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CPI das Indenizações Ambientais 
 

Relatório Final 
 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
A partir de julho de 1962, o Governo do Estado de São Paulo editou uma série de novos 
Decretos e Leis com o objetivo de criação de novos Parques Estaduais, Estações 
Ecológicas e APAs - Áreas de Proteção Ambiental visando a preservação da fauna e 
flora, bem como a proteção de encostas e mananciais, em diversas regiões do nosso 
Estado. 
 
A edição dos atos que determinaram a criação dessas áreas de proteção ambiental 
deveriam ser seguidas de outras providências, como por exemplo, a desapropriação das 
áreas que deveriam ser transferidas do domínio privado para o domínio público. 
 
Contudo, assim não agiu o Estado, dando margem à que os proprietários dessas áreas, 
sentindo-se prejudicados diante do interesse público, transformaram-se em autores de 
ações judiciais contra a Fazenda Pública Estadual, com o objetivo de se ressarcirem dos 
prejuízos causados. 
 
Essa inércia do Governo do Estado de São Paulo, somada às iniciativas dos proprietários 
de áreas, deu origem à centenas de processos que colocam hoje o Estado diante de uma 
verdadeira batalha judicial para anular as condenações já impostas, bem como para 
tentar reverter a tendência do Poder Judiciário, que tem condenado o Estado a pagar 
indenizações milionárias aos autores destas ações. 
 
Além de indenizações milionárias, o emaranhado em que se envolveu o Governo por ter 
neglicenciado e deixado de tomar as providências e medidas necessárias à consecução 
dos projetos de proteção ambiental, tem exposto o Estado ao risco de pagar por áreas 
devolutas, do próprio Estado portanto, bem como a pagar por áreas a proprietários falsos, 
duas vezes pela mesma área, por áreas que não podem ser transferidas ao Patrimônio 
Público, por áreas não identificáveis, por áreas ocupadas por posseiros e invasores, por 
áreas cuja restrição imposta não impeçam o seu uso por parte do proprietário, por áreas 
que já são objeto de demanda judicial contra União, e, daí por diante. 
 
Apenas essa breve apresentação, já nos permite observar a gravidade do problema em 
que o Estado está envolvido. 
 
Se não bastasse, no início das ações judiciais propostas contra o Estado, faltou um real 
dimensionamento do problema por parte dos Órgãos do Governo encarregados de 
implantar as unidades de proteção ambiental, bem como faltou zelo de parte dos órgãos 
encarregados de defender o interesse público.Empurraram os problemas de eventual 
pagamento pelos imóveis para seus sucessores. 
 
A repulsa do Poder Judiciário ao que se chamava de "confisco" serviu como campo fértil 
para que pessoas inescrupulosas plantassem a "tese" da indenização a mais ampla 
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possível, chancelando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenizações 
milionárias. 
 
As irregularidades observadas decorrem desde a falta de comprovação adequada do 
título de propriedade, vícios eivados de suspeita de fé questionável nos laudos e perícias 
feitos para avaliação das áreas, até a desatenção e, supeita-se que em alguns casos, até 
mesmo negligência na defesa do Interesse Público, como já dissemos, por parte do 
próprio Governo do Estado e do Poder Judiciário. 
 
A falta de zelo por parte dos órgãos públicos, acrescida a "malícia" por parte de alguns 
proprietários de ações, advogados, peritos e assistentes técnicos na proposição das 
ações e na condução dos processos, permite-nos até mesmo a suspeita de omissão e, 
em alguns momentos, até de conivência de representantes públicos. 
 
Isso tudo nos trouxe a criar a presente Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo 
de investigar a possível existência de uma "Indústria de Indenizações Ambientais", ou, 
até mesmo, como chamam alguns, de uma "máfia das desapropriações". 
 
Atualmente, existem quase 1200 processos propostos contra a Fazenda Pública do 
Estado nos quais postulavam indenizações por "desapropriações de áreas" de proteção 
ambiental. 
 
As dificuldades são de tal grandeza que, no âmbito desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, seria impossível visualizar detalhadamente os milhares de processos com a 
infinidade de irregularidades que já podemos constatar apenas nos casos analisados e 
nos depoimentos colhidos durante nossos trabalhos. 
 
Para melhor visualizar a dimensão do problema, o Ministério Público fala em até 50 
(cinqüenta ) bilhões de reais de prejuízo aos "cofres públicos do Estado" se o quadro não 
se reverter e os processos continuarem tramitando e sendo julgados com vêm sendo 
hoje. 
 
Entretanto, pelo que foi visto por esta CPI, já é possível compreender a essência dos 
problemas e enunciar ações que acreditamos poder colaborar para encontrar as soluções 
necessárias a cada caso, com o objetivo maior de preservar o "superior interesse 
público". 
 
São Paulo, 18 de abril de 2.001 
 
SALVADOR KHURIYEH 
RELATOR 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
Diante da complexidade dos problemas que envolvem as indenizações ambientais, 
decidimos apresentar os trabalhos desta CPI em 6 (seis) partes distintas, a saber: 
 
- A primeira parte, com um breve histórico a respeito da instalação da presente CPI, 
seguido da juntada dos Requerimentos dos Autores até os Atos do Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo que a constituíram. 
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Apresentaremos aqui, também, a relação de todos os documentos que foram trazidos a 
esta Comissão e que ficarão para sempre registrados nos anais desta Casa de Leis. 
 
Ainda na primeira parte, indicaremos os nomes de todas as pessoas que contribuíram 
durante os trabalhos desta CPI; 
 
- A segunda parte é constituída do rol e dos resumos dos depoimentos de todas as 
pessoas ouvidas pela CPI; 
 
- A terceira parte é constituída pela transcrição integral dos depoimentos do Doutor 
Antonio Telejinski e do Doutor Marcelo Danelluzzi, seguidos de críticas feitas aos 
trabalhos da Comissão de Peritos, constituída para elaborar o laudo de avaliação da 
Estação Ecológica Juréia-Itatins que julgamos importante afim de que melhor seja 
compreendida a dimensão dos problemas constatados pela Comissão; 
 
- A quarta parte é composta pela apresentação de atos legais, jurisprudência e conceitos 
que evidenciam os problemas apurados; 
 
- A quinta parte mostrará o que foi constatado durante os trabalhos da CPI, quando 
procuramos, de modo absolutamente imparcial, conhecer os problemas, analisá-los e 
identificar a responsabilidade de todas as partes envolvidas, diretamente interessadas, 
desde o próprio Estado e os proprietários das áreas, passando pela ação dos 
Advogados, assistentes técnicos, peritos, titulares de Cartórios de Registros Imobiliários, 
Procuradores do Estado, Promotores Públicos, Juizes, Desembargadores e até Ministros 
dos Tribunais Superiores. 
 
- A sexta parte apresenta nossas conclusões, questão em que faremos considerações a 
respeito dos trabalhos da CPI. Aqui, do mesmo modo, as sugestões que acreditamos 
serem necessárias para o estabelecimento de uma nova ordem que envolve as 
desapropriações e, especialmente, as que cuidam das áreas necessárias à Preservação 
Ambiental. 
 
Necessário se faz entender que os problemas decorrentes das desapropriações não são 
restritas ao campo das desapropriações destinadas à preservação ambiental, mas todos 
os tipos de desapropriações. 
 
Os problemas decorrentes de desapropriações de imóveis destinados a outras 
finalidades, poderão ser de natureza diferente.Porém, é necessário observar que 
"superavaliações" não são restritas ao campo das ações que envolvem áreas para 
preservação ambiental. 
 
Há, ainda, que se observar que o problema não é restrito ao Estado de São Paulo, mas a 
todo o território nacional, passando pelas desapropriações feitas pelos Municípios, por 
todos os Estados, bem como pela União. 
 
Também, por respeito aos que agiram corretamente, faz-se necessário conhecer que 
haverão, quem sabe muitas desapropriações feitas com correção e justiça, cujo 
pagamento da indenização é feito de modo correto e justo pela limitação do uso do 
direito. Do mesmo modo, não podemos desconsiderar que pode haver casos no qual o 
proprietário possa ter sido lesado e indenizado de modo incorreto e injusto, sofrendo 
prejuízos em nome do interesse público. 
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Porém, o que aqui nos cabe avaliar no presente instante, diante de nosso papel e 
responsabilidades, são as situações que lesam e continuam lesando os interesses 
coletivos, portanto, "públicos". Nossa função é evitar que ocorram atos de 
responsabilidades daqueles que tem o dever de zelar pela coisa pública e que tomam 
providências para resolver os problemas já constatados. É fundamental evitar que novos 
casos venham a ocorrer. 
 
Deste modo, logo adiante estaremos apresentando nossos trabalhos que, esperamos 
seja o mais justo possível, propondo até reconhecer o direito privado de ressarcir-se do 
prejuízo adquirido diante do interesse coletivo, mas, sobretudo, nunca desvinculado da 
defesa do interesse público. 
 
BREVE HISTÓRICO SOBRE A CPI 
Aos sete de abril de 1999, o Senhor Deputado Milton Flávio protocolou requerimento nos 
termos do art. 34 da IX Consolidação do Regimento Interno, para constituição de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, a ser composta por nove membros, destinada a 
averiguar a existência e os fatos relacionados à chamada "Indústria da Indenização 
Ambiental do Estado", decorrente das indenizações de áreas situadas em Unidades de 
Conservação Ambiental. 
 
Aos dezessete de agosto de 1999, o Senhor Deputado Salvador Khuriyeh protocolou 
Requerimento, nos termos do Art. 34 da IX Consolidação do Regimento Interno, para 
constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, à ser composta por nove membros, 
destinada a investigar possíveis irregularidades nos processos de desapropriações de 
áreas necessárias à integração do Parque Estadual da Serra do Mar; 
Em suas justificativas, os Senhores Deputados se referiam a notícias veiculadas pela 
imprensa e que informavam que o Estado poderia ser condenado a arcar com gastos 
estimados em cerca de cinqüenta bilhões de reais por decorrência de superindenizações 
a serem pagas à titulares de propriedades imobiliárias desapropriadas para preservação 
ambiental. 
 
Denunciaram, também, que proprietários de imóveis situados em áreas que foram 
declaradas de conservação ambiental, contando com a avaliação superficial de peritos, 
ingressavam com pedido de indenização calcada em valores e áreas de imóveis 
superiores do que na realidade o são, sem que fossem juntadas documentações 
necessárias e ignorando dados técnicos de avaliação indenizatória. 
 
Ainda, argüiram que os estratosféricos valores deveriam ser oriundos de superavaliações 
das áreas desapropriadas ou de correção dos valores de áreas, estes, totalmente 
divorciados da realidade, pois os valores efetivos das áreas ficavam muito aquém da 
atualização efetiva dos débitos. 
 
Ambos os requerimentos constituíram, à época, parte de um conjunto de pedidos para 
instalação de Comissões Parlamentares de Inquéritos sobre diversos assuntos e que, 
após amplo debate junto ao Colégio de Líderes da Assembléia Legislativa, foram 
submetidos a entendimentos entre as bancadas dos Partidos representados nesta Casa 
de Leis e que deu origem a presente CPI. 
 
Daí, então, através do Requerimento de 26 de outubro de 1999, juntado ao primeiro sob 
nº 907/99, constituiu-se a presente Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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Aprovada a constituição desta Comissão de Inquérito na 33ª Sessão Extraordinária, o 
Senhor Presidente desta Casa de Leis, Deputado Vanderlei Macris, determinou o 
encaminhamento ao Departamento de Comissões da Secretaria Geral Parlamentar para 
os fins previstos no art. 26 da IX Consolidação do Regimento Interno. 
 
Nos termos do dispositivo legal, o Departamento de Comissões encaminhou ao Senhor 
Secretário Geral Parlamentar cálculos de proporcionalidade, para posterior envio ao 
Senhores Líderes Partidários. 
 
Esta Comissão de Inquérito ficou com a seguinte composição partidária: 
 
a) 2 membros do PSDB 
b) 2 membros do PT 
c) 1 membro do PDT 
d) 1 membro do PMDB 
e) 1 membro do PRP 
f) 1 membro do PTB 
g) 1 membro do PV 
 
 
Informados os Senhores Líderes Partidários para que fosse feita a designação dos 
respectivos membros, foram indicados os Senhores Deputados: 
 
Pelo PSDB: 
Efetivos:Substitutos: 
Deputado Alberto HiarDeputado Carlos Sampaio 
Deputado Milton Flávio Deputado Vaz de Lima 
 
Pelo PT: 
Efetivos:Substitutos: 
Deputado Jilmar TattoDeputado Carlinhos de Almeida 
Deputado Vanderlei SiraqueDeputado José de Filippi 
 
Pelo PDT: 
Efetivo:Substituto: 
Deputado Salvador Khuriyeh Deputado Pedro Mori 
 
Pelo PMDB: 
Efetivo: Substituto: 
Deputado Jorge CarusoDeputado Lobbe Neto 
 
Pelo PRP: 
Efetivo: 
Deputado Zuza Abdul 
 
Pelo PTB: 
Efetivo:Substituto:  
Deputado Newton BrandãoDeputado Campos Machado 
 
Pelo PV: 
Efetivo: 
Deputado Luis Carlos Gondim 
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O então Presidente desta Assembléia Legislativa, Deputado Vanderlei Macris, fez editar o 
Ato nº 55, de 1999, publicado no DOE - Poder Legislativo de 10 de novembro de 1999, 
no qual nomeou os Senhores Deputados relacionados acima para comporem a CPI 
objeto deste relatório, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
 
O Senhor Deputado Newton Brandão, por ser o de maior idade, convocou, nos termos 
regimentais, os Senhores Deputados para uma reunião especial com a finalidade de 
eleger o Presidente e o Vice - Presidente da Comissão. 
Realizada a reunião, em 18 de novembro de 1999, foi eleito para presidir a Comissão o 
Senhor Deputado Milton Flávio e para Vice - Presidente o Senhor Deputado Newton 
Brandão. 
 
Posteriormente, foi convocada pelo Senhor Presidente nova reunião para o dia 1º de 
dezembro de 1999, no Plenário D. Pedro I, visando a designação do Relator. 
 
Na reunião, o Senhor Presidente, Deputado Milton Flávio, lembrou que "conforme 
orientação da Presidência da Assembléia Legislativa", nos termos do tratado no Colégio 
de Líderes, ficou decidido que em virtude da presente Comissão ter sido constituída à 
partir dos Requerimentos dos Senhores Deputados Milton Flávio e Salvador Khuriyeh, 
tratando de assuntos similares, um seria o Presidente e, o outro, Relator da presente 
Comissão de Inquérito. 
 
Tendo em vista o tratado no Colégio de Líderes, a Comissão elegeu o Senhor Deputado 
Salvador Khuriyeh, para Relator da Comissão. 
 
Os trabalhos da presente Comissão de Inquérito tiveram início efetivo em 08 de 
dezembro de 1999, quando, na condição de convidado, foi ouvido o Exmo. Sr. Secretário 
de Estado do Meio Ambiente, Deputado José Ricardo de Alvarenga Trípoli. 
 
Diante da complexidade e da especialidade da questão tratada por esta CPI, decidiram 
os Senhores Deputados membros, convidar profissionais técnicos de áreas afins, com o 
objetivo de assessorar os trabalhos. Desse modo, e na condição de "Membros 
Credenciados" e que passaram a compor os quadros de apoio desta Comissão os 
Senhores:  
 
Dr. Antonio Telejinski - Instituto Florestal 
Dr. Carlos Roberto Drumond da Costa Filho - Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
Dr. Antonio Garcia - Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
Engenheiro Paulo de Mello Schwenk Júnior- Secretaria do Meio Ambiente 
Dra. Claudia Polto da Cunha - Procuradoria Geral do Estado 
Dr. Rubens Dias Humphreys - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
 
Foram designados, também, pelo Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, 
para acompanhar os trabalhos desta CPI, os Promotores de Justiça Marcelo Danelluzzi e 
Paulo Penteado Teixeira Júnior. 
 
 
Foram realizadas 29 (vinte e nove) reuniões, tendo sido ouvido um Secretário de Estado, 
o então Procurador Geral do Estado, uma ex-Procuradora Geral do Estado, e diversas 
outras pessoas, dentre os quais, proprietários de áreas, engenheiros, assistentes 
técnicos, peritos, Advogados e técnicos convidados à assessorar a Comissão, e também, 
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representantes de outros segmentos da sociedade que puderam contribuir para melhor 
elucidação dos problemas relativos ao objeto desta CPI. 
 
Foram 13 meses de trabalho, mais de 24 mil folhas de documentos, tendo sido produzido 
mais de 4 mil páginas de depoimentos das 30 pessoas ouvidas por esta CPI. 
 
Ainda, foram feitas visitas ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
bem como ao Procurador Geral de Justiça, com a finalidade de se apresentar parte dos 
problemas até então constatados, bem como solicitar o envolvimento efetivo daquelas 
instituições na investigação e apuração dos problemas e de seus responsáveis. 
 
Durante este período, foram substituídos alguns Deputados, impedidos que estavam de 
continuar integrando os quadros desta CPI por ocasião de outras tarefas e 
responsabilidades adquiridas no decorrer do tempo. 
 
Foram solicitadas, diante da necessidade de continuidade dos trabalhos da CPI, 
prorrogações de prazo de validade da Comissão, vez que originariamente havia sido 
constituída pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa. 
 
LEGISLAÇÃO E CONCEITOS 
É incontestável, à luz da Lei e da Justiça, o direito do proprietário postular indenização 
pelo prejuízo sofrido em razão da transferência de seu bem ao domínio público. 
 
Entretanto, a postulação do proprietário deve ser feita nos termos da legislação e da 
jurisprudência vigentes, com o objetivo de assegurar-lhes o direito, sem contudo ferir o 
superior interesse público. 
 
Desse modo, para melhor elucidação e compreensão dos fatos e problemas, passaremos 
aqui a colecionar alguns atos legais e conceitos que envolvem as indenizações 
ambientais. 
 
É bom realçar que há entendimento no sentido de que as limitações administrativas não 
são indenizáveis porque implicam um sacrifício de caráter geral. O Tribunal de São Paulo 
e mesmo o STF seguiram tal entendimento no caso das áreas de preservação 
permanente do Código Florestal. Depois, vieram julgados paradigma do STF (RE 
100.717) e STJ "para ampliar" este conceito. Isto está bem explicado em alguns 
depoimentos e em muitos acórdãos do STJ. 
ORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA 
Até 1532 não existia sesmaria concedida no Brasil. Uma sesmaria concedida, mas não 
confirmada, não produzia efeito de transmissão de domínio, para ser confirmada era 
obrigatório a medição de todo o território. 
 
O critério de medição no Brasil era realizado da seguinte forma: uma légua correspondia 
a três mil braças. Cada braça correspondia a dois metros e vinte, totalizando seis 
quilômetros e seiscentos metros. Todas as sesmarias eram retangulares( uma légua por 
três, duas léguas por uma). 
 
Martim Afonso outorgou as primeiras sesmarias que, posteriormente, foram extintas. 
 
Após a extinção, adveio a Lei nº 601 de 1850, e seu respectivo Regulamento nº 1318, de 
1854 (primeira Lei de terras do Brasil). Este regulamento criou o "registro do vigário", pois 
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como não havia cartório suficiente na época, apelou-se para o funcionalismo público 
(composto pelo clero). Estes eram remunerados, o que não impedia que o Governo 
lançasse mão das paróquias para que cada posseiro fosse lá registrar a sua posse. A 
intenção da Lei era que em dois anos todos aqueles que declarassem posse pudessem 
ter o domínio sobre ela, desde que apresentassem a medição. Essas declarações eram 
feitas em duas vias: uma ficava na paróquia e a outra no Estado. 
 
Já em 1864, pela Lei nº 1237 e seu respectivo Regulamento, foram instituídos a 
transcrição e os livros de registros para dar publicidade à transmissão e à oneração dos 
imóveis, ficando isentos os formais de partilha e de legado, as arrematações e 
adjudicações em hastas públicas, as sentenças proferidas em ações divisórias e as 
sentenças de adjudicação de imóveis em pagamento de dívidas do casal em inventário. 
Esta Lei foi convalidada em 1890, depois da República, pela Lei 169A e regulamentada 
pelo Decreto nº 270, do mesmo ano. 
 
Pelo art. 64 da primeira Carta Magna de 1891, todas as terras devolutas foram 
transferidas para o Estado, vez que, antes desta Constituição, todas as terras devolutas e 
todas as florestas pertenciam ao Império. O Estado de São Paulo, por seu turno, 
começou a instituir disciplinas legais de suas terras devolutas. Em 1898, foi editada a Lei 
nº 545 que, com o Decreto nº 734 de 1900, organizou toda a situação das terras 
devolutas do Estado. Diz o referido Decreto que, no máximo, podem ser outorgados dois 
mil hectares de terras devolutas, o que dificilmente era respeitado. 
 
Os Estados começaram a extrapolar em matéria de legislar, quando grande parte dessas 
Leis começaram a ser julgadas inconstitucionais. 
 
Com o advento do Código Civil de 1916, foi criada a obrigatoriedade da continuidade dos 
registros públicos. Neste documento são obrigatórias a especialidade (determinação do 
imóvel), a confrontação do imóvel e a continuidade. 
 
Porém, apenas a partir da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos), o registro imobiliário 
passou a ser cadastral, ou seja, matricula-se o imóvel e anota-se as transmissões e atos 
relativos aquele imóvel matriculado. Até então, mesmo na vigência ao Código Civil, a 
transcrição era voltada à pessoa aos proprietários, ou seja, o proprietário "A" transmitia 
ao proprietário "B" o imóvel. O sistema de matrícula para cada imóvel, com amarrações 
geodésica é bem recente e, até hoje, não completamente implementado pela falta ao 
chamado "indicador real" 
 
- DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: 
Unidade de Conservação é o espaço territorial especialmente protegido. Recentemente, 
foi objeto de previsão no art. 2º, inciso I, da Lei nº. 9985/2000 que regulamentou o art. 
225, § 1º, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza. 
 
Nos termos daquele dispositivo legal, Unidade de Conservação constitui o "espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção". 
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Compete ao próprio Poder Público definir os espaços territoriais, especialmente 
protegidos em todas as unidades da Federação e, qualquer mudança na definição 
desses espaços e na proteção dos atributos ambientais, há necessidade de Lei.  
 
A Constituição do Estado de São Paulo definiu os espaços ambientais nos dispositivos 
196, 197, 198 e 202. Esses espaços podem ser implantados tanto em áreas de domínio 
público como em áreas de domínio privado. 
 
 
Das Espécies de Espaço Ambiental: 
Área de Proteção Permanente (APP): Muito embora a APP não seja considerada 
Unidade de Conservação, as Áreas de Preservação Permanente (APP) definidas no 
Código Florestal, e a Zona de Proteção aos Mananciais da região metropolitana de São 
Paulo (ZPM), constituem limitação ínsita ao próprio direito de propriedade e não ao 
exercício do direito de propriedade. As áreas da APP são: matas ciliares, a faixa marginal 
dos rios e dos córregos, areas cuja declividade está acima de 45 graus e a vegetação 
que cobre o topo dos morros. 
 
Área de Proteção Ambiental (APA): Esse espaço ambiental convive perfeitamente com a 
dominialidade privada, não interdita ao proprietário o uso e exploração dos recursos 
naturais, impede apenas a degradação destes. O proprietário de um imóvel abrangido por 
uma APA pode explorar recursos naturais, desde que o faça sob critérios de 
sustentabilidade de exploração. 
 
Parques: Os parques constituem unidades de conservação de domínio público. A 
instituição de um "Parque" restringe o uso e a exploração dos imóveis, sendo apenas 
permitida a visitação e pesquisa controlada pelo Poder Público. O parque enseja o pedido 
de indenização e de desapropriação indireta. 
 
Das Unidades de Conservação no Estado de São Paulo: 
No Estado de São Paulo, as principais áreas protegidas e que são objeto de demandas 
judiciais estão assim classificadas: 
- Unidades de Conservação de Uso Indireto: 
1 - Parque Estadual da Serra do Mar, situado desde o Município de Miracatu, no Vale do 
Ribeira, passando por Mongaguá, região Sudeste da Grande São Paulo, Mogí das 
Cruzes, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, bem como parte do planalto 
do Vale do Paraíba do Sul, especialmente, nos Municípios de Paraibuna, São Luiz do 
Paraitinga e Cunha; 
 
2 - Estação Ecológica de Juréia-Itatins nos Municípios de Peruíbe e Iguape; 
 
3 - Parque Estadual de Jacupiranga, na divisa do Estado do Paraná com o médio Vale do 
Ribeira, nos Municípios de Jacupiranga, Eldorado, Iporanga, Barra do Turvo e Cananéia; 
 
4 - Parque Estadual da Ilha do Cardoso, no Município de Cananéia, e; 
 
5 - Parque Estadual de Ilhabela, no Município de Ilhabela; 
 
 
- Unidades de Conservação de Uso Direto: 
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1 - Áreas de Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. Ao Sul 
abrange ABCD e Municípios limítrofes dos reservatórios Billíngs e Guarapiranga e, ao 
Norte, o Município de Mairiporã; 
 
2 - Áreas de Proteção Ambiental da Serra do Mar e Ilha Comprida; 
 
3 - Tombamentos da Serra do Mar feito pelo CONDEPHAAT e que abrange a Baixada 
Santista eLitoral Norte do Estado, acompanhando a Serra do Mar. 
 
LEIS E/OU DECRETOS DE CRIAÇÃO DE PARQUES ESTADUAIS, ESTAÇÕES 
ECOLÓGICAS E APAS, dentre os principais citamos: 
 
Parque Estadual da Ilha do Cardoso -criado pelo Decreto nº 40.319, de 03/07/1962; 
 
Parque Estadual de Jacupiranga - criado pelo Decreto nº 145, de 08/08/1969; 
 
Parque Estadual da Ilhabela -criado pelo Decreto nº 9.414, de 20/01/1977; 
 
Parque Estadual da Serra do Mar -criado pelo Decreto nº 10.251, de 30/08/1977; 
 
Estação Ecológica da Juréia -criada pela Lei nº 5.649, de 28/04/1987; 
 
APA da Serra do Mar - criada pelo Decreto nº 22.717, de 21/09/1984, alterado pelo artigo 
3º do Decreto nº 28.348, de 22/04/1988 e pelo Decreto nº 43.651, de 26/11/1998; 
 
APA da Ilha Comprida -criada pelo Decreto nº 26.881, de 11/03/1987 e regulamentada 
pelo Decreto nº 30.817, de 30/11/1989; 
 
Lei de Proteção aos Mananciais -Lei nº 898/75 e Lei nº 1.172/76, regulamentadas pelos 
Decretos nº 9714/77 - Versão atual: Lei nº 9.866/97. 
 
Tombamento da Serra do Mar - Resolução nº 40/85, da Secretaria da Cultura do Estado 
de São Paulo. 
 
 
DA DESAPROPRIAÇÃO 
De um estudo atento de nossas Constituições, revela-se a existência tradicional de dois 
direitos indiscutivelmente essenciais à coletividade, qual sejam: o de propriedade e o de 
desapropriar. 
 
"Nossa tradição constitucional", diz Sérgio de Andréa Ferreira (in Direito Administrativo, 
5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, pág. 601), "evidência, em normas expressas, a 
convivência de duas noções: ao mesmo tempo que se garante o direito de propriedade, 
ressalva-se, sempre, a possibilidade de desapropriação".(Diógenes Gasparini, Direito 
Administrativo, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, pág.601). 
 
Fundamentando a matéria, existem os arts. 5º, XXIV; 182, III e 184, todos da Constituição 
Federal. Daí se pode conceituar a desapropriação como sendo "o procedimento 
administrativo pelo qual o Estado, compulsoriamente, retira de alguém certo bem, por 
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social e o adquire, originariamente, 
para si ou para outrem, mediante prévia e justa indenização, paga em dinheiro, salvo os 
casos em que a própria Constituição enumera, em que o pagamento é feito com títulos 
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da dívida pública (art.182, § 4º, III), ou da dívida agrária (art.184)" (Diógenes Gasparini, 
Direito Administrativo, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, pág. 602). 
 
Ainda, conforme entendimento de Hely Lopes Meirelles, em sua obra "Direito 
Administrativo Brasileiro": 
 
"Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular 
(ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o Poder Público ou seus 
delegados, por necessidade ou utilidade pública, ou ainda por interesse social, mediante 
prévia e justa indenização em dinheiro, salvo a exceção constitucional de pagamentos 
em títulos especiais da dívida pública para o caso de propriedade rural considerada 
latifúndio improdutivo localizado em zona prioritária (Constituição da República, arts. 153, 
§ 22, e 161, §§ 2º e 3º)" (São Paulo: Editora Saraiva, 3ª ed., pág. 535): 
 
A necessidade pública existe quando a Administração encontra um problema inadiável e 
premente, não podendo ser removido nem protelado, e o único modo de solucionar a 
questão é incorporar o bem particular ao domínio do Estado. 
 
Existe utilidade pública quando a utilização da propriedade é conveniente e vantajosa ao 
interesse coletivo. 
 
O interesse social ocorre quando o Estado esteja diante dos chamados interesses 
sociais, isto é, daqueles diretamente atinentes às camadas mais pobres da população e à 
massa do povo em geral, concernentes à melhoria das condições de vida, à melhor 
distribuição da riqueza, à atenuação das desigualdades sociais. 
 
- Da Desapropriação Indireta 
A desapropriação indireta não obedece ao procedimento legal, equiparando-se ao 
esbulho e, por isso mesmo, pode ser contestada por meio de ação possessória. 
Entretanto, se o proprietário não impedir no momento oportuno, não poderá mais 
reivindicar o imóvel, já que os bens incorporados ao patrimônio público não podem ser 
objeto de reivindicação. 
 
A indenização, no caso de desapropriação indireta, inclui as mesmas parcelas 
mencionadas para a desapropriação legal, inclusive os juros compensatórios que seriam 
devidos a contar da ocupação (RTJ 80/525 e RDA 118:232). 
 
Desde já, adiantamos que um grande problema que envolve o estudo é a constatação ou 
não de que as áreas que são objeto de pedido de indenização teriam efetivamente 
sofrido desapropriação indireta.  
 
Do mesmo modo, vale citar que ainda que houvesse desapropriação indireta, nos casos 
e situações por nós apresentados a valor a ser pago, em hipótese alguma, 
corresponderia aos valores que o Estado vem sendo condenado a pagar. 
 
- Do Procedimento Expropriatório 
O procedimento para efetivar a desapropriação contém duas fases. A primeira é 
declaratória, a segunda é executória. 
 
A declaratória, como o próprio nome diz, consubstancia-se na declaração da necessidade 
ou utilidade pública ou do interesse social, e a executória caracteriza-se pelo conjunto 
das medidas administrativas (convocação do expropriado, oferecimento da indenização, 



 12 

lavratura da escritura amigável de desapropriação) ou judiciais (ingresso em juízo com a 
competente ação expropriatória), que visam declarar a vontade do Poder expropriante. 
 
A fase executória pode ser efetivada na esfera administrativa ou judicial.No primeiro caso 
tem-se a desapropriação amigável ou administrativa.No segundo caso, tem-se a 
desapropriação judicial. 
 
Em se tratando de "desapropriação amigável" o particular formaliza um acordo com a 
Administração, concernente ao valor da indenização, forma de pagamento, e data para a 
transferência da posse. Na judicial, só cabe ao judiciário o exame extrínseco e formal da 
declaração expropriatória, admitindo, se for o caso, o depósito provisório e concedendo a 
imissão na posse. 
 
DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS 
(LEI Nº 6015/73) 
Mister se faz nesse momento, para melhor intelecção, deixar consignadas algumas 
premissas atinentes aos princípios registrários em vigor. 
 
São princípios que regem o direito registrário pátrio, criados pelo legislador, de forma 
direta ou em decorrência da Lei, para garantir a eficácia dos registros e da segurança dos 
negócios imobiliários: 
 
a) publicidade; 
b) força probante ou presunção; 
c) legalidade; 
d) territorialidade; 
e) continuidade; 
f) especialidade; e, 
g) instância. 
 
- Dos princípios da continuidade e da especialidade: 
 
Embora todos estes princípios sejam importantes na formação e regularidade do domínio 
da propriedade, o que nos interessa aqui, à formação de uma concepção plena acerca do 
tema são as idéias emanadas pelos princípios da continuidade e da especialidade. 
 
