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Sarney pede enquadramento de 
Nunes Freire no Código Penal 

Brasília — O Senador Jo
sé Sarney (Arena-MA) pe
diu ontem à Comissão Par
lamentar de Inquérito que 
investiga o sistema fundiá
rio brasileiro que faça en
quadrar no Código Penal o 
Governador do Maranhão, 
Sr Oswaldo Nunes Freire, 
por crime de falso testemu
nho, já que ele, ao depor 
sob juramento p e r a n t e 
aquela Comissão, teria fal
tado com a verdade. 

O Senador maranhense 
depôs ontem na CPI, defen-
dendo-se das acusações con
tra ele formuladas pelo Go
vernador Nunes Freire, e 
demonstrou, exibindo docu
mentos, que não possui titu
lo algum de propriedade de 
terra no Maranhão, a não 
ser uma gleba — a Ilha de 
Curupl — que herdou do so
gro, com cadeia dominial de 
todas as escrituras, desde 
1783, e a posse de benfeito
rias numa área onde Im
planta atualmente um pro-
jeto agropecuárlo. 

DEPOIMENTO DUPLO 
T endo espontaneamente 

pedido para depor, os Sena
dores José Sarney e Alexao-
dre Costa ocuparam, duran
te todo o dia de ontem, a, 
CPI da terra, tendo o st-
gundo começado por afir
mar que só o ódio, a vin
gança, a inveja e o dedo-du-
rismo calunioso podiam ser 
responsáveis por acusações 
contra as suas pessoas, cujo 
passado "o Maranhão co
nhece há décadas e que não 
registra qualquer ato capaz 
de desabonar a conduta de 
ambos". 

O Senador A l e x a n d r e 
Costa, primeiro depoente, 
disse que adquiriu u m a 
porção de terra, com cerca 
de 3 mil hectares, dentro do 
que previa a lei de terraa 
do Estado, pagando por ela 
o preço comum a todos os 
que se habilitaram a acei
tar a oferta do Governo, 
que pretendia levar investi 
mentos para o setor agrope 
cuàrio maranhense. Tanto 
assim, afirmou, que montou 
u m verdadeiro escritório 
em São Paulo, estimulando 
pessoas de outros estados a 
investir no Maranhão. Em 
igualdade de condições com 
todos os demais comprado
res, adquiriu a gleba, para, 
conforme exigia a lei, for
mar com mais 21 adquiren
tes uma sociedade anômlna, 
o que foi feito. 
INCIDENTE 

Brasília 

O Senador José Sarney usou um mapa para 
explicar o problema das terras em seu Estado 

Depois de responder às 
perguntas do relator da 
CPI, Deputado Jorge Arba-
ge, para provar que as ter
ras haviam sido adquiridas 
pelo preço comum a todos, 
o Senador Alexandre Costa 
foi interpelado pelo Deputa
do Epitácio C a f e t e i r a 
(MDB-MA), que é seu ad
versário pessoal. Antes que 
Cafeteira formulasse a pri
meira pergunta, o Senador 
disse que "não responderei 
a qualquer indagação desse 
cidadão, pois não respondo 
a passadores de cheques 
sem fundos e vendedores de 
passagens aéreas da Cama
rá dos Deputados". 

Surgiu rapidamente o tu
multo, com os ânimos acir
rados, e o Senador desceu 
da mesa diretora dos traba
lhos, acusando em a l t o s 
brados o Deputado Cafetei
ra, a quem chamava de la
drão, ao mesmo tempo em 
que distribuía aos jornalis
tas uma pasta contendo do
cumentos contra o parla
mentar maranhense. N a 
pasta estavam cópias de 
um cheque sem fundos emi
tido pelo Deputado Epitácio 
Cafeteira, um depoimento 
de um motorista que teria 
sido vítima de agiotagem 
por parte de C a f e t e i r a , 
quando este era subgerente 
de uma agência do Banco 
do Brasil, além de uma car
ta do presidente da Cruzei
ro do Sul informando ao 
presidente da Camará que 
o Deputado usara seu passe 
livre de parlamentar para 
fazer com que outra pessoa 
viajasse gratuitamente pa
ra o Rio de Janeiro. Havia 
ainda um documento da 
Camará dos D e p u t a d o s , 
constante de uma carta ao 
presidente da Cruzeiro do 
Çul, na qual afirmava ter 
determinado a apreensão 
das carteiras de deputado 
dos suplentes — o Sr Cafe
teira era suplente àquela 
época —envolvidos no pro
blema. Segundo a carta da 
Cruzeiro, a fraude foi cons
tatada já a bordo do avião, 
um Caravelle que seguia de 
Brasília para o Rio. 

