição e 

dispensa de licitação) e celebração dos contratos. 

A peça inaugural, no entanto, em nenhuma passagem, 

atribui participação do ex-governador nos atos seguintes ao 

Protocolo de Cooperação. Às fls. 33 (ítem 83) sintetiza a conduta 

do referido denunciado: ··ORESTES QUÉRCIA (Governador do Estado, 

responsável pela assinatura do PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, pelas 

ampliações de limites de importação I pela edição de decretos de 

suplementação orçamentária e outros atos relacionados)" (fls. 

33) • 

Assim, do ponto de vista material, a denúncia não 

encerra, ao referido co-réu, descrição do crime de estelionato. 

A denúncia, resta-, sabido, ganha importância pela 

narração dos fatos. A capitulação normativa é secundária, 

dispensável mesmo. Todavia, cumpre distinguir - exame críticolda 

prova - e aferição fática dos elementos mínimos para prOje\, 

concretamente, os indícios da infração descrita. j' 
/ 
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o Direito Penal, em sua postura moderna, é 

emol.durado pel.o princípio da intervenção mínima. Representa, 

pois I a - ultima ratio. Somente deve fazer-se presente quando 

evidenciada a sua necessidade, e nos casos previamente definidos. 
A literatura especializada, porque expressão dos 

Direitos Humanos, reclama, em conseqüência, colocação do Direito 

Processual Penal. A denúncia deve ser antecedida de um mínimo de 

respaldo fático. Nesse sentido orienta-se a legislação de nossos 

dias. 

Entre nós, a Lei na 8.038/90, que rege o presente 

julgamento, é expressão desse" movimento. Impõe-se o Juízo de 

prelibação. O que, no Código de Processo penal, é exceção 
restrita ao julgamento dos crimes imputados aos funcionários 

públicos, revela tendência para o geral. 

Com exatidão, afirmou o ilustre advogado, Or. 

Samuel Buzaglo, da tribuna, o Ministério da Justiça elaborou 

anteprojeto de lei, estendendo aos demais procedimentos o direito 

de resposta, antes de recebida a denúncia. 

O partiCUlar sobe de importância, considerando que 

a descrição se refere à conduta do réu quando Chefe do Executivo 

paulista. 
O Direito é sistema. As normas jurídicas 

harmonizam-se. Não se contradizem. O conjunto revela, dentre 

outras, a - relação de especialidade. Lex specialis derogat legem 

generalis. 

O CÓdigo Penal encerra no Título XI - Dos Crimes 

COntra a Administração Pública os Crimes Praticados Por 

Funcionário Público Contra a Administração em Geral (Capítulo I). 

Urge, 

funcionário público 

fora de seu ofício. 

por isso, distinguir quando o agente 

atua em razão de seu ofício, ou quando age 

É o que acontece, exemplificativamente, com o crime 

de - desobediência (C.P., art. 330), integrante do caPítUI~I 
(Título XI) - Dos Crimes Praticados por Particular cont a 

Administração Pública. Ii 

6 
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o funcionário público (C.P., art. 327) não o 
comete, se a omissão disser respeito a ato funcional. Nesse caso, 

não será 

prevaricação. 

funcionais. 

particular. Em tese, ter-se-á o crime de 

A denúncia não se amolda a nenhum dos crimes 

Não encerra os elementos consti tuti vos. útil 
insistir: o Protocolo de Cooperação, em si mesmo, não constitui 
infração penal. Ademais, se não se referia à celebração de 

contratos, também não os proibia. 

A redação do Ministério Público narra - preços 
superfaturados, dispensa abusiva de prévia 1101 tação, Deul tação 

de existência de similares nacionais. Tais fatos descrevem, em 

tese, ilícito penal. Imputá-lOS a alguém, no entanto, reclama 

exaustiva descrição típica. 

Impõe-se, assim, completa narração da conduta 

delituosa. E mais. A denúncia deve estar amparada em indícios 

fáticos. 
Esta orientação constitui a jurisprudência da E. 6· 

Turma, deste Tribunal. 

Como relator, do RHC n Q 2.665-4 - PR, acompanhado à 

unanimidade, decidiu, conforme ementa: 

''RHC· CONSTITUCIONAL· DENÚNCIA· JUSTA CAUSA • 
Há justa causa, para a denúncia, qumuJo a imputação narrar 
fato descrito como infração penal, subscrita por otgão que tenha 
legitimidade, não restar caracterizada extinção da punibilidade, 
encontrar respaldo fático (Juízo de possibüidade) e ensejar o 
exerci cio do direito de defesa': 

No mesmo sentido, RHC n g 3.309-6 - SP: 

''RHC • PROCESSUAL PENAL· DENÚNCIA· FALTA DE 
JUSTA CAUSA· A denúncia precisa evidenciar fato descrito 
(substancialmente) como crime, legitimidade ativa e Passr.' a causam; ausência de exclusão, extinção ou condiç - de 
punibilidade e apoiar·se num mínimo fático, 

Este processo reclama atenção especial. Justi(i o. 

Retorno, apenas para fundame~tar o raCiocínio, à afirmaç~o 

7 
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anterior de que o Direi to como unidade, sistema, não ensej a 

contradição lógica. Por isso, todas as normas se harmonizam. 

O Direito volta-se para valores. Somente eles 

explicam e justificam o ordenamento jurídico. 

A legislação eleitoral, fundamentalmente, resguarda 

o direito de cidadania, ou seja, o direito de atividade política, 

ensejando participar da IIpolis", como candidato e eleitor. 
O eleitor, sabido, não pode ser preso no dia da 

eleição, salvo flagrante delito. 

A teleologia da norma se evidencia clara, 

contundente. 

Busca-se impedir o exercício do direito de cidadão. 

conciliam-se, assim, as normas penais, processuais penais e 

eleitorais. 

o mesmo raciocínio é válido, impõe-se quando se 

trata de cidadão candidato a um cargo público. 

Certo, o fato não confere imunidade penal, ou 

processual penal a ninguém. 

Deve-se tomar cuidado, no entanto, com denúncia, 

relativa a fatos ocorridos há alguns anos, somente seja lançada 

quando o cidadão mostra interesse em candidatar-se a um cargo 

público. 

Interpretação 

redobrar a atenção. 

analógica, com certeza, reclama 

Não vai nisto, nenhuma censura ao ilustre 

representante do Ministério Público. Também não guarda extensão a 

motivação política. Urge, no entanto, 

verdade real f im do processo 

circunstâncias menos significativas. 

ponderar o pormenor, para a 

não ser conturbado por 

Em sendo assim, data venj ª, rejeito a denúncia 

contra Orestes Quércia, na extensão do douto voto do ilustre 

Relator. 

'-f1~,<~ 
MINISTRO LUI~~NTE C~ICCHIARO 

8 
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O EXMO. SENHOR MINISTRO WALDEMAR ZVEITER: -

Cuida-se de denúncia oferecida pelo douto Subprocurador-Geral da 

República contra os indiciados. atribuindo-lhes a prática de del~os nela cap~ulados. 

Ante a evidência de indícios suficientes de autoria e materialidade, com 

suporte nos elementos contidos no inquérito e quando os fatos descr~os na denúncia 

atendam a norma do art. 41 da lei adjetiva penal, impõe-se abrir-se oportunidade ao 

Ministério Público, titular de Ação, para que no curso da instrução criminal comprove ou 

não a existência do fato típico apenável, garantida aos acusados a mais ampla defesa. 

É necessário, contudo, que os fatos descr~os, não sejam considerados 

em tese, mas sim que guardem liame de identidade com ações objetivas dos 

denunciados, de modo a sustentar o princípio conce~ual da suficiência de indícios que, 

induvidosamente, possam identificar a autoria e a materialidade do ilícito imputável, 

à permitir a instauração da ação penal, como conseqüência do recebimento da 

denúncia. 

