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Clientelismo 
político

Raposa política mi-
neira, José Maria Alki-
min foi também mes-
tre do clientelismo, na-
queles tempos em que 
ninguém levava a sério 
concurso para ingres-
so no serviço público. 
Certa vez, ele recebeu 
um rapaz que havia 
solicitado um emprego 
no Estado, desafiando-o 
com inteligência:

- Estou desanimado, 
dr. Alkimin. Acho que 
não vou conseguir...

- O que é isso, meu 
filho? Esqueceu que me 
tem como padrinho?

- É que são muitos 
candidatos, dr. Alki-
min,...

- Mas eles não me 
têm como padrinho... 
- sentenciou o políti-
co, que conseguiria a 
nomeação uma sema-
na depois.

Dilma  está 
instituciona-
lizando o 
Brasil do 
improviso”

‘‘
Senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) ensaiando 
atitude de oposição no retorno 
ao Senado

Poupado
O governo da presidenta Dilma 
Rousseff está numa encruzi-
lhada e a oposição, como sem-
pre, evita tocar no fio desenca-
pado Hilderaldo Caron, diretor 
de Infraestrutura Rodoviária 
DNIT. Segundo o diretor-geral 
do órgão, Luiz Antônio Pagot, 
o petista Caron é o responsável 
por “90% das obras no DNIT”. 
Apesar disso, ele não tem sido 
incomodado pelos políticos de 
oposição que se dizem indig-
nados com o escândalo. 

Genética
Ex-presidente da MT-Gás, José 
Carlos Pagot, irmão de Luiz, 
teve as contas reprovadas em 
2007 pelo Tribunal de Contas 
de Mato Grosso.

Irregularidades
Entre as irregularidades 
apontadas pelo TC-MT nas 
contas de José Carlos Pagot, 
estão R$ 1,5 milhão sonega-
dos de INSS e Cofins.

Vida de gado
Dilma, expert em gado como 
Pagot em Biologia, foi sua 
convidada no Megaleilão da 
Estância Bahia, na campa-
nha. Ele gastou R$ 307 mil.

Pegadinha
Apanhado em ato falho, ao 
falar em futuras obras à beira 
de demissão, Pagot disse que 
foi “entusiasmado pelo DNIT”. 
Bota entusiasmo nisso. 

Vexame
Ansioso para defender os 
interesses de empresas co-
mo a empreiteira Odebrecht, 
que forçam a “privatização 
branca” dos portos, o diretor-
geral da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários 
(Antaq), Fernando Fialho, deu 
vexame: era tão escrachado 
um ofício que ele enviou ao 
Tribunal de Contas da União, 
defendendo a ilegalidade, 
que dois dias depois o substi-
tuiu por outro. Empresa que 
tem porto pode movimentar 
cargas próprias, mas querem 
operar cargas de terceiros.

Golpe de mestre
A Federação dos Portuários 
denunciou a Antaq ao TCU por 
sua recusa de fazer cumprir a 
lei, permitindo privatização 
dos portos sem licitação.

Tentáculos
Os tentáculos de empresas 
com terminais próprios, co-
mo Portonave, Itapoá e Em-
braport (Odebrecht) foram 
identificados até no TCU.

Ricardo Teixeira
O presidente nacional do PRB, 
Marcos Pereira, vai pedir hoje 
que a Procuradoria-Geral da Re-
pública investigue a multiplica-
ção da fortuna pessoal do presi-
dente da CBF, Ricardo Teixeira, 
a denúncia de recebimento de 
propinas de US$ 9,5 milhões, 
entre outras acusações.

Ternurinha
À moda Lula e Sarney, a mãe 
dos irmãos Pagot é nome de 
creche e conjunto residencial 
financiado pela Caixa, em 
Cuiabá (MT). As 482 casas po-
pulares, construídas pela Lotu-
fo, custaram R$17,2 milhões. 

MP investiga...
O Ministério Público de Alagas 
investiga denuncia do deputa-
do Marcos Barbosa (PPS), de 
que uma imobiliária de Anto-
nio Tarcísio, dono da Limpel, 
enrolada no escândalo do lixo 
de Maceió, “vendeu” um apar-
tamento a uma filha da secre-
tária municipal de Finanças. 

