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O LIBERAL

Apolêmica envolvendo a 
venda de um terreno em 
Altamira virou mote pa-

ra uma campanha contra a 
instituição. Mas o presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil/Seção Pará, Jarbas Vas-
concelos, diz nesta entrevista 
que todas as providências 
foram tomadas para corrigir 
o erro e não há qualquer pos-
sibilidade do seu afastamento 
do comando da entidade, bem 
como do Conselho Estadual . 
“Vamos mostrar ao Conselho 
Federal que estamos toman-
do as medidas que devem ser 
adotadas”, diz Vasconcelos, 
que se sente perseguido por 
pessoas que foram prejudica-
das pela campanha da Ordem 
contra a corrupção.

 Uma coisa que intriga nesta 
história: a quem pertence o 
terreno que foi vendido, à 
OAB/Pará ou à subseção 
de Altamira? Explique co-
mo surgiu este imbróglio.

 O terreno de Altamira, co-
mo todos os bens existentes 
nas subseções, tem um úni-
co proprietário, que é a nos-
sa seccional. As subseções 
não tem CNPJ, o CNPJ é úni-
co da nossa seccional. En-
tão, não há um bem da sub-
seção. Esse título saiu com 
uma inscrição errada, que 
tem que ser alterada. Ele foi 
emitido há anos, em 1990, 
em nome da subseção de 
Altamira, 
e r r a d a -
mente - na 
verdade 
ele é da 
seccional. 
O nosso 
estatuto 
d iz que 
toda alie-
nação de 
bens da 
O r d e m 
(imóveis) 
deve ser aprovada pelo 
nosso Conselho seccional. 
Quem pediu a alienação do 
terreno foi a subseção de 
Altamira, porque naquele 
município não há uma se-
de própria da Ordem, e sim 
uma sede provisória, aluga-
da na nossa gestão. Como 
este terreno possui um 
valor maior - é um terreno 
grande, de mais de mil me-
tros quadrados - com a ven-

da dele se compraria uma 
sede para a subseção em 
definitivo. Então essa era a 
intenção da subseção, que 
nos fez essa solicitação por 
escrito, para que o Conselho 
vendesse (o terreno). Então, 
esse assunto foi transfor-
mado num processo ad-
ministrativo e foi levado à 
deliberação do Conselho, 
que autorizou a alienação. 
Feita a autorização, o secre-
tário-geral, doutor Alberto 
Campos, preparou um edi-
tal avisando da intenção da 
ordem de venda do terre-
no, e assinalou prazo para 
quem quisesse apresentar 
a proposta. Publicou no Di-
ário Oficial do Estado (DOE), 
que todo advogado lê; no 
nosso site na rede mundial 
de computadores; portanto, 
houve o lance.  Nós, na nos-
sa gestão, nunca havíamos 
alienado um bem. Esse foi o 
primeiro e estava sendo fei-
to outro, nos mesmos mol-
des, com a mesma intenção, 
em Xinguara. Lá, nós temos 
dois lotes que foram postos 
à venda, porque temos um 
terceiro lote que nos foi da-
do pela Prefeitura de Xin-
guara, que será o novo cen-
tro administrativo. Então, 
com a venda dos dois lotes, 
nós construímos uma sede 
também no novo centro 
administrativo de Xingua-
ra. Então, essa foi a nossa 
intenção. Portanto, nós não 
queríamos nos desfazer de 
nenhum patrimônio. 

O senhor não acha que 
esta história surge num 
momento em que Altami-

ra passa por 
um processo 
de transfor-
mação, com 
Belo Monte? 
Se fala que 
houve uma 
supervalori-
zação - e há 
de fato uma 
revaloriza-
ção dos imó-
veis em Al-
tamira. Isso 

não acabou trazendo uma 
suspeita à negociação?

 Esse argumento não se sus-
tenta por muitas razões. A 
primeira é que o pedido 
da subseção de Altamira é 
de abril deste ano, quando 
tudo estava definido em 
relação a Belo Monte. O 
que aconteceu é que quan-
do nós fomos levar para o 
Conselho, no mês de maio, 
o título de propriedade 

havia sido extraviado. Não 
havia esse título nem na 
Ordem e nem na subseção. 
Nós pedimos à prefeita de 
Altamira para nos conse-
guir o mais rápido possí-
vel este título, então nós o 
recuperamos. Apenas foi 
emitida uma segunda via 
de um título que já havia 
sido concedido em 1990. 

Não houve essa valoriza-
ção do terreno?