A competência desta Corte para este julgamento decorre da co~ição 

ostentada pelo primeiro denunciado, o Senhor ex-Governador orestes Quérpa, p. 

isso que, preliminarmente, examino quanto a este a denúncia. 

, I 
j 
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Da le~ura e estudo atento que fiz das peças dos autos. dos memoriais 

ofertados por seus ilustres patronos e do quanto pude depreender das brilhantes 

sustentações orais da acusação e da defesa, convenci-me que o único ato concreto 

que se lhe atribui é o da assinatura do protocolo de cooperação técnico-científico com o 

Estado de Israel e da posterior autorização para lavratura de contrato objetivando a 

importação de equipamentos para Universidades, Polícias MiI~ar e Civil do Estado de 

São Paulo. 

Atos realizados, diga-se, em razão do ofício de govemante. 

Não há, na peça acusatória, qualquer menção de que Sua Excelência 

tenha influído de qualquer forma na elaboração dos processos administrativos, que lhe 

deram origem, dispensa de lic~ação ou na sua aprovação posterior, pelo Tribunal de 

Contas do Estado e da Assembléia Legislativa; à caracterizar o crime de estelionato que 

lhe é atribuído. 

Ora, o tipo penal imputado exige do agente o intu~ do resultado (dolo) 

e ação para obtê-lo. 

Inexistentes tais requisitos como resuna do conjunto das peças 

instrutórias do inquérrro, que neste caso constrrui-se de numerosos volumes, 

descaracteriza-se a alegada prática do crime que lhe imputa o Ministério Público,. 

desautorizando o procedimento penal e, força do disposto no art. 43 do mesmo 

Codex, determina a rejeição da denúncia, por fana de justa causa. 

Tais os fundamentos, Senhor Presidente, pelos quais, rejerro a 

denúncia quanto ao Senhor Orestes Quércla, acompanhando o Senhor Ministro 

Relator, também, quanto a remessa dos autos ao TRF, pa~prec' 

demais acusados, como for de direito. 1/ / quanto aos 
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O EXM' SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR: 

Senhor Presidente, Eminentes Colegas, Eminente Subprocurador-Geral da 

República, Srs Advogados, em um instante precedente, quando esta Corte apreciava solicitação do 

Ministério Público para que fossem procedidas investigações a respeito destes íàtos agora trazidos na 

denúncia, a minha manifestação foi não apenas pelo deferimento do que então o Ministério Público 

solicitava, mas cheguei a afinnar que o mesmo prescindia da autorização da Corte para requisitar, das 

autoridades policiais, tais investigações. Esse entendimento encontrava razão de ser no art. 129 da 

Constituição Federal, que traça as funções institucionais do Ministério Público, Exatamente como 

conseqüência daquelas investigações, chega agora à apreciação da Corte a denúncia formulada pelo 

Ministério Público. Entre os denunciados - e por isso mesmo nesta Corte - está um ex-Governador de 

Estado, o Sr. Orestes Quércia. Como os demais Colegas que me precederam, relego neste instante a 

apreciação da denúncia em relação aos demais, centrando o meu voto no que diz respeito à denúncia 

quanto ao Sr. Orestes Quércia. 

Aponta-lhe ° Ministério Público a participação num crime de estelionato, mas 

em nenhum instante, em nenhum ponto da denúncia, diz-se que este acusado teria auferido algum 

proveito do fato delituoso. O mesmo afinna ter sido praticada - e realmente o foi pelo Sr. Orestes 

Quércia - a assinatura daquele protocolo tantas vezes aludido. Não encontrei no contexto da denúncia 

nenhum vínculo, nenhum liame subjetivo, entre o fato que foi praticado e o delito que se procura 

descrever. 

Em virtude desse divórcio entre a imputação e o elemento de convicção que lhe 

daria apoio, não encontro a justa causa para a ação penal, enfatizando, outra vez, que estou apenas a 

me referir ao denunciado Orestes Quércia. 

Por isso, em relação a ele, rejeito a denúncia. Assim fazendo, tenho como 

aflorada a incompetência desta Corte relativamente aos demais denunciados, razão pela qual, 

\ 
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acrescento ao meu voto a determinação de que os autos sejam encaminhados à Justiça Federal e, 

neste passo, destancio-me do final do voto do Eminente Ministro-Relator, rogando vênia a s. E~ 
para não afirmar aqui neste instante, a competência do Colendo Tribunal Regional Federal. 

Remetam-se, a meu sentir, os autos à Justiça Federal, ainda que se faça 

encaminhando-os ao Colendo Tribunal Regional Federal, todavia, sem lhe afirmar a competênCia", 

o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (APARTE): Senhor Ministro, se o Tribunal 

declara-se incompetente, deve encaminhar os autos ao Órgão jurisdicional que entende competente. r' 
o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: V. Ex" não concluiu que é a 

Justiça Federal? ~ 

o SENHOR M1NISTRO COSTA LEITE (APARTE): Não. O que disse é que se atribui 

crime de competência da Justiça federal a denunciados, que, à época dos fatos, eram Secretários de 

Estado, daí a competência, por simetria, do Tribunal Regional Federal. ~' 

o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: É exatamente ISSO V. E)(' 

encontrou um crime da competência da Justiça Federal; também o encontro. Então, os autos devem 

ser encaminhados à Justiça Federal de Primeiro ou de Segundo Grau. Segundo V. E)(' seria a de 

Segundo Grau, porque. encontrando essa simetria a que V. E~ aduziu o feito seria da competência do 

Tribunal. 

Não é esse o voto de V. E)('? ~ 

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (APARTE): Sim. Mas nada impede que o 

Tribunal venha a excluir os ex-Secretários. 1 
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o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Então já não há divergência~ 

o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (APARTE): Senhor Ministro, o Tribunal 

Regional Federal poderá entender que não é competente. 4:) 

o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Era isso o que eu acrescentava. '\ 

o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (APARTE): Certo é que o Tribunal deve 
, 

remeter os autos para o juízo que entender competente. ~: 

o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR, O Juizo Federal,\ 

o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (APARTE): Sim, mas a Justiça Federal tem 

dois graus. E, em face da simetria que apontei. entendo que competente é o órgão de segundo grau. cp 

o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Tem que definir para quem @I 

mandar,\. 

o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (APARTE): Temos que remeter os autos 

para, repito, o juízo que entendermos competente. ~) 

o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: A minha restrição, Senhor 

Ministro-Relator, com todas as homenagens que costumeiramente lhe presto, é tão-somente para que 

esta Corte não subtraia à Corte Regional a competência de verificar a sua própria competênCia\ 
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o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (APARTE): Mas isso é evidente, mesmo 
, 

porque não estamos aqui julgando conflito de competência. r 
o SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Se V. Ex" faz essa afirmação, 

estamos de acordo. 

Senhor Presidente, acompanho o Senhor Ministro-Relator.~ 
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- Na denúncia em apreciação avulta basicamente a notícia da 
prática de crime de estelionato, em concurso de agentes, pelo denunciado, 
Sr. Orestes Quércia e outros. 