- Da continuidade: 
O princípio da continuidade é aquele pelo qual somente se admite o registro de um título 
se a pessoa que nele aparece como alienante é a mesma que figura no registro como 
seu proprietário, nas chamadas aquisições derivadas (Lei de Registros Públicos, art. 
195). 
 
Em outras palavras, determina o imprescindível encadeamento entre os assentamentos 
pertinentes a um dado imóvel e às pessoas nele interessadas. 
 
Em vários artigos dispostos na Lei nº 6.015/73, o princípio da continuidade está 
consagrado, cabendo realçar o artigo 225. § 2º, no qual afirma que é irregular o título em 
que a caracterização do imóvel não coincida com o registro existente. 
 
Em suma, conclui-se pela intelecção do princípio, que o primeiro registro a ser realizado 
na égide da legislação atual, deverá manter a mesma descrição contida no registro 
anterior, caracterizado pela transcrição, nos moldes da legislação precedente (Decreto nº 
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4.857/39), ainda que não dispunha de rígidos imperativos legais acerca da precisão, 
localização e especificação dos elementos geográficos dos imóveis. 
 
Cumpre ressaltar que, essa suposta "manutenção" fiel dos dados referentes ao registro 
anterior não é absoluta, mas relativa, conforme adiante se comprovará. 
 
A expressão utilizada no caso de forma correta é "poderá", uma vez que, está facultado, 
ou em certas ocasiões, é imposto pela norma ao proprietário, a devida alteração da 
descrição imobiliária por meio de processo judicial de retificação, nos termos do artigo 
213 da Lei 6.015/73, de forma a adequar seu registro as determinações da nova lei. 
 
- Da especialidade 
Quanto ao princípio da especialidade, vale frisar que exige minuciosa individualização, no 
título, do bem a ser registrado, tratando dos dados geográficos do imóvel, máxime no 
tocante a metragens e confrontações. 
 
Contudo, a atual Lei de Registro Públicos, em seu artigo 225 e também no artigo 176 § 
1º, inciso II, número "3", passou a exigir rígido controle acerca da caracterização do 
imóvel, não podendo a exigência ser contornada por argumentos de qualquer espécie. 
 
Nesse sentido convém ressaltar a lição do grande mestre, Afrânio de Carvalho, "O 
princípio da especialidade significa que toda a inscrição deve recair sobre um objeto 
precisamente individuado" (Registro de Imóveis, Forense, 3ªEd., 1982). 
 
Continua ainda o renomado mestre, "A individuação dos imóveis, notadamente de seus 
característicos e confrontações e se número de inscrição atual, é, portanto, legalmente 
exigido nos atos de mutação jurídico real, sejam particulares, sejam judiciais" - idem. 
 
Pois bem, "a priori", denota-se uma incongruência entre dois princípios registrários 
vigentes, vez que, pautado na idéia da continuidade é permitido o ingresso no folio real 
de dados componentes do registro anterior, mesmo que sobrepujando, de certa forma, as 
regras atinentes ao princípio da especialidade, não de forma absoluta. 
É certo que descreve o art. 228 da lei 6.015/73 que a matrícula será efetuada por ocasião 
do primeiro registro a ser lançado na vigência deste ordenamento, com base nos 
elementos constantes do título e do registro anterior nele mencionado. Todavia, como é 
cediço, o instituto da matrícula, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a partir da 
vigência da nova lei registrária, teve o escopo de trazer ao sistema uma maior segurança 
e eficácia aos atos concernentes aos registros imobiliários, espelhando-se no sistema 
alemão, ou seja, um sistema cadastral, onde o registro de imóveis traz plena segurança 
ao adquirente. 
 
Destarte, a contar da prevalência do novo sistema, ficou determinado os requisitos 
necessários e indispensáveis para abertura da matrícula, a partir do qual passou a ser 
exigido um rígido controle acerca da caracterização do imóvel, não podendo superá-la 
argumento de qualquer natureza (art. 255 e 176, § 1º, inciso "3" da Lei 6.015/73), 
conforme já anteriormente assinalado. 
 
De efeito, não é facultado ao oficial delegado do registro, no uso de suas atribuições, 
utilizar-se de dados insuficientes, estando ele restrito as determinações legais, segundo 
as regras da legalidade, também inerente ao sistema de registros públicos. 
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Assim sendo, para proceder o registro do título apresentado e a respectiva abertura de 
matrícula, compete ao serventuário verificar se o título está de acordo com as exigências 
impostas pela vigente legislação, no que tange aos princípios registrários 
(disponibilidade, continuidade, inscrição, etc.) principalmente com referência as regras do 
princípio da especialidade, tendo o imóvel como certo e individualizado. Com respeito a 
esse assunto assim asseverou WALTER CENEVIVA: 
 
"Elementos informadores da matrícula - Permite a lei que o oficial colha no título, ou em 
registro anterior, os dados necessários à abertura da matrícula. Não se servirá, 
entretanto, de dados contraditórios, apesar da liberdade que a lei lhe faculta. A 
elasticidade encontrada para a primeira matrícula justifica-se sob a nova lei, devendo ser 
utilizada com cuidado pelo serventuário, nos limites do artigo 225, § 2º" (CENEVIVA, 
Walter, Lei dos Registros Públicos Comentada, 10ª ed., Saraiva: São Paulo, 1995, p. 
426). 
 
De toda forma, a jurisprudência tratou de sedimentar o atendimento no sentido da 
aplicação dos princípios da continuidade e especialidade, asseverando que a situação 
atual registrária do imóvel deve-se adequar a realidade jurídica vigente, por ocasião do 
primeiro registro a ser efetuado sob a nova lei. 
 
Neste sentido: 
 
"Primeira matrícula é momento oportuno para adequar o registro à realidade - Acordão do 
TJRS apreciou a questão referente a imóveis antes separados que se tornaram um todo 
único por destinação do proprietário. 
 
Considerou pertinente a exigência cartorária de se adequar seu assentamento à 
realidade por ocasião do primeiro registro sob a nova lei. O voto relator acentuou: 
"Entendo que o registro do imóvel, deve corresponder a realidade. A situação fática que 
se criou não corresponde mais à realidade". Esclareceu: "A averbação da construção 
significava apenas uma contratação de fato. Mas me parece que o momento em que se 
faz a transferência do imóvel, através da sucessão, é o momento adequado para que se 
exija a regularização da situação dos imóveis, principalmente atendendo a situação atual, 
em que a lei dos registro públicos, no seu art. 227, diz que todo imóvel objeto de título a 
ser registrado deve ser matriculado e que a matrícula será efetuada por ocasião do 
primeiro registro a ser lançado na vigência dessa lei, mediante os elementos constantes 
do título apresentado e do registro anterior nele mencionado." - idem, p. 427. 
 
Cumpre ressaltar ainda que, também quando se trate de registro a ser efetivado por 
ordem judicial, a regra deve ser mantida, segundo orientação da Corregedoria Geral de 
Justiça, ao qual descreve que o título judicial está sujeito as mesmas normas e 
formalidades dos outros títulos, no que se refere as regras do direito registrário, e não 
será registrado se em desacordo com essas regras (item 06 do capítulo XX das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e decisões do Conselho Superior da 
Magistratura). 
 
Um Uníssono é o entendimento de AFRÂNIO DE CARVALHO: 
 
"Não estão os títulos judiciais imunes à qualificação registrária, sob o estrito ângulo da 
regularidade formal. 
O exame da legalidade não promove incursão sobre o mérito da decisão judicial, mas à 
apreciação das formalidades extrínsecas da ordem e à conexão de seus dados com o 
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registro e sua formalização instrumental"(Registro de Imóveis, Rio de janeiro: Forense, p. 
249). 
 
Lembre-se que, nas denominadas desapropriações indiretas o particular visa não só a 
indenização pelas restrições totais do imóvel, como também a passagem da propriedade 
ao domínio público ao qual dar-se-á por ordem judicial, portanto, adstritas aos 
regramentos legais atinentes ao registro imobiliário. 
 
DAS TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO  
DE ÁREAS 
Para a execução de trabalhos técnicos de levantamento de áreas, sobretudo, as que são 
objeto de ações judiciais, é necessário pautar-se em normas técnicas vigentes para esse 
fim. 
 
A A.B.N.T. ( Associação Brasileira de Normas Técnicas), nesse sentido lançou a seguinte 
recomendação: "A localização de uma área no meio espacial que realmente condiz com o 
território atinente a sua descrição imobiliária deve pautar-se em referências pré-
estabelecidas por normas técnicas vigentes, que norteiam a execução de trabalhos dessa 
natureza". 
 
Contudo, com fulcro nas normas técnicas vigentes, conforme orientação do órgão 
competente, no que tange a localizacão de áreas, de rigor a observância no mínimo de 
alguns elementos técnicos, quais sejam: rumos ou azimutes e distâncias respectivas, 
bem como, e de forma inescusável, pontos da propriedade amarrados em rede oficial de 
coordenadas, UTM - Universal Transversa de Mercator. 
 
Trata-se esse sistema de projeção universal oficialmente adotado pelos órgãos 
responsáveis na elaboração de mapeamento sistemático, com, o qual torna eficaz 
qualquer levantamento e localização de áreas. 
DOS PROCESSOS JUDICIAIS 
As sentenças em que for condenada a Fazenda Pública estão sempre sujeitas ao 
reexame necessário (art. 475, inciso II do CPC) mesmo que nenhuma das partes recorra. 
 
O julgamento pelo Tribunal,por ocasião do "reexame necessário" ou recurso "ex officio", 
bem como dos recursos das partes, podendo ser unânime ou não. 
 
A partir daí o processo pode estar sujeito aos chamados recursos constitucionais 
(Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça e Recurso Extraordinário para o 
Supremo Tribunal Federal). Estes recursos estão sujeitos a um juízo de admissibilidade 
do Presidente do Tribunal de Justiça e também a um juizo de admissão nos respectivos 
Tribunais Superiores. São chamados recursos excepcionais ou extravagantes. 
 
DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS 
Julgados esses recursos, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no nosso caso, ou nos 
Tribunais Superiores, o processo entra na fase de execução. A execução contra a 
Fazenda Pública segue um rito especial, do art. 730 do Código de Processo Civil. O 
Estado é citado para opor embargos. Se não houver oposição, é expedido um oficio do 
juiz da causa ao Presidente do Tribunal que expede um precatório para o Chefe do 
Executivo. 
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O presidente do Tribunal de Justiça é a autoridade encarregada de controlar a ordem 
cronológica dos precatórios. Até dia 30 de junho de cada ano, os precatórios são 
apresentados e devem ser pagos até o final do ano seguinte. 
 
DA JUSTA INDENIZAÇÃO 
Ao termo jurídico "justa indenização", conforme previsto no artigo 5º - XXIV da 
Constituição Federal, deve corresponder o termo técnico, das perícias de engenharia de 
avaliações e as economia, chamado "valor de mercado". 
 
O jurista JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES, na sua obra clássica A Desapropriação 
à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, trata deste assunto com a respeitabilidade de 
quem foi Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
 
Destarte, para que haja justeza e justiça na indenização, é preciso que se recomponha o 
patrimônio do expropriado com quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque por 
ele sofrido em decorrência da expropriação. Não se deverá atribuir ao desapropriado nem 
mais nem menos do que se lhe subtraiu, porque a expropriação não deve ser instrumento 
de enriquecimento nem de empobrecimento do expropriante ou do expropriado (A 
Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 4ª edição, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999 p. 527) 
 
Para o Prof. JOSÉ CRETELLA JR., a indenização "... consistirá em quantia equivalente 
ao preço que a coisa alcançaria caso tivesse sido objeto de contrato normal (e não 
compulsório) de compra e venda".(Comentários à Constituição de 1988, Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1990, vol. I, p. 367). 
 
A indenização é exigência que se impõe como forma de buscar o equilíbrio entre o 
interesse público e o privado; o particular perde a propriedade e, como compensação, 
recebe o valor correspondente em dinheiro (em algumas hipóteses, substituído por títulos 
da dívida pública). 
 
O direito à indenização é de natureza pública, já que embasado na Constituição; a 
indenização deverá ser prévia, justa e em dinheiro.Poderá ser em títulos da dívida pública 
nas hipóteses dos arts. 182, § 4º, III, 184 da Constituição. 
 
Incluem-se nos cálculos da indenização as seguintes parcelas: 
 
1) O valor do bem expropriado, com todas as benfeitorias que já existiam antes do ato 
expropriatório. As que forem feitas após serão pagas as necessárias. Quanto às úteis, 
somente com a autorização do expropriante. 
2) Despesa com desmonte e transporte de mecanismos instalados e em funcionamento. 
3) Juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária. 
 
DOS LUCROS CESSANTES, JUROS COMPENSATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA 
 
- Dos Lucros Cessantes: 
Os lucros cessantes e danos emergentes, segundo Maria Helena Diniz, é a privação de 
um ganho lícito, que o lesado deixou de obter em virtude de uma lesão, ou um lucro de 
que se foi privado pela ocorrência de fato alheio à vontade. 
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Deve ser ressaltado que, no montante da indenização a ser paga ao expropriado, não 
deve ser computado lucros cessantes, ou seja, aquilo que o art. 1.059, do Código Civil 
Brasileiro, define como sendo "o que razoavelmente deixou de lucrar", porque estes são 
devidos apenas no caso de descumprimento de obrigação contratual e no caso de 
indenização por perdas e danos, que não é o caso das Ações de Desapropriação. 
 
A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabem lucros cessantes cumulados 
com juros compensatórios, salvo em casos excepcionalíssimos onde há perda de fundo 
de comércio de imóvel expropriado. A distorção conceitual, aqui, diz respeito à imposição 
de juros compensatórios sobre o valor da cobertura florestal (ela já seria a "renda" 
perdida do imóvel, não havendo sentido nesta cumulação) O certo seria indenizar pelo 
valor da "terra nua" (que é o de mercado) e somente sobre este valor incidir, quando 
houver efetiva perda da posse do imóvel e prejuízo comprovado, juros compensatórios. 
 
- Dos juros compensatórios: 
Nos casos de desapropriação, afim de ressarcir o expropriado pelo que razoavelmente 
deixará de lucrar, a jurisprudência nacional entende ser devido os juros compensatórios, 
desde que, o imóvel expropriado, seja capaz de produzir riqueza, ou seja, que ele seja 
produtivo e gere lucro. 
 
Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada 
imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do 
imóvel,levando-se em conta que a sua base de cálculo é a diferença entre a oferta inicial 
do poder público e o valor da indenização. Estes juros são aqueles que decorrem de uma 
utilização consentida do capital alheio (Súmula 164 e 618 do STF), e, incidem no 
montante de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. 
 
- Dos Juros Moratórios: 
Os juros moratórios "consistem na indenização pelo retardamento da execução da dívida" 
(Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, vol.3, 1998, Editora Saraiva). Nada mais são, 
portanto, do que o ressarcimento que decorre da mora, ou seja, do atraso do pagamento 
da dívida e, incidem sobre a mesma base de cálculo, no montante de 0,5% ao mês, ou 
seja, 6% ao ano, à partir da sentença transitada em julgado; não se confundem com os 
juros compensatórios, porque aqueles "compensam" o expropriado pela perda 
antecipada da posse; e este decorrem da demora no pagamento. 
 
- Da correção monetária: 
A correção monetária, nada mais é do que a recuperação do poder aquisitivo da moeda, 
o que implica em dizer que, a correção monetária não significa ganho, como é o caso dos 
juros. 
 
A correção monetária é calculada a partir do laudo de avaliação, que, de acordo com o 
art.1º da Lei 6.899 de 08.04.1981, determina que a correção monetária incide sobre 
qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários 
advocatícios. A respeito de correção monetária, a Sumula 561 do STF determina que "em 
desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da 
indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma 
vez". 
 
Ainda, nos casos de desapropriação, o Excelso Superior Tribunal de Justiça, por 
intermédios de Súmulas, estabelece que: 
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a) em desapropriações, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios; 
b) a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, 
não constitui anatocismo vedado em Lei; 
c) Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas 
relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.  
 
CRÍTICAS AO TRABALHO DA "COMISSÃO DE PERITOS DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICAJUREIA-ITATINS" 
Em abril de 1992 foi constituída por ato do Poder Judiciário do Estado de São Paulo 
(Portaria conjunta 01/92), uma comissão de peritos com o objetivo de uniformizar critérios 
a serem utilizados nas avaliações de propriedades localizadas dentro da Estação 
Ecológica da Juréia-Itatins, motivadas pela grande quantidade de ações de 
desapropriação que estavam sendo impetradas em função da criação daquela Unidade 
de Conservação. 
 
O documento preparado pela Comissão de Peritos da Estação Ecológica Juréia-Itatins 
teve como objetivo o desenvolvimento de critérios que seriam aplicados na valorização 
da chamada "terra nua", da cobertura vegetal e de outras benfeitorias que viessem estar 
presentes nas propriedades. 
 
O documento elaborado foi dividido em quatro partes: 
 
1. Avaliação de glebas rurais ("terra nua"), adotando-se o seguinte conceito para "terra 
nua: terreno na sua condição primitiva, ou seja, sem benfeitorias ou culturas, desprovido 
de todos os melhoramentos possíveis, e com vegetação em seu estado natural." 
2. Avaliação de glebas urbanizáveis, adotando-se o seguinte conceito: "serão 
consideradas glebas susceptíveis de urbanização aquelas que situarem-se dentro do 
perímetro urbano, ou zona de expansão urbana, e apresentarem características 
(localização, topografia, dimensão, acesso, melhoramentos públicos, etc) onde o seu 
melhor aproveitamento seja através de um loteamento." Considerou-se também como 
glebas urbanizáveis, para áreas dentro da estação Ecológica Juréia-Itatins, "aquelas 
localizadas defronte a orla marítima, independentemente de situarem-se ou não dentro 
de perímetro urbano, face ao potencial econômico das mesmas." 
3. Avaliação florestal, onde foram consideradas as "áreas desapropriadas dotadas de 
vegetação com aproveitamento econômico." 
4. Avaliação de benfeitorias, as quais foram classificadas nas seguintes categorias: casa 
tipo proletário (madeira e alvenaria); casa tipo modesto (madeira e alvenaria); casa de 
padrão baixo de acabamento; casa de padrão normal de acabamento; casa de padrão 
alto de acabamento; casa de barro armado; casa de pau-a-pique; ranchos; cercas e 
outros. 
 
Segundo nosso entendimento, o documento preparado pela comissão de peritos, que 
poder-se-ia chamar de "receituário", apresenta pontos falhos, os quais serão discutidos a 
seguir. 
 
- Avaliação florestal 
Com relação a este tema, o "receituário" está subdividido em vários itens, sendo que o 
primeiro diz respeito à determinação de volumes médios para toras, lenha e número de 
pés de palmito em formações florestais. 
 



 19 

Para compor este item os peritos adotaram diversas tipologias florestais, assumindo 
valores médios de volumes por hectare para tora, lenha e número de pés de palmito. As 
seguintes tipologias foram consideradas: 
 
a) Sítios florestais cobertos com Mata Atlântica já explorados pelo homem; 
b) Sítios florestais cobertos por Mata Atlântica primitiva não exploradas pelo homem; 
c) Sítios florestais cobertos com capoeira; 
d) Sítios florestais cobertos com cerrado; 
 
A seguir será comentado os principais erros contidos nas fixações dos parâmetros para 
cada uma das tipologias. 
 
- Sítios florestais cobertos com mata atlântica já explorados pelo homem 
Para estas condições, o "receituário" especifica os seguintes valores: 
 
Tora: 50 m3/ha, para árvores com DAP = 25 cm 
Lenha : 15 st/ha. 
 
Palmito: 6,2 dz/ha, para palmitos com diâmetro do miolo do creme acima de 2,5 cm. 
 
Obs: Convertendo-se o volume de lenha de metro estere para metro cúbico, utilizando-se 
o fator 1,4 que é razoável, teríamos apenas 10,7 m3/ha desse produto florestal. 
 
Dois absurdos ocorrem neste caso 
O primeiro diz respeito ao fato de que em uma floresta explorada, de maneira geral, 
extrai-se seletivamente as árvores maiores, de maior valor comercial, deixando-se 
somente as de menor diâmetro e menor valor comercial. Portanto não é provável que 
neste tipo de situação a floresta tenha uma quantidade menor de lenha do que madeira 
em toras. 
 
O segundo diz respeito à ocorrência de palmito em floresta secundária. Se a floresta foi 
explorada é pouco provável que existam pés de palmito "maduros" e em tão grande 
quantidade e com a característica especificada de diâmetro do creme. Fixar número de 
pés de palmito é um risco de erro muito grande visto que esse recurso é explorado 
indiscriminadamente em toda a Mata Atlântica, com difícil controle pelas autoridades. 
Portanto, os parâmetros estabelecidos pela Comissão de Peritos para esse recurso 
florestal não faz nenhum sentido e, por conseqüência, não pode ser admitido como 
correto. 
 
- Sítios cobertos com mata atlântica primitiva não explorados pelo homem. 
 
Para esta condição a "receita" dos peritos é a seguinte: 
Tora: 104 m3/ha, para árvores com DAP25 cm. 
Lenha: 32 st/ha ou 23 m3/ha. 
Palmito: 10,5 dz/ha, para palmitos com diâmetro do miolo do creme acima de 2,5 cm. 
 
O volume adotado pelos peritos foi extraído da publicação "Programa de Manejo das 
Florestas de Produção Estadual"de Dannis Heinsdijk e João C.C. Campos, os quais 
realizaram inventário florestal do Parque Estadual Carlos Botelho, em 1967. Um aspecto 
que os peritos não apresentam no "receituário", relacionado com esse volume, é que ele 
é sem casca e refere-se ao total. Ou seja, originalmente, ele é dividido em três partes: 
volume de madeira proveniente de espécies de alto valor comercial; volume de madeira 
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proveniente de espécies de segunda categoria do ponto de vista comercial, e volume 
proveniente de outras espécies, cuja categoria comercial não se encaixa nas duas 
primeiras, podendo-se considerá-las, portanto, como lenha. 
 
Os valores estimados para esses volumes, retirados da publicação acima referida, são 
aproximadamente: 43 m3/ha (madeira de 1ª), 19 m3/ha (madeira de 2ª) e, por diferença, 
58 m3/ha de lenha. O resultado do inventário feito no Parque Estadual Carlos Botelho 
estima ainda em 30 st/ha, o volume de madeira proveniente das copas de árvores, que 
convertido para metro cúbico sólido, mediante o uso do fator 1,4 representa, 
aproximadamente, 20 m3/ha. 
 
Desta forma, pode-se fazer a seguinte composição de volumes para aquela floresta: 
 
- volume total estimado: 140 m3/ha. 
- volume comercial: 62 m3/ha (madeira de 1ª e de 2ª); 
- volume de lenha: 78 m3/ha, resultado de 58 m3/ha de lenha proveniente de troncos de 
espécies não comerciáveis e 20 m3/ha de madeira proveniente de copas. 
 
Por esse fracionamento do volume total estimado para área do Parque Estadual Carlos 
Botelho, vê-se que o volume de lenha é mais de três vezes superior àquele prescrito 
pelos peritos no "receituário". O inventário realizado no Parque Carlos Botelho e vários 
outros elaborados pelo antigo IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal na 
área de ocorrência da Mata Atlântica, confirmam que esta formação florestal caracteriza-
se por apresentar muito mais lenha do que madeira comercial. 
 
Outro fato muito importante e que contribui de forma significante para os exagerados 
valores calculados pelos peritos para as indenizações de forma geral, é o preço único 
atribuído para a madeira. Como visto anteriormente, o volume comercial composto por 
madeira de primeira representa apenas 41 % do volume total disponível na floresta e, 
portanto, com maior preço no mercado. Ressaltamos que esta é a porção do volume que 
apresenta o maior preço de mercado. Portanto, o princípio utilizado na confecção do 
"receituário" de se atribuir preço único para a madeira disponível é um outro absurdo. O 
mercado madeireiro, como qualquer outro, é extremamente seletivo quanto as espécies. 
Há aquelas que são muito procuradas e que, portanto apresentam maior preço. Há 
também aquelas menos procuradas, que apresentam menor preço. 
 
- O efeito da aplicação do "receituário"para áreas cobertas com floresta nativa primitiva 
Para efeito de exemplificação, vamos considerar um exemplo hipotético de valoração de 
uma área, supondo que a propriedade a ser avaliada encontra-se dentro da Estação 
Juréia-Itatins, com área de 7.200 ha totalmente coberta por vegetação de Mata Atlântica 
e que o perito indicado resolva utilizar os critérios do "receituário". 
 
Para tanto adotaremos as seguintes premissas: 
 
* serão considerados apenas os volumes de madeira e lenha, por ser o palmito um 
recurso muito explorado, legal e ilegalmente, de difícil controle; 
* os preços únicos para madeira e lenha, serão os apresentados no "receituário" 
atualizados para janeiro de 2.000; 
* os preços diferenciados para madeira por categoria comercial. E para lenha, serão os 
levantados pelo IPT em janeiro de 1998, atualizados para janeiro de 2.000; 
* às estimativas de volumes total e comercial, será acrescentado 10 % para se converter 
para volume de casca; 
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* a cobertura vegetal presente nas áreas de preservação permanente não será valorada 
por ser não passível de indenização por transcurso de prazo prescricional de 20 anos, 
decorridos da edição do Código Florestal (Lei 4771/65); 
* fator de conversão metro estere para metro cúbico sólido: 1.4; 
 
 
Dados base para os cálculos(todos os volumes com casca): 
 
* áreas de preservação permanente (todos de morros, declináveis acima de 45º, 
nascentes e matas ciliares): igual a 1/4 da área total ou: 1.800 ha; 
* cobertura florestal a ser valorada: 7.200 - 1800 = 5.400 ha; 
* volume total do "receituário": 114,92 m3/ha; 
* volume de lenha do "receituário": 32 st/ha = 22,86 m3/ha; 
* volume comercial: madeira de primeira 47,23 m3/ha; 
* volume comercial: madeira de Segunda 21,27 m3/ha; 
* volume de lenha: 67,84 m3/ha; 
* preço único para madeira (do "receituário"): R$ 81,95/m3; 
* preço único para lenha (do "receituario"): R$ 7,84/st ou R$ 5,6/m3; 
* preço para madeira de primeira (IPT): R$ 49,19/m3; 
* preço para madeira de Segunda(IPT): R$ 27,95/m3; 
* preço para lenha(IPT):R$ 3,10/m3; 
* fator para converter volume com casca e sem casca: 0,86 (não aplicável à lenha); 
 
Condição 1: preços únicos sem o fator redutor de casca: 
 
Valor da madeira: 114,92 m3/ha x 5.400 ha x R$ 81,95/m3 = R$ 50.855.547,60 
 
Valor da lenha: 22,86m3/ha x 5.400 ha x R$ 5.6/m3 = R$ 691.286,40 
 
Total 1: R$ 51.546.834,00 Cinqüenta e um milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, 
oitocentos e trinta e quatro reais) 
 
Condição 2: preços diferenciados por categoria comercial de madeira sem o fator redutor 
de casca: 
Valor da madeira de primeira: 47,23 m3/ha x 5.400 ha x R$ 49,19/m3 = R$ 12.545.515,98 
 
Valor da madeira de segunda: 21,27 m3/ha x 5.400 ha x R$ 27,95/m3= R$ 3.210.281,10 
 
Valor da lenha: 67,84 m3/ha x 5.400 ha x R$ 3,20/m3 = R$ 1.172.275,20 
 
Total 2: R$ 16.928.072,00 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e oito mil, setenta e 
dois reais) 
 
Observa-se nas condições analisadas, que os valores da mesma cobertura florestal 
variam significativamente. Para a condição 1, que é a utilizada pelos peritos nos seus 
laudos, o valor da cobertura florestal da propriedade hipotética, seria de R$ 
51.546.834,00 que, se comparado com a condição 2 o valor da cobertura florestal cairia 
para R$ 16.928.072,00, uma redução de 3 vezes. 
 
O simples fato de se classificar as espécies florestais encontradas em inventário, em 
classes de comercialização e atribuindo preços diferenciados para elas, preços que 
podem ser obtidos em pesquisa de mercado junto as serrarias ainda em operação, por 
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exemplo na região de Registro, nota-se que o valor da cobertura florestal reduz ainda 
mais. 
 
Ainda que pela forma como "receituário" está estruturado com relação à parte florestal, o 
resultado de sua aplicação é a supervalorização da cobertura vegetal de propriedades 
localizadas dentro da Estação Ecológica Juréia-Itatins. O pior é que os procedimentos 
contidos nesse famigerado "receituario", que é o "muro de arrimo" dos peritos para 
justificar as indenizações que vem sendo calculadas, estão sendo extrapolados para 
outras Unidades de Conservação, inclusive para áreas localizadas em outros Estados, 
como é o caso do processo 470/93, na área localizada dentro da APA de Guaraqueçaba, 
no Estado do Paraná. 
 
- Sítios florestais cobertos com capoeira 
 
Para esta condição, a "receita" dos peritos é a seguinte: 
 
Toras: inexistentes em volume comercial; 
Lenha: 27 st/ha = 12,29 m3/há; 
Palmito: inexistente em volume comercial. 
 
Para uma condição de capoeira, a quantidade de lenha é muito baixa, pois capoeira 
caracteriza-se por ser constituída por árvores finas que prestam-se tão somente para 
lenha e certamente, em quantidade muito superior à apresentada no "receituario". O 
volume disponível, por sua vez, dependerá da condição em que a capoeira se encontra, 
que poderá variar em função de explorações feitas ou em andamento. 
 
- Sítios florestais cobertos de cerrado 
 
Para esta condição, a "receita" dos peritos é a seguinte: 
 
Toras: 25m3/ha, para DAP25 cm; 
Lenha: 40 st/ha = 28,6 m3/ha; 
Palmito: volume de palmito acima de 2,5 cm de miolo do creme = 4,1 dz/ha ou 49 pés/ha. 
 
Este é um dos muitos absurdos presentes no "receituário" preparado pela comissão de 
peritos, uma vez que dentro da Estação Ecológica Juréia-Itatins, não ocorre a formação 
cerrado. A Estação localiza-se no sul do Estado de São Paulo, abrangendo parte dos 
municípios de Iguape, Peruíbe, Itariri e Miracatu, confrontando-se ainda com o de Pedro 
de Toledo. Por outro lado, no Estado de São Paulo, "o cerrado ocorre principalmente na 
região centro-norte, interrompido por outras formações vegetais, como nas proximidades 
de Campinas, Ribeirão Preto, Franca Altinópolis" (TOLEDO FILHO, D.V. Composição 
florística e Estrutura Fitossociológica de Vegetação de Cerrado no município de Luis 
Antonio (SP). Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP. 1984. 173 p.). Portanto, 
não tem sentido este item estar contido no "receituário"para inventário florestal de áreas 
dentro da Estação Ecológica Juréia-Itatins. 
 
Afora os aspectos acima discutidos, temos ainda no item 5 do "receituário", que trata dos 
critérios para elaboração de inventários florestais objetivando a "uniformização de 
procedimentos mínimos e fixação dos parâmetros", outros absurdos como: 
 
- Recomendação de apenas dois sistemas de amostragem -sistemático e aleatório. 
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Em muitas áreas é necessário a estratificação da floresta em diferentes tipologias, 
técnica que facilita os trabalhos de campo, reduz custos e os resultados são mais 
precisos. Este sistema é pouco utilizado pelos inventariantes contratados pelos peritos. 
 
- Número de amostras a serem medidas em um inventário está fixado em função da área 
da propriedade. 
Este é um procedimento totalmente contra as regras estatísticas de determinação do 
número de amostras em inventários florestais. Este número é dependente da variância da 
variável de interesse e não da área. 
 
- Locação das amostras em plantas com distâncias amarradas aos carreadores ou as 
divisas. 
Este procedimento refere-se as florestas plantadas, onde os talhões são separados por 
aceiros, denominados carreadores. Em matas nativas não há esses carreadores, 
portanto, tal procedimento fica inutilizado, sendo absurdo. 
 
Por outro lado, existem informações que o "receituário" indica e que raramente são 
apresentadas nos inventários florestais que incluem: 
 
- Relação de espécies florestais de interesse econômico, em extinção, exploráveis e 
remanescentes - estas informações também raramente aparecem nos inventários 
realizados. Como visto acima. A classificação das espécies em classes comerciais, 
apresentando preços diferenciados para cada classe, contribui para reduzir de forma 
significativa o valor da cobertura florestal da área. 
- Área basal por hectare - informação nunca apresentada. 
- Cálculo do erro do inventário florestal realizado. 
- Volume sem casca. 
 