Não creio. O nosso colega 
que preside a subseção de 
Altamira tem como princi-
pal atividade uma empresa 
de corretagem de imóveis 
em Altamira. Foi ele quem 
fez a avaliação aprovada 
pela subseção, assim co-
mo de Xinguara. A Ordem 
confiou às subseções que 
fizessem essa avaliação. Se 
outro valor devia ser dado, 
se a subseção nos dissesse 
que o empreendimento es-
tava aumentando vertigi-
nosamente o valor do imó-
vel, não era nem o caso de 
fazer uma nova avaliação. 
Era o caso de parar a ven-
da, esperar que os preços 
se estabilizassem e anun-
ciar a venda do imóvel. O 
certo é que nós, da seccio-
nal, fizemos tudo a pedido 
da subseção. Este é o fato. E 
o processo está no site da 
Ordem à disposição, não 
só dos advogados como de 
qualquer cidadão. 

Mas não há dúvida de que 
o que é apontado como 
malfeito é justamente o 
fato de ter sido falsificada 
a assinatura de um vice-
presidente da OAB.

Há dois aspectos neste pro-
blema - um é sobre a venda 
do terreno. Nós aprovamos 
no conselho e debatemos 
no conselho essa matéria. 
Eu quero dizer claramente 
que eu fui um daqueles que 
defendeu que qualquer um 
pudesse comprar, inclusive 
sendo conselheiro ou não. 
Eu sempre pensei que os 
advogados também têm in-
teresse comercial e não de-
veriam ser privados, já que 
era uma proposta fechada 
a ser apresentada. Então, 
naquele momento, toma-
mos essa decisão. Certa ou 
errada, tomamos essa de-
cisão abertamente e demo-
craticamente. Foi feita uma 
única proposta, que foi a do 
doutor Robério D’Oliveira, 
que é também nosso con-
selheiro. Quando há essa 
novidade, essa surpresa da 

“Campanha é 
contra a OAB”
ENTREVISTA
Jarbas Vasconcelos 
diz que luta pela Ficha 
Limpa levou à denúncia 
contra a OAB no Pará

Jarbas Vasconcelos explica a polêmica envolvendo a OAB em Altamira
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revolta da subseção de Alta-
mira e do seu presidente, nós 
nos dirigimos ao doutor Ro-
bério (e nesse sentido o que 
pode ser considerado erro de 
vender para um conselheiro 
se transformou numa van-
tagem, porque se fosse para 
um terceiro 
não haveria 
a desistência 
do negócio) 
- o doutor Ro-
bério disse 
que não tinha 
porque afetar 
a carreira de-
le sendo acu-
sado de ser 
beneficiado 
num ato da 
Ordem, e de-
sistiu. Então, com relação a 
esse aspecto “venda”, é uma 
desistência que só precisa ser 
homologada pelo Conselho. 

Mas, do ponto de vista legal, 
é permitido que seja vendi-
do um terreno para um con-
selheiro?

Toda instituição é uma obra 
incompleta. A nossa Igreja 
tem mais de 2 mil anos e ain-

da é uma obra incompleta. A 
OAB é bem mais nova que a 
Igreja. E uma das coisas que a 
nossa instituição não tem - e 
não falo só a nossa seccional, 
e sim do Brasil todo - é um 
procedimento de aquisição 
e de alienação de bens. Isto é 

um problema 
da nossa insti-
tuição. Vários 
modelos de 
compra e aqui-
sição de bens 
são adotados 
pela seccio-
nal. No Pará, 
normalmente 
nós fazemos 
uma coleta de 
preços. Para 
alienação des-

tes bens, nós fizemos um 
edital simplificado, apenas 
avisando os interessados, e 
tínhamos um preço de ava-
liação, que era o de Altamira. 
O preço oferecido pelo doutor 
Robério foi aproximadamen-
te 80% do valor avaliado, com 
pagamento à vista depositado 
na Ordem. Então, este é um 
problema que não é da mi-
nha gestão, é um problema da 

instituição que precisa ser re-
solvido. Então realmente pre-
cisamos ter um manual, um 
procedimento para aquisição 
de bens e alienação de bens.

O senhor acredita que, en-
tão, este seja o momento de 
refletir sobre este problema 
dentro da Ordem?

Eu acho que todo problema 
tem uma consequência negati-
va e uma positiva. O momento 
agora é da Ordem estabelecer 
um provimento com regras 
para a compra de imóveis. Eu 
estou absolutamente conven-
cido, com isso que aconteceu, 
que o tamanho da nossa insti-
tuição, pelo que ela representa, 
com quem ela por vezes con-
fronta ou disputa na socieda-
de e em nome da sociedade, 
eu creio que foi um erro do 
nosso Conselho e meu, pesso-
al, ter aprovado e permitido a 
venda para quem é conselhei-
ro. Acho que deveríamos ter 
vetado isso. Podemos corrigir 
isso? Podemos. E espero que 
nós possamos realmente cor-
rigir esse erro nosso. 
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Esse fato 
só ganhou 
contornos 
porque há 
prejudicados 
pela Ficha 
Limpa”

‘ ‘
Estão tentando 
pôr em nós a 
pecha que eles 
de fato têm. 
A pecha da 
improbidade”

‘ ‘