O crime anunciado pelo Ministério Público Federal está 
capitulado no art. 171 do Código Penal, cujo caput tem esta redação : 

"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em 
prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artificio, ardil, ou qualquer outro meio fr,l1Idulento:" 
Trata-se de delito, que, além da equiparação para efeito de pena a 

outras espécies de fraudes, algumas de índole até diversa, tem, no seu molde 
principal variadissima casuística_ 

A conduta tipificada na cabeça do dispositivo da lei penal citado 
requer, entretanto, os seguíntes elementos comuns, na conformidade da lição 
de Magalhães Noronha : 

"Elementos_ Conceito_ Várias e imprevisíveis são as 
formas que o estelionato pode assumir, mas todas têm de 
apresentar elementos comuns, sob pena de não se caracterizar o 
crime, podendo, então, surgir outro delito. Se quísermos 
decompô-Io em seus elementos, de maneira ampla, e abstraídos o 
sujeito ativo, o passivo e o dolo que aparecem em todo crime, 
podemos dizer que lhe são característicos: a) a consecução da 
vantagem i1icita; b) o emprego do meio fraudulento; c) o erro 
causado ou mantido por esse meio; d) o nexo de causalidade entre 
o erro e a prestação da vantagem; e) a lesão patrimonial. Se 
preferirmos sintetizar, podemos circunscrever o crime a: meio 
fraudulento; erro causado ou mantido; vantagem indevida; lesão 
ao patrimônio. Resume-se assim o crime ao polinômio: meio 
fraudulento + erro + vantagem ilicita + lesão patrimonial = 
estelionato. "("Direito Penal", voL 2, 25a. edição, São Paulo, 
Editora Saraiva, 1991, p360)_ 
Heleno Cláudio Fragoso também oferece sua contribuíção 

doutrinária aos estudiosos da ciência penal : 
"A ação incriminada consiste em obter vantagem ilícita 

(para si ou para outrem) , em pré~P in~~ ou 

~ 
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mantendo alguém em erro (mediante artifício, ardil ou qualquer 
outro meio frauduleuto). É, assim, necessário, para que se 
configure o crime: I. o emprego de artifício, ardil ou qualquer 
outro meio fraudulento; 2. para induzimento ou manutenção da 
vítima em erro; 3. com a obtenção de vantagem patrimonial em 
prejuízo albeio (do lesado ou de terceiro)_» ("Lições de Direito 
Penal", vol. I, 10a. edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1988, 
P.450). 
Ambos autores salientam ( "sob pena de não se caracterizar o 

crime" e "é assim necessário para que se configure o crime:", 
respectivamente) a indispensabilidade da constatação de tais elementos para 
identificar-se a conduta delituosa Sem eles ou na ausência de qualquer um 
deles, a ação do agente não fica subsumida no modelo prevísto na lei 
punitiva. 

Por isso, indispensável uma breve repassada na peça acusatória 
fundamental para a análise da confluência daqueles elementos. 

Para a respeitável instituição denunciadora, o "Protocolo de 
Cooperação Técnica, Científíca e Tecnológica" finnado entre o Governo do 
Estado de São Paulo e o Consulado Geral de Israel, naquele Estado, é uma 
'''cortina de fomaça' - vaIe dizer, um artiflcio - para a consecução, por parte 
dos acusados, de uma operaçlio fraudulenta contra o patrimônio do Estado 
de São Paulo ". Continua a salientar que o Protocolo não autorizava a 
celebração de contratos de natureza comercial. sendo, entretanto, utilizado 
para dar cobertura à assinatura dos contratos de importação de 
equipamentos e laboratórios, adquiridos sem licitação e superfaturados, 
ocorrendo evasão de divísas e remessa fraudulenta de lucro para o exterior. 

Com a devída vênia, não consigo víslumbrar O artifício ou O meio 
fraudulento para a indução ou manutenção de alguém em erro. 

"Artifício", de acordo com a definição de Noronha, na sua já 
citada obra, "para a maioria dos escritores italianos, é a astuta transformação 
da verdade, gerando percepção de falsa aparência material, exterior, e, 
assim, causando o erro".(p.364). 

"Artifício", observa Damásio E. de Jesus, "é o engodo empregado 
por intermédio de aparato material. encenação. Ex.: conto do bilhete 
premiado." (''Direito Penal", Parte Especial, 2° vol. 15a, edição, São Paulo, 
Editora Saraiva, 1993, p.370) 

"Artifício", leciona Fragoso, com base na definição de Manzini, é 
"toda simulação ou dissimulação idônea para induzir uma pessoa em erro, de 
modo a que esta tenha imediata percepção de umafalsa apar~ncia material, 
positiva ou negativa." (ob. cit., p. 451). 

Meio fraudulento, ou "qualquer outro meio fraudulento", como 
dispõe o comando legal, é qualquer espécie de odo tira e 
até o silêncio. i 

( 
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A denúncia, dota venia, não aponta com a clareza indispensável 

em que consistiu o artificio ou o ato fraudulento dos denunciados. 
O Protocolo firmado com o representante consular de Israel, em 

São Paulo, na verdade, não estabelece que seriam comprados equipamentos 
naquele País. Também não veda tais negócios. O ajuste ou preajuste é do 
tipo aberto, genérico, sem especificar nenhuma forma especial, segundo a 
qual seria prestada a cooperação técnica, científica e tecnológica ali 
ajustada. É um mero protocolo ou seja, segundo o "Aurélio" : 

"[Do gr. protókollon, 'primeira folha colada aos rolos de 
papiro, e na qual se escrevia um resumo do conteúdo do 
manuscrito', pelo lat. medieval protocollum e pelo fr. 
protocole.] 
S.m. 
1. Registro dos atos públicos. 
2. Registro das audiências nos tribunais. 
3. Registro de urna conferência ou deliberação 
diplomática. 
4. Formulário regulador de atos públicos. 
5. convenção internacioual. 
6. Livro de registro da correspondência de urna firma, 
repartição pública, etc. 
7. Bras. Cartão ou papeleta em que se anotam a data e o 
número de ordem com que foi registrado no livro de 
protocolo (6) um requerimento, e que serve como 
recibo. 
8. Fig. Formalidade, etiqueta, cerimonial." 

Imaginar-se que este Protocolo foi elaborado apenas para dar 
suporte a atos de importação do Governo de São Paulo é urna idéia que não 
condnz às conclusões pretendidas pela douta Subprocnradoria Geral da 
República, porquanto a toda evidência os negócios poderiam ser realizados 
independentemente de tal acordo com o Consulado mencionado. 

Tenho por impossível considerar-se tal documento em si, ou sua 
utilização ou simples menção em despachos ou outros atos administrativos 
como um artificio para manter o lesado em erro. 

Consistiria o artificio, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento, 
na dispensa de licitação ? Ou tais engodos seriam revelados pelo alegado 
superfaturamento ? 

Louvo o esforço do Ministério Público Federal, por seus agentes 
em São Paulo e no Distrito Federal, em especial, do preclaro subscritor da 
denúncia, no sentido de investigar a operação ante as suspeitas levantadas, 
porém, com a devida permissão não encontro na peça acusatória 
circunstâncias fáticas para responder às últimas perguntas e em 

( 
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conseqüência, para considerar descrita, na denúncia, uma situação típica do 
crime em espécie. 

Se não se consegue extrair da denúncia o histórico da ação do 
sujeito ativo, menos chance há de aceitar-se a existência de erro em que 
teria sido induzida ou mantida a vítima. Nesse ponto, lê-se, na denúncia, em 
seu item 82: 

"Enfim, a prova colhida no inquérito, farta e eloqüente, mostra 
que os denunciados executaram uma bem arquitetada operação visando à 
aquisição, pelo Governo do Estado de São Paulo, de equipamentos 
superfaturados, com o conseqüente desvío de verbas públicas para cofres 
particulares. Nessa operação a nota dominante foi o artifício, o ardil, a burla, 
com o que lograram os denunciados iludir a fiscali7ação interna e externa da 
Administração (agentes públicos, Tribunal de Contas, CACEX)." 

Mais uma vez, o artificio, o ardil, a burla não foram devídamente 
retratados e o erro da administração pública não ficou evídenciado. 