Em resumo, um "receituário"para elaboração de inventários florestais aplicado 
indiscriminadamente é um absurdo e desnecessário, visto que pode apresentar vícios 
que levam a erros grosseiros da avaliação do potencial econômico da cobertura vegetal 
de uma propriedade. As técnicas para execução de inventários florestais são ensinadas 
nas universidades e cabe ao técnico executor, aplicá-las de forma ética e correta. Pode-
se, no máximo, escrever-se procedimentos para um determinado inventário, mas não um 
documento de aplicação genérica como uma norma técnica. 
 
Ao que tudo indica, a aplicação do "receituário" da EEJI confere às matas um alto valor 
comercial, valor que é o maior componente das indenizações milionárias e que é 
absolutamente desconhecido pelo mercado imobiliário. 
CONSEQUÊNCIAS DOS PROCESSOS  
DE DESAPROPRIAÇÃO 
A adoção de medidas por parte do Estado ou dos proprietários dos imóveis, com o 
objetivo de sanear os problemas e constituir de direto e de fato as Unidades de 
Conservação Ambiental, deram origem a processos judiciais, que nos trouxeram à 
investigação objeto da presente CPI. 
 
Como conseqüência dos processos de desapropriação, quer sejam direta ou indireta, 
deveríamos ter a justa indenização dos proprietários das áreas e a conseqüente 
transferência da propriedade das mãos privadas para a propriedade pública. 
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No caso de processos em que se pretende a indenização apenas pelas limitações do uso 
da propriedade, o Estado deveria manter controle sobre o uso da propriedade que, 
porém, manter-se-ia sob domínio público. 
 
Ocorre que, ainda que tenham havido desapropriações corretas e justas, em muitos 
casos o que se observou foi a condenação do Estado ao pagamento de valores 
exorbitantes e que superam em muitas vezes os valores reais das propriedades. 
 
Muitos processos ainda estão em curso e cuja demanda, salvo maiores cuidados, 
culminarão do mesmo modo, com a condenação do Estado ao pagamento de somas 
vultuosas e que, chamam a atenção de qualquer observador mais cuidadoso. 
 
Ao que podemos constatar, até a presente data, o número total de processos judiciais 
deste tipo, somam 1169 (um mil, cento e sessenta e nove) feitos, distribuídos da seguinte 
forma: 
 
Parque Estadual da Serra do Mar: 378 processos; 
Parque Estadual de Jacupiranga: 95 processos; 
Parque Estadual de Ilhabela: 129 processos; 
Estação Ecológica da Juréia-Itatins 199 processos; 
Outros Parques e Estações Ecológicas: 59 processos; 
Áreas de Proteção dos Mananciais RMSP: 132 processos; 
Tombamentos e Áreas de Proteção Ambiental: 83 processos; 
Outras Unidades de Proteção Diversas: 94 processos; 
TOTAL:1169 processos. 
 
Das ações oriundas dos processos de desapropriação de áreas para preservação 
ambiental, cerca de 32% em torno de 350 casos estão julgadas em definitivo e os demais 
68% (cerca de 850 casos) encontram-se nas mais diversas fases processuais, pendentes 
de decisão final, portanto. 
 
Este percentual não se repete em relação aos precatórios expedidos no período 
1992/2001, seja porque há processos definitivamente julgados que ainda não houve 
exposição de precatórios, seja porque há precatórios de exercícios anteriores à 1992 que 
ainda estão em andamento diante de incidentes na fase de execução. 
 
Do parágrafo total de processos que já estão em fase de precatórios expedidos no 
período de 1992/1999, para se ter uma idéia da grandeza do problema, do total de 
processos que já estão em fase de precatórios, expedidos no período de 1992/2001 e 
que somam R$ 5.587.514.003,97, 1,8% do total de processos ou seja, 114 processos 
correspondem às ações ambientais que equivalem a 59,94% do total a que o Estado foi 
condenado a pagar, ou seja, R$ 3.348.936.432,96 e, o restante, 98,2% do total de 
processos, que correspondem as ações não ambientais, equivalem à 40,06% do total à 
que o Estado foi condenado a pagar, ou seja, R$ 2.238.577.571,02, à valores atualizados 
a março de 2001. 
 
Do levantamento dos precatórios oriundos de ações ambientais, do período 1992/2001, 
ou seja, do volume total de cerca R$3,3 bilhões, observamos que os 114 processos estão 
assim distribuídos, sem considerar o valor dos juros compensatórios, após a inclusão do 
respectivo precatório na ordem cronológica: 
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- 11 casos, estão suspensos, ou retidos ou foram cancelados e, equivalem ao valor total 
de R$1.402.132.542,46; 
- 9 casos estão "sub judice" porém, sem suspensão, e equivalem ao valor total de 
R$622.317.207,16; 
- 26 casos ainda não tem trânsito em julgado quanto ao mérito, e equivalem ao valor total 
de R$718.802.402,42; 
- 68 casos ainda são objeto de estudo por parte da Procuradoria Geral do Estado afim de 
identificar o tipo de ação a ser interposta pelo Estado e, equivalem ao total de 
R$605.684.280,92. 
 
Há outros casos ambientais mais antigos que estão sendo objeto de levantamentos, 
relativos a precatórios objeto de parcelamento constitucional (8 anos a partir de 1988), o 
que deve elevar estes valores. Há também casos mais antigos que dependem de 
levantamentos mais aprofundados que estão em curso. Note-se, também, que há 
processos já com trânsito em julgado sem precatório expedido, seja porque há discussão 
em fase de embargos à execução, seja porque o credor aguarda o decurso de prazo para 
a rescisória. 
 
DOS TRABALHOS DA CPI 
De maneira geral, podemos dizer que os problemas apurados pela CPI e que geraram as 
superindenizações, estão divididos basicamente nos seguintes aspectos: 
 
A - Aspectos jurídicos e legais: 
- quanto a titularidade, a dominialidade e a localização dos imóveis; 
 
- quanto a incidência de lucros cessantes, juros compensatórios, juros moratórios, 
correção monetária; 
 
- quanto a incidência das custas processuais, e, dos salários e honorários periciais e 
advocatícios; 
 
B - Aspectos periciais: 
- quanto ao procedimento de separar a "terra nua" da cobertura florestal; 
 
- quanto ao inventário florestal; 
 
- quanto ao método de valoração da cobertura florestal. 
 
C - Aspectos Gerais: 
- quanto as definições da defesa dos interesses do Estado; 
 
- quanto ao descompromisso do julgador. 
 
 
DOS FATOS 
A CPI foi constituída com a finalidade de averiguar a existência e os fatos relacionados à 
chamada Indústria da Indenização Ambiental no Estado, decorrente das indenizações de 
áreas situadas em unidade de conservação ambiental. 
A CPI, no início dos trabalhos, após eleger seu Presidente, Vice-Presidente e designar 
Relator, houve por bem ouvir pessoas e representantes de órgãos envolvidos com o fato 
determinado, dando-lhes oportunidades para externas suas opiniões e informações, 
buscando, em suma, democratizar nossos trabalhos. 
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Como vimos, a CPI, no curso dos trabalhos e nos termos do art. 28 do Regimento Interno 
da Alesp, designou membros credenciados para assessorá-la, sem direito a voto. Foram 
designados técnicos de reconhecida competência e representantes de entidades 
idôneas. 
 
Em linhas gerais, verificamos que as ações com pedido de indenização decorrem pelas 
seguintes situações: 
 
a) Proposta ação de indenização, o juiz nomeia perito para avaliação da área que, por 
sua vez, contrata terceiro (normalmente, engenheiro florestal), para elaboração de 
inventário florestal. 
No inventário florestal estaria determinado a valor da cobertura vegetal (qualidade) e o 
volume de madeira existente na área.  
O volume de madeira refoge do paradigma normalmente indicado por peritos que retrata 
a Serra do Mar - Parque Estadual Carlos Botelho. 
A qualidade da madeira indicada, no mais das vezes, é de primeira ou segunda 
categoria, sempre distoando da real composição da Serra do Mar, na qual 90% (noventa 
por cento) é lenha. 
De posse desse documento, o perito judicial simplesmente acresce o preço proposto pelo 
inventário ao valor da terra nua. Consequentemente, o valor torna-se manifestamente 
superior ao valor de mercado praticado na mesma área.  
Se a mesma área fosse vendida sem essa forma de cálculo, os valores seriam bem 
inferiores, mesmo porque a madeira que existe no local é absolutamente inviável de ser 
retirada, portanto, sem valor algum. 
Alguns engenheiros florestais estão sendo investigados, tanto por esta CPI, quanto pelo 
Ministério Público, dentre os quais podemos citar Sergio Bianchi Fajardo e Jorge Oneto, 
sendo que o último também atua como perito judicial, ambos inquiridos por esta CPI na 
qual reconheceram que podem ter ocorridas falhas na elaboração do inventário  
 
b) Outro tipo de fraude decorre da realização de pedido sem comprovação robusta da 
dominialidade. 
 Já houve, em diversas ocasiões, a constatação por técnicos e especialistas de 
sobreposição de áreas.  
Isto significa que a mesma área, objeto do pedido de indenizatório, havia sido ou está 
sendo pleiteada em novo pedido por dois ou mais supostos proprietários. 
Diversas situações como esta já foram objeto de laudo da Secretaria do Meio Ambiente 
e, para fins ilustrativos, apresentamos o caso JNL (ex-Della) que detém, atualmente, o 
maior precatório do Estado de São Paulo (aproximadamente R$ 1.300.000.000,00 (UM 
BILHÃO E TREZENTOS MILHÕES DE REAIS), referente a uma fazenda na Serra do 
Mar. Observa-se que 90% (noventa por cento) da área já foi objeto de pedido 
indenizatório por parte de Silvestre de Lima Neto (precatório já pago pelo Estado de São 
Paulo) 
 
c) A situação descrita no item b, no mais das vezes, decorre de títulos de dominialidade 
pouco robustos, sem a devida comprovação da cadeia sucessória. 
Nesta CPI foi ouvido o Delegado do Cartório de Imóveis de Ubatuba para esclarecer o 
problema de dominialidade da área objeto dos processos promovidos por Silvestre de 
Lins Neto e Della, porque ambos os requerentes se apresentaram em Juízo como 
supostos proprietários. 
Evidentemente, se houve sobreposição de áreas, não houve rígido controle de títulos de 
domínio, razão pela qual entendemos fundamental que a Corregedoria-Geral da Justiça 
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deflagre correição nos Serviços de Registros de Imóveis onde constam os registros da 
área abrangida pelo Parque Estadual da Serra do Mar. 
 
d) O Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa por falsa perícia 
contra o engenheiro José Eduardo Narciso, que tramita na Comarca de Jacupiranga,  
Salientamos, outrossim, que no Ministério Público já abriu diversas portarias para 
investigação da conduta de outros peritos judiciais, dentre os quais, exemplificadamente, 
podemos citar: 
a) Jorge Oneto  
b) José Eduardo Narciso (foi perito em mais de 60 processos) 
c) José Luis Neves Lorena 
d) José Lasmar Filho 
e) Luiz Edson de Castro 
f) Carlos Eduardo Pimentel 
g) André Leme Guimarães 
 
Releva notar caso o Estado de São Paulo for condenado a pagar indenização nos 1.200 
(mil e duzentos) processos que tramitam na Justiça, estima-se, o valor poderá alcançar a 
exorbitante quantia de R$ 50.000.000.000 (CINQUENTA BILHÕES DE REAIS). 
 
Apresentamos, também, o caso da Prefeitura de Caraguatatuba, na qual o Sr. José 
Lasmar Filho (na ocasião atuando como assistente técnico da Municipalidade de 
Caraguatatuba) firmou um contrato com a cláusula "ad exito", visando ser remunerado 
com base em proporções que derivavam do valor da condenação (documentos anexos).  
Neste caso de Caraguatatuba, julgada a ação de indenização, o Estado foi condenado a 
pagar indenização de quantia exorbitante, razão pela qual o Sr. José Lasmar reclama o 
pagamento de sua remuneração no valor aproximado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões 
de reais), sendo que já lhe foi pago aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais). 
 
Essa singela descrição de fatos nos permitiu apresentar encaminhamento de sugestões 
ao Presidente do Tribunal de Justiça para que sejam levadas aos órgãos competentes, 
além de recomendar-se aos Excelentíssimos Juízes para adoção de algumas cautelas. 
 
Assim, com o intuito de preservar o erário, em cumprimento aos princípios da moralidade 
e do interesse público, durante os trabalhos da Comissão, requereu-se ao Tribunal de 
Justiça, como medidas urgentes: 
 
1. Que a Corregedoria-Geral da Justiça procure viabilizar o cadastramento e cartografia 
das escrituras referentes às áreas, em meio digital geo-referenciado (com coordenadas 
geográficas definidas). 
As escrituras dos imóveis objeto de ação contra a Fazenda do Estado, quer diretas ou 
indiretas, deverão ser transpostas em planta oficial. Após a localização cartográfica 
deverá ser analisada a área correta do imóvel. 
Caso a descrição dos limites do imóvel contida na escritura não seja suficiente para a 
correta localização do mesmo, deverá ser emitido relatório técnico pelo Cartório de 
Registro de Imóveis ao qual está filiada a matrícula, o qual deverá ser distribuído para juiz 
da causa. 
A esta tarefa será dado caráter prioritário dado que o cadastramento pode ajudar a 
suspender pagamentos de indenizações de imóveis cujas delimitações são suficientes 
para sua correta localização, sem a qual o Estado corre permanente risco de indenizar 
duas vezes a mesma área, ou parte da área. 
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2. Estudo da situação vivenciada em relação aos pedidos de indenização em áreas de 
proteção ambiental, recomendando e esclarecendo aos MM. Juízes de Direito como as 
fraudes ocorrem e o modo como elas se processam. 
 
No caso de dúvidas quanto as perícias realizadas no processo, bem como quanto a 
aptidão técnica do perito indicado, que seja sugerida a suspensão do processo, nos 
termos da lei processual civil, até a adoção de medidas efetivas para normalização e 
regramento. 
 
CONSTATAÇÕES DAS INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA CPI 
A Comissão teve oportunidade de ouvir depoimentos que comprometem a lisura do 
comportamento e dos atos praticados pelos próprios depoentes, em relação às 
desapropriações, tais como: 
 
- A compra que fez um depoente, de imóvel situado dentro de um Parque, com o 
propósito implícito de promover o pedido de supervalorização;  
 
- A confissão do titular do Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba, o Sr. Aloyzio 
Cabral da Cunha Canto, do conhecimento que tem, de registros irregulares em seu 
cartório, e de sua omissão de solicitar as diligencias necessárias para anular os registros 
com vício insanável e determinar a correção das irregularidades; 
 
- A confissão do perito José Lasmar Filho que periciou duas áreas sobrepostas, em 
processos expropriatórios incorretos distintos, e não denunciado a superposição, 
considerando "legitimo" o domínio dos dois titulares; 
 
- A confissão do perito José Lasmar Filho de ter assumido o ônus do processo 
expropriatório do Município de Caraguatatuba contra o Estado, de terras por ele 
reconhecidas como devolutas. O processo foi ajuizado e o Estado condenado a pagar um 
preço por ele mesmo estimado, e pior, por uma área reconhecida pelo próprio perito, de 
propriedade do próprio Patrimônio Público Estadual. 
 
- As constatações feitas durante os depoimentos de perito, assistentes técnicos e do 
titular de Cartório de Registro Imobiliário de Ubatuba, Sr. Aloyzio Cabral da Cunha Canto, 
somados aos depoimentos dos Doutores Antônio Telejinski e Marcelo Danelluzzi, nos 
permitiram observar e concluir que: 
 
1 - Há irregularidades e vícios no registro imobiliário dos bens sobre os quais se postula 
indenização por restrição ambiental pretendida "expropriação", envolvendo regiões com 
conhecido conflito fundiário como o Litoral e o Vale do Ribeira. 
 
2 - Há casos em que a propriedade territorial sobre a qual se alega apossamento pela 
Administração Estadual não aparece perfeitamente individualizada no registro imobiliário, 
conforme exige a legislação. Todavia, perito e juiz passam ao largo do comando legal e 
admitem avaliar a área com base na descrição obtida em planta e memorial trazidos pelo 
autor da propositura, cujos dados contém confrontações e características que inovam a 
descrição constante no registro imobiliário, baseados em documentos não hábeis à prova 
de propriedade e nem à sua dimensão, podendo ou não exprimir a situação real. 
 
3 - Observou-se, também, que há casos nos quais a própria serventia do registro 
imobiliário também contribui para a falta de confiabilidade na localização e orientação da 



 29 

propriedade, quando inseriu dados no cadastro fiscal de imóvel, ofertados por declaração 
do próprio contribuinte, desrespeitando o ensinamento que diz que é o registro imobiliário 
que deve trazer racionalidade e eficácia ao cadastro fiscal e, não o contrário. 
 
A não observância do princípio, por si só, já é fonte inesgotável de incerteza e 
insegurança. 
 
4 - Há casos em que peritos ignoraram a falta de especialização do Registro Imobiliário 
como também, em alguns casos, avaliaram, por exemplo, uma mesma gleba em 
processos distintos, propostas por "diferentes proprietários" e objeto de inscrições em 
diferentes serventias; 
 
5 - Constatou-se que há pelo menos seis peritos, que acabaram sendo nomeados em 
todas as Comarcas dos Litoral e Vale do Ribeira, nos processos que tratam de 
desapropriações; 
Além dos problemas até aqui elencados e que tem origem na regularidade quanto à 
titularidade da área, foram constatados outros problemas: 
 
6 - A adoção de critério padronizado de avaliação transformou imóveis rurais, 
desprovidos de benfeitorias e situados em áreas de baixo valor de mercado, em 
propriedades cujo preço só encontramos paralelo aos praticados no mercado imobiliário 
das localidades urbanas mais nobres de nossas metrópoles; 
 
7 - O critério padronizadoutilizado para avaliação dos imóveis consistia em separar o 
valor da terra nua, que no fundo, é equivalente ao valor de mercado do imóvel, da 
cobertura vegetal, ou se constitui em fonte de superavaliação. Na apuração do valor dos 
produtos florestais, o perito nomeado, normalmente Engenheiro Civil, contratava 
Engenheiros Florestais para avaliação do inventário florestal; 
 
8 - Pior é que este método encontrou respaldo em decisões judiciais, conforme podemos 
constatar nos termos das decisões do Supremo Tribunal Federal, no processo RE 
100.717, em acórdão do Ministro Francisco Rezek, bem como em muitos outros acórdãos 
 
9 - Há caso em que o Engenheiro Florestal Jorge Oneto afirma que não sabia que o 
inventário florestal estava sendo feito para fins de avaliação de área para efeitos de 
desapropriação; 
 
10 - Houve também denúncia de que a contratação do Engenheiro Florestal Jorge Oneto 
era feita diretamente com a parte interessada, inclusive o pagamento, sem qualquer tipo 
de arbitramento ou mediação do Juiz da causa, derrubando a fronteira que deve haver 
entre a eqüidistância do avaliador da justiça e os antagônicos interesses das partes. 
 
Nos casos trazidos à CPI e em razão dos depoimentos realizados, foi possível de 
princípio, dizer que o pagamento do inventário florestal é realizado sem que haja 
qualquer documentação processual. Tal atitude, ainda que dependente de comprovação, 
confere cores ainda mais escuras a um quadro já bastante sombrio pois é fato que os 
Engenheiros Florestais contratados afirmam que os contratantes não especificavam que 
o inventário seria utilizado para fins de valorização econômica da área; em outra 
perspectiva, os próprios elaboradores do inventário florestal admitem que o levantamento 
jamais poderia ser utilizado para fins de valorização econômica da propriedade. 
11 - Houve caso em que o perito judicial confessou que o valor atribuído aos produtos 
florestais estavam superestimado, não correspondendo ao valor de mercado; 
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12 - De fora a parte o até aqui constatado, afloram ainda às falhas periciais que não 
puderam ser rechaçadas pelos peritos e pelos responsáveis pelos inventários florestais, 
como a ausência de classificação da madeira por qualidade de fuste; ausência de 
separação das espécies por classes de exploração; 
 
13 - Ainda, claudicam os laudos, quanto aos custos envolvidos na suposta 
exploração,não havendo qualquer estudo de viabilidade econômica que pudesse ter o 
mínimo de consistência do método utilizado;  
 
14 - Ainda, constata-se que muito mais do que errôneas e inépcia das perícias, 
informações sobre invasões consolidadas nas áreas, foram omitidas. 
 
15 - Também, constata-se omissão, acerca de imóveis improdutivos, com o propósito de 
superestimar o valor da indenização; 
 
16 - O desprezo das perícias pelo valor de mercado dos imóveis expropriados e a 
exacerbado do valor de uma cobertura vegetal, inexistente no volume declarado nas 
perícias, tem levado juízes a atribuir valor irreal à muitas desapropriações. 
 
17 - Não bastasse todos esses problemas, constatou-se também que há casos em que 
os proprietários promoveram ações expropriatórias contra o Estado, quando muitas das 
restrições à exploração econômica do imóvel decorrem de legislação anterior à criação 
da área de proteção ambiental do Estado, sendo grande parte decorrente do próprio 
Código Florestal, Lei Federal, portanto. Nos casos em que existem também restrições 
impostas pela União verificou-se a possibilidade do proprietário em obter dupla 
indenização. Nestes casos, também ocorrem de serem consideradas na indenização, 
àreas que jamais poderiam sofrer exploração, como as áreas de preservação 
permanente. 
 
18 - Verificou-se, também, que as avaliações jamais levaram em conta o custo da 
suposta exploração econômica da madeira; desconsiderando as dificuldades de acesso e 
os custos daí decorrentes. 
 
Pode-se constatar, portanto, que, conforme apurou a presente CPI, as normas técnicas 
vigentes e imprescindíveis aos levantamentos de áreas, são olvidadas, sobretudo junto 
aos respectivos registros imobiliários, quando não, e de forma mais gravosa, realizadas 
pelos peritos judiciais, quando da apresentação de laudo avaliatório. 
 
Desse modo, restou comprovado que em grande parte dos casos de indenização 
imputadas ao Estado, além dos valores exorbitantes, pautavam-se em registros 
imobiliários inconsistentes, desprovidos de qualquer característica física do imóvel, das 
quais sequer informavam as respectivas áreas, normalmente registradas pelo instituto da 
matrícula, ou seja, já na vigência da atual legislação, sob a égide dos preceitos 
anteriormente emanados. 
 
Tal situação encontra-se inconcebível, uma vez que, diante dos argumentos expendidos, 
e considerando a potencial transferência do imóvel ao final da ação, ao patrimônio 
público, tornar-se-ia, indispensável previamente que o pretenso autor, somente 
ingressasse em juízo após regularizar seu registro conforme determina as normas 
vigentes, sobretudo, quanto a individualização e especificação do imóvel, dado que a não 
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observância desses preceitos, poderia acarretar a obrigação do poder público indenizar 
área que potencialmente poderia prejudicar a efetiva transferencia do patrimônio público. 
 
Como já mencionamos, pode-se constatar que os registros imobiliários e levantamentos 
técnicos dos quais consubstanciam-se a grande maioria das ações de desapropriação 
indireta, são totalmente desprovidas de elementos técnicos satisfatórios e exigíveis à 
identificação perfeita dos imóveis. 
 
Como não se bastasse, de rigor, alguns peritos quando da confecção das respectivas 
perícias técnicas avaliatórias, desdenharam-se totalmente a estas questões, efetivando a 
localização dos imóveis de forma negligente e aleatória, embasadas muitas vezes, nos 
dados constantes dos levantamentos apresentados pelos autores interessados, sem 
aterem-se necessariamente, e de forma exclusiva, aos elementos constantes do registro, 
como de fato deve ocorrer. 
 
De maior surpresa e gravidade, comprovado também na CPI, foi a constatação da 
utilização pelo perito judicial, sob sua conta e risco, de levantamento topográfico do 
imóvel, "a priori", inexistente ou inconsistente, para promover a avaliação respectiva. 
 
Torna assim forçoso concluir que, tal negligência, para não se dizer imperícia promovida 
pelos peritos e assistentes técnicos, conforme podemos verificar na CPI, ocasiona 
diversas e malfadadas sobreposições de imóveis, bem como as irregularidades dominiais 
observadas em grande parte das ações indenizatórias ambientais. 
 
Ficou comprovado que, em decorrência deste tipo de problema, o Estado já pagou por 
área cuja indenização vem sendo pretendida em outro feito, sem que fosse comprovado 
o mesmo domínio da parte daquele que já foi indenizado. 
 
Feitas estas constatações, passaremos daqui por diante, à analisá-las por classes de 
erros e problemas: 
 
DOS JUROS MORATÓRIOS: 
A jurisprudência dominante é no sentido de que os juros moratórios deviam incidir à partir 
do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
 
Como a Administração Pública é obrigada a respeitar as normas vigentes, referentes ao 
orçamento e ordem cronológica de pagamentos, mesmo que se quisesse, o 
administrador não poderia saldar o débito no mesmo exercício financeiro em que foi 
legalmente constituído, por proibição legal. 
 
DA CORREÇÃO MONETÁRIA 
Se não bastasse, sobre o valor da avaliação do imóvel incidir a cobrança de juros 
compensatórios com vistas a indenizar o proprietário pela perda antecipada do imóvel, 
juros moratórios para ressarcir o proprietário pelo retardamento no pagamento da dívida, 
ainda teremos sobre todos esses valores, acumulados, a incidência da correção 
monetária, visando corrigir as distorções da moeda desvalorizada por decorrência da 
evolução da economia. 
 
Imagine-se diante das mudanças de moeda nos últimos vinte anos e, ante a inflação 
galopante em anos anteriores que chegou à atingir a cifra de quase 2000 % (dois mil por 
cento) num ano, qual a percentagem incidente sobre o valor base para indenização, para 
se chegar ao valor atual a ser pago. 
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Não é por acaso que os valores a serem pagos pelo Estado tem escandalizado toda 
opinião pública. 
 
A inflação alta e descontrolada é uma das responsáveis pela ocultação dos valores 
absurdos que o Estado tem sido condenado à pagar. 
 
Os agentes públicos têm afirmado que a inflação alta e descontrolada é a responsável 
pelo descontrole do Estado no desconhecimento do valor real das indenizações, 
justificativa inaceitável para Governos competentes, planejados e zelosos para com o 
erário. 
 
Entretanto, ainda que inaceitável a justificativa, a realidade é que corrigido o valor base 
da condenação a partir da data da posse do imóvel por parte do Estado, com as 
mudanças de moeda, considerando a inflação mesmo nos períodos desconsiderados 
para outras atualizações monetárias, os valores das indenizações tem se multiplicado 
fantasticamente, alegando-se como a melhor aplicação financeira de todos os tempos, 
mormente porque o valor real da terra, em nosso país, mesmo as produtivas de melhor 
qualidade e situadas nas regiões mais nobres, sofreram acentuadas desvalorizações nas 
últimas décadas. 
 
Desta forma, além das absurdas avaliações, os valores ainda foram acrescidos de não 
menos valorização uma vez que são acrescidos de lucros cessantes, juros 
compensatórios e, sobre esses, aplicando-se juros moratóros, e, ainda, a correção 
monetária. 
 
A correção pelos IPC(s) admitida pelo Poder Judiciário, em alguns casos chega a triplicar 
o valor em dólar dos imóveis já superfaturados. 
 
DAS CUSTAS PROCESSUAIS,  
INCLUSIVE SALÁRIOS PERICIAIS:  
 
-Dos honorários advocatícios  
 
O art. 33 do Código de Processo Civil, estabelece que "cada parte pagará a remuneração 
ao assistente técnico que houver indicado; a do perito será pago pela parte que houver 
requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado 
de ofício pelo juiz". 
 
Nas ações ordinárias de desapropriação indireta, o autor será sempre o proprietário. 
Nesta condição é de sua responsabilidade o pagamento dos salários do perito judicial e 
de seu assistente técnico, do qual será reembolsado ao final da ação, se for procedente a 
demanda. 
 
Assim, o fato do proprietário efetuar o pagamento do salário do técnico que elabora o 
inventário florestal é, pasmem, perfeitamente normal, e feito de conformidade com o 
dispositivo legal supra mencionado. 
 
No que se refere às desapropriações de áreas necessárias a implantação da Estação 
Ecológica Juréia-Itatins, foi nomeada pelos MM. Juízes de Direito em exercício nas 
Comarcas de Peruíbe, Harari, Miracatu e Iguape uma Comissão de Peritos, para elaborar 
critérios para as avaliações de terra nua, cobertura vegetal e outras benfeitorias. A 
Comissão estabeleceu quantidades e preços unitários médio de maneira aplicáveis a 
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todos os imóveis, de acordo com critérios pré- estabelecidos. Constou também do 
trabalho da Comissão critérios para elaboração de inventários florestais específicos, caso 
a parte entendesse conveniente realizá-lo. Nesses casos o assistente do proprietário 
elabora um inventário florestal específico de seu imóvel, que era por ele pago, para ser 
submetido à apreciação do perito judicial e das partes. Tal fato, por estranho que possa 
parecer, não caracteriza irregularidade, uma vez que era conhecido do juízo, posto que 
consta previsto no próprio trabalho da Comissão de Peritos. 
 
Das propriedades Imobiliárias 
Qualquer indenização deve ser paga pelo Estado somente aos legítimos e únicos 
proprietários. 
 
Foram constatados muitas dúvidas em relação à regularização fundiária de diversas 
áreas e regiões. 
 
Constatamos sobreposição de áreas, glebas mal descritas e mal localizadas, conforme 
verificado em vários processos e laudos, em virtude de deficiência notarial e possíveis 
fraudes que dela decorrem. 
 
Da localização e dominialidade 
No caso que tange aos dois princípios, ou seja, a localização e identificação de áreas, 
constatou-se que o ITESP, para esse fim, primordialmente, tem utilizado dados 
disponíveis junto aos respectivos registros imobiliários, ainda que imprestáveis. Em se 
tratando de áreas localizadas no litoral paulista, local de maior incidência das aludidas 
ações discriminatórias, nos quais o Estado postula o reconhecimento da propriedade 
sobre terras devolutas. 
 
Sendo prejudicado tal aferição por meio dos dados disponíveis do registro, os trabalhos 
pautam-se em elementos e plantas fornecidas e disponibilizados pelo "vistor oficial" da 
causa. Na hipótese de não existir perícia judicial, os dados são coligidos por meio das 
plantas respectivas dos imóveis desapropriados, apresentados pelos autores 
interessados, sempre apensado ao pedido inicial. 
 
Com esse trabalho, pretende o ITESP realizar uma análise global da situação, não 
somente em relação pontual do caso específico, o que por si só, torna-se hábil a 
estampar patentes irregularidades sempre peculiares em se tratando de ações 
indenizatórias ambientais localizadas na região da Serra do Mar. 
 
Neste contexto, o ITESP tem desenvolvido as seguintes atividades: 
 
Identificação em cartas oficiais, com projeção de coordenadas em UTM (Universal 
Transversa de Mercator) de todas as áreas objeto de desapropriação indireta, com o 
intuito de ser aferido se o imóvel foi efetivamente atingido por uma Unidade de 
Conservação Ambiental e qual a porcentagem atingida, e constatar as eventuais 
sobreposições tanto em áreas de domínio público (terras devolutas) como em outras 
terras de ações análogas, em trâmite ou já indenizadas pelo Estado; 
 
Estudo da cadeia filiatória dos imóveis, a fim de se aferir a legalidade do registro 
imobiliário ou área objeto da indenização; 
 
Cadastro da malha fundiária com áreas preservadas visando a propositura de ação 
discriminatória. 
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Ocorre que, conforme apuração da presente CPI, restou comprovado que as normas 
vigentes e imprescindíveis aos levantamentos de áreas, são olvidadas, sobretudo junto 
aos respectivos registros imobiliários, quando não, e de forma mais gravosa, relegadas 
pelos peritos judiciais, quando da apresentação de laudo avaliatório. 
Dos lucros cessantes e juros compensatórios 
Não bastasse os "valores estratosféricos" das indenizações, constata-se que em muitos 
processos ainda são reclamados lucros cessantes ou juros compensatórios, como se os 
proprietários desenvolvessem, nas áreas afetadas, atividades econômicas rentáveis e 
promissoras. 
 