Negócios no lixo
A procuradora Fernanda Morei-
ra já interrogou Antonio Tarcísio 
sobre seus negócios imobiliá-
rios com a família da secretária 
de Finanças Marcilene Costa. 
Curiosamente, o apartamento 
adquirido em Maceió foi regis-
trado em um cartório de Mata 
Grande, a 270km de distancia.

Pegou mal
Fernando Fialho enviou ofício ao 
TCU à revelia da diretoria da An-
taq. O texto mais parecia obra de 
advogado das empresas.

Dinheiro, tem
O Distrito Federal é o quinto 
estado que mais recebe ver-
bas do governo federal. Só em 
2011, cerca de R$ 3,1 bilhões 
já foram transferidos aos co-
fres do DF, segundo o Portal 
da Transparência.

Amigo fi el
O embaixador Marcus Pinta Ga-
ma, chefe nossa representação 
junto a organismos internacio-
nais, em Londres, é acusado de 
usar carro oficial e motorista 
para ir buscar um cão em Paris, 
driblando a quarentena que a lei 
local impõe. O Itamaraty diz que 
“não há registro” da presepada.

Não foi com ele
O presidente do TJ do Rio de 
Janeiro, Manoel Alberto, escla-
receu que ao advertir quanto à 
proibição do uso de sirene com 
luzes piscando não se dirigiu 
ao desembargador Luiz Zveiter, 
cuja escolta - por orientação dos 
órgãos de segurança pública - é 
própria de presidente do TRE.

Pólo vai bem
De janeiro a maio, o Polo de 
Manaus faturou US$ 16,3 bi-
lhões, valor 22,8% maior do 
que o acumulado nos cinco 
primeiros meses de 2010, US$ 
13,2 bilhões. O número de em-
pregos subiu para 114.805.  

Pergunta
Grande criador de gado, por que 
Pagot não dá nome aos bois?
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que ela apôs a sua assinatura 
naquela procuração pública 
a pedido do nosso vice-presi-
dente, doutor Evaldo. Portanto 
esse fato vai ser apurado com 
isenção, e qualquer recomen-
dação feita por esta comissão 
será encaminhada por mim, 
presidente. Esta é a medida que 
tomei, tornei público este fato, 
comuniquei não só no nosso 
site, como também por carta 
eletrônica a cada advogado do 
Estado do Pará. Pra mim, por-
tanto, toda esta situação que 
um setor da imprensa para-
ense vende como uma grave 
crise, para mim está dentro de 
balizas bem determinadas. So-
bre a venda do terreno, não há 
porque ser falado, é um negócio 
desfeito. A falsificação de uma 
assinatura está com autoria 
certa, materializada, restando 
apurar a culpa, o contexto em 
que isto ocorreu. 

A seccional está sob investiga-
ção do Conselho Federal?

Quando eu despachei esses 
processos, eu 
comuniquei ao 
Conselho Fe-
deral para que 
e le pudesse 
acompanhar as 
investigações 
e mesmo de-
terminar uma 
comissão que 
pudesse tam-
bém contribuir 
com as inves-
t igações da 
seccional, para 

mostrar a nossa tranquilidade, 
a nossa isenção. O Conselho Fe-
deral nomeou uma comissão, 
presidida pela nossa correge-
dora nacional, doutora Márcia 
Melaré, secretária adjunta do 
Conselho Federal. Hoje [ontem] 
ela me informou que pedirá 
amanhã [hoje] para a nossa 
seccional informações que de-
vem ser prestadas, creio eu, em 
um prazo de oito ou dez dias. 
Então nós vamos responder a 
essas informações e mostrar 
ao Conselho Federal que esta-
mos tomando as medidas que 
devem ser adotadas para pre-
servar a respeitabilidade e o 
prestígio da Ordem. 

O fato de a Ordem ter liderado 
a Marcha Contra a Corrupção 
pode ter influenciado o trata-
mento do assunto?