Por outra vertente, os resultados do delito não exsurgem com 
nitidez. A existência de bens simIlares fabricados no PaIs, não está 
demonstrada em nenhum dos laudos encontrados nos autos, e quanto aos 
preços, conclusivamente, não se chegou a deixar patente que eles seriam 
bastante superiores aos similares oriundos de outros fabricantes, de sorte a 
não duvídar-se do alegado superfaturamento. Tudo é duvídoso. E, assim, 
esfumado fica o resultado do delito, por absoluta impossibilidade de 
delinear-se a vantagem ilícita e, muito menos, de qnantificá-Ia, fato, a1iás a 
respeito do qual, a denúncia foi, permissa venia, lacunosa. Não apurada a 
vantagem ilícita, irrelevante, para efeitos penais, é o prejuízo alheio. 

A vísta dos fatos narrados na denúncia, estelionato, com certeza, 
não há, em que pese o empenho e a reconhecida competência de seu 
subscritor, Or. Paulo A. F. Solberger. 

Resta saber se o fato descrito coincide com outra qualquer das 
hipóteses dos delitos contra o patrimônio traçadas no estatuto penal. 

Em manifestação nos autos posterior às defesas apresentadas, 
afirma o órgão acusador: 

"É certo que os fatos narrados na denúncia configuram 
também o crime de peculado (na modalidade peculato desvío), na 
medida em que a aquisição de equipamento por preço superior ao 
seu valor de mercado importou em desvío de dinheiro público em 
proveito da SEALBRENT, uma empresa privada (C.P., art. 312, 
2a. parte)." 
Entendo não ser possível, com esteio nos fatos narrados na 

denúncia, admitir-se a prática, em tese, do crime de peculato. Este, segundo 
prescreve o art. 312 do Códígo Penal se caracteriza: 

"Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, público ou n·";cular, a ..... ~- ~~ 

~4 -' 
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posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio:" 
Trata-se, segundo os especialistas, de um tipo de apropriação 

indébita, crime cometido em razão de oficio por funcionário público, 
entendida esta qualificação loJu sensu. 

A peça acusatória, entretanto, não expõe como teria O primeiro 
denunciado a posse dos bens desviados, nem que ele teria determinado a 
outrem o desvio de dinheiro em favor de terceiro, nem conseguiu estabelecer 
um elo entre os atos de oficio praticados pelo então Governador do Estado 
de São Paulo e o desvio em favor de terceiro. 

Realmente, estou convencido, como salienta a defesa do primeiro 
acusado, de que o fato imputado exclui a hipótese de peculato, na tentativa 
do autor da ação penal de ver aceita uma denúncia por crime de estelionato, 
cujos elementos não se amostram. 

Os fatos narrados com relação ao Sr. Orestes Quércia não 
constituem crime, e se, após longos meses de investigação, inclusive na 
alçada desta Corte Superior, sob a condução do eminente relator, Ministro 
Costa Leite, não fIuirarn os pressupostos para uma denúncia viável. 
injustificável. em não existindo condições de recebimento da denúncia em 
apreciação, a protelação do feito. 

O ato instrumental da ação penal pública será rejeitado quando o 
fato narrado não constituir crime, aponta a lei processual (art. 43, l, do 
Código Penal ). Por outro lado, " ... 0 processo penal não pode ser entendido, 
apenas, como instrumento de persecução do réu. O processo penal se fuz 
também - e até primacialmente - para a garantia do acusado. A lei do 
processo é o prolongamento e a efetivação do capítulo constitucional sobre 
os direitos fundamentais e suas garantias." São palavras da Profa. Ada 
pellegrini Grinover, em seu livro intitulado "Liberdades Públicas e Processo 
Penal" (2a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tnbunais, 1982, ps. 
20/21), apropríadas neste ensejo, porqnanto é direito do denunciado não ser 
posto na posição incômoda e constrangedora de réu se ausentes da denúncia 
os elementos viabilizadores da acusação. 

Em harmonia com a fundam~ meu y re'eito a 
denúncia contra o Sr. Or~ércia, acomp _' no ~'_ a .,ale o . 
Ministro Relator. '----

-~ 

fI. 5 
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VOTO" VENCIDO 

o EXM" SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO: • 

Sr. Presidente, segundo o magistério do ilustre e saudoso Professor José 

Frederico Marques, em seus «Estudos de Direito Processual Penal», não há, tal como na espécie, 

um juízo de fonnação da culpa, uma apuração rigorosa do corpo de delito. O que existe é uma 

despacho de delibação provisória e simples, em que o Juiz apura se há aquela «fumaça do bom 

direito», que autorize a instauração da persecutio criminis em sua fase processual. 

A meu ver, a denúncia descreve, como abordou percucientemente o eminente 

Ministro Garcia Vieira, em todas as suas circunstâncias, fatos delituosos, que se acham 

satisfatória e razoavelmente retratados nos elementos informativos coligidos nestes autos. 

Cumpriu, assim, a denúncia quantum satis o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. 

o conjunto de fatos descritos na peça acusatória denota ° envolvimento, ao 

menos em princípio, do ex-Governador Orestes Quércia, havendo, pois, indícios suficientes de 

autoria. 

Desse conjunto de fatos, destaco: primeiro, ° «Protocolo de Cooperação» que 

s. E~ assinou com o Cônsul-Geral de Israel, em São Paulo, seu amigo íntimo e padrinho de 

casamento, pessoa esta que, por sinal, não tinha atribuições legais para assinar ato daquela 

natureza e envergadura. 

Este protocolo serviu de direção, de norte, à lavratura de contratos comerciais 

para a aquisição dos equipamentos de que ora se cuida - aquisição esta reiteradamente tachada de 

irregular. 
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S. Exm ainda aprovou a ampliação dos limites financeiros para a importação 

~eta e detenninou, outrossim, a abertura de créditos suplementares. A isso tudo alinham-se a 

narrativa das atividades exercidas pelos co-denunciados; as pericias efetivadas nos autos; o 

comportamento dos reitores das universidades e a natureza das faturas apresentadas pela empresa 

«Sealbrent Holdings», 

Ora, reza o art. 43, inc. I, do Código de Processo Penal, que a denúncia será 

rejeitada quando: 1 - o fato narrado, evidentemente, não constituir crime. 

Não me preocupa, por enquanto, em absoluto, a exata classificação do ilícito 

penal, pois não se trata agora da ocasião própria para tanto. 

Vem a calhar, pois, o julgado da Suprema Corte, hoje invocado, relator o 

eminente Ministro José Celso de Melo, no sentido de que, configurados, prima facie, os 

elementos pertinentes à autoria e à materialidade dos fatos constantes da peça acusatória, impõe-

se o recebimento da denúncia. Os aspectos de fundo concernentes ao próprio mérito da causa 

penal, alegados pelos denunciados em suas respostas escritas, deverão ser examinados no 

momento procedimentalmente adequado, com a realização da necessária instrução criminal 

contraditória (Inquérito nO 392-1). 

Pedindo vênia aos Ministros que entendem de maneira contrária, recebo a 

denúncia, acompanhando a conclusão do voto proferido pelo Sr. Ministro Garcia Vieira. 
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INQUÉRITO NQ 00083-8-SP REG: 92/0030182-7 

v O T O v O G A L 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: 

Todos nós, ou cada um de nós, teve a oportunidade de 

estudar estes autos. Recebemos, por gentileza do eminente 

relator, cópias das peças principais e analisamos também os 

memoriais oferecidos pelos indiciados, o que nos proporcionou 
um exame profundo e demorado de tudo, ou quase tudo que consta 

neste processo. Como os demais julgadores, tenho meu voto 

escrito. Analisei o caso concreto com os elementos de que 

dispunha e cheguei a algumas conclusões, que foram 

robustecidas pelas anotações feitas no decorrer da sessão de 

jUlgamento. 

Não obstante as lúcidas e ponderáveis considerações 

dos eminentes Ministros Garcia Vieira e Barros Monteiro, até 

aqui votos discordantes, depois de quase uma dezena de votos 

em sentido contrário, todos eles na mesma linha de raciocínio 

e criteriosamente fundamentados, s6 me assalta, neste 

instante, um único receio, o de me tornar por demais 

repetitivo e até com ares de insolência, após as manifestações 

dos grandes mestres do Direito Penal desta Corte. 