Preliminarmente, ressalte-se que qualquer atividade econômica legalmente desenvolvida 
antes da criação da Unidade de Conservação, portanto geradora de riquezas e, que 
venha a ser interrompida em virtude da criação da Unidade, é passível de indenização 
inclusive, quanto aos lucros cessantes, ou seja, os lucros que vinham sendo aferidos 
mas, por ato alheio à vontade do proprietário, foram cessados. 
 
Existe, também, a questão dos juros compensatórios que, segundo a jurisprudência 
dominante, nos casos de ação de desapropriação indireta, são devidos desde o 
apossamento administrativo. 
 
Os juros compensatórios são uma criação da jurisprudência e têm por escopo a 
compensação devida ao expropriado pela perda antecipada da posse do imóvel. 
 
Se os juros compensatórios visam compensar o expropriado pela perda antecipada da 
posse do imóvel, presume-se que compense os lucros cessantes. 
 
Assim, o pagamento de juros compensatórios sobre os lucros cessantes, parece-nos 
totalmente absurdas, vez que, por ocasião da perícia, a cobertura vegetal é avaliada pelo 
volume de árvores então existentes, ou seja, com todos os frutos que a floresta produziu 
a partir do apossamento da área. 
 
Ainda, lucros cessantes só são devidos quando a propriedade possuía atividade 
econômica geradora de riquezas, sendo que, a maior parte das propriedades objeto das 
ações de desapropriação, direta ou indireta, eram à época, inexploradas. 
 
Verificamos pois, que se incidentes um sobre o outro, estaríamos contabilizando duas 
vezes a mesma coisa, premiando o expropriado. 
 
Com relação aos imóveis urbanos são fixados em 12 % ao ano, justamente por ser esta a 
renda média do imóvel no período, correspondente ao valor de locação normalmente 
usado no mercado, ou seja, 1 % ao mês. 
 
Os nossos Tribunais vêm concedendo juros compensatórios a contar da edição do 
Decreto nº 10.251/77. Apenas para se ter idéia, tomando-se o mês de junho de 1999 
como referência, apenas de juros compensatórios representarão aumento de 400 % 
(vinte e dois por cento) sobre o valor da indenização. 
 
Para citar como exemplo, no caso JNL, a indenização corresponde hoje a cerca de 400 
milhões de reais. Só os juros compensatórios, acrescidos de juros moratórios e correção 
monetária, passam de 800 milhões de reais. 
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Ocorre que esse raciocínio não pode ser aplicado aos imóveis localizados em áreas de 
proteção ambiental, nem mesmo imóveis destinados à produção rural, que não auferem 
renda similar aos imóveis situados em área urbana, principalmente porque nos casos dos 
imóveis em áreas de proteção ambiental, em sua grande maioria, constituem-se em 
áreas inexploradas, e, portanto, sem aproveitamento econômico. 
 
Os juros compensatórios e os lucros cessantes somente são devidos quando o 
proprietário da área faz prova de que desenvolvia atividade econômica e/ou a mesma foi 
inviabilizada pela restrição ambiental imposta pelo Estado. 
 
O cálculo da indenização por lucros cessantes é feito com base nos lucros apurados no 
quinquênio (ou triênio) imediatamente anterior à paralisação, sendo feita uma projeção 
futura do ganho para o quinquênio, ou triênio, imediatamente seguinte. 
 
Ainda, se um proprietário mantivesse seu imóvel fechado ou improdutivo durante 
determinado período, encontrará no mercado, imóveis semelhantes, porém de menor 
valor, se produtivo, além de submeter-se a riscos de toda sorte, como invasões, 
ocupações, mudanças de regras de uso, etc. 
 
Nestas condições, o pagamento de juros compensatórios nestas condições, tem sido 
como premiar a intenção de negócios que ainda se materializam e, que, quase sempre, 
sequer chegaram a ser projetadas. 
 
À luz do interesse coletivo, não há o que compensar em áreas improdutivas e, 
reservadas à prática de especulação imobiliária. 
 
Infelizmente, conforme constatamos, os juros compensatórios tem sido atribuídos 
indiscriminadamente à grande parte dos indenizados. 
 
A iniquidade e injustiça de cálculo dos juros, segundo antiga construção jurisprudencial, 
já foi objeto de correção através da Medida Provisória nº 2.027-44 de 26 de outubro de 
2000, editada após os trabalhos desta CPI, o que por si só convalida nossos trabalhos. 
 
DOS ASPECTOS PERICIAIS 
 
Das avaliações dos imóveis 
 
Conforme podemos observar, várias são as causas das supervalorizações dos imóveis 
nas ações de desapropriação relacionadas ao meio ambiente. 
 
Em cada processo em que há superavaliação, normalmente, encontramos mais de uma 
causa atuando cumulativamente no sentido de aumentar o valor da indenização. 
 
De maneira geral, nas ações de desapropriação contra o Estado de São Paulo, os 
imóveis rurais cobertos total ou parcialmente com florestas nativas foram avaliados 
baseados na decomposição do valor do imóvel em valor de "terra nua", valor de 
exploração da floresta, valor de benfeitorias, etc. Este procedimento não tem se mostrado 
correto, quase sempre desaguando na seguinte situação: o valor da porção denominada 
"terra nua" já representa o valor de mercado do imóvel. A esta porção são somados os 
valores dos outros componentes do preço, com destaque especial para o desproporcional 
valor correspondente à possível renda de exploração da floresta nativa, sob a justificativa 
de que se não fosse criada a Unidade de Conservação o proprietário poderia auferir os 
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recursos da exploração da floresta. Podemos dizer que, o valor atribuído à exploração 
florestal é o principal item de sustentação, na grande maioria dos casos de 
superavaliação. 
 
A avaliação da "terra nua", acrescida da avaliação das benfeitorias, da exploração 
vegetal, somadas a outras falhas periciais constatados e, ainda acrescidas de lucros 
cessantes, juros compensatórios e moratórios, custas e despesas processuais inclusive 
honorários periciais e advocatícios, contribuem preponderantemente para fixação de 
indenizações milionárias. 
 
Do conceito hipotético de valor da "terra nua" para áreas cobertas com vegetação nativa 
Muito se discute sobre esse tema, inclusive mencionado em diversos depoimentos nesta 
Comissão de Inquérito. 
 
A avaliação de "terra nua", separadamente da cobertura vegetal, constitui critério de 
avaliação, que foi acolhido pelos Tribunais, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, no 
Recurso Extraordinário nº 100.717, no início da década de 80, em que foi Relator o 
Ministro Francisco Rezek, que assentou que a cobertura florestal, mesmo a de 
preservação permanente, tem valor econômico, devendo ser indenizada. 
 
Está acostado a estes autos, que a indenização para à expropriada obedeceu esse 
critério, tendo o Estado, a assumir a posse efetiva daquele imóvel, há mais de 40 anos, 
elaborado o termo de posse exatamente com essa distinção que aceitou. Por outro lado, 
tem-se notícias de que em alguns laudos administrativos feitos pelo Estado, logo após a 
edição do Decreto que criou o Parque da Serra do Mar, também o Estado de São Paulo 
fez avaliação administrativa com essa distinção. Foi a partir daí que sobreveio a 
mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, ao Recurso Extraordinário nº 
100.717, e, que até hoje vem sendo utilizado para chancela do Poder Judiciário ao 
critério de avaliação da floresta, separadamente a avaliação da terra nua. 
 
Aliás, a avaliação da terra nua separadamente da cobertura florestal, que norteou os 
trabalhos da Comissão de Peritos nomeado para estabelecer critérios para avaliações da 
terra nua, da cobertura vegetal e de outras benfeitorias, nas áreas abrangidas pela 
Estação Ecológica Juréia-Itatins, contou com o abono de representantes do Governo e, 
pior com a ausência de representantes da Procuradoria Geral do Estado ao evento, 
quando poderiam contestar a discutida metodologia. 
 
O termo "terra nua", usualmente empregado nas avaliações judiciais, é impróprio, pois 
sugere ao leitor que o solo está desnudo, disponível para qualquer uso. Quando o caso 
corresponde ao de solos cobertos com floresta nativa, esta situação é hipotética, e não 
real, pois para disponibilizar o solo para qualquer outro uso e considerá-lo "terra nua", 
várias operações são necessárias, podendo vir a ser antieconômico. 
 
Imóveis já desbravados, ou seja, aqueles cujos solos estão aptos ao pronto uso 
agrosilvopastoril, são mais valiosos. Já em terras cobertas por florestas nativas, de 
maneira geral, têm um valor menor por unidade de área, quando comparado aos já 
desbravados. Isto se dá porque para que um solo coberto com floresta nativa seja alçado 
à condição de "terra nua" é preciso retirar toda a cobertura vegetal, inclusive aquelasem 
valor comercial, e depois realizar a destoca, ou seja, arrancamento dos tocos de todas as 
árvores e arbustos serrados. No entanto, para as condições edafoclimáticas da Serra do 
Mar, este processo é muito oneroso e, portanto, seu valor se agrega ao valor da terra 
como se fosse uma benfeitoria. Daí as terras já desbravadas alcançarem normalmente, 
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melhores valores de mercado quando comparadas às terras cobertas com florestas 
nativas. 
 
Além disso, a exploração de florestas nativas nem sempre é tecnicamente recomendada 
e economicamente possível. A retirada da floresta em áreas montanhosas e com altos 
índices pluviométricos, condições características da região de ocorrência da Floresta 
Atlântica, redundaria na necessidade de investimentos em infra-estrutura para exploração 
e contenção de processos erosivos decorrentes da retirada da floresta. É por este motivo 
que, em muitos casos, a ocorrência de floresta nativa pode vir a depreciar o imóvel rural. 
 
O procedimento de cotar o valor da terra para depois somar ao valor da floresta nativa só 
é encontrado nos processos de desapropriação, sendo desconhecido pelo mercado 
imobiliário. Essa dissociação entre a terra e a floresta nativa é por vezes utilizada para 
encobrir o pequeno potencial econômico dessas terras, que é dos mais baixos dentre 
todos os demais. 
 
Portanto, o valor chamado de "terra nua" adotado em inúmeras perícias, na maior parte 
dos casos, já representa o verdadeiro valor de mercado do imóvel, pois é fruto da 
comparação direta com os elementos comparativos relacionados nas perícias. Uma vez 
que os elementos comparativos são imóveis da mesma região, normalmente cobertos 
com florestas nativas, a simples apuração dos valores de venda desses imóveis seria 
suficiente para avaliar os imóveis em desapropriação, pelo método de comparação direta. 
Note-se que mesmo que os solos dos elementos comparativos já tenham sido 
desbravados, ou seja, a floresta já foi retirada e o terreno foi destocado, ainda assim 
poderíamos estabelecer o patamar máximo de preço, uma vez que os solos desbravados 
são mais valiosos. 
 
Portanto, não há porque adicionar qualquer valor extra aos valores de venda no mercado 
imobiliário. Nos imóveis rurais cobertos com florestas nativas, o valor da terra está 
associado ao valor da floresta. 
 
Por que a renda da exploração da floresta nativa é sempre alta nos processos de 
desapropriação contra o Estado? 
 
A renda da exploração da floresta nativa é calculada baseada nos seguintes aspectos: 
disponibilidade, qualidade e classes comerciais das espécies, preços e condições de 
exploração. 
 
Os sistemas de amostragem viciados e as medições imprecisas. 
 
Para poder conhecer a floresta a ser explorada e avaliar seu potencial econômico é 
preciso fazer levantamento criterioso da quantidade, qualidade e classes comerciais dos 
produtos existentes na floresta. Este levantamento é chamado de INVENTÁRIO 
FLORESTAL. 
 
Para evitar a medição de todas as árvores de uma floresta, que seria um procedimento 
antieconômico, lança-se mão de técnicas de amostragem, há muito consolidadas, que 
visam assegurar estimativas precisas de parâmetros de interesse e que as amostras 
sejam, de fato, representativas de condição da floresta. O sorteio aleatório de unidades 
de amostras dentro da população garante a cada elemento a mesma chance de estar 
contido na amostra e, portanto, de ser medido. 
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Por conseqüência, garante a representatividade estatística e confiabilidade aos dados 
que servirão de base para a composição de valor do imóvel em avaliação. 
 
Na elaboração de um inventário florestal, as áreas cobertas por florestas são, em geral, 
estratificada, ou seja, separadas em grupos homogêneos. A seguir são estabelecidas as 
amostras as árvores em cada amostra, geralmente a partir de um diâmetro à altura do 
peito (DAP) mínimo previamente estabelecido. Além da medição desse diâmetro é 
também medida a altura comercial de cada árvore, ou seja, aquela que reúne as 
condições necessárias para o tronco ser beneficiado. 
 
A Mata Atlântica é constituída por diferentes formações que variam em estrutura e 
composição de espécies em função de características geológicas, pedológicas, 
climáticas, geomorfológicas, topográficas, de orientação de vertentes e hidrográficas. 
 
Desta forma, apesar de sua aparente homogeneidade, a floresta é como um grande 
mosaico, composto por formações de padrões diversos. 
 
Esta diferenciação entre os diversos tipos de florestas assume maior importância quando 
o objetivo do levantamento é o de calcular o rendimento econômico da exploração da 
floresta, pois a ocorrência e distribuição das espécies não são homogênea e, por 
conseqüência, também há variação de volume e qualidade comercial das madeiras em 
cada tipo específico de floresta. 
 
Exemplificando: a mata localizada no topo dos morros é composta por árvores mais 
baixas que as demais e caracteriza-se por apresentar grande número de indivíduos de 
pequeno porte enquanto que as de fundo de vale, ocorrendo de modo geral em áreas de 
difícil acesso, são as que apresentam as árvores de maior porte. Quando comparada 
com a mata de encosta voltada para o planalto, a mata de fundo de vale, apesar de mais 
alta, apresenta um número menor de árvores por hectare. A mata de encosta voltada 
para o Oceano Atlântico é a que apresenta as maiores variações em termos de altura e 
número de árvores, em função de altitude, declividade e variações das massas de ar 
vindas do oceano. Daí a importância da estratificação da floresta para ser ter amostras 
representativas da várias feições da floresta. 
 
Lamentavelmente, grande parte dos inventários florestais que subsidiam as ações de 
indenização contra o Estado contém vícios insanáveis de amostragem. 
 
Mais do que isto. Muitos dos laudos periciais reproduzem uma frase que per si demostra 
a precariedade desses inventários. Embora possa haver pequenas variações na forma de 
escrevê-la, ela é repetida em grande parte dos inventários que envolvem as indenizações 
milionárias: 
 
"Face a homogeneidade existente na tipologia florestal que recobre a propriedade as 
amostras foram locadas espalhadamente pelo imóvel escolhendo-se os locais onde o 
acesso era possível". 
 
Ficou constatado, aliás pelo depoimento do próprio Engenheiro Florestal, que em um 
caso onde mais da metade da propriedade era desprovida de cobertura por mata ou 
floresta, quando da escolha das amostras, por sorteio com dados, curiosamente nas 
dezenas de amostras, dado o tamanho da área, recaíram somente sobre as partes do 
imóvel que tinha cobertura por matas e florestas, tendo o imóvel sido avaliado com base 
na media das amostras. 
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Ora, a aplicação desse "princípio" por um técnico constitui-se em um erro gravíssimo de 
procedimento. Imaginem se um médico ao fazer um levantamento para avaliar a 
incidência de uma doença em uma dada comunidade escolhesse, sem critérios 
estatísticos, o local da amostragem. Poderia amostrar locais com alta incidência da 
doença e concluir que toda a população da comunidade estava sob risco ou, ao contrário, 
amostrar locais sem a doença ou com baixa incidência, e concluir que a população não 
corre riscos. Para evitar este tipo de erro elementar é que as amostras devem ser 
estabelecidas dentro de critérios e condições estatísticas há muito conhecidas e 
consolidadas, qual seja, aleatoriamente. 
 
Outros dois aspectos constantemente negligenciados nos inventários florestais que 
sustentam as indenizações milionárias são a medição de altura das árvores e a 
determinação da porção do fuste, de fato, comercial. Em vários inventários que 
sustentaram as indenizações milionárias, os engenheiros responsáveis utilizaram "vara 
graduada" para auxiliar na medição da altura. Ora, esta forma de medição não é 
confiável, exceto se a floresta apresentar uma altura máxima próxima, por exemplo, a 7 
metros (aproximadamente 5m da vara +2mdo agente medidor). /este sistema de 
medição, seguramente, tem proporcionado erros de grandes proporções na estimativa 
desse parâmetro e conseqüentemente, na estimativa do volume. Também nenhum 
defeito no tronco das árvores é apontado, ou seja, na prática, esses inventários 
consideram apenas o diâmetro para classificar uma árvore como sendo apta ao 
aproveitamento em serraria ou outra forma de beneficiamento, o que não pode ser 
admitido como correto. 
 
Durante a CPI, ouvimos depoimentos de técnicos que afirmaram que houve casos em 
que, dados as dificuldades de acesso, se quer se foi à área ainda que para uma 
observação meramente visual, elaborando os inventários com base na simples 
"experiência" e informação de "mateiros" contratados para auxiliar no levantamento das 
espécies. 
 
Imaginemos, apenas como exercício, que há duas décadas passadas, e, em alguns 
casos até há mais tempo, os responsáveis pelos inventários florestais estimassem por 
erro de deliberação, 20 % à mais na média do diâmetro das árvores e, 20 % a mais na 
media da quantidade de árvores comercialmente exploráveis. Como poderíamos hoje 
constatar o que de fato havia na época?. 
 
"Portanto, o sistema amostral errado, as mensurações inadequadas e a não classificação 
da espécies em classes comerciais e de qualidade de tronco, têm gerado enormes 
distorções nos volumes dos produtos florestais e, consequentemente, no valor final da 
valoração." 
 
Parte dessas distorções relacionadas aos volumes de produtos florestais poderiam ser 
evitadas pelos próprios peritos se os dados dos inventários que sustentam as perícias 
fossem comparados com os dados encontrados em outros inventários de origens 
confiáveis, realizados para o mesmo tipo de vegetação. O antigo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal - IBDF, atual Ibama, realizou, na década de 80, vários 
levantamentos na região de ocorrência da Mata Atlântica, os quais foram publicados e 
servem de parâmetro comparativo. Especialmente no Estado de São Paulo foi realizado 
um inventário florestal para avaliar o potencial econômico da Mata Atlântica do Parque 
Carlos Botelho, região sul da Serra do Mar no Estado de São Paulo, o qual teve grande 
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ênfase no levantamento comercial da floresta, sendo outro bom parâmetro de 
comparação para volume de fato comercial. 
 
Muito embora, possa haver variação da quantidade e qualidade dos produtos florestais 
entre os inventários publicados e os das diversas áreas particulares que restaram dentro 
dos Parques Estaduais e Estações Ecológicas, ainda assim deve haver uma ordem de 
grandeza comum a todos, quer em relação ao volume de produtos florestais quer em 
relação ao volume total de produtos florestais quer em relação à distribuição percentual 
do volume total em madeira para serraria e lenha. É importante ressaltar que a parte 
valiosa da floresta é a madeira para serraria e esta é apenas o percentual menor do 
volume total extraído da floresta. A maior parte da Floresta Atlântica é composta por 
lenha. Em condições naturais, pode-se afirmar que, em média, enquanto o volume de 
lenha compõe mais de 60% do volume comercial, a madeira para serraria compõe menos 
de 40%. A alteração desta proporção só pode ser justificada por condições muito 
específicas de manejo da floresta, 
 
Na maior parte dos inventários analisados até o momento, nem os volumes totais de 
produtos florestais nem sua distribuição percentual mostram-se coerentes. Muitos 
processos fazem referência a um mesmo inventário florestal utilizado em ações 
anteriores, que por sua vez contém erros já indentificadospelos técnicos do Governo do 
Estado, como é o caso do inventário florestal feito para a Fazenda Limeira, no município 
de São Sebastião, que foi utilizado como parâmetro em muitos processos, contaminando 
vários outros processos judiciais. 
 
QUALIDADE DOS PRODUTOS FLORESTAIS 
O fuste (tronco da árvore) medido em inventário não implica que ele seja comercial, ou 
seja, que tenha aceitação no mercado. Para que um fuste seja considerado comercial é 
preciso reunir, cumulativamente, algumas características: diâmetro e comprimentos 
avantajados, retidão, ausência de defeitos ou injúrias (buracos feito por insetos, nós, etc.) 
e, talvez uma das principais características, a espécie da árvore, fator que determina o 
provável potencial de utilização da madeira. 
 
Portanto, se o objetivo do inventário florestal é o de avaliar a renda da exploração da 
floresta, a determinação do volume efetivamente comercial deve ser condição 
necessária. 
 
No entanto, em quase todos os inventários que sustentam as indenizações milionárias, 
não há nenhuma diferença entre o volume medido e o volume comercial, como se fosse 
possível que todas as árvores fossem exemplarmente retas, cilíndricas e sem qualquer 
defeito. Sequer o desconto relativo à casca é considerado embora seja de amplo 
conhecimento que esta porção da árvore, que não comercializada por ser resíduo, pode 
ultrapassar 10% do volume total da madeira para serraria, ou seja, pode influir, e muito, 
nos valores de indenização. 
 
PREÇO DOS PRODUTOS 
Este talvez seja o ponto mais frágil dos laudos que envolvem as desapropriações 
milionárias. Preliminarmente, teceremos algumas considerações acerca da atividade 
exploração florestal. Exploração florestal é o termo usualmente empregado para designar 
o conjunto de operações necessárias para a colheita da madeira em pé na floresta, a fim 
de ser transportada para uma serraria ou outra unidade de transformação. 
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Na exploração comercial de florestas, a extração de madeira em toras é o objetivo 
central, pois, nesta fase, este é o produto florestal demaior valor, seja na forma bruta para 
processamento em serraria, seja nas condições de campo, no caso do chamado regime 
matagem, ou seja, aquisição da floresta em pé, nas condições em que se encontra para 
exploração, com o objetivo de aproveitamento econômico. Nesta modalidade o lucro e os 
custos de exploração são afetos somente ao comprador ou arrendatário. 
 
De forma geral, as principais operações para a colheita de madeira em tora, 
seqüencialmente, são as seguintes: Limpeza do terreno; Abertura de estradas; 
implantação das estradas principais, secundárias e dos ramais; Derrubada: corte das 
árvores; Desgalhamento:retirada dos galhos e partes dos galhos indesejáveis; 
Traçamento: corte da tora no tamanho desejado; Arraste: retirada da tora da mata até 
uma estrada ou ramal; Empilhamento: agrupamento de toras em um único local para 
posterior deslocamento até um pátio; Baldeio: transporte das toras empilhadas na estrada 
interna até um pátio, que as armazenará para posterior carregamento em caminhão para 
seguir até a serraria ou indústria; Transporte: deslocamento da carga (toras) do pátio de 
estocagem até a serraria ou indústria. 
 
A produtividade dessas operações está diretamente relacionada às características físicas 
do local e das florestas a ser explorada e ao sistema de exploração adotado. Dentre os 
fatores físicos, destacam-se: a quantidade e qualidade das árvores em termos de 
diâmetro, densidade da madeira e retidão do fuste (tronco principal); a declividade e tipo 
de solo do terreno; o regime de chuvas e a densidade de drenagem (quantidade de 
cursos d"água a serem transpostos). 
 
A declividade do terreno é fator primordial para o trabalho de exploração florestal porque 
condiciona o tipo de sistema de exploração e a densidade viária para extração. Segundo 
a FAO, a exploração mecanizada, mesmo considerando o uso de máquinas mais 
sofisticadas, é recomendável até declividade de aproximadamente 35%, ou seja, até uma 
inclinação de cerca de 20º. 
 
Existem também sistemas de extração de madeira por cabos aéreos, utilizados em outras 
partes do mundo, como Áustria e Japão, para colheita de toras em áreas acidentadas. No 
Brasil, porém, essa tecnologia não é utilizada devido às características da floresta nativa 
que dificultam sobremaneira o dimensionamento do sistema, além dos elevados custos 
de aquisição, manutenção e de treinamento de mão-de-obra. 
 
Há que se considerar que independentemente do sistema adotado para a exploração 
madeireira, a implantação e a manutenção de rede viária interna à propriedade são 
indispensáveis à extração de toras. Para realizar a exploração em áreas íngremes é 
preciso vencer os obstáculos de superfície (rios, desníveis abruptos, afloramentos 
rochosos, etc.) e implementar, mesmo que seja para utilização temporária, uma estrutura 
viária interna à floresta, para possibilitar o acesso, baldeio, empilhamento e transporte 
dos produtos da mata. 
 
É sabido que quanto maior a declividade do terreno, maior deverá ser a densidade da 
rede viária. Assim, considerando apenas a necessidade de metros lineares de estradas e 
ramais, podemos concluir que quanto maior a declividade, maiores serão os custos de 
exploração. 
 
Há outro agravante em relação às estradas. Nas áreas acidentadas, a sua construção 
necessita ser mais cuidadosa, principalmente para recebimento e escoamento da água 
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das chuvas e também para manter a estabilidade dos taludes. A construção das obras de 
drenagem (lombadas, bueiros, calhas e canaletas) exige constante e zelosa 
conservação, mesmo em se tratando de estrada temporária. O próprio maquinário 
normalmente utilizado para implantação das estradas tem severas limitações em relação 
à declividade e demanda maior tempo de operação (horas máquinas) por metro linearem 
terrenos acidentados, quando comparado ao seu desempenho em trecho plano ou de 
relevo mais suave. 
Cuidados especiais também deverão ser dados aos taludes, para diminuir riscos de 
escorregamento que interrompem e prejudicam as operações florestais. Desta forma, 
terrenos com acentuada declividade demandam maior quantidade de estradas e maiores 
custos para sua implantação e conservação, o que acarreta, cumulativamente, maiores 
custos totais para a exploração florestal. 
 
O regime de chuvas é, também, importante fator na exploração florestal. Quaisquer 
serviços de campo, em especial aqueles relacionados às atividades agro-silviculturais, 
são severamente prejudicados, se não inviabilizados, pelas chuvas. Especialmente para 
extração de toras, material bruto e extremamente pesado, mesmo após o término das 
chuvas, o trabalho permanece interrompido ou é retomado com muita lentidão e elevado 
risco de acidentes, até que o terreno ofereça condições de trabalho. O trânsito de 
máquinas em estradas encharcadas tende a acarretar danos à estrada e ao maquinário, 
aumentando ainda mais os custos de manutenção das estradas e equipamentos. 
 
A qualidade comercial da floresta (em termos de espécies, quantidades e forma das 
árvores), a declividade dos terrenos e o regime de chuvas influenciam diretamente a 
escolha do sistema de exploraçãoe infra-estrutura associada, determinando a 
produtividade e custos dos serviços de campo, que por fim, contrapostos ao valor 
comercial da madeira resultam na economicidade ou não de exploração. 
 
Há ainda, que se considerar que os custos de exploração englobam, no mínimo: custos 
de aquisição, manutenção e depreciação das máquinas e equipamentos; custos de 
pessoal, representado por salários e encargos; custos administrativos; custos de 
implantação e manutenção de infra-estrutura (estradas, pontes, escritórios, pátio, 
garagem para maquinários, etc.); outros custos variáveis, como combustíveis, 
lubrificantes, etc. 
 
Portanto, como se nota, a operação de exploração de florestas nativas na região da Serra 
do Mar é altamente complexa e custosa, com forte tendência de ser antieconômica nas 
áreas de relevo acidentado. Na prática, a adversidade natural do ambiente é que 
protegeu a vegetação nativa e a serra. É em virtude desta natural dificuldade que as 
áreas já desbravadas, normalmente, têm maior valor de mercado. A inegável pujança 
visual da Mata Atlântica não deve ser confundida com a economicidade da exploração da 
madeira. 
 
Nenhum desses fatores que dificultam e oneram a exploração são considerados nos 
laudos que envolvem as superindenizações. Para tanto, tais laudos imputam um valor à 
madeira sem realizar cotações, ou seja, estabelecem valores da madeira em regime de 
matagem, como se houvesse um comprador interessado em aventurar-se a retirar a 
madeira de qualquer qualidade em todo o tipo de área, seja plana, suave ondulada ou 
montanhosa, o que não pode ser admitido como correto, como se já houvessem as 
condições para exploração. O valor da madeira é colocado no mercado, portanto, após 
todos custos. 
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O fato é que não é possível calcular o verdadeiro potencial econômico de um floresta 
nativa sem destrinchar, detalhadamente, os custos de sua exploração. 
 
Embora os laudos que sustentam as indenizações milionárias não reconheçam a 
dificuldade de exploração da Mata Atlântica, os valores de mercado dos imóveis naquela 
região incorporam e exprimem a adversidade natural do ambiente. Assim sendo, 
conforme já afirmamos, para se avaliar um imóvel coberto com vegetação nativa, a 
comparação com outros imóveis também cobertos com vegetação nativa é de grande 
valia e altamente recomendado. 
 
Há também os laudos que se valem de informações de cotações de outros locais e data, 
atualizando monetariamente esses valores para serem aplicados na região da Serra do 
Mar. Tal prática também é errada, pois, de maneira geral, cotações se referem a um 
determinado produto em um determinado local e uma determinada data. Produtos não 
tabelados variam em função das naturais flutuações do mercado. Se não fosse assim, as 
linhas telefônicas ainda estariam com os preços estratosféricos registrado nos anos 60 a 
80. 
 
O preço da madeira também flutua. Com o ingresso no mercado paulista da madeira 
vinda da exploração do reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí nas décadas de 70 e 
80 (por exemplo), o mercado de madeira do Estado de São Paulo teve mudanças 
significativas, quer em relação ao preço quer em relação às espécies comercializadas, 
principalmente com o constante fornecimento de mogno e cerejeira que passaram a 
disputar a preferência dos consumidores. 
 
Portanto, a simples atualização monetária de cotações também é um fator que contribuiu 
para a distorção dos valores de indenização. 
 
Uso de imagens nos trabalhos de inventário florestal. 
 
Pelo que se depreende, imagens são instrumentos de grande valia para a execução de 
inventários florestais. Elas podem ser encontradas nas formas de fotografias aéreas, 
obtidas em diferentes escalas de acordo com os objetivos do trabalho e da área 
envolvida; imagens de radar e de satélites orbitais. 
 
Em geral, nos inventários florestais anexados a processos de indenização ambiental faz-
se uso de fotografias aéreas, não para a estratificação em tipologias florestais, mas para 
estimar áreas desmatadas e, em alguns casos, para estimar áreas de preservação 
permanente como margens de rios, córregos, nascentes, etc. 
 
O que se observa, no entanto, é que as fotografias aéreas utilizadas em tais inventários, 
apesar de serem obtidas em escala apropriadas (como por exemplo 1:25.000 ou 
1:35.000), que podem ser consideradas adequadas para trabalho de fotointerpretação 
objetivando determinar o uso do solo na propriedade, apresentam-se muito defasadas 
com relação à data do inventário. Esta defasagem pode chegar a ser de 15 a 16 anos, 
dependendo da data em que as fotografias foram obtidas e o inventário realizado. 
 
O uso de tais fotografias defasadas causa problemas nas estimativas das áreas 
desmatadas, uma vez que eles seriam válidas para a data de coleta da informação (data 
do vôo) e não para um longo período posterior. Dada à defasagem entre a data da coleta 
da informação e a da elaboração do inventário florestal, a estimativa da área coberta com 
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floresta nativa pode apresentar erros grosseiros uma vez que pode ter havido 
desmatamento em parte dapropriedade analisada. 
 
Desconsiderar isto, também contribui para a supervaloração de propriedades envolvidas 
nos processos de indenização ambiental. 
 
Na atualidade, não se justifica o uso de fotografias aéreas tão defasadas, em relação à 
data do inventário, para a estimativa de áreas desmatadas uma vez que imagens de 
satélite estão disponíveis. Estas apresentam várias vantagens como: podem ser 
adquiridas imediatamente, em diferentes resoluções, com custos muito inferiores àqueles 
envolvidos na obtenção de fotografias aéreas, cobrem largas áreas, o que as torna mais 
úteis em inventários florestais e estudos em grandes propriedades, podem ser na forma 
digital, o que permite a utilização de classificação automática, ou na forma impressa. 
Outra vantagem dessas imagens é que, pelo fato de serem obtidas periodicamente, 
consegue-se cobertura temporal de determinada área. Esta facilidade de imagens de 
satélite permite que seja feito um estudo sobre a evolução de desmatamento ou da 
ocupação antrópica, por exemplo nos últimos 10 anos, dentro de parques e outras áreas 
de preservação criadas pelo Governo Estadual. 
 