O presidente da CPI, De
putado Genervlno da Fon
seca (MDB-GO), foi obriga
do a suspender a reunião, 
diante da situação, já que 
o Senador Alexandre Costa 
acusava dlretamente o De
putado Cafeteira e este se 
limitava a dizer que n ã o 
admitia aquilo e que o Se
nador não tinha condições 
de responder às suas per
guntas. A interferência de 
amigos de ambos, com a 
ajuda da mesa da Co
missão, evitou que chegas
sem ao desforço pessoal. 

Dez minutos depois a 
sessão foi reaberta. O Sena
dor Alexandre Costa pronti-
ficou-se a responder às per
guntas, desde que formula
das pela Mesa ou por outro 
deputado, com o que não 
concordou o Sr Epitácio Ca
feteira. Dado por encerrado 
o depoimento, o Deputado 
oposicionista formulou suas 
perguntas apenas para que 
constassm da ata, mas não 
foram respondidas. 

SARNEY 

Começando seu depoi
mento, o Senador José Sar
ney declarou que os homens 
que fazem a História são 
sempre vitimas de ataques 
e calúnias, como o foram o 
Duque de Caxias, Osório, 
Joaquim Nabuco e tantos 
outros, e que ele estava ali 
juntamente porque a Histó
ria lhe reservara o papel de 
ser o renovador da política, 
dos costumes e da adminis
tração do Maranhão. La
mentou que muitos dos pre
sentes não estivessem na 
CPI para discutir o proble
ma agrário brasileiro, "mas 
para denegrir homens pú
blicos, tentando salpicá-los 
com a lama de suas assaca-
dilhas". Disse que a lei de 
terras do Maranhão f o i 
aprovada no seu governo e 
que "é talvez a lei de terras 
mais perfeita do Brasil". 
Afirmou ainda que seu Go
verno nunca vendeu terra 
alguma, tendo na verdade 
regularizado a situação de 
posseiros em áreas de até 
100 hectares. A única ex-
ceção aberta, disse o Sena
dor Sarney, foi para uma 
ordem religiosa que, para 
receber uma doação de tra-
tores da Alemanha, tinha 
de comprovar a proprieda
de de uma área de terras: 
o pedido foi atendido para 
que o Estado nãç perdesse 
o concurso das máquinas. 

Depois de apresentar um 
quadro da grilagem de ter
ras no seu Estado, o Sena
dor maranhense exibiu de
zenas de certidões de car tó
rios nos quais constava não 
existir qualquer terra afo
rada ou registrada em seu 
nome, a não ser a proprie
dade da família, herdada 
do sogro, cuja documen
tação também apresentou. 

"Já que o Governador do 
meu Estado velo aqui par.i 
me acusar", disse Sarney, 
"devo mostrar que ele tem 
mais de 10 ações tramitan
do nos cartórios do Ma
ranhão, todas elas D o r 
questões de terras, pois nin
guém no Estado b - : g o u 
mas por terra do qu>j o Sr 
Nunes Freire". 

Segundo o Senador, o Sr 
Nunes Freire não fez outra 
coisa até hoje a não ssr se 
envolver nesse tipo d e 
questão, sendo que uma de
las foi contra o Estado. Até 
quando fui Governador — 
afirmou — recorremos de 
todas as decisões contra o 
Estado, mas depois o Tribu
nal deu ganho de ciusa a 
Nunes Freire que terminou 
por pagar a si próp-ie, já 
como Governador, mais de 
Cr$ 400 mil, sem execução 
de sentença. "E diga-se de 
passagem que o procurador 
do Estado, na época, era 
seu próprio cunhado o 
atual conselheiro do rrbu-
nal de Contas, José Riba
mar Araújo". 