Por isso, não sei se seria necessário fundamentar, 

detalhadamente, as conclusões, após o exame das peças 

essenciais destes autos, em relação ao recebimento ou não da 

denúncia. 

Sintetizando, sou para que não seja recebida. 

Já quando se processou o jUlgamento da Reclamação em 

que discut1amos a competência do foro para investigação dos 

fatos, que agora são também analisados, mas nesta fase de 

instauração da ação penal destacava a promoção do Ministério 

Público Federal, ao admitir que ainda não contava com os dados 
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necessários à formação da "opinio delicti" enfatizando a 

imprescindibilidades de prosseguirem as investigações com a 

averiguação das condutas dos envolvidos, particularmente a 

participação (criminosa ou não) do ex-governador nos fatos 

noticiados nas peças investigatórias. 

Concordávamos e insistíamos em que as investigações 

deveriam ser aprofundadas, não poderiam ser contidas ou sequer 

dificultadas~ 

Preconizávamos apenas, em dissenso com a douta 

maioria, que se impunha primeiramente a definição da 

competência, aguardando-se o julgamento de recurso então 

pendente na origem. 

Decidida a Reclamação, o inquérito pross.eguiu até a 

conclusão, sendo oferecida a denúncia, depois de adicionados 

os novos elementos recolhidos, tais como, outros documentos e 

as declarações de ex-secretários do Governo, dos 

de Professores Universitários, de funcionários 

ex-Reitores, 

do Banco do 

Brasil, dos próprios envolvidos e do atual Governador de São 

Paulo~ 

Pouca coisa, entretanto, 

interessa a esta decisão~ 

mudou, na parte que 

É certo que para o recebimento da denúncia, 

considera-se suficiente aquela "que contém, mesmo sucintamente 

a declaração dos fatos e indica a responsabilidade dos réus, 

propiciando-lhes a mais ampla defesa" (Ementário S.T.J., 

8/304). 

Todavia, para o caso, pelo menos sérios indícios de 

superfaturamento satisfatoriamente descri tos, estabelecendo o 

nexo de causalidade, são imprescindíveis. Da mesma forma, os 

indicias da fraude. Até que ponto estariam os indiciados, 

criminalmente, envolvidos ? E - o que é mais importante, no 

momento - até que ponto se poderá concluir pelo envolvimento 

do ex-Governador ? 

Técnica, 

comerciais 

o tantas vezes referido Protocolo de Cooperação 

Científica e Tecnológica, como as operações 

de compra e venda tomados isoladamente, a 

princípio, pouco revelam. O despacho governamental, aprovando 
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as ampliações de limites para Importação Direta das 

Secretarias, 
objetivando a 

apoiado em parecer de órgão administrativo, 

importação de equipamentos técnico-cientificos 

no âmbito daquele Protocolo firmado pelo Governo de São Paulo 

e o Consulado de Israel (3~ Caderno - doc. 2), apenas sugere o 

conhecimento daqueles fatos, sem indício de criminalidade. A 

assinatura dos Decretos abrindo créditos suplementares, tudo 

isso constitui, em si, ato normal de qualquer Administração, 

no exercício das funções que lhe são inerentes. Não é crime 

assinar protocolo, importar, comprar, abrir crédito para 

pagamento. Essa teria sido a participação do eX-Governador, 

não se excluindo o envolvimento de outros setores 

administrativos em atos ilicitos. 

De outra parte, os pareceres expondo as 

circunstâncias (cláusulas contratuais e preços) das transações 

(Consultor Juridico, Dr. Carlos Alberto Americano. e Professor 

Miguel Reali Junier) , particularmente referides por Severo 

Gomes (1' Caderno - Doc. 2), e alguns depoimentos prestados 

podem conduzir à participação criminosa, mas além de serem 

abalados por outros elementos de convicção, em relação ao 

acusado principal, nada dizem de concreto sobre a configuração 

da prática de crime. Mesmo não negado o ilicito, falta, quanto 

àquele acusado., a autoria. Faltam para ele os indicios de 

prática delituosa, em tese, suficientes à instauração. de ação 

penal. 

Essas as razões porque, em resume, nesta fase, 

subscrevo os fundamentos do voto do eminente relator. 

Em conclusão, e por brevidade, no tocante ao. ex

Governador denunciado, não encontro, ~ venia, os indicios 

suficientes de autoria. Creio que posso, diante disso e pelos 

motivos já inicialmente declarados, dispensar-me de outras 

colocações. 

Acompanho, pois integralmente, o relator, ou seja, 

rejeitando a denúncia quanto a Orestes Quércia e fazendo 

cessar, em.conSeqÜênCi~competência 

E como voto '\ 

deste Tribunal. 
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INQUÉRITO N° 83-8-SÃO PAULO 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS: -

Senhor Presidente, impõe-se primeiro louvar a iniciativa do eminente 

Relator e as providências de V.Exa. que cuidaram de proceder a um perfeito resumo deste~ 

autos, de modo a permitir a todos o conhecimento prévio da matéria que nele se contém. A 

exemplo dos demais, também li este resumo, bem como os memoriais que me foram 

endereçados pelos ilustres Advogados e, ontem, assisti a um video-teipe distribuído junto ao 

memorial. 

Examinei-os com atenção e posso lhes dizer que verifiquei haver () ex

Governador Quércia praticado apenas três atos administrativos: assinou protocolo, exarou 

um de.spacho e teria encaminhado documento à Presidência da República para viabilizar a 

compra de equipamentos solicitados sobretudo pelas Universidades Paulistas - as melhores 

deste País e da América do Sul. 

1 

Nesses atos nada há que possa, de qualquer forma, permitir vislumbrar 

ardil ou artifício de modo a com eles induzir a erro quem quer que fosse, muito menos a 

CACEX. 

Não posso acr~itar, por exemplo, que todos os ilustres membros da 

CACEX tenham sido induzidos a erro para permitir uma importação aprovada pela 

Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo de equipamentos necessários à 

modernização das universidades e da Polícia paulista mediante pagamento com um crédito 

de difícil realização, pois resultante das celebres polonetas. '\ 
I 

( li. \J 
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Na verdade, já o disseram, e muito bem, o eminente Relator e ºfJ~J. que 

o seguiram, mormente o eminente Ministro Toledo, não há como. neste processo, 

identificar-se qualquer ato do Sr. Orestes Quércia que possa ser caracterizado como 

criminoso ou viabilizador do crime de estelionato Ou peculato - desvio, a que se refere a 

denúncia. 

2 



0082 
05.08.94 

C. ESPECIAL 

INQUÉRITO N' 83-8 - SP 

v O T O 

o EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: - No 

juizo de prelibação, a prudência manda que não se aprofunde o 

exame dos fatos. 

Este exame deve ser feito na instrução do processo. 

É, também, imperativo de prudência, a pesquisa 

cuidadosa dos elementos que integram a descrição legal do crime. 

Até porque, como dizia Calamandrei, a denúncia, inda 

que venha a ser rejeitada, já contém uma condenação moral 

irreversível. 

Em verdade, a honra é como o tecido nervoso: uma vez 

lesada, jamais se recupera. 

Em se tratando de estelionato, é necessário que o 

instrumento do engodo tenha aptidão para induzir ao erro, o homem 

médio. 

Na hipótese, o instrumento teria sido a assinatura do 

protocolo e a asserti va de que nele se continha tratado 

internacional, em ordem a justificar dispensa de licitação. 

Ora, semelhante negaça poderia enganar algum 

HGB(damt 
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jamais funcionários especializados em processos de licitação. 

Muito menos iludiria o E. Tribunal de Contas. 