Tais estudos poderiam auxiliar em muito nas análises técnicas de laudos periciais pois, 
em geral, o fator invasão antrópica de áreas, geralmente não é levado em consideração 
em laudos periciais. No entanto, é sabido que a invasão de áreas influi sobremaneira no 
valor de um imóvel depreciando-o, uma vez que se incorreria em gastos para se retirar 
famílias. 
Além disso, as imagens de satélite podem ser utilizadas na forma digital como parte de 
planos de amostragem estratificada, fator que tende a reduzir os custos de inventários. 
 
Desconhecimento das legislações de proteção aos mananciais e das áreas de proteção 
ambiental. 
Especial atenção deve ser dada a esta questão uma vez que áreas de proteção aos 
mananciais e as áreas de proteção ambiental são tipos de Unidades de Conservação que 
não provêem a expropriação das propriedades privadas. Ao contrário, elas foram 
editadas com o intuito de regrar o uso do solo de acordo com a capacidade de suporte 
dos mesmos, de tal forma que o uso particular não venha a destruir os atributos que 
motivaram sua criação. São eles: captação e escoamento natural das águas de chuvas, 
proteção e estabilidade de encostas, proteção física dos corpos d'água e nascentes e 
proteção da qualidade e quantidade das águas, entre outros fatores. 
 
De maneira geral, projetos bem elaborados podem prosperar nas Unidades de 
Conservação de uso privado. No entanto, há um número significativo de ações de 
indenização neste tipo de Unidade de Conservação, nas quais os autores alegam 
cerceamento absoluto do direito de propriedade. 
 
Sobre os valores de aquisição dos imóveis objetos das ações de indenização. 
Pode-se afirmar, com convicção, que a adversidade natural do meio é que preservou o 
que resta da Mata Atlântica no Brasil. A verdadeira causa da conservação (não 
exploração) dessas áreas foi a antieconomicidade ou, em outras palavras a 
adversidadenatural do meio confere tamanha dificuldade para exploração da floresta 
nativa, que a retirada da madeira se torna muito custosa, antieconômica, daí porque parte 
da Mata Atlântica restou preservada. Observar valores atuais de mercado, comparando-
os aos das indenizações. 
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Os laudos técnicos que sustentam as indenizações milionárias afirmam que a exploração 
da floresta nativa pode proporcionar ganhos muito significativos ao proprietário do imóvel, 
no entanto, em nenhum desses laudos é abordada a questão econômica da exploração 
florestal. Preços e volumes de madeira são estabelecidos como se as áreas fossem 
absolutamente planas, sem qualquer rio ou riacho a transpor, como se árvores fossem 
absolutamente eretas e sem defeitos, como se o imóvel já constasse com uma boa rede 
viária interna para as operações de exploração florestal, etc. 
 
Por ser abstrato e irreal, esse pseudopotencial econômico sustentado nos laudos das 
indenizações milionárias, nunca se refletiu nos valores de mercado dessas terras. Ao 
contrário, de maneira geral, o mercado imobiliário sempre indicou que as terras da região 
montanhosa do domínio da Mata Atlântica foram das mais desvalorizadas do Estado, fato 
que pode ser amplamente comprovado nas pesquisas de preços de terras no Estado de 
São Paulo, desenvolvidas desde 1969 pelo Instituo de Economia Agrícola, órgão da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento. 
 
Se a exploração da floresta fosse tão rentável como querem fazer crer esses laudos, os 
proprietários das áreas inseridas nas Unidades de Conservação teriam explorado as 
matas antes da criação da Unidade, ou teriam vendido suas terras a preço de ouro. 
Porém nenhuma dessas duas alternativas, de fato, aconteceu. 
 
Os valores de aquisição dos imóveis, normalmente se mostram equiparados aos valores 
médios do mercado regional ou abaixo. Ora, se as terras cobertas com florestas nativas 
fossem tão valiosas, seus antigos proprietários não as venderiam a preços tão vis quando 
comparado aos valores das indenizações. 
 
Há ainda o agravante de que vários imóveis foram adquiridos depois do ato de criação da 
Unidade de Conservação, ou seja, o comprador tinha conhecimento de que não poderia 
explorar a área adquirida. Não raras vezes os autores das ações contra o Estado, alegam 
que a compra se deu antes da criação da Unidade de Conservação, sendo efetivada por 
instrumento particular de compra e venda não registrado, o que torna difícil a 
comprovação da autenticidade da informação. Nesses casos, o registro público da 
aquisição, seja na forma de escritura ou simplesmente registro da documentação em 
cartório de notas, só aparece datado em data posterior à do ato da Unidade. De qualquer 
maneira, os valores de aquisição sempre são inferiores ou próximos aos valores de 
mercado. Outrossim, as vendas sempre foram efetuadas "de porteira fechada", ou seja, 
nunca se separou o valor da terra do da floresta, indicando, claramente, que o alto 
potencial econômico da exploração da mata é restrito às demandas contra o Estado. 
 
Em alguns dos casos apresentados e discutidos nesta CPI, os valores de indenização 
chegam a superar mais de cem vezes o valor real de aquisição. Dada à magnitude da 
diferença do dinheiro investido na aquisição e o aquinhoado alguns anos depois na 
indenização, nada parece ser tão rentável como o investimento em terras de Unidades de 
Conservação. 
 
Portanto, não é imprudente suspeitar que muitos dos imóveis objetos das açõesde 
indenizações ambientais foram adquiridos com o único intuito de proporcionar as bases 
para acionar o Estado. 
 
Breve conclusão quanto aos aspectos periciais 
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Não há um método único para avaliar imóveis, quer rurais ou urbanos e não se deve 
tolher o trabalho de perícia. No entanto, qualquer que seja o método adotado, o perito 
deve balizar, permanentemente, o valor da avaliação com os valores de mercado. 
 
Caso o Engenheiro perito opte por avaliar um imóvel rural coberto com floresta nativa 
pelo sistema de decomposição de valores (terra, floresta, benfeitorias, etc.), deve fazê-lo 
criteriosamente. Especial atenção e acuidade devem ser empregadas na análise da 
quantidade dos produtos comerciais da floresta e, com acuidade ainda maior, na 
elaboração dos custos de exploração dos diversos produtos comerciais. Para tanto, é 
necessário elaborar um plano de exploração da floresta prevendo, entre outros fatores: 
locais de exploração, tempo de exploração, período de exploração (época do ano), 
quantidade e qualidade comercial dos produtos explorados, custos de implantação da 
infra-estrutura viária (estradas principais, secundárias e ramais de exploração), custos 
operacionais, de pessoal e administrativos, entre outros fatores. 
 
Ao analisar esses custos o perito estará apto a selecionar as áreas economicamente 
viáveis e suas respectivas margens de lucro, para então compor os valores de avaliação. 
 
Ocorre que, como ficou constatado pela CPI, diversos fatores foram desconsiderados 
para o calculo do valor de exploração da floresta. 
 
Lamentavelmente, nada disso vem sendo feito. Os custos referentes à exploração da 
floresta são ignorados, e o valor da cobertura florestal é obtido através da multiplicação 
da estimativa do volume da floresta por unidade de área (ex. m3/ha), quase sempre 
questionável, pela geralmente irreal estimativa da área que seria explorável, e pelo 
suposto preço pago sob regime de matagem (preço das árvores em pé na floresta, na 
situação em que se encontram. 
 
Por sua vez, o preço do chamado regime de matagem é sempre estimado a partir de um 
parâmetro indireto, normalmente o preço de madeira serrada. Portanto, o valor da 
madeira é estimado através da aplicação de um índice que converteria o preço da 
madeira serrada em preço da árvore em pé na floresta, portanto não é cotado, fato que 
dificulta a aferição e facilita a super estimação do preço da árvore em pé, uma vez que o 
preço médio da madeira serrada utilizado na conservação, é resultante da pesquisa de 
preços de espécies de alto valor de mercado. Engendrou-se, assim, um arremedo de 
método reproduzido no famigerado "receituário da Juréia" e acatado nos Tribunais, que 
nada tem de real, quer do ponto de vista agronômico, silvicultural, econômico ou dos 
mercados madeireiro e imobiliário. Serve apenas para lastrear as indenizações 
milionárias. 
 
Há que se salientar que, independentemente do método empregado na avaliação, a 
somatória dos diversos valores dos sub-itens adotados para avaliar um imóvel rural deve 
expressar o valor de mercado do imóvel. Dessa forma, teríamos que observar a seguinte 
equação: 
 
Valor de avaliação = valor da terra nua + valor da cobertura vegetal + valor das 
benfeitorias + outros valores = valor de mercado do imóvel. 
 
 
Deficiências na defesa dos interesses do Estado: 
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Assembléia Legislativa de São Paulo 
para apurar a "Industria das Desapropriações", detectou, como já vimos, uma série de 
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fatores que influíramna condenação do Estado de São Paulo, a pagar indenizações 
exorbitantes por terrenos situadas em Unidades de Preservação Ambiental, em sua 
maioria, em escarpas quase sempre inacessíveis e, pagas, indevidamente até mesmo 
para titulares que não comprovaram real domínio, para não dizer titulares de falso 
domínio, como podemos observar na desapropriação já paga para Silvestre de Lima 
Neto, cuja área vem sendo objeto de processo para efeitos de desapropriação em outras 
demanda judicial. 
 
Para se ter por exemplo, a desapropriação da área de Silvestre Lima Neto, que se 
sobrepõe à JNL, está registrado em nome do Estado e este tem a posse da mesma, 
inclusive com demarcação em campo. Portanto, do caso, aduz-se que o título da JNL é 
imprestável, como deu a intender o Oficial do Cartório de Registros de Imóveis de 
Ubatuba, ouvido na CPI. Ocorre que a JNL argüi na Justiça que a legítima proprietária, 
que nos induz a pensar que o Estado pode ter registros em seu nome, na área que foi 
paga para proprietário não verdadeiro. 
 
Se não bastasse, pela análise dos depoimentos prestados à CPI e pelo exame dos 
documentos juntados nas Ações de Desapropriações Indiretas, verificamos que diversos 
fatores contribuíram para elevar as dívidas do Estado com sua condenação em 
indenizações milionárias, desproporcionais ao patrimônio imobiliário adquirido com esse 
dinheiro público, e, entre esses fatores, podemos destacar também as deficiências do 
Estado na defesa dos interesses públicos. 
 
Podemos verificar que o Estado vem sendo freqüentemente mal defendido pela carência 
de meios idôneos para refutar as superavaliações dos peritos da parte contrariam, 
inclusive, por falta de profissional a ser indicado para desempenhar a tarefa de assistente 
técnico e, por falhas no exame dominal do imóvel. 
 
Observamos que não há uma análise mais profunda dos títulos de domínio que servem 
de fundamento para as ações de indenizações. Com isso, há casos em que até mesmo 
registros nulos foram recebidos como legítimos; escrituras que dão origem aos registros, 
não são controladas com o registro anterior, tem sido frequente a alteração do registro, 
de uma venda para outra, pela mudança ilegal de divisas e aumento de área, do mesmo 
imóvel. Tais alterações são nulas e viciam o domínio, entretanto, esse erro tem se 
verificado com freqüência. Constatou-se registros de áreas "flutuantes" que não provam o 
domínio e que, pela descrição do proprietário da área, podem ser transferidos para 
qualquer parte da Serra do Mar; encontra-se registro de glebas que foram vendidas em 
partes menores, parcelas essas que, somadas, perfazem uma área duas ou três vezes 
maior que a gleba originalmente registradas; registros viciados que sofrem de nulidade 
formal, porque desrespeitam os princípios da especialidade, da continuidade, da 
disponibilidade resgistrária; escrituras de posse, inaptas para transmitir o domínio sobre o 
imóvel, que entram ilegalmente na cadeia registrária e são recebidas como legítimas em 
ações de desapropriação indireta, por falta de uma adequada análise, tem sido uma 
constante. 
 
Conforme ficou provado na CPI, há casos de superposição de títulos sobre as mesmas 
áreas e, que foram indenizadas, podendo ser indenizadas mais de uma vez, em ações 
distintas de desapropriação indireta. 
 
Todos esse problemas tem-se verificado com freqüência diante da deficiência do Estado 
na defesa dos interesses públicos. 
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Do Descompromisso do julgador 
O princípio constitucional manda que a indenização seja justa. Vale dizer que o 
sobrepreço fixado em limites exageradamente elevados, muito acima do preço de 
mercado, é preço injusto  
A Lei Federal nº3365/41, em seu artigo 27, prevê expressamente: 
 
"Art. 27 - O Juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e 
deverá atentar, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de 
aquisição e interesse que dele aufere o proprietário; à sua situação, estado de 
conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, 
e à valorização ou depreciação do remanescente." 
 
Não são poucas as vezes em que constata-se o descompromisso do julgador pelo valor 
do objeto submetido ao seu julgamento que, entregue a mercê dos peritos, sem emitir 
juízo crítico que lhe confere o livre convencimento, tem provocado gigantescas sangrias 
do dinheiro público. Podemos observar tal comportamento, pelas sentenças que atribuem 
ao metro quadrado de terra nas escarpas da Serra do Mar, valor superior ao metro 
quadrado de uma fazenda formada, nas regiões de terras mais valorizadas do Brasil, 
como Ribeirão Preto por exemplo. 
 
Das Fraudes e Falhas Periciais 
Constatou-se que a falta de observância aos mandamentos legais que consagram os 
princípios registrários, notadamente quanto a especialidade (prévia indenização do 
imóvel, a fim de que seja distinguido dos demais) e unitariedade (cada imóvel possui 
apenas uma matricula). Isto tem sido a fonte incentivadora de fraudes e origem de muitos 
dessa situação absurda. 
 
As medidas de saneamento são relativamente simples e factíveis: 
 
Além da própria extinção do processo por falta de prova atendível da alegada 
propriedade, outra medida produtiva para coibir as fraudes e os famosos "grilos" no trato 
dos processos será a determinação de prévia consulta ao Instituto de Cadastramento dos 
Imóveis. 
 
Aliás, ressalte-se que o desenvolvimento tecnológico atual permite a implantação de 
cadastro completo e preciso, a baixo custo, sobretudo se comparado ao que se paga por 
essas indenizações milionárias, baseado na aerofotogrametria e georeferenciamento. 
 
É oportuno frisar que o próprio juiz responsável pela legalidade dos atos registrados 
pode, suporte próprio e ex ofício, promovero bloqueio e até mesmo o cancelamento dos 
atos registrários eivados de erroneas. O bloqueio administrativo, mais particularmente, é 
medida que impede a legalidade e propícia incentivo à regularização por parte dos 
proprietários de boa fé. 
 
Nos casos apurados por esta CPI e que indicam a possibilidade de fraudes e falhas 
periciais cometidas por peritos e assistentes técnicos, já existem em andamento 
procedimentos punitivos promovidos pelo Ministério Público. 
 
Seria, entretanto, incorreto imaginar que os problemas e as possibilidades de fraudes e 
falhas se restringem à esses fatos; o que deu origem aos processos punitivos, foi devido 
a análise mais detida desses processos pela Procuradoria Geral de Estado, pela 
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Secretaria do Meio Ambiente - SMA e pelo Ministério Público e que representam apenas 
alguns casos dentre milhares de ações relativas a desapropriações ambientais. 
 
Desse modo, urgem medidas para análise mais acurada de todos os casos e, na 
constatação de irregularidades ou mesmo na verificação de indícios de irregularidades 
sejam tomadas providencias mais severas para saneamento dos problemas e punição 
dos responsáveis, se houver. 
 
 
Da atuação dos profissionais de direito na defesa de interesses privados em detrimento 
do interesse público e as coisas julgadas 
Outro difícil problema de enfrentar é a atuação dos profissionais advogados na defesa 
dos interesses privados ante aos princípios do direito de propriedade e da coisa julgada. 
 
É incontestável, nos termos da Lei, o direito do real proprietário postular indenização pelo 
prejuízo auferido pela transferencia de seu bem ao domínio público ou pelas limitações 
administrativas a ele impostas, observados os entendimentos da PGE, de que as 
limitações administrativas não são indenizáveis porque implicam em sacrifício geral. 
 
Desse modo, constitui o "pretenso" real proprietário, sua defesa que, conhecendo das 
falhas da legislação, das deficiências da defesa do Interesse Público, do 
descompromisso do julgador, da ausência de critérios claros para avaliação dos imóveis, 
guerreiam até as últimas conseqüências na busca do que consideram a justa indenização 
para o prejuízo causado pelo interesse público. 
 
Assim, aproveitando de todas as falhas existentes durante o processo, chegam aos 
Tribunais Superiores buscando o julgamento, definitivo a fim de receber os valores 
fixados para indenização e ai transformados em precatórios. 
 
Nessa última fase, a que denomina-se "coisa julgada", não admitem qualquer tipo de 
contestação, ainda que se verifique distorções inconcebíveis nos valores à que se chega 
a condenar os cofres públicos a Fazenda Pública. 
 
Aí, estabelece-se uma nova batalha entre aqueles que se julgam lesados pelos 
pagamentos injustos e, pretendem inovar buscando a reforma da sentença capital, contra 
àqueles que apoiados na Lei defendem que a sentença capital, ainda que construída 
sobre, vícios, erros ou, quem sabe, em casos, até má fé, não pode sofrer revisão ou 
reforma de qualquer ordem. 
 
Aí, novamente a Lei conservadora protege a sentença capital, ainda que construída sobre 
erros ou ma-fé. 
 
A defesa intransigente desses princípios, ou seja, do direito de propriedade e da coisa 
julgada, nesses casos acrescida da constatação que antes advogados se transformam, 
não poucas vezes, em proprietários, e, adicionados à isto os vícios até aqui constatados, 
permitiu a impressão que, grupos formados por proprietários e advogados com a 
sustentação de profissionais assistentes técnicos, formando conluios com peritos, 
assistentes de peritos e contando com a conivência, ou omissão de defensores da coisa 
pública passando pelos Poderes Executivo e Judiciário e até mesmo pelo Ministério 
Público, constituíram o que se denominou "Industria das Indenizações Ambientais" ou, 
até mesmo, "Máfia das Desapropriações". 
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Essa suposição tem, é verdade, subtraído veementes protestos de instituições de 
organização e defesa dos Profissionais de Direito que tem atribuído à esse pensamento a 
imaginação leviana daqueles que de algum modo buscam argumentos para a defesa da 
"causa pública". 
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
Da atuação da Procuradoria Geral do Estado 
 
Das demandas judiciais 
 
No campo da batalha judicial com vistas a reforma das condenações impostas à Fazenda 
Pública, o governo constituiu um primeiro Grupo de Trabalho, nos termos da Resolução 
PGE 44/95, e, desde janeiro de 1997, conforme Resoluções PGE 22/97 e 282/98, outro 
Grupo, o GECI - Grupo Executivo de Contencioso Imobiliário, foi constituído, para 
aprimorar e uniformizar a defesa do Estado em Juízo e, ao mesmo tempo, investigar 
detalhadamente os processos sujeitos a precatórios expedidos pelo Poder Judiciário, 
tomando as devidas providências de ordem processual. 
 
Primeiro cumpre observar que o Estado entendeu que a propositura de "ação 
discriminatória" seria o meio hábil para que possa separar as terras que se encontram 
sob domínio particular, daquelas consideradas como "públicas" ou que devam retornar ao 
domínio público (terras devolutas). 
 
Enfim, haja vista a natureza jurídica da ação discriminiatória, entendeu o Estado que esse 
poderia tornar-se coletivo impedindo que o Poder Público seja condenado a indenizar 
terras que já lhe pertencia. 
 
De efeito, constatou-se que várias ações de indenização por desapropriação indireta 
proposta contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, embasadas em registros 
imobiliários de origem duvidosa, ou seja, em terras "presumivelmente" devolutas, como é 
o caso da região da Serra do Mar, foram julgadas improcedentes. 
 
Ainda, a atuação da Procuradoria do Estado com os processos já julgados tem levado em 
conta a verificação dos caminhos previstos em lei e a obtenção de ordem judicial para 
qualquer suspensão de pagamento. Há que se ressaltar, de novo que nem todos os 
processos que estão em processo de revisão contemplam medidas liminares, ou mesmo 
sua reversão. Há outros em que o Estado postula revisão mas que não obtiveram 
autorização judicial para que o pagamento fosse suspenso. Outros há, ainda, em que o 
pagamento é feito mas o particular não pode proceder ao seu levantamento. 
 
As linhas gerais de defesa do Estado em juízo nestes processos, mormente quando na 
posição de réu, são pautadas pela verificação dos seguintes pressupostos, além das 
questões preliminares do processo civil em geral: 
 
1. Especificidade da restrição, para que seja aferida concretamente a interferência do ato 
estatal no uso do imóvel, sua eficácia e alcance; 
2. Certeza quanto ao agente público da restrição, pois podem haver atos emanados da 
União ou dos Municípios que efetivamente restrinjam o uso do imóvel. 
3. Prova inequívoca de domínio e posse, porque muitas vezes há duvidas relevantes 
sobre a titularidade e posse efetiva dos interessados nas áreas onde se localizam estas 
áreas protegidas, principalmente no Litoral e Vale do Ribeira. 
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4. Temporalidade da aquisição, porque muitos são os casos em que áreas foram 
adquiridas após os atos tidos como restritos, o que certamente foi considerado na 
ocasião. 
5. Espacialidade da Restrição, para verificar se o imóvel está realmente inserido nos 
limites da área protegida; e 
6. Atividade econômica pré-existente e/ou viável. Muitas dessas áreas jamais contaram 
com exploração econômica independentemente do fato de estarem inseridas em áreas 
protegidas, principalmente para eventual aferiçào de juros compensatórios. Entretanto, 
houve uma tendência de considerar o potencial econômico como uma presunção "jure et 
de jure". 
 
Devemos consignar que nos processos judiciais a Procuradoria Geral do Estado tem se 
socorrido com apoio técnico, no estudo dos casos já julgados, das Secretarias do Meio 
Ambiente (Gabinete e Instituto Florestal), da Secretaria daJustiça (Instituto de Terras do 
Estado), Secretaria da Agricultura (Instituto de Econômia Agricola), Secretaria de Ciência 
e Tecnologia (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), as Universidades e seus Centros de 
Pesquisas e de Tecnologias. A intensa atuação do Ministério Público Estadual também 
tem sido de grande relevo para tratar de aspectos da competência daquele órgão. 
 
Também é bom salientar que a adoção de medidas judiciais nos casos estudados pela 
Procuradoria Geral nem sempre depende da elaboração do trabalho técnico da 
Secretaria de Estado do meio Ambiente, do ITESP e de outros órgãos. Há questões 
jurídicas que podem dar conta, numa primeira fase, de ensejar a revisão das 
indenizações. Uma série de critérios são conjugados para - após o exame de um caso - 
decidir-se pela adoção de uma medida judicial (valor, área do terreno, localização, 
documentação imobiliária, data do trânsito em julgado da decisão de mérito, dentre 
outros). Também é bom salientar que nem todos os casos estudados serão passíveis de 
adoção de medidas judiciais ( a PGE somente pode suspender pagamentos com 
autorização judicial). 
 
Pode ser questionada a razão pela qual tão poucos processos ensejaram medidas 
judiciais revisivas. A Procuradoria do Estado, ao que parece, conta, para realizar esta 
tarefa, com um número reduzido de Procuradores, que tem de cuidar do dia a dia dos 
demais processos como podemos lembrar das declarações prestadas pelo próprio 
Procurador-Geral do Estado nesta CPI. 
 
Do total dos precatórios das ações ambientais temos 21,5 % dos valores, 
correspondentes a R$ 718.802.402,42 relativos a processos sem trânsito em julgado das 
decisões de mérito, porque há recursos pendentes de julgamento nos Tribunais 
Superiores. 
 
Sendo objetivo desta Comissão a apuração de eventuais irregularidades que teriam 
ocorrido nos processos judiciais de indenizações de áreas necessárias à preservação 
ambiental, é necessário que se saliente que dos procedimentos judiciais são participantes 
o proprietário do imóvel, autor da ação, o Governo do Estado, réu na ação, que é 
representado pela Procuradoria Geral do Estado, os peritos e assistentes técnicos, 
Juízes, Desembargadores e Ministros dos Tribunais Superiores. 
 
Não basta, pois, para o cumprimento constitucional da missão desta Comissão que se 
analise o comportamento por erro ou má-fé, de apenas alguns dos integrantes da relação 
processual, deixando de analisar o comportamento de outros integrantes. 
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Em várias passagens dos trabalhos desta Comissão constatou-se que o Estado não foi 
bem defendido. 
 
Aliás, o próprio pressuposto de que possa haver "Industrias de Indenizações" ou "Mafias 
de Desapropriações",só pode prosperar se o Estado mal defendido, ou, se nos quadros 
do Estado haviam partes dessas redes de lesão dos Cofres Públicos, que no mínimo, se 
omitiam da defesa correta do interesse Público. 
Não podemos aqui, diante das carências de informação e clareza à respeito do assunto, 
apontar falhas de comportamento de má-fé de qualquer membro da Procuradoria Geral 
do Estado e, nem, quanto a quem cabe a responsabilidade sobre a ineficiência, muitas 
vezes, da ação da Procuradoria, se de Procuradores, e se de Procuradores Gerais, ou, 
mesmo de Chefes do Executivo, responsáveis diretos pela inadequada estruturação dos 
órgãos da administração com intuito de dotá-los de condições de trabalho. 
 
No início dos trabalhos desta CPI vislumbrou-se, como já dissemos, um quadro que 
denominou-se "Indústria da Indenizações" ou "Mafia das Desapropriações".  
 
No decorrer dos trabalhos desencadeou-se uma visão de que para existência dessas 
redes, seria necessária também a participação de defensores do Estado, até mesmo 
porque autores, peritos, assistentes técnicos, advogados, Juizes e localidades, eram 
diversos.  
 
Por vezes, nos Tribunais, as Câmaras se revezavam e os julgamentos nem sempre 
foram favoráveis aos autores, mas também por vezes, favorável ao Estado. 
 
Daí, poder-se depreender que diante de uma defesa mais ciosa e detida dos 
Representantes do Estado, poder-se-ia ter desmascarados as "Indústrias" e "Máfias" que 
lesam os cofres públicos. 
 
Portanto, não podemos ignorar a responsabilidade do Estado nos resultados das 
avaliações procedidas nos inventários florestais que exorbitaram os preços das matas, 
pois sempre lhes foi dado o direito de refutar todas a provas periciais por meio de seus 
assistentes técnicos e defensores. Frise-se que o Estado teve sempre todas as 
condições para rebater os excessos cometidos pelo gestor oficial, ou mesmo em grau de 
recurso demonstrar o desacerto da sentença judicial, pois inegavelmente a máquina 
estatal sempre esteve a sua disposição, tal como agora estiveram para dar suporte à 
presente CPI. 
 
A Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto Florestal, a Secretaria da Justiça e o Instituto 
de Terras do Estado, a Secretaria da Agricultura e o Instituto de Economia Agricola, a 
Secretaria da Ciência e Tecnologia e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, as 
Universidades Públicas e seus Centros de Pesquisas e de Tecnologias e, a própria 
Procuradoria Geral do Estado sempre estiveram à disposição do Estado, bastando 
apenas o chamado e, as condições mínimas aos trabalhos necessários. 
 
Ora, com a facilidade de acesso a esses órgãos ligados a áreas ambientais, se nos 
processos havidos o Estado deles se utiliza-se, sem dúvida o MAGISTRADO teria maior 
número de elementos informadores no processo, o que possibilitaria maior credibilidade e 
certeza na prolação da sentença. 
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No entanto, somente agora, quando já existente o problema e, constatada a sua 
gravidade é, que vem à tona, mas com muita utilidade, as informações e ações 
solicitadas pela Procuradoria Geral do Estado àquelas Secretarias. 
 
Não obstante, esta CPI preocupou-se em investigar a ocorrência de irregularidades 
cometidas pelos proprietários, pelos peritos, assistentes técnicos e até mesmo por 
Advogados e membros do Poder Judiciário, olvidando-se investigar o procedimento da 
própria Procuradoria Geral do Estado e de seus dirigentes, na defesa dos interesses 
públicos. 
 
Mister reconhecer que dos depoimentos do então Procurador-Geral e da Ex-Procuradora 
Geral já se reconhecia e anunciava a falta de estrutura e de condições adequadasde 
trabalho da Procuradoria Geral do Estado, que, conta com um número reduzido de 
procuradores, na sua grande maioria dedicados inteiramente à causa pública, porém, que 
tem de cuidar do dia a diade todosos processos de investigações e os demais processos 
que envolvem o interesse do Estado. 
 
Do Instituto da Coisa Julgada 
Outro grande problema a enfrentar é quanto a alteração da coisa julgada. 
 
Ante a sensibilização de representantes do Poder Judiciário e, ante o fato de ser o direito 
matéria dinâmica, alguns julgadores têm entendido que a "coisa julgada" só seria 
definitiva quando justa. 
 
Por isso, há manifestações no sentido de que os Tribunais Superiores poderão rever 
sentenças já transitadas em julgado, mediante medidas especiais e extraordinárias do 
Estado, especialmente ao apresentar provas de que existem erros e vícios que induziram 
o julgador à decisão que levou dano ao Erário Público. 
 
No entanto, esse ainda não éo entendimento da maioria dos Ministros dos Tribunais 
Superiores que apoiados num entendimento mais conservador, tem no instituto da "coisa 
julgada", inseridas no Código de Processo Civil e que prevê que nenhum Juiz julgará 
novamente a mesma causa, caracterizado, pois, como clausula pétrea constitucional, 
entendendo que a "coisa julgada" é parte efetiva, de obrigatório cumprimento, do Estado 
Democrático de Direito. 
 
A rediscussão da "coisa julgada", de sucesso ainda duvidoso, pode demandar um grande 
lapso de tempo, o que poderá contribuir, ao final, na vitória do interesse público, mas, 
também, na condenação do Estado ao pagamento de valores ainda maiores, com 
acréscimos de correção monetária, juros e outras penalidades que poderão surgir, 
especialmente em se tratando de estarmos vivendo num país de economia instável e 
incerta, sujeita a mudanças freqüentes e profundas como as que observamos nos últimos 
tempos. 
 
Da Administração do Estoque da Dívida Atual (precatórios): 
A Emenda Constitucional n º 30, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, 
concedeu moratória de 10 anos aos processos já encerrados ou em andamento na data 
de sua promulgação. 
 
A medida se fez necessária, pois, até a recente desejada "estabilização monetária", os 
valores de dívidas judiciais eram rolados ano a ano, e a inflação encarregava de limitar os 
pagamentos efetivos à quantias percentuais mínimas. 
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Isto gerou uma ilusão financeira que, na realidade, foi providencial aos interesses 
privados e principalmente aos interesses públicos, culminando com um estoque de dívida 
que se tornou visível somente nos tempos. 
 
Ainda que a moratória já tenha concedido alívio ao fluxo de pagamentos das contas 
públicas, seria necessário ir-se mais longe na defesa dos Cofres Públicos, procurando 
mecanismos para melhor administração e até mesmo renovação da dívida pública, como 
programas de pagamento de precatórios através de compensação de impostos vencidos, 
por exemplo.  
Da Preocupação Econômica dos Municípios 
Afora o Município de Caraguatatuba que foi aquinhoado com um verdadeiro prêmio de 
loteria conquistado à custa de irregularidades confessadas pelo próprio perito, no 
transcorrer dos trabalhos, uma importante questão subjacente aflora, e que, mereceria 
abordagem oportuna na Assembléia Legislativa, é o fato de os municípios onde se situam 
as grandes áreas de proteção ambiental, terem sua capacidade de produção econômica 
atingidas. 
 
O desenvolvimento econômico dos Municípios, onde hajam restrições ambientais, 
enfrenta dificuldades. 
 
Não é justo, tampouco razoável que o Município "pague a conta" da preservação 
ambiental, em favor de todos brasileiros, e do restante do mundo, devendo-se criar 
mecanismo de incentivo diferenciados daquela porção do território paulista que ficará 
mais ou menos intocável. 
 
O Estado do Paraná já distribui um percentual maior de ICMS aos municípios mutilados 
por reservas ambientais. 
 
Em São Paulo, já existe a Lei 9146/95 que trata do ICMPS Ecológico, que aperfeiçoou a 
Lei 8510/93 que trata desta compensação financeiras. 
 