 Veja, se nós não tivéssemos 
feito o que fizemos, denuncia-
do quem nós denunciamos; se 
nós não tivéssemos convocado 
o povo para uma marcha cívi-
ca; pedido a prisão preventiva 
- que foi decretada - de pessoas 
que se julgavam intocáveis, e 
ameaçou a porta de entrada de 
outros que se consideram mais 
intocáveis ainda; se isso não 

“Não há possibilidade legal 
de afastamento”, diz Jarbas
E em relação à assinatura?
Eu não quis fugir da sua 

pergunta. Em relação à as-
sinatura, este é o único fato 
que realmente precisa ser 
apurado. Eu queria antes es-
clarecer que eu, ao contrário 
do que foi dito em um certo 
periódico no dia de hoje [on-
tem], eu não estava no Rio 
de Janeiro de férias. Estava 
de licença do meu cargo por 
10 dias para acompanhar 
um problema de saúde gra-
víssimo do meu irmão mais 
velho, que foi acometido 
foi um tumor maligno e se 
submeteu a uma cirurgia 
gravíssima no hospital Sírio 
Libanês, no dia 7, e que ago-
ra está em recuperação. E eu 
retornei na segunda-feira 
à Ordem e tomei as provi-
dências que um presidente 
tinha que tomar. Peguei o 
processo de desistência do 
negócio, remeti ao Conselho 
para homologação e nomeei 
três conselheiros da melhor 
qualidade - doutor Afon-
so Lobato, 
doutor Elias 
Chamma e 
doutor Jaime 
Começanha. 
Em relação a 
este fato da 
assinatura, 
quando che-
guei na se-
gunda-feira 
na Ordem, 
havia a ape-
nas a denún-
cia de jornal 
do meu vice-presidente - não 
existe a denúncia do meu vi-
ce-presidente dentro da Or-
dem, existe a denúncia dele 
a um jornal, dizendo que 
havia fraude na assinatura 
daquela procuração, que 
seria utilizada para transfe-
rir a propriedade da Ordem 
para o domínio do doutor 
Robério. A providência que 
eu tomei foi nomear uma 
comissão, presidida por 
ninguém mais nem menos 
do que o doutor Aluísio Mei-
ra, nosso presidente do TED, 
professor de todos nós, pes-
soa respeitada, rigorosa; e 
juntamente com ele o presi-
dente da nossa Comissão de 
Ética, doutor Batista, e outro 
juiz do TED, doutor Edilson 
Araújo. Eles vão apurar este 
fato da falsificação da assi-
natura. Nesta mesma segun-
da-feira, a doutora Cynthia, 
nossa chefe do jurídico, 
pessoa que está na Ordem 
há oito anos, portanto não 
foi nomeada por mim, que 
trabalhou há muito tempo 
com o doutor Evaldo, que 
tem vindo há quatro gestões 
na Ordem como dirigente 
da nossa seccional, afirmou 

tivesse sido feito, eu tenho 
certeza de que este fato nun-
ca estaria ganhando o noti-
ciário nem do jornal da OAB 
e muito menos dos nossos 
grande jornais aqui do Pará. 
Seria um fato circunscrito, 
sem a menor importância, 
sem o menor desdobramen-
to. Esse fato só está ganhan-
do contornos porque há 
um certo setor que se sente 
prejudicado pela campanha 
pela Ficha Limpa que a OAB 
fez no ano passado - e di-
ga-se, uma campanha feita 
impessoalmente, pois nós 
nem chegamos a dar nomes. 
Se nós déssemos nomes, 
talvez fosse a reação muito 
pior. Nós, quando pedimos a 
punição e a prisão preventi-
va dos envolvidos na Alepa, 
também não demos nomes, 
ou demos alguns nomes. 
Nós preservamos a imagem 
da instituição de vocalizar 
aquele sentimento popu-
lar de que a sociedade não 
aguenta essa corrupção e es-
sa desones-
tidade. Este 
tipo de pro-
paganda que 
está sendo 
feita - e não 
é notícia, é 
propagan-
da - por um 
certo setor 
da imprensa, 
ela visa de-
sestabilizar 
não “o pre-
sidente” e a 
“gestão do presidente Jarbas 
Vasconcelos”, ela visa desa-
creditar a instituição OAB. 
Isto é muito sério, muito gra-
ve. E a defesa da Ordem não 
cabe só a mim, cabe ao Con-
selho - e muito mais do que 
a mim e ao conselho, cabe à 
sociedade. Estão querendo 
pôr em nós a pecha que eles 
de fato, têm. A pecha da im-
probidade. 

Em relação ainda à questão 
da possível falsificação da 
assinatura, o senhor acha 
que a instalação de uma co-
missão interna é suficiente 
ou o caso deveria ser enca-
minhado à Justiça?