Aliás, a Corte de Contas foi advertida para a polêmica 

instaurada em torno das importações. 

Pois bem: mesmo advertido, o Tribunal aprovou o 

negócio. 

De duas, uma: ou o Te prevaricou, ou foi levado a 

engano. 

A Denúncia não cogita de prevaricação. 

Resta, assim, a possibilidade de engano: O Te teria 

sido vitima de erro. 

Ora, não é licito imputar erro de Direito a órgão 

técnic~cuja destinação especifica é obviá-lo. 

Concluo, assim, por entender que o artif1cio carecia 

de eficácia para consumação do crime. 

Rejeito a denúncia. 

Acompanho o Relator. ~ 

HGBjdamt 
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o SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: Senhor Presidente, a esta 

altura do julgamento, peço permissão à Corte para dispensar de 

fundamentos próprios o meu voto, por temer a tautologia, já que adiro 

em todos os seus termos ao voto do Sr. Ministro-Relator, com os 

subsídios doutrinários que lhe foram apostos. 



Cláudya 
corte Especial: 05.08.94 0085 

INQUÉRITO N' 83-8 - SP 

VOTO 

o SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREAo BRAZ: - Sr. Presidente, 
quero sublinhar, antes de tudo, que, "em principio, é possivel que o 
servidor pÚblico, com abuso dessa condição, cometa o crime de 
estelionato. É raro ocorrer, mas pode ocorrer. E isto acontece quando 
a ação do agente consiste, não na apropriação, desvio ou furto de 
dinheiro ou bem de que não tinha posse, mas no emprego de meio 
fraudulento com o objetivo de consegulr proveito ilícito, em 
detrimento da entidade de direi to públ ico. O que o agente, nesse 
caso, que é também servidor público, induz a erro, não é a entidade 
abstrata, o Estado, a União, Município, etc. É o agente público 
competente para a prática do ato que habilita o agente criminoso a 
obter a vantagem ilicita, modalidade criminosa que chegamos a julgar 
no extinto Tribunal Federal de Recursos crimes de estelionato 
contra autarquias federais. 

É de estranhar, confesso, a assinatura do protocolo de 
cooperação técnica e cientifica no caso concreto. Esperava-se, é 
lógico, que ele propiciasse a transferência de tecnologia ou de 
serviços especializados, ou a venda de equipamentos, sem similar 
nacional, a preços subsidiados - isso é que seria uma cooperação. 
Mas, o que se viu foi que esse protocolo serviu para a importação de 
mercadorias de um único estado estrangeiro, com similar nacional e a 
preços superfaturados, conforme se alega na denúncia. 

Esse aspecto me deixou um tanto perplexo. Achei que ai 
havia ou haveria um crime a ser punido. Não tenho dúvida de que o 
fato descri to na denúncia constitui, em tese, uma infração penal, 
cujo tipo, durante a instrução criminal, haveria de ser 
caracterizado. 

Mas, no concernente ao ex-Governador Orestes Quércia, não 
há elementos idôneos indiciadores da sua participação, indicios 
suficientes a autorizarem o recebimento da denúncia. 

Como bem salientou o Sr. Ministro-Relator, 
inquéri to elementos que vinculem o ex-Governador a essas 
comerclals, ou seja, às importações de mercadorias 
superfaturados e com a dispensa da licitação. 

faltam no 
operações 
a preços 

Por isso, e porque a denúncia representa, realmente, uma 
coação grave à pessoa que está sendo acusada da pr ica de um crime, 
acompanho o Sr. Ministro-Relator na mesma linha dó s u voto. 
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MINISTRO BUENO DE SOUZA: Senhor Presidente r na trilha do 

d. voto do eminente Ministro-Relator COSTA LEITE, prendo-me, em 

primeiro lugar, à precedência lógica (8, por isso, também cronológica) 

que se nos impõe de, primeiramente, nos limitarmos à apreciação das 

imputações dirigidas ao ex-Governador Orestes Quércia, porquanto a não 

podermos receber a denúncia contra o primeiro acusado, cessará a 

competência desta Corte enquanto a prudência parece recomendar que ela 

se abstenha de outras considerações concernentes àqueles que fogem à 

nossa jurisdição. Em segundo lugar, atento às oportunas considerações 

resumidas pelo ilustre Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, a elas 

empresto minha adesão, conquanto desvaliosa, à orientação, cada vez 

mais firme de jurisprudência, robustecida na melhor doutrina, segundo 

a qual o art. 41 do CÓdigo de Processo Penal há de ser complementado 

pela consulta ao art. 408 do mesmo Código, de tal modo que a 

jurisprudência possa superar o exame meramente formal da denúncia e, 

assim, aquilatar da pertinência da ação penal como providência da 

administração publica em benefício da ordem social, principalmente 

quando em jogo, como conseqüência necessária da instauração da ação 

penal e do seu processo, a restrição de liberdade, compreendida na 

velha acepção grega, não só como possibilidade de agir, sem 

obstáculos, mas como dever e responsabilidade de atuação na vida 

pública. É o caso dos autos, em tudo quanto diz respeito ao ex

Governador, sabido que já conta com o registro de sua candidatura para 

Presidente da República. Em terceira ordem de considerações, detenho

me, na pauta do art. 408 do CÓdigo de Processo Penal, na verificação 

daqueles requisitos não somente formais extrínsecos, mas também 

substanciais da denuncia. Aqui, recordo as apropriadas palavras do 

eminente Ministro ASSIS TOLEDO, ao se referir ao sentido material da 

acusação e aludir à necessidade de encontrarmos indícios suficientes 

de autoria, embora a imputação possa ser considerada idônea. QuantE ao· 
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teor dos fatos condizentes ao estelionato, resta verificar em que 

medida a ex-Governador se acha suficientemente identificado, na 

prática dos atos configuradores da autoria. Ora, os indicios de 

autoria do ex-Governador consistiriam, segundo a própria denúncia e os 

elementos que examinamos, primeiramente 1 no protocolo; depois, no 

despacho do Governador, conforme fls .. 09 da denúncia; e, finalmente, 

no ofício que o ex-Governador dirigiu ao então Presidente José Sarney. 

Mas, por um lado, o protocolo se destinava a viabilizar a cooperação 

de Israel com o Estado de São Paulo e, por tudo quanto se sabe, essa 

cooperação não teve lugar. Afora isso I o protocolo a nada mais se 

destinava; ele não era elemento necessário (nem, muito menos, 

sUficiente) para que contratos de aquisiçào de equipamentos a serem 

importados pudessem ser ajustados entre empresas, somente pelo fato de 

serem sediadas em Israel, e repartições, entidades, unidades 

financeiras do Estado de são Paulo. Portanto, a autoria e assinatura 

desse protocolo é fato não só desnecessário como insuficiente para 

instrumentar ou autorizar os contratos discutidos. 

Por outro lado, é bem de ver que se torne necessário 

examinar as habilitações legais e regulamentares para a prática dos 

atos concretos aqui excogitados (assinatura de contratos). Mesmo de 

pronto, pode-se saber que não eram assinados pelo Governador; que não 

lhe cabia verificar os preços, a existência ou inexistência de similar 
nacional ou autorizar expediçào de divisas monetárias para o exterior. 