Denunciou ainda o Sena
dor que o Sr Nunes Freire 
mandou localizar o futuro 
centro administrativo do 
Maranhão, onde o Estado 
gastará mais de Cr$ 1 mi
lhão, junto a um loteamen
to de sua propriedade, no 
bairro do Titirical, e chega 
a vender o mesm© lote a 
duas pessoas. O Sr Nunes 
Freire — c o n t i n u o u — 
abandonou um projeto do 
Ministério do Planejamento 

para discriminar t e r r a s 
através de critérios que, se
gundo dizem, são pessoais. 
Para adquirir terra basta 
falar com o Governador ou 
com o seu cunhado. O Go
vernador — disse Sarney — 
escolhe a dedo quem vai ga
nhar terra, enquanto os po
bres posseiros são convoca
dos por editais que nunca 
chegarão a ler. 

O Governador N u n e s 
Freire, segundo o Senador 
José Sarney, "é um homem 
feliz". "Tão feliz que nunca 
pagou impostos de suas ter
ras desde 1970 e agora aca
ba de ser beneficiado por 
uma iei de anistia fiscal da 
Prefeitura — o Prefeito é 
nomeado por ele — que per
mitiu que uma dívida, de 
mais de Cr$ 1 milhão, sem 
Juros e correção monetária 
e multas, fosse paga com 
pouco mais de Or$ 200 mil". 
A lei, insinuou o Senador, 
não foi feita para anistiar 
os pobres, pois estes não po
diam pagar em 30 dias, co
mo o fez o Governador, 
através da guia municipal 
n<? 721 . 

Exibiu ainda o Senador 
um documento em que uma 
terra era transcrita sem 
medição, demarcação ou 
confrontação, na qual cons
tava o nome de uma pro
prietária que até hoje não 
se sabe se existe e que não 
assinou o documento. E des
sa transcrição em cartório 
é que saiu a Fazenda Igua-
rá, de propriedade d.o Go
vernador do Maranhão. 

Segundo Sarney, Nunes 
Freire já construiu às cus
tas do Estado duas estradas 
para a sua fazenda, além 
de um aeroporto e algumas 
pontes. A Sudene, conforme 
d o c u m ento apresentado, 
desmentiu a informação do 
Governador de que o campo 
de pouso havia sido cons
truído por ela. 

O Senador Sarney disse 
ainda que o Governador 
Nunes Freire é dono hoje 
até de terras de índios, na 
região de Grajaú e que, por 
uma coincidência feliz,-nas 
suas terras foi "descoberta" 
uma jazida de areia que era 
a melhor do mundo para a 
mistura com asfalto, justa
mente quando o Governo 
estava asfaltando a estra
da. Além disso, disse Sar
ney, "é de se estranhar que 
Nunes Freire tenha com
prado uma terra em Baca-
bal por apenas Cr$ 1 mil". 

Os deputados que seguem 
a orientação do Governador 
Nunes Friere não fizeram 
a sua defesa, apenas mani
festando opiniões de que o 
Governador era um homem 
de bem, e de b o a s in
tenções, como disseram os 
Srs José Machado e Vieira 
da Silva. Reservaram-se à 
busca de elementos para 
p r o n u n ciamentos poste
riores. Os Senadores Ale
xandre Costa e José Sarney 
foram inqueridos pelos De
putados Jorge Arbage, Epi
tácio Cafeteira, Luís Rocha, 
e Walber Magalhães. 

Após o depoimento do Sr 
José Sarney, o Sr Epitácio 
Cafeteira, r e t i ro u- s e da 
sessão, depois que o Sena
dor Alexandre Costa resol
veu responder às suas per
guntas, desde que através 
da mesa diretora dos tra
balhos. O senador deu as 
respostas às inquirições de 
Cafeteira, mostrando docu
mento comprobatório d e 
que um terreno de sua pro
priedade, mostrado pelo de
putado como integrante de 
sua declaração de bens, ha
via sido vendido há mais de 
três anos. 

Ao final da reunião, já às 
I6h30m, o Deputado Walber 
Guimarães requereu a 'con
vocação do ex-Governador 
do Maranhão, Sr Pedro Nei
va de Santana, para que ve
nha depor perante a CPI 
da terra. 