Entretanto, parecemos razoável melhor estudar a questão afim de que o Estado possa 
implantar de fato ainda que a princípio, já existe de direito. 
 
O Novo "OURO-VERDE" (A Efetiva Proteção Ambiental) 
 
Foi o tempo em que destruíamos áreas gigantescas para o plantio do café, conhecido 
então como o "ouro-verde". 
 
O desmatamento incontroláveldo planeta tem feito a comunidade internacional travar 
grandes discussões em torno da necessária preservação das florestas que ainda restam. 
 
Agora mesmo vemos os protestos de todas as partes do mundo quando os Estados 
Unidos resolveram por sua própria conta, colocando toda a humanidade em risco, 
anunciar que não foi cumprido o Protocolo de Kyoto que prevê a diminuição das 
emissões de gases na atmosfera e que tem elevado a temperatura do planeta de modo a 
preocupar toda comunidade científica. 
 
Este fato e outras alterações observadas na atmosfera tem provocado, mundialmente, o 
surgimento de um novo debate: A necessidade da preservação de nossas florestas. 
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Pode surgir aí um mercado emergente de "crédito de carbono" ou "crédito de oxigênio" 
como chamam outros, com negócios já em andamento e que precisam ser estudados 
com objetividade e presteza por esta Casa Legislativa. 
 
Quem sabe seja este o caminho de incentivar os proprietários das áreas; necessárias à 
proteção ambiental, fazendo-os auferir-lhes rendimento e transformando aí sim as 
florestas em"Ouro-Verde" e, não como querem hoje, com a supervalorização de suas 
matas. 
 
Ao discutirmos as superindenizações, sobretudo diante dos erros técnicos e 
jurisprudenciais, precisamos buscar soluções efetivas ao pagamento da dívida justa eda 
efetiva preservação ambiental. 
 
 
Da Conscientização e Comunicação Social 
Talvez um dos mais importantes produtos desta CPI, além dos fatos apurados, das 
investigações e debates, das sugestões propostas, seja o destaque produzido na mídia e 
a conscientização de Parlamentares, dos Poderes Executivo e Judiciário, e de toda a 
comunidade, as necessidades e relevância da abordagem do problema, não apenas sob 
o aspecto econômico e financeiro, mas, também, jurídico, legislativo e sócio ambiental. 
 
CONCLUSÕES 
O tema objeto desta CPI diz respeito as superindenizações por parte do Estado ao 
patrimônio imobiliário destinado à proteção ambiental. 
 
Tais "superindenizações" estariam materializadas ou em via de se transformar em 
precatórios, que são ordens judiciais para pagamento de dívidas públicas. 
 
Ficou comprovado nas diversas reuniões e oitivas realizadas que, na grande maioria dos 
casos, as indenizações imputadas ao Estado, eram exorbitantes, pautavam-se em 
registros imobiliários inconsistentes, desprovidos de qualquer caracterização física do 
imóvel, e em que se quer informavam as respectivas áreas, mormente registradas pelo 
instituto da matrícula, ou seja, já na vigência da atual legislação, sob a égide dos 
preceitos anteriormente emanados. 
 
Tal situação mostra-se inconcebível vez que, diante de todo o exposto, considerando a 
potencial transferência do imóvel ao final da ação ao patrimônio público, tornar-se-ia, 
indispensável previamente que o pretenso autor, somente ingressasse em juízo após 
regularizar seu registro conforme determina as normas vigentes, sobretudo, quanto a 
individualização e especificação do imóvel. Trata-se de matéria de ordem legal, conforme 
demonstrado, porém, totalmente desdenhadas nesse tipo de processo. 
 
Tal medida justifica-se sobremaneira no sentido de que, sua não observância acarretaria 
a obrigação do poder público indenizar área que potencialmente restaria prejudicada a 
efetiva transferência ao seu patrimônio. 
 
Conforme já mencionado, os registros imobiliários e levantamentos técnicos aos quais 
consubstanciam-se a grande maioria das ações de desapropriação indireta, são 
totalmente desprovidos de elementos técnicos satisfatórios e exigíveis a localização dos 
imóveis. 
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Como não se bastasse, de rigor, os "peritos" quando da confecção das respectivas 
perícias técnicas avaliatórias, desdenham-se totalmente a estas questões, efetivando a 
localização dos imóveis de forma negligente a aleatória, embasado na maioria das vezes, 
nos dados constantes dos levantamentos apresentados pelos autores interessados, sem 
aterem-se necessariamente e de forma exclusiva, aos elementos constantes do registro, 
como de fato deve ocorrer. 
 
De maior surpresa e gravidade, comprovado também na CPI, refere-se efetivação pelo 
perito judicial, sob sua conta e risco, de levantamento topográfico do imóvel, "a priori", 
inexistente ou inconsistente, de modo a consubstanciara avaliação respectiva. 
 
Ora de acordo com as regras conhecidas atinentes ao registro imobiliário já explanadas, 
não é permitido o ingresso ao fólio real de alteração unilateral do registro, senão pelo 
meio próprio da retificação judicial, nos termos do artigo 213 da Lei 6.015/73. 
Vale a pena lembrar que a perícia avaliatória judicial, no caso de desapropriação indireta 
não tem o condão, tampouco, respaldo legal, conforme anteriormente demonstrado, para 
determinar alteração nos dados do registro imobiliário. 
 
Tem como premissa de ordem legal que, para o perito judicial proceder a efetiva 
avaliação da cobertura vegetal de um determinado imóvel, é necessário previamente que 
o autor da ação, de forma clara e incontroversa, comprove a dominialidade do imóvel, o 
que se faz por intermédio do respectivo registro imobiliário, via de regra apensado ao 
pedido inicial, que também integra a análise prévia judicial. 
 
Em outro momento processual, especificamente quando da realização da perícia 
avaliatória, é necessário a analise do domínio em relação a caracterização física do 
imóvel, que por motivos de patente de especialidade quanto a matéria, é realizada pelo 
perito judicial. 
 
Entretanto, de um prisma eminentemente legal, afigura-se as descabidas perícias 
realizadas pelos peritos principalmente no que tange a localização e identificação dos 
imóveis desapropriandos. 
 
Sob o manto da declaração de regularidade formal do domínio, os peritos no exercício de 
seu mister, omitem em segundo momento, ao julgador da causa, as patentes deficiências 
apresentadas via de regra pelos títulos, no que tange a delimitação física do imóvel. 
 
Torna-se forçoso concluir que, tal negligência, para não se dizer imperícia promovida 
pelos peritos, conforme também restou comprovado na CPI, ocasiona as diversas e 
malfadadas sobreposições de imóveis, em como as irregularidades dominiais observadas 
na maioria das ações indenizatórias ambientais. 
 
Deve ser feita uma distinção inicial no sentido de que a necessidade de o Estado adquirir 
patrimônio imobiliário ambiental diz, ou, ao menos deveria dizer, respeito as Unidades de 
Proteção de Uso Indireto, como por exemplo, os Parques, as Reservas e Estações 
Ecológicas. Este, pelo menos, é o conceito clássico do direito público. 
 
Para as Unidades de Proteção de Uso Direto, como as Áreas de Proteção Ambiental, as 
Zonas de Proteção de Mananciais, e outras áreas protegidas por Leis de caráter geral, 
como o Código Florestal por exemplo, é possível o uso da propriedade privada com 
essas limitações, sem que isso implique pagamento de indenização. 
 



 57 

A aquisição definitiva do patrimônio do Estado, se dá pela desapropriação, quando o 
imóvel for particular. A desapropriação pode ser amigável, com a aquisição do imóvel 
mediante composição de preço, ou, pela via judicial, quando sobre o valor da 
indenização, ou outra desavença, não houver consenso. Esta última é chamada 
desapropriação direta. 
 
Há também a chamada desapropriação indireta, na qual o particular demanda contra o 
Estado porque este tomou posse de seu imóvel pela "via da força". Como o Estado tem o 
domínio eminente sobre todos os bens, contra ele o particular não pode se opor. 
 
É necessário deixar claro que a Constituição Federal prevê que qualquer desapropriação 
deve obedecer ao critério de pagamento prévio, justo e em dinheiro. 
 
No entanto, na prática isso não ocorre. 
 
Resta, pois, nestes casos, fixar um preço para o imóvel já apossado, em respeito aos 
princípios constitucionais vigentes, da garantia do direito de propriedade. 
 
Portanto, não é tecnicamente correto dizer-se que o Estado "perde" um processo de 
desapropriação, direta ou indireta. Há, em verdade uma troca entre o patrimônio do 
particular e o dinheiro público. Na falta de acordo entre as partes, cabe ao Poder 
Judiciário, com o "devido processo legal", determinar qual o valor que entende justo pelo 
bem adquirido. Trata-se de uma relação, portanto, de equilíbrio. 
 
Os desequilíbrios possíveis, nesta relação, tem ocorrido, basicamente, quando: 
 
a) O Estado é compelido a pagar um valor menor do que o mercado, injusto portanto, em 
detrimento do particular; 
b) O Estado é compelido a pagar um valor maior do que o de mercado, injusto portanto, 
em detrimento do próprio Estado e por conseqüência, contrário ao interesse coletivo; 
c) O Estado for compelido a pagar e não ficar com o patrimônio imobiliário. 
 
Neste último caso isso ocorre porque, por vezes, o proprietário de um bem postula 
apenas a desvalorização de seu imóvel, seja porque sobre ele há uma servidão como 
uma linha de transmissão de energia por exemplo, ou ainda porque sofre uma restrição 
como a presença de matas e várzeas por exemplo, que, mesmo não lhe tirando a 
propriedade, pode ensejar o pagamento de uma indenização. 
 
É por essa razão que as ações de indenização e, dentre elas, as chamadas ações 
ambientais imobiliárias podem ser de três tipos: 
 
a) Ações de Desapropriação Direta, propostas pelo Estado para incorporar ao seu 
patrimônio áreas declaradas de utilidade pública por ato do Poder Executivo; 
b) Ações de Desapropriação Indireta, proposta por particulares contra o Estado, para 
que, em virtude de apossamento estatal, sejam as áreas particulares incorporadas ao 
Patrimônio Público; 
c) Ações indenizatórias, proposta por particulares contra o Estado em virtude de 
possíveis prejuízos decorrentes de ato estatal restritivo do direito de propriedade, sem a 
transferencia do imóvel ao Patrimônio Público. 
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No Estado de São Paulo, podemos observar que as ações ambientais imobiliárias se 
fundamentam em atos estatais das mais diversas espécies, como o que foi constatado 
por esta CPI 
 
Levados à efeito essas ações, e, julgados os recursos, no plano do Tribunal de Justiça do 
Estado, ou nos Tribunais Superiores, o processo entra na fase de execução. A execução 
contra a Fazenda Pública tem um rito especial, nos termos do artigo 730 do Código do 
Processo Civil. O Estado é citado para opor embargos. 
 
Nesta fase discutem-se critérios de correção monetária e demais índices econômicos. Se 
não houver oposição, é expedido um ofício do Juiz da causa ao Presidente do Tribunal 
que expede um precatório para o Chefe do Executivo. 
 
Os precatórios nada mais são, portanto, do que "cartas" expedidas pelo Presidente do 
Tribunal ao Chefe do Poder Executivo, determinandoo pagamento dos valores finais 
decorrentes do julgamento de uma ação, no caso, de desapropriação, direta ou indireta, 
ou, de uma ação indenizatória. 
O Presidente do Tribunal de Justiça é por sua vez, a autoridade encarregada de controlar 
a ordem cronológica dos precatórios, que devem ser apresentados ao Chefe do Poder 
Executivo até o dia 30 do mês de junho de cada ano, devendo ser considerado em 
orçamento para pagamento até o último dia do ano seguinte. 
 
O Presidente do Tribunal de Justiça é por isso, também, a autoridade encarregada de 
exigir e cobrar o cumprimento da ordem cronológica, determinando, quando for o caso, 
até a "intervenção judicial" necessária ao cumprimento da ordem. 
 
O Estado, quando deparou com os valores estratosféricos das indenizações e, com as 
dificuldades de efetuar os procedimentos impostos diante de tão grandes valores, 
suspendeu os pagamentos, iniciando um processo de interposição de recursos especiais 
e extraordinários com vistas a provocar revisão das sentenças finais que determinaram a 
indenizações. 
 
Como se pode observar, os precatórios, constituem o momento final de processos, de 
desapropriações diretas ou indiretas e de ações indenizatórias, no caso analisado por 
esta CPI e, que levam dezenas de anos, com a ativa participação de inúmeros 
profissionais de Direito e outras especialidades, como sejam, Juízes, Desembargadores, 
Ministros de Tribunais Superiores, Procuradores do Estado, Advogados, Peritos e 
Assistentes Técnicos de cada parte, normalmente Engenheiros Civis e Florestais, nestes 
casos, e, até titulares de Cartórios de Registros, etc. 
 
É verdade que os valores a que o Estado vem sendo condenado à indenizar e, 
inicialmente levantados pela imprensa, assustam qualquer analista sereno. Bilhões de 
reais, em contraste com o valor normalmente reconhecido "de mercado" dessas áreas, 
daí a justificativa para o trabalho investigativo desta CPI. 
 
Conceitualmente, e dentro do princípio da separação dos Poderes prevista na 
Constituição, uma CPI não pode e não deve se tornar um órgão revisor de acordãos e 
decisões judiciais, causadas em processos com andamento regular, salvo poucas 
exceções, em todas as instâncias do Judiciário, obedecido o devido processo legal. 
 
Não se pode duvidar, sob o aspecto jurídico e legal, salvo exceções que os processos 
citados e analisados por esta CPI tiveram sua tramitação normal, com suas fases de 
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instrução, sentença e recursos, tal como recomendada a legislação processualística 
dominante. Às partes jamais houve qualquer impedimento à defesa, impugnação e 
interposição dos recursos cabíveis, respeitados os prazos legais. Não se pode admitir, 
portanto, eventual alegação de cerceamento de defesa. Quando o expropriado sentiu-se 
injustiçado com o valor atribuído à sua propriedade coube-lhe o direito de impugnar. 
Quando excessivo o valor no entender da Fazenda Pública, também lhe foi assegurado o 
direito de insurgir. As sentenças foram proferidas em conformidade com as provas 
produzidas no autos, que serviram ao livre convencimento do Magistrado. Referidos 
processos foram reapreciados no momento oportuno pelos Tribunais Superiores, que 
confirmaram ou reformaram as decisões. 
 
Notou-se que o Poder Judiciário deixou de adotar uma espécie de "súmula vinculante" 
para uniformizar um critério de avaliação que poderia ter sido em todos os processos de 
indenização ambiental no Estado, tendo ocorrido confirmações ou reformas de decisões 
de instancias inferiores com resultados e conseqüências diferentes e, muitas vezes, 
julgadas por um mesmo Magistrado.  
 
Se todos os atos e procedimentos, que realmente indignaram esta Comissão, foram 
praticados na esteira da legislação vigente, como se comprova, estamos diante de uma 
fenomenal indagação: 
 
"Existem de fato as industrias de superindenizações e as máfias das desapropriações?" 
 
Seria de fato possível a construção e a existência de uma rede articulada e determinada 
à agir deliberadamente nas ações de indenizações oriundas de processos de 
desapropriação, com o objetivo absolutamente por todos condenados, de lesar e 
enriquecer-se ilicitamente às custas dos Cofres Públicos?. 
 
Seria de fato possível a formação desta "rede", quando pessoas diferentes, de 
localidades distintas e interesses diversos interagem com o mesmo processo?. 
 
Para que essa rede seja possível, seria necessário, no mínimo, a omissão e 
preferencialmente a conivência de proprietários de imóveis, advogados, assistentes 
técnicos, peritos, funcionários de cartórios e do Poder Judiciário, titulares de cartórios, 
Juízes e Promotores, Procuradores e servidores da Procuradoria do Estado, 
Desembargadores, Ministros e servidores dos Tribunais Superiores, e, isso, para 
preservar a figura de um Prefeito, um Governador ou mesmo o Presidente da Republica. 
 
Seria fantasia imaginar a existência de uma "rede" desta dimensão, exposta ao risco de 
uma ruptura e interrupção na seqüência das ações para defesa de seus interesses? 
Podemos observar a substituição de Juízes e Procuradores por exemplo, no decorrer de 
um mesmo processo, substituição, por exemplo, pela simples transferencia de juízes 
substitutos e que decidiram contra ou a favor do interesse do Estado. 
 
Pode parecer um esforço demasiado essa imaginação, ou, leviana fantasia para se obter 
atenção e espaço junto à mídia e a sociedade, mas, a verdade é que por vezes, somos 
levados a observar indícios de que isto pode ocorrer. 
 
Coisa certa é que, não raras vezes, observamos procedimentos no mínimo maliciosos de 
peritos e assistentes técnicos, por exemplo, como aliás, podemos constatar nos próprios 
depoimentos daqueles que foram ouvidos nesta CPI. 
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Diante de tudo isso e dentro dos estritos limites e obrigações de uma CPI, o que 
podemos é investigar fatos que revelam indícios de irregularidades, fraudes e prejuízos 
aos Cofres Públicos e, buscar a punição daqueles que se constatar responsáveis. 
 
Além disso, não pode uma CPI ficar, ao nosso ver, restrita a acusação de uma, duas, três 
ou mais pessoas, culminando, por vezes na privação da liberdade de alguns deles ou na 
reapropriação de parte do dinheiro desviado dos Cofres Públicos, sem buscar conhecer 
dos problemas e propor encaminhamento e soluções para o que muitas vezes se 
constitui na raiz e na origem dos problemas. 
 
O fato que diante de toda deficiência da estrutura legal, institucional, jurídica, ética e 
moral que constata-se em nosso país, irremediavelmente, ante a ausência de provas, 
que os resultados de uma CPI estão fadados à cair no descrédito da sociedade que, no 
seu julgar, entende que, de um modo ou de outro, as coisas "acabam em pizza". 
É com essa preocupação que procuramos ao longo dos trabalhos desta CPI, não 
preservar aqueles que julgamos no mínimo suspeitos, mas, ir mais longe, procurando 
conhecer a origem dos problemas e propor soluções para que, se puna à quem tem que 
se punir e se possa evitar ou minimizar o risco de que o interesse público possa continuar 
sendo escandalosamente lesado. 
 
Observar que dentre os poucos processos analisados pela Procuradoria Geral, Secretaria 
do Meio Ambiente e por esta CPI, chegamos a valores da ordem de dois bilhões de reais, 
quando o Ministério Público fala em até cinqüenta bilhões. 
 
O valor estimado, é projeção de difícil mensuração porque há muitos processos em que 
houve determinação para que sejam realizados novas perícias, há processos sem 
trânsito em julgado que têm precatórios expedidos e que podem ser cancelados, caso o 
Estado venha ser vencedor dos seus recursos. 
 
O cenário de 50 bilhões de reais somente será provável se o Estado for condenado em 
todos os processos, pela pior hipótese, com base na jurisprudência anterior do STJ. 
 
Se restringirmos a ação do Estado à apuração dos processos até aqui vistos poderíamos 
estar negligenciando diante do que poderá vir a ocorrer. 
 
Como os Tribunais Superiores vem refletindo sobre a gravidade dos problemas que 
envolvem as indenizações ambientais, a jurisprudência mais recente do STJ mudou, e, 
se assim prosseguir, é provável que este valor se reduza significativamente. 
 
Cabe portanto ao Legislativo, que por meio desta CPI, teve a oportunidade de coletar 
elementos suficientes, recomendar as modificações, adaptações e providências 
pertinentes, evitando que futuros procedimentos expropriatórios conduzam o Estado, ou o 
Poder Público em geral, ao pagamento de exorbitantes indenizações, que não condizem 
com a realidade e impedem o exercício da finalidade social do Estado. 
 
Desta forma, após esse longo e árduo trabalho desta CPI, durante meses, com inúmeras 
sessões, depoimentos, contribuições técnicas de direito, engenharias, agronomias, 
auditores, apresentaremos a seguir, as conclusões e recomendações que julgamos 
necessárias. 
 
PROPOSTAS DE MEDIDAS  
E ENCAMINHAMENTOS: 
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Faz-se por oportuno já apresentar algumas sugestões e encaminhamentos necessários, 
imprescindíveise urgentes para maior proteção do Estado de São Paulo e do interesse 
público. 
 
Assim, de antemão, mediante o encaminhamento de cópia do presente relatório, 
propostas: 
 
 
PROVIDÊNCIAS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1) Fortalecimento da defesa do Estado com maior integração entre seus vários órgãos,  
2) Dotar a Procuradoria Geral do Estado de recursos materiais, humanos e tecnológicos 
para permitir suporte técnico adequado, inclusive implantando definitivamente a 
informatização das unidades da Procuradoria Geral do Estado e o cadastramento de 
todas as ações ambientais aliado ao georeferenciamento; 
3) Criar e implantar a Procuradoria do Meio Ambiente, hierarquicamente vinculada à 
Procuradoria Geral do Estado, adequando-a com recursos humanos, materiais e 
tecnológicos para consecução de seus fins; 
4) Propor a criação e implantação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 103 da Constituição Bandeirante. Tal medida viabilizará e tornará 
maisefetiva a atuação dos Procuradores do Estado de São Paulo na defesa da 
Administração Pública. Deixarão de acumular funções de assistência jurídica aos 
necessitados, reduzindo sensivelmente o excesso e volume de trabalho.  
A um só tempo, a orientação jurídica e a defesa dos necessitados no Estado de São 
Paulo será feita por órgão próprio, criado com esta específica finalidade, importando, 
também, a melhora de prestação de tal serviço público; 
5) O recadastramento geral dos imóveis no Estado de São Paulo, obrigando-se a partir 
de então, o georeferenciamento de todas as propriedades imobiliárias, ou em primeiro 
momento, das propriedades rurais. Após a efetivação desse cadastro geral, haja 
estipulação de prazo de até 3 (três) anos para que os atuais proprietários providenciem o 
georeferenciamento dos imóveis; 
6) Investimento no Instituto de Terras, aparelhando-o com recursos humanos e materiais, 
notadamente com a incorporação de avanços tecnológicos como aerofotogrametria e 
georeferenciamento, entre outros; 
7) Que o ITESP, seja habilitado a expedir certidão e/ou planta de localização 
georeferenciada, mediante pagamento de taxa, e, que seja criado condições para que 
possa subsidiar o Poder Judiciário, que independentemente, cumprirá sua missão de 
cotejar títulos de propriedade pública ou privada regularizando o status quo imobiliário; 
8) Considerando que o ITESP realiza os levantamentos cadastrais para propositura de 
Ações Discriminatórias, utilizada como eficiente instrumento a defesa do Estado, sejam 
implementados esforços no sentido de viabilizar esse tipo de trabalho em todas as áreas 
declaradas como Unidades de Conservação no Estado de São Paulo, a fim de evitar a 
espoliação do Erário Público, conforme ocorrera anteriormente; 
9) Deve a Secretaria do Meio Ambiente efetivamente implementar os Parques e Estações 
Ecológicas, procedendo à sua demarcação e regularização dominial. Para tanto, sugere-
se a elaboração de Projeto de Lei, que pode ser de iniciativa conjunta dos três Poderes, 
que tenha o seguinte conteúdo temático: 
9.1) Elaboração de um cadastro consistente em um banco de dados georeferenciado, 
que conterá a descrição do imóvel com as seguintes finalidades múltiplas; 
9.1.1) Servir para a composição do livro n º 4 (Indicador Real) a que se refere o artigo 173 
inciso IV e na forma do artigo 179 e §§, todos da Lei Federal 6.016/73. Esta finalidade 
seria de grande importância para a Corregedoria Geral Justiça, que a partir deste 
cadastramento, vinculado às descrições das matrículas e transcrições, poderia eliminar 
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as sobreposições porventura existente. Esta legislação viabilizaria a implementação 
efetiva pelos Cartórios de Registro de Imóveis do chamado "indicador real". Isso significa 
dizer que cada imóvel registrado deve estar georeferenciado, com coordenadas que 
possibilitem a sua precisa localização no globo terrestre. Com isso, não mais seria 
possível a existência de dois títulos de domínio relativos à mesma área (um deles seria 
necessariamente cancelado), evitando-se, assim, as sobreposições. 
Para viabilizar parte destas propostas, torna-se necessáriaedição deLei Estadual 
regulamentando o artigo 44 do ADCT da Constituição Estadual, cujos contornos são 
adiante descritos. 
A Constituição do Estado de São Paulo dispôs no artigo 44 do ADCT o seguinte: 
 
Art. 44 - Ficam mantidas as unidades de conservação atualmente existentes, 
promovendo o Estado a sua demarcação, regularização dominial e efetiva implantação 
no prazo de cinco anos, consignando nos próximos orçamentos as verbas para tanto 
necessárias. 
 
Nada obstante esta determinação do constituinte, nos anos subseqüentes tal dispositivo 
não foi regulamentado. 
É medida de todo recomendável que seja editada uma Lei Estadual regulamentando o 
mencionado artigo 44,de modo a vincular as futuras administrações à regularização 
fundiária das Unidades de Conservação Ambiental. 
 
9.1.2) Servir para identificação de eventuais sobreposições entre imóveis particulares ou 
destes com os públicos (terras devolutas) além de conter referência aos processos 
judiciais existentes, de modo a garantir a correta incorporação dos imóveis ao patrimônio 
público, evitando em duplicata e indevidos por parte do Estado (Procuradoria Geral do 
Estado); 
9.1.3) Servir para a fiscalização das áreas objeto de incorporação pelo Poder Público, de 
modo a fiscalizar sua correta destinação por parte do Estado (SMA-IF); 
9.1.4) Identificar comunidade de posseiros que necessitem ser remanejadas ou cuja a 
posse possa ser regularizada, mediante eventual mudança de categoria de manejo, 
garantindo proteção do meio ambiente natural e cultural, além da justiça social na 
ocupação da terra por parte do Estado (SJDC-FITESP/SMA-IF). 
9.2) Promover a efetiva demarcação das Unidades de Conservação, com divisas 
conhecidas, evitando a ação de especuladores e conflitos fundiários e enventualmente 
promovendo revisões de limites. 
9.3) Garantir aos proprietários isenção de ITR (proposta a ser encaminhada à União) ou 
assistência técnica da Secretaria da Agricultura, onde for possível o manejo sustentável;  
9.4) Garantir e ampliar os objetivos do Programa de Regularização Imobiliária de Áreas 
Protegidas, criado pelo Decreto 42.957/98, de modo a comprometer as futuras 
administrações estaduais e lhes garantir os necessários recursos. 
 
 
PROVIDÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
10) Expedição pelo Tribunal de Justiça de recomendação para que nos processos de 
desapropriação direta e indireta em áreas ambientais seja determinada prévia 
manifestação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP; 
11) Recomendar que investigue, por meio de sua Corregedoria, a atuação dos 
magistrados de primeira e segunda instâncias que atuaram nos processos relacionados à 
indenizações ambientais; 
12) Recomendação pelos Órgãos do Poder Judiciário da inaplicabilidade do receituário 
contido no trabalho da Comissão de Peritos da Estação Ecológica Juréia-Itatins; 
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13) Correição a ser efetivada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
nos cartórios de registros de imóveis situados no Litoral e no Vale do Ribeira, na Região 
Metropolitana de São Paulo e onde mais houver ações ambientais, promovendo o 
cancelamento e principalmente o bloqueio administrativo dos atos registrários eivados de 
vício, para a regularização dos títulos de propriedade; 
14) Haja vista que no Estado de São Paulo a Corregedoria Geral da Justiça houve por 
bem lançar Normas de Serviço no intuito de realizar interpretação homogênea da lei 
federal que trata dos registros públicos nos diversos serviços registrais de imóveis 
espalhados por todas comarcas do Estado, poder-se-ia dirigir, a requerimento da CPI, 
proposta ao Corregedor-Geral da Justiça, visando o ingresso de itens específicos nas 
aludidas normas quanto as questões registrárias afetas as ações indenizatórias 
ambientais. Tal solicitação vincula-se primordialmente a instrumentalização na norma, da 
necessária adequação dos registros imobiliários atuais aos princípios registrários 
vigentes, a ser efetivado pelo pretenso e potencial autor da ação que visa ser indenizado 
pelo Poder Público, antes do ingresso em juízo, ou mesmo como medida inescusável à 
obtenção da prestação jurisdicional, conforme já sedimentado entendimento 
jurisprudencial e doutrinário anteriormente demonstrado. 
Tal medida, de ordem eminentemente legal, por si só, conforme observado na própria 
CPI, desoneraria o Estado no pagamento de diversas indenizações ao qual já fora 
condenado, consubstanciado em registro precários, até mesmo, nulos por natureza; 
15) O recadastramento geral dos imóveis no Estado de São Paulo, obrigando-se a partir 
de então, o georeferenciamento de todas as própriedades imobiliárias, ou em primeiro 
momento, das propriedades rurais. Após a efetivação desse cadastro geral, haja 
estipulação de prazo de até 3 (três) anos para que os atuais proprietários providenciem o 
georeferenciamento dos imóveis; 
16) Considerando que o ITESP dispõe e mantém o controle das terras públicas 
(devolutas) no Estado de São Paulo, seja ainda estipulado por força normativa, até 
mesmo por meio de Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que os 
Serviços Registrais de Imóveis solicitem sempre ao ITESP uma certidão de área 
devoluta, antes de efetuar o registro de áreas rurais, evitando desta forma, a indevida 
duplicidade de domínio; 
17) Propor ao Poder Judiciário paralização temporária, por 1 (um) ano de todos os 
processos que tratam de indenização ambiental, até que se tenha formado novas regras 
e conceitos para julgamento dos feitos; 
18) Regulamentação, por parte desse Poder, para que os profissionais denominado 
"peritos" pelo Poder Judiciário não possam atuar, também, como assistentes técnicos em 
outras ações; 
19) Propor ao Poder Judiciário o estudo de normatização ou Lei, para que assistentes 
técnicos e assessores sejam remunerados somente através de critérios fixados pelo 
Poder Judiciário, e em valores conhecidos e disponíveis em processos; 
 
PROVIDÊNCIAS JUNTO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO CONGRESSO 
NACIONAL  
20) As propostas de alteração na Lei Federal que trata de Registros Públicos, para que o 
registro de imóveis sejam efetuados somente mediante georeferenciamento das 
propriedades; 
21) Que seja incluído no projeto de reforma do Poder Judiciário, em trâmite no Congresso 
Nacional, a criação de um Órgão fiscalizador dos membros do Poder Judiciário em todos 
os níveis da Federação (União, Estados-membros e Distrito Federal) e respectivas 
instâncias;  
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22) Estudar e propor ao Congresso Nacional modificação da Lei que regula o pagamento 
dos precatórios em ordem cronológica, constituindo outra ordem cronológica própria para 
pagamento de precatórios provenientes de indenizações ambientais; 
23) Dotar o Instituto Florestal, a Polícia Florestal e outros órgãos especializados de 
maiores condições humanas e materiais para atendimento de suas finalidades; 
24) Propor ao Presidente da República a formação de grupo multiinstitucionais com a 
participação da ABNT, do IBAMA, do IPT, do ITESP, do Instituto Florestal, da 
Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do CREA e do 
Poder Judiciário, no mínimo, afim de estudar e sugerir a constituição com critérios 
objetivos de avaliação, abordando todos os pontos polêmicos apurados nesta CPI, para a 
regulamentação das perícias técnicas; 
25) Garantir aos proprietários isenção de ITR (proposta a ser encaminhada à União) ou 
assistência técnica da Secretaria da Agricultura, onde for possível o manejo sustentável  
26) De outra parte, no nosso entender, alterações na legislação federal são fundamentais 
para impedir que o Estado continue a ser condenado a pagar indenizações absurdas, 
bem como para ampliar as possibilidades de revisão das decisões já existentes (proteção 
do interesse público velado); 
 
Nesse sentido, mostra-se premente a conversão em Lei de alguns dispositivos 
atualmente constantes de Medidas Provisórias: 
 
26.1) MP n º 2.027-44, de 26 de outubro de 2000: 
 
Art. 1 º, altera o Decreto-Lei n º 3.365/41, nos seguintes termos: 
 
"Art. 10 ..... 
Parágrafo único. Extingue-seemcinco anos o direito de propor ação de indenização por 
apossamento administrativoou desapropriação indireta, bem como ação que vise 
aindenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público". 
 
Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo 
diferença entre o preço ofertado em juizo e o valor do bem, fixado na sentença, 
expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano 
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado 
o cálculo de juros compostos. 
§ 1 º - Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda 
comprovadamente sofrida pelo proprietário. 
§ 2 º - Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de 
utilização da terra e de eficiência na exploração igual a zero. 
§ 3º - O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de 
indenização por apossamento adminsitrativo ou desapropriação indireta, bem assim às 
ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em 
especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado 
na sentença. 
§ 4 º - Nas ações referidas no parágrafo anterior, os juros moratórios destinam-se a 
recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na 
decisão final do mérito, e somente serão devidos à razaão de até seis por cento ao ano, a 
partir de 1 º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser 
feito, nos termos do artigo 100 da Constituição." 
 
Art. 27..... 
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§ 1 º - A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço 
oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão 
fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no 
parágrafo4 º do Art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários 
ultrapassar R$151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)" 
 
Art. 4 º - Altera dispositivos da Lei n º 8.629,de 25 de fevereiro de 1993: 
 
Art. 12 - Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel 
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as 
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: 
 
I localização do imóvel; 
IIaptidão agrícola; 
III dimensão do imóvel; 
IV área ocupada e ancianidade das posses; 
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias; 
 
§ 2 ºIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo 
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o 
preço de mercado imóvel." 
 
Observe-se que, de acordo com a MP, tais alterações referem-se à Lei 8.629/93. Para 
efeito de aplicação dessas limitações nas ações ambientais, seria importante a 
incorporação das mesmas ao Decreto-lei 3.365/41. 
 
26.2) MP n º 1.984, de 26 de outubro de 2000. 
Art. 2º - O art. 6º da Lei n º 9.028 de 12 de abril de 1995, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo 2º, remunerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º: 
 
§ 2º - As intimações a serem concretizadas fora da sede do juizo serão feitas, 
necessariamente, na forma prevista no artigo 237, inciso II, do Código de Processo Civil. 
 
Observa-se que, de acordo com a MP, o dispositivo aplica-se apenas à Advocacia Geral 
da União, de forma que seria necessária sua extensão aos representantes da Fazenda 
do Estado, não só para intimações por carta como também para intimações pessoais, a 
exemplo do que ocorre no processo de Execução Fiscal. 
 
Art. 4º A Lei 9.494 de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
artigos: 
 
"Art. 1º A - Estão dispensados de depósito prévio, para interposição de recurso, as 
pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e municipais. 
 
Art. 1º B - O prazo a que se refere o caput do artigo 730 do Código de Processo Civil 
passa a ser de trinta dias. 
 
Art. 1º C - Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados 
por agentes de pessoas jurídicas dedireito público e de pessoas jurícas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos. 
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26.3) MP n º 1703-18/1988. Reeditada pela MP n º 1798-03/1999 
 
Acrescentou-se o inciso X, ao artigo 485 do Código de Processo Civil (hipóteses de 
cabimento de Ação Rescisória), com a seguinte redação: 
" Art. 485 - A sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando: 
 
(....) 
 
X - A indenização fixada em ação de desapropriaçao direta ou indireta for flagrantemente 
superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial." 
 
 
PROVIDÊNCIAS JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
BEM COMO POR SUA MESA DIRETORA 
27) Estudar Lei estabelecendo prazo para que os proprietários de áreas objeto de 
interesse ambiental ou áreas supostamente devolutas, regularizem seus títulos de 
propriedade; 
28) Propor ao Plenário a aprovação da Lei Siraque (Projeto de Lei nº 635, de 2000), que 
institui incentivo a preservação de matas em áreas particulares e cria o Fundo de 
Incentivo Florestal; 
29) Requerer à Presidência que inclua na "ordem do dia" a deliberação do projeto de lei, 
em tramitação nesta Casa, que cria e a Procuradoria do Meio Ambiente, vinculada à 
Procuradoria Geral do Estado. 
30) Ainda com relação às propostas de alterações legislativas, entendemos que seria 
importante disciplinar, através de uma Lei de procedimento, a metodologia das perícias 
judiciais que apuram as indenizações devidas nas ações ambientais. Nesse sentido, um 
ponto fundamental é estabelecer a obrigatoriedade de cindir a perícia em duas fases  
A primeira fase comportaria a localização da área a ser avaliada, de acordo com os 
elementos constantes da escritura e das plantas apresentadas. Somente após a 
localização cartográfica do imóvel, poder-se-ia passar à Segunda fase, que é a de 
avaliação propriamente dita. 
 
Outrossim, devem ser estabelecidos critérios objetivos aos quais o perito judicial ficará 
adstrito para, preliminarmente, verificar a existência física e topográfica da área, cindindo 
a perícia em duas fases: uma primeira, destinada à identificação da gleba; uma segunda, 
destinada à avaliação da área, segundo critérios estabelecidos pelo IPT e SMA 
 
PROVIDÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
31) Garantir e recomendar que o Ministério Público do Estado de São Paulo tenha verbas 
orçamentárias suficientes para a investigação das fraudes ocorridas, mantendo em seus 
quadros, técnicos de notória especialização para assessoria na defesa do Patrimônio 
Público. Ressalte-se que estas assessorias poderiam continuar sendo realizadas através 
INPE e IPT ou então, para oferecer maior agilidade aos trabalhos, com a contratação de 
técnicos, servidores de sua Secretaria, com idênticas aptidões técnicas. 
32) Recomendar que o Ministério Público agilize a propositura das respectivas ações por 
improbidade contra os peritos que já estão sendo por ele investigados.  
 
PROPOSTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSES 
Recomendar ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura a investigação a 
respeito da atuação ético-profissional dos peritos e inventariantes florestais nos 
respectivos processos judiciais, especialmente àqueles que estão sendo investigados 
pelo Ministério Público e por esta CPI: 
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José Lasmar Filho 
Jorge Oneto  
Sergio Bianchi Fajardo 
José Eduardo Narciso (foi perito em mais de 60 processos) 
José Luis Neves Lorena 
Luiz Edson de Castro 
Carlos Eduardo Pimentel 
André Leme Guimarães 
 
Recomendar à Ordem dos Advogados do Brasil ampla fiscalização e investigação sobre 
a atuação ético-profissional de advogados que atuam em processos relacionados às 
ações de indenização ambiental. 
 
Propor à OAB/SP que verifique a infringência do Código de Ética ou do Estatuto da 
OAB/SP por profissionais vinculados à Comissão de Precatórios deste Órgão, bem como 
dos advogados associados da Abracap. 
 
Por fim, que seja promovida ampla investigação e fiscalização da ação dos membros da 
Comissão de Precatórios da OAB/SP, que acompanharam os trabalhos desta CPI. 
 
DEPUTADO SALVADOR KHURIYEH 
RELATOR DA CPI 
 
APROVADO O RELATÓRIO FINAL 
PLENÁRIO DAS COMISSÕES, 03/05/2001 
a) Milton Flávio - Presidente, Newton Brandão, Salvador Khuriyeh, Jorge Caruso, 
Vanderlei Siraque, Luiz Carlos Gondim, Milton Flávio 
 
 
 

ANEXO 01 
Requerimento nº 907, de 1999 
Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do artigo 34 da IX Consolidação do Regimento Interno, a 
Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove) membros, 
destinada a averiguar a existência e os fatos relacionados à chamada "Indústria da 
Indenização Ambiental no Estado", decorrente das indenizações de áreas situadas em 
Unidades de Conservação Ambiental. 
Justificativa 
Notícias veiculadas pela imprensa nos dão conta de que pode estar ocorrendo uma 
verdadeira "indústria de indenizações" no Estado de São Paulo, estimada em R$ 50 
bilhões. 
Proprietários de imóveis situados em áreas que foram declaradas de conservação 
ambiental, contando com uma avaliação superficial dos peritos responsáveis, ao 
ingressar judicialmente com pedido de reavalização indenizatória da área desapropriada 
para preservação do meio ambiente, têm alegado preços e tamanhos dos imóveis 
maiores do que na realidade o são, sem juntar a documentação necessária e ignorando 
os dados técnicos de avaliação indenizatória. 
Há casos em que a documentação dos cartórios é maior do que a área existente, tendo 
sido constatadas inúmeras irregularidades, como terrenos e matrículas, sendo que nem 
sempre os documentos apresentados são sequer autênticos. 
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Este Poder Legislativo, diante de tais denúncias, não pode se furtar à sua 
responsabilidade de investigar, através de seus instrumentos constitucionalmente postos, 
fatos de tamanha gravidade. Cabe ao Parlamento, através de seus representantes, atuar 
na busca da elucidação dos fatos e no uso dos poderes inerentes a uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, juntar esforços com os outros órgãos competentes, para que 
sejam tomadas as medidas e providências que lhe compete na busca da proteção do 
interesse coletivo. 
Deste modo, contamos com o inestimável apoio de nossos pares para que, aprovado o 
presente requerimento, cumpramos a função que nos foi constitucionalmente outorgada 
pelo artigo 13, § 2º da Carta Estadual. 
Sala das Sessões, em  
 
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de averiguar a existência 
e os fatos relacionados à chamada "indústria da indenização ambiental no Estado", 
decorrente das indenizações de áreas situadas em unidade de conservação ambiental. 
Aprovado o Relatório Final 
Plenário das Comissões, 3-5-2001 
 
Ato nº 55 de 1999 
O presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições regimentais, nomeia os seguintes Deputados para comporem Comissão 
Parlamentar de Inquérito, constituída pela aprovação do requerimento nº 907, de 1999, 
com a finalidade de, no prazo de 90 (noventa) dias, averiguar a existência e os fatos 
relacionados à chamada "Indústria da Indenização Ambiental no Estado", decorrente das 
indenizações de áreas situadas em Unidade de Conservação Ambiental. 
PSDB 
Membros efetivos 
Deputado Alberto Hiar 
Deputado Milton Flávio 
Membros Substitutos 
Deputado Carlos Sampaio 
Deputado Vaz de Lima 
PT 
Membros Efetivos 
Deputado Jilmar Tatto 
Deputado Vanderlei Siraque 
Membros substitutos 
Deputado Carlinhos Almeida 
Deputados José de Filippi 
PMDB 
Membro Efetifvo 
Deputados Jorge Caruso 
Membro substituto 
Deputado Lobbe Neto 
PTB 
Membro efetivo 
Deputado Newton Brandão 
Membro substituto 
Deputado Campos Machado 
PDT 
Membro efetivo 
Deputado Salvador Khuriyeh 
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Membro substituto 
Deputado Pedro Mori 
PRP 
Memnbro efetivo 
Deputado Zuza Abdul 
PV 
Membro efetivo 
Deputado Luiz Carlos Gondim 
Assembléia Legislativa, 9 de novembro de 1999 
Vanderley Macris 
Presidente 

 
ANEXO 02 
Reunião dia 08/12/1999 
Manifestação do Senhor Secretário  
do Meio Ambiente 
A reunião realizada no dia 08 de dezembro de 1999 teve a finalidade de ouvir as 
manifestações do Senhor José Ricardo Alvarenga Tripoli, Secretário de Estado do Meio 
Ambiente. 
O Secretário iniciou informando que o Senhor Governador Mário Covas, em função dos 
altos valores a serem pagos pelas desapropriações, determinou através do Decreto 
42.957 uma ação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente, Procuradoria Geral do 
Estado, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria da 
Justiça. 
O Secretário informou que a atuação é feita em duas frentes: na primeira a Procuradoria 
Geral faz a defesa do Estado, faz todo trabalho voltado para a área processual e a 
questão do mérito fica com a Secretaria do Meio Ambiente. Assim os trabalhos vão na 
linha da reavaliação das avaliações judiciais apresentadas e aceitas em juízo. 
Em seguida a Secretaria apresentou transparências sobre as categorias das unidades de 
conservação de São Paulo. Informou ainda que no caso de uso indireto, que são os 
Parques Nacionais, existe apenas um, o Parque Nacional da Bocaina, que fica na divisa 
do Estado de São Paulo com o Estado do Rio de Janeiro: uma pequena parte fica no 
Estado de São Paulo e a maior parte fica no Estado do Rio de Janeiro. 
No caso de uso direto informou existir a APA, Área de Proteção Ambiental, as florestas 
nacionais - o Flora Capão Bonito e o Flora de Itapena - e as florestas estaduais. Existe 
uma restrição muito maior no caso do uso indireto, onde temos a questão das reservas 
biológicas e as estações ecológicas. Há restrições muito mais severas no caso do uso 
indireto, do que no caso do uso direto, onde as florestas estaduais muitas vezes são 
destinadas a área de manejo, onde se pode fazer o corte de alguns tipos de espécie que 
não são matas nativas, não são madeiras chamadas de primeira. Existem ainda as áreas 
tombadas pelo Condephat, que cria restrições em termos da localização. 
Informou que o Instituto de Botânica possui 1.368 hectares, o Instituto Agronômico de 
Campinas possui 128 hectares, o Instituto de Zootecnia 888 hectares, a Fundação 
Florestal 49 mil hectares, no Vale do Ribeira, a Sabesp 10.700 hectares, a Reserva 
Estadual do Morro Grande e o Instituto Florestal, que é o maior de todos, 847.391,27 
hectares. Os de uso indireto temos os Parques Estaduais com 681 mil hectares, as 
Estações Ecológicas com 103 mil hectares e as Reservas Estaduais com 13.392 
hectares. 
Temos ainda as unidades de conservação de proteção integral que são os 22 Parques 
Estaduais. 
A Secretaria informou que segundo um convênio que a Secretaria mantém com o KFW, 
um Banco de investimentos alemão que investe na área da Mata Atlântica, no processo 
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de vegetação, reconhecimento das espécies, manutenção e fiscalização dessas áreas, 
dentro do Estado de São Paulo temos 17 mil quilômetros de Mata Atlântica preservadas, 
um dos maiores terços de biodiversidade em todo o planeta. Temos ainda as unidades de 
conservação que são gerenciadas pelo Instituto Florestal e as Áreas de Proteção 
Ambiental, que são as APAs Estaduais e Federais dentro do Estado de São Paulo. 
Informou também que 54% do território da Região Metropolitana está sob a Lei de 
Proteção dos nossos mananciais e 4% de todo o território paulista está localizado nessa 
Região. 
 