O despacho do Governador, também por sua vez, não autorizava 

autoridades administrativas do Estado a se dispensar dos seus deveres 

(estes, sim, condizentes à formalização de contratos). Por último, o 

ofício ao Presidente da República não se apresenta como providência 

idônea a legitimar a conduta de subalternos do Governador. o que 

resulta, assim, é que os atos que teriam sido praticados com lesão aos 

cofres do Estado, por desatenção ao princípio da licitação e por 

desconsideração do respeito ao produto nacional similar, não se contém 

no âmbito de atuação do ex-Governador. Os indícios, não são 

suficientes para se receber a acusação de estelionato, única increpada 

ao ex-Governador. A meu ver, tudo quanto resta escapa ao âmbito da 

nossa apreciação, neste momento. E a partir deste momento, embora com 

certa tardança, ouço o conselho do Sr. Ministro JOSE DANTAS, . __ para 

/acr 
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evitar tautologia, limitando-me a acompanhar o eminente Ministro 
Relator. 
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INQUÉRITO N" 83-8-SP 

VOTO - VENCIDO 

o EXMO. SENHOR MINISTRO PEDRO ACIOLI :-

Consta do inquérito pOlicial que, no dia 29 de 

dezembro de 1988, o então Governador do Estado de São Paulo, 

orestes QUércia, assinou com o Consulado Geral de Israel, em São 

Paulo, representado pelo Cônsul Tsvi Chazan, que também era seu 

amigo íntimo e padrinho dê casamento (fls. 2208 e 2234) - um 

protocolo de Cooperação Técnica, Científica e TecnOlógica. 

A denúncia enquadra os indiciados Orestes Quércia, 

ex-Governador de Estado de São Paulo, José Machado de campos 

Filho, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Arie Halpern, José Carlos 

Coimbra, Mario ungar, Yechiel Yehcayahu Sharabi e Avner 

Shemesch, todos devidamente qualificados, na vestibular de fI. 

2.290, como incursos, os três primeiros, nas sanções do art. 

171, § 3 g , c/c o art. 29 do Código Penal; os indiciados Yechiel 

Yehcayahu Sharabi e Avner Schmesch como incursos nas penas dos 

artigos 171, § 3 g e 298, c/c o art. 29 todos do Código Penal e 

art. 22, parágrafo único, da Lei 7492/86, c/c os artigos 29 e 69 

do Código Penal e os demais Arie Halpern, ar los Coimbra e 
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Mário Ungar como incursos nas penas dos artigos 171, § 3º e 304, 

c/c o art. 29, todos do Código Penal e art. 22, parágrafo único, 

da Lei 7492/86, clc os artigos 29 e 69 do Código Penal. 

Sustenta o Ministério Público Federal às fls. 33 que 

a prova colhida no inquérito, farta e eloqüente, mostra que os 

denunciados armaram e executaram uma bem arquitetada operação 

visando à aquisição, pelo Governo do Estado de São Paulo, de 

equipamentos superfaturados, com o conseqüente desvio de verbas 

públicas para cofres particulares. Trata-se de operação 

engendrada pelos denunciados e que teve como ponto alto o 

artificio, o ardil, a burla, com a finalidade de iludir a 

fiscalização interna e externa da Administração (agentes 

públicos, Tribunal de Contas, Cacex). 

A trama delituosa, conforme noticia a denúncia, 

operou-se da seguinte maneira:- fls. 33/34 

ao 

"Como estruturada a operação 
denunciado ARIE HALPERN, que 

fraudulenta, 
tinha livre 

trânsi to no Governo, cabia a função de ligação 
entre os acusados representantes ou diretores 
da TRACE e da SEALBRENT (MÁRIO UNGAR, JOSÉ 

CARLOS COIMBRA, AVNER SHEMESH, YECHIEL 

YEHCAYAHU SHARABI), 

ORESTES QUÉRCIA 

e o grupo constituído por 
(Governador do Estado, 

responsável 
COOPERAÇÃO, 

pela 

pelas 
pela 

assinatura do 
ampliações 
edição de 

de 
importação, 
suplementação 
relacionados); 
(Secretário da 

orçamentária 
JOSÉ MACHADO 

e 

DE 

Fazenda res 

PROTOCOLO DE 

limites de 
decretos de 
outros atos 
CAMPOS FILHO 

sável pelos 
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aspectos financeiros, tais corno elaboração das 

minutas contratuais, contratação das cartas de 

crédito, encaminhamento dos pedidos de 
ampliação de limites de importação, bem como de 

suplementação orçamentária das Secretarias 

envolvidas, e outros atos relacionados); LUIZ 

GONZAGA DE MELLO BELUZZO (Secretário de Ciência 
e Tecnologia, responsável pelo encaminhamento e 

direcionamento dos procedimentos de aquisição 

na área da respectiva Secretaria e pela 

assinatura dos respectivos contratos." 

Os eminentes advogados do ilustre ex-Governador 

Orestes QUércia, sustentam, em sua brilhante defesa, que Sua 

Excelência I quando Governador nada mais fez do que promover o 

desenvol vimento de seu Estado, de que jamais se envolveu em 

ilicito algum, aguarda com serenidade a confiança cívica a 

palavra do Judiciário que o haverá de excluir dessa injusta 

acusação. 

De igual modo, pronunciaram os doutos patronos dos 

demais denunciados, pleiteando o afastamento dos mesmos da 

denúncia, pela ausência de indicias que os justifiquem o 

recebimento da peça vestibular, de fI. 

o comportamento seguida pelos denunciados é fruto do 

sistema predominante no Pais, dada a certeza da impunidade, que 

reinava no seio da administração pública. 

ocorre, porém, que com o afastamento de um 

Presidente da República, as coisas vem tomando rumo diferente, 

criando uma nova mentalidade na sociedade brasi ira, ensejando 
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processos e punição para esses maus brasileiros, que vem 

dilapidando e apoderando-se de forma ilícita do dinheiro 

público. Que Deus tenha piedade do povo brasileiro, 

especialmente do povo paulista, pelos desmandos praticados por 

aqueles que tinham a obrigação de zelar pelo patrimônio do 

Estado. 

De tudo se conclui, evidentemente I que se trate de 

denúncia apta a persecussão criminal, por reunir todos os 

requisitos do art. 41 do CPP, tais corno: 

a) narração do fato com todas as circunstâncias; 

b) qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-los; 

c) classificação do crime; 

d) rol de testemunhas; 

Impossível, portanto, no momento, afastar a 

responsabilidade do então Governador do Estado de São Paulo, no 

evento criminoso de que trata a denúncia, tendo em vista o 

protocolo assinado entre o referido Estado, por ele 

representado, o Cônsul-Geral de Israel, também representado pelo 

Cônsul de Israel, em São Paulo. Se não bastasse esse fato de 

tamanha significação, tal protocolo serviu de preâmbulo, 

cabeçário, de todos os contratos firmados entre as Secretarias 

de Estado e o Governo de Israel. Ainda se vê à f~. 54, assunto: 

Ampliação de Limite para importação dire originário do 

\ 
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Gabinete do Governador do Estado de São Paulo - Proc. SCTDE n ~ 

1261/90, Interessado: Secretaria de Ciência Tecnologia e 

Desenvol vimento Econômico e Secretaria de Segurança, onde Sua 

Excelência, Governador do Estado Orestes QUércia, assinou o 

seguinte expediente: 

"Diante da manifestação da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 

e nos termos dos artigos 4 ~, § 4 º e 6 ~, inciso 

l, alínea "ali do Decreto Estadual n~ 9.918, de 

29 de junho de 1977 1 Aprovo as ampliações de 

limites para 

Secretarias: 

Importação 

Ciência, 
Direta, 

Tecnologia 
das 

e 

Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública 

nos respectivos montantes de U$ 

700.000.000 I 00 (setecentos milhões de dólares) 

e U$ 211.282.715,00 (duzentos e onze milhões, 

duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e 

quinze dólares) I durante o exercício de 1.990, 

objetivando a importação de equipamentos 

tecnológicos no Contrato de Protocolo de 

Cooperação Técnica, Científico e Tecnológica 

firmado pelo Governo do Estado de São Paulo e o 

Consulado Geral de Israel em São Paulo, no dia 

29-12-88." 