A OAB não é uma entida-
de, não é uma associação, 
é uma instituição. Então, a 
nossa tradição é de resolver 
as nossas questões dentro 
da nossa instituição. Quem 
ataca - mesmo sendo con-
selheiro, diretor da Ordem 
- a nossa instituição por fo-
ra dela, não está seguindo e 
honrando a nossa tradição. 
Tudo o que for apurado na 
nossa instituição que não 
for competência da Ordem 
apurar, como por exemplo, 
competência criminal, a 
Ordem remeterá aos órgãos 
competentes. E tenho certe-
za que o Ministério Público 
Federal e o Ministério Públi-
co Estadual, que muito nos 
respeitam; a Polícia Federal, 
enfim, o Judiciário que nos 
conhece bem e nos respeita 
sabe que nós faremos isso, 
doa a quem doer. Nós toma-
remos as medidas que essa 
comissão recomendar. 

Diante deste quadro, o se-
nhor consideraria a possi-
bilidade de ser afastado do 
cargo, ainda que tempora-
riamente?

Absolutamente! Eu estou 

muito tranquilo, toman-
do as providências ne-
cessárias. Temos diálogo 
com o Conselho Federal 
e ele sabe que nós esta-
mos tomando estas me-
didas. Não há nenhuma 
possibilidade legal do 
meu afastamento ou do 
Conselho, esse não é um 
ato do presidente nem 
da diretoria, é um ato do 
Conselho. Toda a tra-
mitação deste processo 
- inclusive no momento 
em que acontece esta fal-
sidade documental - ela 
acontece dentro do âm-
bito administrativo da 
Ordem, e não a partir do 
envolvimento do presi-
dente ou de outro diretor. 
Quero dizer o seguinte: o 
presidente da Ordem não 
pediu que se falsificasse 
assinatura. Há um di-
retor apenas envolvido 
neste fato, que é o vice-
presidente, e uma fun-
cionária que é chefe do 

Jurídico. 
P o r t a n -
to, há um 
fato que 
é grave, 
mas está 
circuns-
c r i t o  a 
duas pes-
soas. Por-
tanto, ele 
não con-
tamina a 
institui-
ção, e nem 

altera ou subverte a legi-
timidade do exercício do 
poder pela presidência e 
da nossa gestão. Isto deve 
ficar muito claro, porque 
os maledicentes colocam 
como se esse ato fosse 
contaminador de toda a 
gestão e de todo o Con-
selho, e isso está longe de 
ser verdadeiro. 

No caso de ser compro-
vada esta falsificação a 
quem o senhor se refere, 
os culpados serão afas-
tados da Ordem? Qual 
o procedimento neste 
caso?

Não sei o que a comis-
são irá recomendar. Sei 
que ela irá se pronunciar 
quanto ao mérito deste 
caso, enquadrar este fa-
to juridicamente e fazer 
uma certa proposição ou 
algumas proposições à 
presidência e ao conselho 
seccional. E essas propo-
sições serão tomadas 
por mim, seja no âmbito 
disciplinar, da relação de 
trabalho, criminal ou da 
sociedade civil.

O fato de ser instalada 
uma comissão na pró-
pria OAB apurar os fatos 
não pode parecer corpo-
rativismo? O senhor não 
acha que a sociedade po-
de encarar que a comis-
são não será isenta?

Quem diz que não haverá 
corporativismo ou pizza 
é a história dessa gestão, 
da minha gestão. Apren-
di, em um ano e sete me-
ses, que a melhor forma 
de preservar a prerro-
gativa dos advogados é 
combatendo os maus 
profissionais. O nosso 
Tribunal de Ética julgou 
um número de proces-
sos no nosso Conselho 
que supera em cinco 
vezes aquilo que foi jul-
gado nos últimos anos. 
Nunca se julgou tantos 
processos disciplinares 
na Ordem. Temos como 
exemplo um caso recen-
te em Xinguara, quando 
pedimos afastamento 
e punição de uma juíza 
envolvida em uma dis-
tribuição fraudulenta de 
processo, situação esta 
que resta pendente no 
Tribunal de Justiça. 

A venda do 
terreno é um 
negócio desfeito. 
A falsificação de 
uma assinatura 
está com autoria 
certa”

‘ ‘
Vamos mostrar 
ao Conselho 
Federal que 
estamos tomando 
as medidas 
que devem ser 
adotadas”

‘ ‘