Ação dessa natureza entre o Govermo do Estado e 

Consulado de Israel, na importação de material técnico para o 

aparelhamento da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, 

mereceriam os nossos encômios, se efetivado dentro das 

exigências legais, isto é, mediante licitação internacional, 

exigência esta que não foi efetuada. 
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É de ver-se, de outra parte, que a prova testemunhal 

produzida, também não afasta os fortes indícios de 

responsabilidade dos denunciados na prática de ilícito penal, de 

que trata a vestibular de fI., conforme se depreende dos 

depoimentos de Nessib Hassen fI. 1685, Cad. 1, dr. Edson de 

Carvalho Ribeiro Viegas - Delegado de Policia - fi. 1665 - Cad. 

1., Min. Severo Gomes, à época Secretário da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia de São Paulo; do Cel. Wilson Correia Leite, 

então Comandante-Geral da POlicia Militar de São Paulo, do Cel. 

Francisco João Ferro e do Cel. Fernando Balestrero Floria. 

Com essas considerações, tendo em vista a bem 

fundamentada denúncia do Ministério Público Federal, peço vênia 

ao Eminente Ministro-Relator I o qual respeito e acato pela sua 

seriedade, pelos seus atos e votos, e aos demais que o seguiram, 

para acompanhar o Eminente Ministro Garcia Vieira, recebendo a 

denúncia. 

É como voto. 
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o SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ: 

Sr. Presidente, examinei todos os elementos que me 

foram remetidos pelo Eminente Ministro-Relator. 
Depois de todas as manifestações até aqui feitas, sendo 

eu o penúltimo a votar, peço vênia aos que se puseram em sentido 
contrário, posicionando-me pela rejeição da denúncia contra 

Orestes Quércia nos termos dos votos dos Eminentes Ministros 

Relator e também daqueles que o acompanharam. ~ 

r\ 



JULOADO: 0'.08.94 
M'IRIAM. Coam EsPBcW. 

INQutRITO N" 83-8 - SÃO PAULO 

VOTO 

O EXM" SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA : 

Senhor Presidente e Senhores Ministros. 

o julgamento encerra-se com o meu voto. 

0096 

Seria o caso de, apenas, emprestar minha adesão aos 
pronunciamentos que se afeiçoam ao meu entendimento. 

Todavia, neste Tnbunal, ao contrário do que apregoa certa 
imprensa, Ministro algum conhece de antemão o voto do Colega. 

Aqui respeita-se a liberdade de decidir de cada um. Não se 
ministra aulas. Julga-se. 

Leio, pois, o que escrevi. 

Provavelmente repetirei o que já foi dito, com mais brilho e 
erudição, pelos eminentes Ministros, que me antecederam. 

Serei muito breve. 

A denúncia apresentada contém a exposição de fatos que se 
amoldariam a figuras previstas na lei penal. 

A narrativa, por mais que se tenha esforçado o nobre 
Subprocurador-Geral da República, pelo menos no que se refere a Orest:! :leia, 
não consegue mostrar qual o crime em que, mesmo em tese, teria inCOrrid;y / 
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Tal qual o fez o eminente Ministro Relator entendo que a 
denúncia não aponta indicios conclusivos de que ingeriu ou influiu na elaboração e 
realização dos contratos de aquisição de material técuico para Uuiversidades e 
Policia Militar do Estado, bem assim que a dispensa de licitação e a prática de atos 
de oficio do então Governador, se amoldem em alguma figura típica. Qual a 
vantagem que usufruiu? Não se sabe. Assim, não há justa causa para o seguimento 
da ação. 

Neste sentido, na Quinta Turma, tive oportunidade de afirmar 
no RHC n° 637-PR, julgado em 30.05.90, que "o habeas corpus presta-se para o 
trancamento diJ ação penal quando diJs investigações conclui-se, às claras, que o 
recorrente não praticou qualquer infração penal". 

Assim me posicionei ao apreciar o RHC n° I. I 82-SP , julgado 
em 09.07.91, acentuando que na "denúncia por estelionato, é necessário a 
coerência entre a inicial e a prova do inquérito". 

Nenhuma pessoa pode ou deve ser submetida aos rigores de uma 
instrução criminal ou responder a uma ação apenas por suposta prática de algum 
crime. 

Datíssima vênia dos eminentes Ministros que entendem 
contrariamente, voto de acordo com o eminente Ministro Relator. Assim, nos 
termos do disposto no art. 6°, parte primeira, da Lei nO 6.038, de 28.05.90, rejeito a 
denúncia e determino a baixa dos autos ao ego TRF da 3' Região, que decidirá como 
de direito. 

INQN" 83-8ISP - VOTO 
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Secretario <e) 
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AUTOR 
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AUTUACIO 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
ORESTES QUERCIA 
ARNALDO MALHEIROS FILHO E OUTROS 
LUIZ GONZAGA DE MELLO BEL LUSO 

; MARCOS JORGE CALDAS PEREIRA E OUTRO 
ARIE HALPERN 
ALOIR GUIMARAES PASSARINHO E OUTROS 
JOSE MACHADO DE CAMPOS FILHO 
CLAUDIO GAMA PIMENTEL 
JOSE CARLOS COIMBRA 
RITA DE CASSIA GOMES RUFINO 
MARIO UNGAR 
JACOB TIMONER E OUTROS 
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AVNER SHEMESCH 
OSMAR DE NICOLA FILHO 
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INO OOOOOOBa-B/SP 
HATERIA CRIMINAL 

JULGADO' 05/08/1994 

Usaram da palavra os Ors. Paulo Andre Fernando Sollberger. pelo 
Ministerio Publico Federal, Arnaldo Malheiros Filho, pelo indiciado 
Orestes Quercia. Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, pelo indiciado 
Luiz Gonzaga de Mello Belluso; Samuel Buzaglo, pelo indiciado Arie 
Halpern, Valdomiro Matias, pelo indiciado Jose Carlos Coimbrai Jacob 
Timoner. pelo indiCiado Mario Ungar. 

CERTIOIO 

Certifico que a Egrégia CORTE ESPECIAL ao apreciar o processo 
proferiu a seguinte em epigrafe, 

decisão: 
em sessão real i zada nesta data. 

nA Corte Especial, por maioria. rejeitou a denuncia em relaçao 
ao Sr. Orestes Quereia e, em consequencia, determinou a remessa dos 
autos ao Egregio Tribunal Regional Federal da 38. Regtao. para o 
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exame da denuncia em relaçao ao& demais aculados, nOI termo' @Q~to 
do Sr. Ministro Relator." 

Votaram vencidol OI Sr •• 
Monteiro e Pedro Aoiol i. 

Ministro& Garcia Vieira, e.rro, 

O Sr. Hiniltro Oi •• Trindade julgou. desde logo, 
• denuncia em relaçao a todos os Indiciados. 

improcedente 

Afirmaram &ulpei;ao OI Sr •. Ministrol Nillon Nave •• 
Ribeiro e Edson Vidisal. 

Presidiu o jUlgamento o Sr. Ministro Wi II iam Patterlon. 

Eduardo 

Os Sr., Ministrol Jose de Jesu&, A.li. Tolado. Vicente 
Cernicchiaro, Waldemar Zvelter, Fontel de Alenear. Claudio Santos. 
Hei ia Moaimann. Peç:anha Martin&, Humberto Gome. de Barros, JOle 
Oant •• , Antonio Torreao Braz, Bueno de Souza, Americo luz e Jesus 
Cost. lima votaram com o Sr. Ministro Relator. 

AUlente., justifioadamente, os Sr5. Ministro& Cid fl.quer 
Scartezzini e Antonio de Padua Ribeiro, 

O, Srs, Ministros Vicente Cernicchiaro. Claudio Santos, Barro& 
Monteiro ~ Humberto Gomes de aarros participaram do Julgamento ~ara 

compor ftquorumft regimental, 

o referido é verdade. Dou fé. 
erasilia. 5deagosto de 1994 

_ Q.,~ r~. 
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