O Secretário falou de um Projeto de lei que está sendo votado no Congresso Nacional 
modificando o nosso Código Florestal. É um processo extremamente pernicioso para 
todos nós, porque estaríamos perdendo boa parte das nossas matas e das nossas 
unidades de conservação, uma vez que o Projeto recebeu várias emendas, 
principalmente da bancada ruralista, de se exterminar essas reservas. Nesta primeira 
apresentação o Secretário se preocupou em demonstrar à Comissão a importância que 
tem para o Estado de São Paulo ter ainda essa pequena área preservada. 
Em seguida passou para a área que diz respeito à Comissão, que são as chamadas 
desapropriações ambientais. 
Informou que o grupo de apoio na Secretaria já relatou 12 casos em que houve reversão 
do Processo: 
Relatório de 1997 - Estação Ecológica da Juréia - Itatins 
Setembro de 1997 - Ubatuba - Parque Estadual da Serra do Mar 
Dezembro de 1997 - Caraguatatuba - Parque Estadual da Serra do Mar 
Março de 1998 - Parque Estadual de Jacupiranga 
Março de 1999 - Parque Estadual da Serra do Mar 
Abril de 1998 - Santo André - Lei de Proteção dos Mananciais 
Agosto de 1998 - Loteamento de Averbação Aruan - Mogi das Cruzes 
Dezembro de 1998 - Santos - Parque Estadual da Serra do Mar 
Março de 1999 - Parque Estadual de Jacupiranga 
Agosto de 1999 - Serra do Mar 
Setembro de 1999 - Cubatão - Parque Estadual da Serra do Mar 
1999 - Parque Estadual da Serra do Mar - Projeto de Mogi das Cruzes 
A seguir o Secretário passou a discorrer sobre o caso emblemático de Ubatuba, que é o 
Processo nº 158/85, da Comarca de Ubatuba. 
A autora desse processo é a Companhia Comercial dela, sucessora de 
JNL/Participações. É uma desapropriação indireta. Na desapropriação direta, como todos 
sabem, há uma declaração para fins de desapropriação de utilidade pública feita pelo 
Governo do Estado. Em seguida é feita a emissão na posse e depois se processa a 
desapropriação. 
Nos casos de desapropriação indireta o proprietário da área, sentindo-se na condição de 
não poder utilizar a sua área, ingressa com uma ação. Nem sempre isso é verdade, até 
porque vamos demonstrar que neste caso específico houve vários erros de interpretação, 
de valores de avaliação. 
Pela documentação de domínio da autora não era possível precisar a localização do 
imóvel, ou seja, eram plantas que divagavam em cima de determinadas regiões. Quando 
se pegava a escritura e a planta elas nunca tinham um local. No caso era uma planta que 
poderia se adaptar a qualquer solo do Estado, ela não tinha uma localização fixa. 
A dimensão da propriedade apresentada na planta não guardava relação com o memorial 
de escritura, ou seja, tínhamos uma escritura que não batia com a planta. Tínhamos de 
identificar primeiro se o proprietário tinha interesse em desapropriar a área, pelo menos 
definir qual seria a área. Obviamente ele não deu preferência pela maior, mas juntou uma 
e outra e fez a solicitação de um pedido muito maior do que se possa imaginar. 
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Das duas inscrições, na própria escritura ele faz a configuração de um segundo formato, 
que é o trapézio com 6.047,59 hectares e demonstra que na verdade o formato é um 
retângulo com uma área de 8.712 hectares, mas pior do que isso: quando ele faz a 
solicitação do pedido no sentido de dizer qual o valor que pretende auferir pela 
desapropriação, e aí vem uma próxima planta, ele pede um valor que comporta 13.322 
hectares. Então para rememorar: na escritura que apresenta ele diz que tem uma forma 
de trapézio com área de 6.047,58 hectares. 
Depois diz que dentro da conformação a área é de 8.712 hectares e na sua solicitação 
pede 13.322 hectares de desapropriação. 
Dentro da linha das constatações feitas pela Secretaria do Meio Ambiente o formato da 
área não corresponde à escritura. O tamanho da área da planta apresentada pela autora 
é de 13.322 hectares e muito superior aos dois tamanhos relacionados na escritura, ou 
seja, aquele formato do trapézio ou do retângulo, onde uma tinha oito mil hectares e a 
outra seis mil hectares. 
Esta é a constatação mais gritante de que se trata de uma desapropriação criminosa, 
mais do que uma desapropriação irregular ou feita por descuido. 
Uma coisa que chama atenção é uma outra desapropriação feita em 1982, onde o 
interessado já havia recebido por ela e por incrível que pareça o perito é o mesmo que 
circundou esta outra área maior, incluindo esta já desapropriada e já paga pelo Governo 
do Estado de São Paulo. 
Existe incrustada nesta área uma outra que está em amarelo, de propriedade de uma 
empresa chamada Concorrente S.A., identificada pela Secretaria como sendo de um 
outro proprietário e também uma área que pertence à AVIBRÁS. Temos ainda a 
identificação das SESMARIAS de Cachoeira Grande, o Parque Estadual da Serra do 
Mar, o Parque Nacional da Serra da Bocaina que é uma outra área que ele pretende 
receber do Governo Federal, depois temos o Silvestre Lima Neto, que é o interessado na 
área maior, a Concorrente S.A. e a AVIBRÁS, ou seja, temos três desapropriações 
efetuadas dentro da mesma área onde se pretende receber do Estado o valor 
aproximado de um bilhão e cem milhões de reais, sendo que esta área já havia sido paga 
em 1982 e o perito que fez a peritagem desse processo teve ganho de causa, foi julgado 
em segunda instância e recebido pelo interessado, é o mesmo perito que trabalhou nessa 
área maior, onde ele inclui novamente a mesma área que já havia sido desapropriada. 
Vejamos agora a documentação de domínio do imóvel. 
Segundo laudo de especialistas da própria Secretaria, os títulos de domínio padecem de 
vício insanável, sendo nulos de pleno direito. Esta foi uma identificação feita pela própria 
Procuradoria, que identificou que o livro para a lavratura da escritura seria o livro de nº 4 
e o livro onde consta a escritura desse proprietário seria o livro de nº 3, que não é o livro 
de transmissão, mas de inscrição. Então o Governo do Estado através do ITESP está 
ultimando levantamentos técnicos para ingressar com uma ação discriminatória. Dentro 
desta grande confusão de quem seria o proprietário e qual seria essa área a ser 
identificada pela desapropriação, o Governo do Estado iniciou ação discriminatória para 
discutir a titularidade desses imóveis. 
Quanto à avaliação do terreno. 
O perito optou por separar o valor da terra do valor da floresta, uma coisa extremamente 
inédita, mas imaginando-se até, por bom senso, que a floresta, como é um uso de bem 
comum, na verdade não estaria sendo quantificada em termos de avaliação para fins de 
desapropriação. Esse método é o mais frequente encontrado nos processos que a 
Secretaria verificou, que são superavaliações de áreas de domínio público, ou seja, 
avaliação e mais na frente vamos verificar que o valor dado pela floresta é muito maior do 
que o valor dado pela terra nua. 
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Sobre esta metodologia de avaliação, a Secretaria entendeu que o valor da chamada 
terra nua se aproxima do valor de mercado do imóvel, enquanto o valor da exploração da 
floresta acaba sendo o grande responsável pela super-valorização. 
O perito apresentou oito elementos comparativos com preços de outros imóveis para 
estimar o valor de mercado, dos quais três foram questionados pelo relatório da nossa 
Secretaria por conter informações incorretas. Num primeiro momento ele pega a terra 
nua e quantifica essa terra nua. Depois ele pega a terra nua com a floresta e coloca tudo 
junto como se fosse terra nua e acrescenta o "plus" da floresta ou pelo menos o aroma 
da floresta no sentido de tentar super valorizar essas ações. Na pesquisa de preços do 
perito já estava incluído o valor da floresta, o que significa que havia uma bitributação em 
termos de quantificar duas vezes esses valores. 
É importante ressaltar que vários imóveis pesquisados pelo perito tinham mapas, 
estradas e construções ou seja, o preço superava o que era o preço de mercado sem 
separar matas, nem benfeitorias, quer dizer, trabalhava-se no conceito de postura 
fechada. 
O inventário florestal. 
As amostras de campo foram colhidas de forma imprópria, ou seja, não se sabe 
exatamente qual foi a metodologia utilizada para que se quantificasse e se desse o valor 
dessas amostras. Foram relacionadas algumas plantas que, por incrível que pareça, não 
ocorrem na Mata Atlântica. 
O perito valeu-se de um inventário da Companhia Vale do Rio Manso, Fazenda Limeira e 
outra no Município de São Sebastião, que é o caso da Companhia Dela. 
Os valores imputados aos produtos florestais, foram obtidos de uma portaria da 
Coordenadoria de Proteção dos Recursos Naturais, da Secretaria do Meio Ambiente, 
aplicados na área de administração pelo Instituto Florestal no interior do Estado e não na 
Mata Atlântica. 
Quer dizer, foi-se buscar um tipo de floresta que têm um valor muito diferente, muito 
maior do que o valor que se pretende dar, como se fosse, por exemplo, numa mata na 
Região de Ribeirão Preto, de Assis, cidades que tem um padrão não só em termos de 
florestas, mas em termos de valor de propriedade. 
Valores imputados aos produtos florestais. 
Os preços não deveriam ser utilizados sem que houvesse um desconto relativo à maior 
adversidade da exploração da Serra do Mar. Na verdade, faz-se um preço para a Serra 
do Mar sem nenhum desconto, ou seja, não se tem em conta o local topográfico em que 
se encontra essa Mata, quer dizer, quais as dificuldades que se tem para retirar. Uma 
coisa é retirar de um local plano. Faz-se um projeto de manejo, coloca-se num caminhão 
e retira. Nessa propriedade, para retirar essa madeira, você teria de contratar 
helicópteros, ou seja, a madeira levaria muito mais tempo e custaria muito mais caro para 
ser retirada. Sendo assim, haveria uma depreciação do valor desse produto a ser retirado 
na Serra do Mar. 
Na laudo apresentado pelo Instituto Florestal em 1982, este mesmo proprietário dois 
anos depois do ingresso da ação de desapropriação que ele provocou contra o Estado de 
São Paulo solicita a isenção do INCRA. O próprio Engenheiro contratado pela autora fez 
um comentário por escrito que consta do laudo. Para poder minimizar o valor da 
propriedade ele dizia que ela era imprestável para fins de obtenção de lucro - Diz ele: "Se 
não fosse a existência do Parque Estadual da Serra do Mar, ainda assim, por força de 
disposições legais, apenas 50% da área, que são 2.508 hectares aí tem uma citação da 
Lei, item 3º, do Serviço Florestal, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, 
que poderiam ser desmatados, ou seja, ele mesmo determina que o índice de 
desmatamento nessa propriedade seria 50% menor daquele pretendido no processo de 
desapropriação. E sob esse pretexto ele solicita ao Incra que diminua o valor do imposto 
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pago por essa propriedade. Ele reconhece que o valor tem de ser bem menor, que a 
propriedade, pelo fato de estar localizada no Parque Estadual, tem um valor menor. 
A avaliação segundo o perito. 
O valor da terra nua era de 2.557.446,03 dólares. A cobertura florestal era de 
73.313.171,51 dólares, ou seja, o total pretendido em 1988 pelo interessado era da 
ordem de 75.870.617,54 dólares. 
Da pretensão do valor da propriedade, 3% é feito em função da terra nua e 97% como 
cobertura vegetal sugerida pelo perito, ou seja, ele dá uma superavaliação pela floresta e 
um valor mínimo para a terra nua. 
O Senhor Presidente, Deputado Milton Flávio, passa a palavra ao Senhor Deputado 
Salvador Khuriyeh. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh cita o caso da Prefeitura de Caraguatatuba e 
pergunta ao Secretário se nesse caso o Estado está fazendo o pagamento ou vai recorrer 
a instâncias superiores do Tribunal? 
O Secretário responde que o caso de Caraguatatuba é uma iniciativa da própria 
Prefeitura Municipal e que está sendo contestado em instância superior e o Governo 
mantém a sua sustentação no sentido de não pagar a totalidade do valor pedido. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh comenta que a atitude do perito parece ser 
criminosa, sendo isso motivo de preocupação e pergunta ao Secretário se a condenação 
do Estado por parte do Tribunal pode nos levar a acreditar tratar-se de erro do Tribunal, 
por não ter aprofundado na discussão, por não ter entrado na questão de mérito, enfim, 
por não ter discutido efetivamente o valor da área ou que possa ter havido envolvimento 
de representantes do Poder Judiciário? 
O Secretário respondeu que estas coisas não acontecem por acaso, há uma série de 
envolvimentos e o Judiciário hoje vê de forma diferente do que via no passado. Até em 
função do volume de processos que os juízes despacham, confiando num perito ou num 
assistente técnico pode ter sido levado a erro. 
Imagino que isso deve ser matéria de uma avaliação mais criteriosa. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque solicita uma cópia da exposição feita pelo 
Secretário. Em seguida faz alguns comentários a respeito das desapropriações e 
pergunta ao Secretário se existe alguma sindicância interna na esfera do Estado? Quem 
são as pessoas que defenderam o Estado? 
Em seguida o Senhor Deputado Luís Carlos Gondim perguntou ao Secretário se 
posteriormente ao estabelecimento do novo valor essas empresas ou pessoas físicas 
procuraram o Estado para um acordo? 
A seguir o Senhor Deputado Jilmar Tatto faz alguns comentários a respeito do orçamento 
do Estado e os pagamentos dos precatórios e sugere que seja convidada a OAB/SP para 
que se manifeste perante esta Comissão. 
O Senhor Presidente, Deputado Milton Flávio, explicou ao Senhor Deputado Jilmar Tatto 
que segundo o roteiro da Comissão após o Secretário do Meio Ambiente será ouvido o 
Procurador-Geral do Estado. Acha que a proposta de se ouvir a OAB será aprovada pela 
Comissão? 
O Senhor Deputado Newton Brandão faz alguns comentários e cumprimenta o Secretário 
pela exposição feita. 
O Senhor Deputado Alberto Turco Loco Hiar parabenizou o Secretário e fez comentários 
a respeito da indústria das indenizações. 
O Senhor Presidente Milton Flávio passa a palavra ao Senhor Deputado Wadih Helú. 
O Senhor Deputado Wadih Helú cumprimenta o Secretário e faz comentários a respeito 
do funcionamento do Judiciário e pergunta ao Secretário se é verdade que o Governo do 
Estado emitiu 750 milhões de títulos da dívida pública para pagar precatórios? 
O Senhor Presidente Milton Flávio fez as seguintes perguntas ao Secretário: 
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- Essas desapropriações, hoje questionadas na Justiça, englobam períodos diversos ou 
coincidentemente elas fazem parte de um mesmo Governo? 
- Gostaria de saber se em todas as desapropriações que estão sendo questionadas 
efetivamente a Secretaria do Meio Ambiente foi consultada? 
- Hoje a Secretaria tem sido consultada e socorre a Procuradoria Geral nas avaliações. 
Esta era uma prática corriqueira no passado ou se coincidentemente nessas 
circunstâncias a Secretaria deixou de ser consultada? 
- Sabemos que existem valores que são legais, particularmente nos juros de mora, mas a 
indenizações compensatórias levam em conta a produtividade eventual que estas terras 
deveriam ter? 
- Gostaria de saber se essas indenizações compensatórias respeitaram aos ditames de 
regras gerais ou se foram majoradas de forma indevida? 
- Gostaria de saber se houve coincidência nas eventuais majorações? 
- Gostaria de saber se o perito era sempre o mesmo ou se existia coincidência em 
relação ao perito que foi suscitado? 
- Quem foi que o indicou? 
- Gostaria de saber qual era a qualificação dos peritos requisitados? 
O Senhor Deputado Newton Brandão faz novos comentários a respeito das 
desapropriações ambientais. 
O Senhor Presidente Milton Flávio pergunta ao Secretário se quando uma avaliação 
dessa é feita, as custas devidas e os honorários advocatícios são devolvidos também? 
Em seguida é devolvida a palavra ao Secretário. 
A questão levantada pelo Senhor Deputado Vanderlei Siraque quanto a sindicância 
interna e se as pessoas que defenderam o Estado sendo responsabilizadas. A 
competência da apuração seria do Ministério Público, mas a própria procuradoria tem-se 
empenhado e muito no sentido não só de fazer a correção dos valores, como também 
apurar as irregularidades que por ventura ocorreram na sua própria instituição. 
Quanto a questão do Senhor Deputado Luís Carlos Gondim se após a realização do 
estudo houve procura de acordo judicial no sentido de negociar o pagamento desses 
precatórios. Esta é uma informação que não temos, porque a Procuradoria é que 
gerencia o aspecto dos acordos e depois o Governo remete à Secretaria da Fazenda 
para executar os pagamentos. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto pergunta por que não foram pagos os precatórios 
através do Decreto do Governo que teria sido publicado? 
Nós estamos lidando aqui com precatórios ambientais, existem vários outros precatórios 
que têm sido cobrados do Governo do Estado. 
Em seguida o Secretário fez uma análise a respeito dos comentários feitos pelo Senhor 
Deputado Newton Brandão. 
Quanto a solicitação do Senhor Deputado Alberto Turco Loco Hiar o Secretário diz que 
sabe que existe um proprietário de vários precatórios. 
O Secretário respondendo ao Senhor Presidente Milton Flávio informa que as 
desapropriações concentram-se nas décadas de 80 e 90. 
Sobre a pergunta do Senhor Presidente Milton Flávio se a Secretaria é consultada o 
Secretário respondeu que quase todas elas foram desapropriações indiretas, ou seja, 
motivadas pelo particular e quando o particular motiva uma desapropriação não há 
consulta a ser feita. 
Com respeito à pergunta do Senhor Presidente Milton Flávio se o perito era o mesmo o 
Secretário respondeu que no caso de Ubatuba ficou comprovado que o perito foi o 
mesmo que trabalhou num outro processo de desapropriação em que o Estado já havia 
indenizado o particular. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou ao Secretário se foi o mesmo Juiz que 
nomeou o perito duas vezes para avaliar a mesma área? 
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O Secretário informou que não tinha essa informação. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh faz comentário a respeito do perito no sentido de 
ser o mesmo que num dos casos postula 30% do valor da indenização. 
O Secretário respondeu que existem informações a respeito do assunto mas que ele não 
podia confirmar se era verdade ou não. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque questionou se o assistente técnico era o mesmo e 
se os defensores do Estado também eram os mesmos? 
O Secretário informou que a Procuradoria-Geral deve fornecer os dados. 
O Senhor Presidente Milton Flávio informou ao Secretário que uma assistente da 
Procuradoria Geral, Dra. Claudia, está acompanhando os trabalhos da Comissão. 
O Senhor Deputado Wadih Helú teceu alguns comentários a respeito da vinda do 
Procurador-Geral a esta Comissão. 
O Secretário falou ainda a respeito da questão levantada pelo Senhor Presidente Milton 
Flávio a respeito da reavaliação feita e se a sua sucumbência também teria depreciação 
em termos do valor aprovado. 
O Secretário informou que na hora em que diminui o valor em função do valor justo, a 
sucumbência, os honorários advocatícios e os demais encargos são também diminuídos 
pelo valor correto. O Secretário insistiu em dizer que a atuação do Estado hoje é pelo 
pagamento dos precatórios, não pelo descumprimento da legislação. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto questionou o Secretário a respeito dos pagamentos dos 
precatórios. 
O Secretário informou que para se pagar um precatório é preciso verificar a ordem 
cronológica, avaliando em função da urgência do pedido de solicitação de pagamento. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se há precatórios a serem pagos, cuja 
avaliação ainda não foi feita pela Secretaria? 
O Secretário informou que existem vários precatórios que ainda estão tramitando. 
O Senhor Presidente Milton Flávio teceu alguns comentários a respeito das atividades da 
Comissão. 
O Secretário informou a respeito dos materiais que ele trouxe e deixou com a Comissão. 
O Senhor Presidente Milton Flávio agradeceu ao Secretário por ter aceito o convite para 
abrir os trabalhos da Comissão. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque reiterou o pedido para que a Secretaria do Meio 
Ambiente auxilie os trabalhos da Comissão. 
O Senhor Presidente Milton Flávio deu por encerrada a reunião. 
Reunião de 2/2/2000 
Manifestação do Procurador-Geral  
do Estado 
A reunião realizada em 2 de fevereiro de 2000 teve como finalidade ouvir as 
manifestações do Senhor Márcio Sotelo Felippe - Procurador-Geral do Estado de São 
Paulo. 
O Procurador inicia sua fala cumprimentando o Senhor Presidente Milton Flávio e os 
demais membros da Comissão e agradece o Convite para se manifestar a respeito dos 
precatórios ambientais. 
A seguir, o Procurador falou que para combater os problemas surgidos com os chamados 
precatórios ambientais foi criado, através da Resolução PGE 22/97, o GECI (Grupo 
Executivo do Contencioso Imobiliário) cuja atribuição é definir e implementar a atuação 
da Procuradoria nas ações expropriatórias de indenização, em particular aquelas 
envolvendo unidades de criação de proteção ambiental. 
Informou que a atuação do GECI foi substancial para o Estado, vez que conseguiu 
suspender, através de ordem judicial, um bilhão, trezentos e noventa e quatro milhões em 
precatórios. 
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Salientou que no caso cujo precatório milhões, houve suspensão pelo SIS, em medida 
cautelar proposta pela PGE. 
O Procurador fala do caso específico de Ubatuba cujo precatório está em um bilhão e 
trezentos milhões de reais. Explicou que é uma área sob proteção ambiental em 
Ubatuba, perto da divisa com Parati. Em seguida, o Procurador explicou como se chegou 
ao valor de um bilhão e trezentos milhões de reais: 
- 9 milhões - avaliação da terra nua. 
- 280 milhões - cobertura vegetal. 
- 118 milhões - custas e honorários de 10% sobre a indenização mais juros. 
- 141 milhões - juros moratórios de 6% ao ano, desde 1991, que é a data da sentença. 
- 756 milhões - juros compensatórios. 
Explicou que o valor de 756 milhões surgiu porque os juros compensatórios 
correspondem a 1% ao mês, mas são estabelecidos e calculados a partir da limitação 
administrativa, que no caso, segundo a decisão judicial, foi estabelecida em agosto de 
1977, que foi a data da criação do Parque Estadual da Serra do Mar, onde está situado o 
Município de Ubatuba. 
O Procurador falou das três causas do problema dos precatórios ambientais. 
Primeiro, uma questão metodológica: a avaliação da terra nua distinta da cobertura 
florestal. Vejam bem, cada árvore existente na propriedade é avaliada separadamente. 
Segundo, a questão dos juros compensatórios, que dá aquela distorção extraordinária, e 
o terceiro é o entendimento proveniente da nossa experiência em lidar com o judiciário, 
que tem uma posição extremamente conservadora, ideológica e de supervalorização do 
direito de propriedade, em detrimento do patrimônio público. 
Falou a respeito do trabalho dos peritos que ignoram o valor da aquisição do imóvel, 
avaliam em separado a terra nua e a cobertura vegetal. Em alguns casos a cobertura 
vegetal acaba valendo até 18 vezes mais do que a terra nua. Na avaliação da cobertura 
vegetal, calculam o valor comercial de cada árvore, incluindo galhos, folhas e raízes. 
Com isso uma única árvore pode valer até 5 mil reais, valor igual a um hectare na mesma 
área no mercado. 
Eles consideram o limite do diâmetro do tronco, avaliando toda a madeira como boa para 
serraria. Uma madeira boa para serraria vale de 12 reais a 35 reais o metro cúbico. Em 
muitos casos, porém, só serve para lenha e um metro cúbico não vale mais que 5 reais. 
Uma barranca é avaliada como uma magnífica área à beira-mar, em que se poderia fazer 
um loteamento de alto luxo. Sobre todos esses prejuízos querem lucros cessantes e juros 
compensatórios desde a criação da reserva ambiental. 
A perícia é um dos problemas relevantes na questão. 
Em uma matéria publicada pelo jornal "O Estado de São Paulo", um perito, que da 
justiça, confessa que encontrou um jeito de ganhar dinheiro. Ele foi perito no caso de 
Caraguatatuba. Em 1984 ele sugeriu ao Município entrar na justiça contra a Fazenda do 
Estado pela área incorporada ao Parque da Serra do Mar. Por esse trabalho o perito 
Senhor Lasmar pediu uma Comissão de 30% do valor da causa. Quanto mais alta a 
avaliação, mais alta seria a sua remuneração. 
Ao final disse entender ser necessária a modificação da legislação processual para 
aparelhar a defesa do Estado. Disse ainda que existe tramitando nesta Casa uma 
proposta do Executivo criando a Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente. Entendemos 
ser muito importante a criação desta unidade. 
Para finalizar o Procurador colocou-se à disposição dos Senhores Deputados. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou ao Procurador quando foi feito o 
acordo inicial com a Prefeitura de Caraguatatuba, quando se começou a pagar, quando 
se interrompeu o pagamento, quanto foi pago e quando se resolveu recorrer a via 
judicial? 
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O Procurador disse não ter as datas precisas. O primeiro parcelamento, o precatório 
estava na fila, era o primeiro a ser pago e havia a necessidade de prosseguir na fila de 
pagamento e os demais credores, que tinham que receber, não podiam ficar na fila 
enquanto se decida o que fazer com Caraguatatuba. Foi feito um acordo de parcelamento 
- é um procedimento que está sendo adotado pelo Estado. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se esses precatórios contestados 
eventualmente estão agrupados ou tem alguma prevalência maior em algum período ou 
em algum Governo? 
Perguntou ainda se essas desapropriações tiveram prevalência em algum Município ou 
em alguma vara desses Municípios? Gostaria de saber se existe indicação ou pelo 
menos indício de que tenha havido participação ou no mínimo descaso do Judiciário 
nesse particular? O Estado em algum período deixou de cumprir com medidas 
regimentais ou legais que protegeriam o Estado, ou no mínimo teriam limitado o prejuízo 
que hoje estamos discutindo? 
O Procurador respondeu não acreditar que tenha havido alguma prevalência em algum 
período. Disse também que não viu nenhuma prevalência específica de ações em certo 
Município ou em certa vara, não disse que não existe. Disse que há uma grande 
concentração de ações nas Comarcas do Litoral Norte, porque lá há uma grande 
concentração de áreas sob proteção ambiental. Falou que existe problemas sérios de 
perícia. Há problemas de superposição de área. Quanto ao problema do Estado deixar de 
apresentar elementos que pudessem minimizar o prejuízo, o Procurador respondeu que 
não sabia que o problema existia e que quando houve a revelação do problema 
percebeu-se que havia ações específicas que poderiam ser tomadas. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se o Estado vem cumprindo 
rigorosamente a ordem do pagamento dos precatórios, independentemente do tipo de 
precatórios, se é ambiental, se é alimentar ou uma outra origem qualquer que seja? 
O Procurador respondeu que o pagamento dos precatórios vem sendo feito com muito 
sacrifício pelo Estado. 
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 16/02/2000 
MANIFESTAÇÃO DO DR. EDMO JOÃO GELA  
E DA DRA. NORMA KYRIAKOS 
A reunião do dia 16 de fevereiro de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do Dr. 
Edmo João Gela, membro da Comissão Especial de Precatórios da OAB/SP, e da Dra. 
Norma Kyriakos, Ex-Procuradora Geral do Estado de São Paulo. 
Em sua explanação, o Dr. Edmo João Gela promoveu algumas constatações, reportando-
se inúmeras vezes à oitiva do Senhor Procurador-Geral do Estado. 
Constatou o Ilustre Representante da OAB: 
A) Se esta CPI deseja investigar por que o Estado de São Paulo perdeu tantas ações, 
envolvendo tanto dinheiro, quem deveria dar essa resposta seriam aqueles que 
proferiram as decisões; 
B) A Constituição exige indenização prévia, justa e em dinheiro nas desapropriações. Isto 
não teria ocorrido em nenhum dos casos e raramente ocorreria em qualquer situação; 
C) Nas informações do Procurador-Geral segundo a qual o problema veio à tona com o 
fim da inflação, pois até então, com os altos índices inflacionários, o Estado pagava 
valores nominais de 18 meses anteriores ao cálculo. Logo, acabava desembolsando 
apenas 3/4 por cento do que realmente era devido. Com a estabilização da moeda o 
Estado estaria tendo de pagar o que realmente seria devido; 
D) O Governo do Estado, para favorecer o fluxo de caixa, teria se utilizado de 
pouquíssimos casos (as chamadas desapropriações ambientais) para poder justificar o 
"calote" a milhares e milhares de indenizações devidas, em especial alimentares; 
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E) Existira uma orquestração do poder público para conseguir uma nova moratória de 
dívidas judiciais junto ao Congresso Nacional. 
Ressaltou por fim que o Senhor Presidente da OAB, - Dr. Rubens Aprobato Machado, já 
declarou, inúmeras vezes, que não existe alguém tão ou mais interessado do que a OAB 
em investigar eventuais fraudes ou desvios em processos judiciais de qualquer natureza. 
O Senhor Deputado Jorge Caruso perguntou se a OAB constatou se, costumeiramente, 
nesses precatórios, seguidos advogados ou os mesmos advogados figuravam? 
Perguntou ainda se um advogado aparece em três ou quatro precatórios, se os juízes 
que participavam dessas sentenças apareciam em vários casos, e mesmo peritos ou 
assistentes. Pergunto se a OAB tem esses números. 
O Senhor Edmo João Gela respondeu que a OAB não tem um número, até por falta de 
informações, que deveriam ser fornecidos pelos próprios Estados ou prefeituras. A OAB 
está falando aqui em termos genéricos, em termos de precatórios devidos pelo Estado, 
Prefeitura de São Paulo, Prefeituras e em nível nacional. Não temos um número exato. 
Evidentemente há advogados que trabalham com um determinado tipo de 
desapropriações, outros com precatórios alimentares. Mas não temos um número exato 
para podermos averiguar. 
O Senhor Deputado Jorge Caruso questionou se em função dessas denúncias de super-
faturamento ou de super avaliação, houve por parte da OAB, alguma busca ou algum 
estudo desses processos específicos, para constatar se havia um mesmo pessoal ligado 
em alguns processos, o que demonstrasse haver alguma má-fé neles? 
O Senhor Edmo João Gela respondeu que não existe alguém tão ou mais interessado do 
que a OAB em investigar eventuais fraudes ou desvios em processos judiciais de 
qualquer natureza, mas que os casos referidos, que comumente aparecem na imprensa, 
que foram até citados aqui, por constatações, estão ainda sendo discutidos em juízo. 
Estamos então aguardando a soberana decisão judicial. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou qual o critério que orienta a escolha dos 
membros que fazem parte da Comissão de Precatórios da OAB - a sua notória 
especialização ou o fato de terem eles participação ou ação direta nesse tipo de atividade 
advocatícia? 
O Senhor Edmo João Gela respondeu que o critério que orienta a constituição da 
Comissão evidentemente em primeiro lugar, é a ilibada reputação de seus membros, e 
também a sua especialização, pois são advogados que militam na área. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se como acontece em outras instâncias 
judiciárias, o fato de eventualmente algum membro da Comissão de Precatórios da OAB 
estar envolvido diretamente em demandas contra o Estado, que eventualmente sejam 
questionadas - ou tenham sido levantadas dúvidas quanto às condições em que isso 
aconteceu impediria esse membro de participar, apenas ou falar em questões desta 
natureza, como acontece com um Juiz que, quando sente-se relacionado ao réu ou ao 
processado, pede para ausentar-se ou para ser substituído? 
O Senhor Edmo João Gela respondeu crer que os advogados que compõem a Comissão 
não estejam envolvidos. Eles trabalham, sim, na área, e muitos têm processos. Nenhum 
desses processos é, no entanto, representado por algum membro da Comissão. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se eventualmente membros da Comissão de 
Precatórios da OAB estão representando os interessados em algum desses processos 
considerados nebulosos ou escandalosos, que são objeto da investigação desta CPI? 
O Senhor Edmo João Gela respondeu que parece que há um advogado com um 
processo desses mencionados, em que ele representa uma parte. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se ele sabia da existência, entre os membros 
da Comissão de Precatórios da OAB, de algum que represente o interessado, dentre 
esses processos que estão sendo, neste momento, questionados pela Procuradoria, e 
com seus pagamentos sustados? 
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O Senhor Edmo João Gela respondeu que parece existir um desses processos citados. 
Não tenho certeza, mas parece-me que existe. A OAB, se constatasse ter havido alguma 
suspeita de que esse advogado possa não haver se comportado adequadamente, 
afastaria, evidentemente. Mas não é o caso. A constatação de que ele representa não 
significa que esteja envolvido na fraude. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se existe envolvimento de Conselheiros da 
OAB com o processo da Itaoca S.A. Distribuidora de Bens, em que um perito chamado 
José Eduardo Narciso está sendo processado por improbidade administrativa? 
O Senhor Edmo João Gela respondeu que existe, mas não diria envolvimento. O 
advogado, membro da Comissão, representa um desses clientes. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se existe na OAB uma tabela. Ou seja, ao 
advogado tudo é permitido em sua relação com o Cliente? A pergunta se baseia no caso 
específico dos precatórios, como teve a oportunidade de verificar, foi coisa de 50%, 30%, 
e achou que, em grande parte foi o advogado quem propôs uma ação de indenização 
contra o Estado. Enfim o Senhor Deputado Jilmar Tatto pergunta como funciona essa 
relação do advogado com o seu cliente e do seu cliente com o Estado - se tudo é 
possível, se tudo é permitido nessa relação que, neste caso específico, conforme tive a 
oportunidade de verificar, por um parecer de uma procuradora, "foi um contrato leonino" 
do cliente com o seu advogado em uma ação contra o Estado. 
O Senhor Edmo João Gela respondeu que no caso individual citado pelo Senhor 
Deputado, onde afirma que o Estado foi lesado, ele disse que não houve a contratação 
de 50%, quem provavelmente foi lesado foi o cliente. Quanto à tabela, ele disse que 
existe uma tabela de honorários aprovada pelo Conselho da OAB - o Conselho Federal ´- 
que segue as seguintes regras: 
- se for constatada que o advogado excedeu, ele sofrerá um processo disciplinar interno 
e será devidamente punido, sem que seja preciso o Ministério Público adentrar no mérito 
de quanto o advogado deve ou não cobrar. A própria OAB tem o Tribunal de Ética e 
Disciplina que o processará; 
- e constatado que foi um contrato que lesou ou aviltou o cliente, ele será devidamente 
punido. 
O senhor deputado Jilmar Tatto perguntou se no caso dos precatórios existe algum caso 
desses na OAB, de que se tenha conhecimento? 
O senhor Edmo João Gela respondeu não ter conhecimento e quem poderá ter 
conhecimento é o Tribunal de Ética e Disciplina, que é o foro competente para discutir a 
questão. 
O senhor deputado Vanderlei Siraque comentou que foi publicado pela imprensa que há 
fraude nesses processos e perguntou se a procuradoria mandou, oficialmente, algum 
comunicado à OAB, sobre o que está acontecendo nos precatórios ambientais? 
O senhor Edmo João Gela respondeu que para a ordem dos Advogados e para a 
Comissão Especial de Precatórios dos Procuradores são uma espécie de vítimas do 
próprio Estado, que não fornece a eles condições instrumentais e materiais de trabalho 
adequados. 
O senhor deputado Vanderlei Siraque perguntou se o desmonte do Estado tem 
prejudicado a defesa do Estado? Se os Procuradores não tiveram condições, por 
exemplo, de ter uma assistência técnica adequada para a defesa dos interesses do 
Estado nos processos judiciais que se referem aos precatórios? 
O senhor Edmo João Gela respondeu que em todos os processos eles foram defendidos 
pelo Estado, mas o relatório dos nossos colegas Procuradores, eles se queixam de que 
não tem apoio adequado para esse departamento. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh - após comentar a respeito do assunto, fez as 
seguintes perguntas: 
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- Se um processo o tramitou e o Estado foi condenado, alguém se beneficiou de modo 
irregular mas foi condenado - já tramitou em julgado, já é precatório, a OAB vai defender 
que o Estado cumpra sua obrigação, ou seja, que o Estado pague, esquecendo se do 
fato de estar ou não irregular? 
- A OAB demonstra que o advogado não é assistente, mas o perito o é. O advogado, 
portanto, não é responsável pelo laudo, responsabilizando-se apenas por defender o 
interesse do particular, do proprietário da área, sem entrar no mérito do laudo  
- se está correto ou não. Se ao longo ou ao final do processo houver a constatação de 
que houve erro do perito em determinado processo, de que ele o tenha superavaliado, 
por erro, por engano ou compreensão de conceito diferente, ou até por má fé, o 
advogado e a Ordem vão continuar fazendo prevalecer a idéia de que o Estado tem que 
pagar? 
A OAB defende o pagamento, também, ainda que os valores sejam corretos, mas que o 
procedimento, de algum modo, tenha sido falho, ou seja, que em algum momento se 
tenha deixado de cumprir alguma regra legal? 
O Senhor Edmo João Gela após fazer comentários a respeito da fala do Senhor 
Deputado Salvador Khuriyeh disse que a OAB veio até esta Comissão como convidada, 
para colaborar. E ela está interessada em que, se houver fraudes, elas sejam apuradas e 
responsabilizadas, sejam elas quais forem: de perito, juiz, desembargador, advogado. É 
preciso deixar bem claro, porque parece-me que talvez não tenha passado pela leitura do 
documento esse entendimento que a OAB está querendo que se apure. Ela prestigia 
muito esta Comissão e deseja que ela tenha êxito para que, se houver qualquer 
nebulosidade, que ela seja esclarecida. 
O Senhor Edmo João Gela falou ainda a respeito dos valores dos precatórios. O valor 
pode parecer alto muito mais em razão dos juros compensatórios e moratórios do que da 
indenização em si. Hoje, quando se vai liquidar um precatório, vem lá a liquidação. 
Indenização - X; juros moratórios - muito mais; juros compensatórios - muito mais, e 
ainda tem os honorários de advogado. Isso atinge valores que podem parecer até 
exorbitantes, sem dizer que passamos por um período de moedas diferentes, cujos 
critérios de correção ainda são discutidos no Tribunal. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se existe alguma Lei que trate de juros 
compensatórios ou é uma criação dos Tribunais? 
O Senhor Edmo João Gela respondeu que é uma decisão jurisprudencial. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh comentou ter a impressão de que os juízes 
criaram isso por conta própria. 
O Senhor Edmo João Gela disse que isto foi criado a muito tempo. E não só para as 
desapropriações ambientais e para esse tipo de processo - para qualquer processo. Os 
juros moratórios e compensatórios são iguais para todos os processos. Em seguida 
chamou a atenção sobre a Comissão de Precatórios. A Comissão de Precatórios cuida, 
mas ela funciona como um todo e tem-se preocupado mais com o não pagamento do 
precatório. 
O senhor deputado Vanderlei Siraque perguntou se existe uma ordem diferente para 
cada precatório - precatório ambiental, de aposentados ou é tudo uma ordem só. 
O senhor Edmo João Gela respondeu que não. Existe uma ordem diferente para o 
"alimentar" e o "não alimentar". O alimentar tem preferência. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh comentou que em sua exposição o procurador-
geral do Estado disse que o Estado vinha cumprindo a ordem de pagamento e houve 
uma interrupção, a partir do momento em que o Estado foi condenado a pagar a 
desapropriação proveniente da área da Prefeitura de Caraguatatuba, porque na ordem 
dos precatórios era o próximo. 
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O senhor Edmo João Gela disse que não. É um jogo de palavras, "vinha cumprindo" não 
significa que estejam atualizados até o ano de 1999. Não, o precatório alimentar pago foi 
o de 96. 
O Estado está devendo 97, 98, 99 e os já de 2000. Existem duas ordens - o precatório 
alimentar e o não alimentar. Ele existe, sim, por ano. É pago o precatório alimentar de 96, 
depois ele entra no precatório alimentar de 97, para depois entrar no "não alimentar". 
Existe uma discussão jurídica, que não interessa muito ao Estado, e o comum nessa 
opinião é que o precatório alimentar tem precedência total sobre os demais. Não deveria 
nem existir precatório, e esta é minha opinião pessoal. Não deveria ter preferência 
absoluta: condenado, apenas colocar no Orçamento e pagar no ano seguinte. O que 
mais preocupa a Comissão de Precatórios é justamente o problema dos precatórios 
alimentares. São milhares de pessoas, que estão hoje na faixa de 75 a 80 anos de idade, 
com processos de precatórios que, somados, já atingem 18 anos, sem que eles tenham 
esperanças de receber. 
O senhor deputado Wadih Helu teceu vários comentários a respeito da atuação de 
advogados em processos de desapropriações. 
O senhor deputado Alberto Turco Loco Hiar perguntou se o senhor Edmo sabia da 
existência de cinco processos, que analisados pela Secretaria do Meio Ambiente e pela 
Procuradoria-Geral, onde constavam equívocos e se em ele sabendo poderia apontá-los 
um a um, e também perguntou se a OAB tinha conhecimento de um contrato "ad exito", 
se ele tem algum interesse como sócio. 
O senhor Edmo João Gela respondeu que existem honorários contratados "ad exito", é 
permitido e varia de caso a caso. O contrato "ad exito" é possível, sim, é permitido não só 
nessa matéria de precatórios, mas em qualquer causa. Eu diria, aliás, que é um contrato 
até injusto para o advogado, porque significa "ao vencer a causa", ou seja, se ele perder, 
na maioria das vezes, terá trabalhado inutilmente. Disse ainda que se ficar constatado, 
após a coisa julgada, que houve uma fraude, ainda há recurso, dentro de um prazo, 
chamado ação recisória. E a isto a OAB é favorável. 
O Senhor Deputado Milton Brandão fez comentários a respeito da reunião da CPI. 
A seguir a Comissão passou a ouvir as manifestações da Senhora Norma Jorge 
Kyriakos. 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos disse que participa do grupo político que à época dirigia 
a OAB/SP e que chegou ao seu conhecimento que estava sendo publicado um boletim 
que, após avaliar o "boneco" do boletim, lhe pareceu inadequado. 
A respeito da impressão do boletim, protestou dizendo que deveriam ser ouvidas as duas 
partes que enfrentavam a questão dos precatórios, sendo necessário que os advogados 
públicos também lançassem suas razões. 
Procurada pela assessoria de imprensa da OAB que lhe informou que não havia 
conseguido manifestação por parte da Procuradoria Geral do Estado, ponderou que seria 
melhor se dispor a dar entrevista, dentro dos fatos genéricos que tinha conhecimento. 
Ressaltou o quadro de pessoal gabaritado da Procuradoria e que não havia pessoal 
administrativo para acompanhamento desses processos. Em suma, especificou os 
problemas administrativos e de aparelhamento que enfrenta a Procuradoria Geral do 
Estado. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh faz a seguinte indagação: No princípio da sua 
entrevista há uma frase que diz que "há uma ação predatória muito clara, com fins 
evidentes de lucro ilegal e indevido". A Senhora inicia a entrevista dizendo que a questão 
envolvendo a Serra do Mar é antiga e sempre dramática. Eu gostaria, diante da sua 
experiência, que Vossa Senhoria pudesse esclarecer um pouco mais a questão, quando 
fala na ação predatória com fins de lucro ilegal e indevido. 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos respondeu que não podia falar sobre fatos nem casos 
concretos. O que sei que acontecia na Serra do Mar refere-se a diversos tipos de ações. 
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Além da questão da desapropriação indireta, que é o tema direto desta CPI, outros 
eventos ocorriam em relação à chamada limitação administrativa. Pessoas ou grupos de 
pessoas instalavam-se na Serra do Mar, havia grande dificuldade em desalojar essas 
pessoas e a Serra do Mar sofria uma atividade predatória das suas florestas e espécies 
que lá se encontravam. Havia também uma exploração ilegal das madeiras que estavam 
na Serra do Mar. 
O Senhor Deputado Jorge Caruso após ter feito comentários a respeito da posição da 
OAB sobre precatórios fez as seguintes indagações: 
Pela sua experiência e pelo cargo que ocupou, apesar de o Estado estar sendo bem 
defendido, como Vossa Senhoria bem colocou, onde se encontra o início ou o maior 
problema para que haja essas distorções nos processos, como vem ocorrendo ou 
supostamente ocorrendo? Ou seja, se vimos discussões sobre juros moratório e tudo o 
mais, e, como advogado também, passos do pressuposto de que o pivô disso tudo seria 
o laudo, seria o montante inicial da avaliação. Parto desse pressuposto e posso estar 
errado. 
O laudo está errado? Há várias arestas: o perito nomeado pelo juiz pode ter tido má-fé, 
pode ter errado o assistente técnico da parte interessada do particular pode ter 
aumentado o seu valor, para haver depois aquela comparação, o assistente técnico do 
Estado talvez não tenha se levantado em um bom dia e esteja de mau humor, porque 
recebe pouco do Estado e tenha resolvido elevar o valor; o advogado pode ter 
influenciado o perito, o Procurador do Estado pode ter feito corpo mole; o juiz pode estar 
recebendo participação nos honorários que vão ser arbitrados pelo seu perito. São 
diversas variantes. Mas na sua avaliação, como Procuradora, onde está o início do foco 
principal ou aquilo que seria talvez o problema mais grave para se combater? 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos disse que é um pouco difícil dizer exatamente onde 
está, mesmo porque Vossa Excelência levanta aí algumas - não digo que sejam 
acusações, porque não está mencionando os acusados, mas não deixam de ser 
acusações, e são extremamente graves. Essas investigações podem e devem ser feitas. 
Não me parece que o Poder Executivo possa não pagar, depois de esgotados todos os 
recursos, as rescisórias e tudo o que se possa imaginar em termos de apuração da 
realidade, que o Executivo possa se escusar de pagar esses precatórios no sentido de o 
assunto ser resolvido. 
Por outro lado, é preciso igual e importante empenho na questão levantada, das 
indenizações ambientais. Em relação aos processos eu até penso, na minha avaliação, 
que já coloquei o que tem de ser feito. É preciso fortalecer a advocacia do Estado, 
suprindo todas as questões que coloquei aqui: Posso falar, por exemplo, em relação ao 
pagamento de assistente técnico. O problema relacionado ao pagamento dos assistentes 
técnicos diz como o fato de: quando a Secretaria da Fazenda - ou os órgãos 
administrativos - liberam esse pagamento, tanto dos técnicos quanto dos oficiais de 
justiça? O que me parece é que é preciso esse fortalecimento da advocacia do Estado. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh questionou se o Estado aparelhando melhor a 
Procuradoria haveria uma diminuição de erros, fraudes ou corrupção. 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos disse que não pode afirmar, com toda a certeza, que 
isso vai acontecer, mas o que pode afirmar é que, quanto melhor aparelhada tanto a 
empresa pública quanto a empresa privada, suas condições de bom funcionamento se 
ampliam. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh faz um comentário a respeito dos valores das 
desapropriações e dos trabalhos da CPI e pedindo um conselho a Senhora Norma Jorge 
Kyriakos pergunta como a CPI deve agir. 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos responde que uma das medidas que os Senhores 
Deputados deveriam tomar, já estão tomando, agindo, nesta Comissão Parlamentar de 
Inquérito e em tantas outras quantas sejam necessárias. Por que só agora apuramos que 



 83 

as indenizações são exacerbadas? De qualquer maneira, apuramos agora e estamos 
tomando as medidas necessárias, o que não quer dizer que não haja outros precatórios, 
que eles não estejam envolvidos na questão das indenizações ambientais, e que, por 
essa razão - das indenizações ambientais - devam ser retidos e não pagos. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se a Senhora Norma Jorge Kyriakos, 
como ex-Procuradora do Estado, defendendo o interesse depois de decidido 
judicialmente tem de pagar e não se discute mais. 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos respondeu que esse "decidiu judicialmente tem que 
pagar e não se discute mais" é muito relativo, porque na verdade se discute sim, tanto 
que o Estado ajuizou medidas, perante o Supremo Tribunal Federal, que fez reverter-se a 
situação. 
A isto sou favorável. Acho que isto deve ser feito enquanto possível. É dever do servidor 
público, e até do advogado que não seja servidor público, esgotar todos os recursos 
enquanto for possível, jurídica e legalmente, enquanto encontrar caminhos legais para 
que isso cesse e aí não se pode reter o pagamento sob pretexto de que foi 
superavaliado. 
Minha sugestão é a de que essa discussão se dê o quanto antes, e que essa apuração 
de super-avaliação se dê também antes do trânsito em julgado, se possível e quando 
possível. É esta a colocação que faço e é por isso que desfilo essas reivindicações todas 
para que o fortalecimento da advocacia do Estado colabore para que isto aconteça antes 
e não depois. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque pergunta se a Senhora Norma Jorge Kyriakos tem 
conhecimento em relação aos títulos, no sentido de saber se são legítimos ou não. E 
também se reafirma o que foi publicado no boletim da OAB. 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos disse reafirmar o que foi publicado no boletim da OAB. 
Gostaria de esclarecer, em relação à questão dos títulos de terras, que isso ocorre muito 
nas regiões dos assentamentos de terra, uma região onde há conflitos fundiários - e aí é 
que entra o trabalho do Instituto de Terras, que também entrou na fase de enxugamento. 
Aí esses títulos são extremamente discutíveis, as origens são muito discutíveis, mas essa 
questão, com o passar dos anos, foi tomando um rumo que me parece mais concreto. 
Em relação à questão ambiental, apesar de tudo o que foi dito aqui, o Estado não está 
sendo falho na sua defesa. Volto a insistir em que o Estado tem sido bem defendido. O 
que ocorre é que os advogados do Estado estão sendo obrigados a se desdobrar, a se 
dedicar à parte das questões que não seria necessário que eles resolvessem. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se em não existindo um contador como 
o advogado vai contestar os cálculos, se a outra parte tem assistente técnico contador. 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos respondeu que os assistentes técnicos e engenheiros 
não têm faltado e têm desempenhado com muita competência. São pessoas 
normalmente especializadas na área, que se interessam pela questão ambiental. 
O Senhor Deputado Jorge Caruso faz a seguinte indagação: Aparelhar tecnicamente o 
Estado, em nível de um conselho de técnicos, engenheiros, peritos contábeis e tudo o 
mais, e normatizar isso, de forma obrigatória, em todos esses processos, embora a 
norma processual seja federal. Mas normatizar em nível de Estado de São Paulo. Que 
todos os laudos dos peritos oficiais judiciais e também dos peritos técnicos sejam 
submetidos a esse conselho, para fortalecer a defesa do procurador. Vossa Senhoria 
acha que ajudaria, e também, acha que seria legal um conselho desta natureza? 
A Senhora Norma Jorge Kyriakos respondeu que sob o prisma legal não há nenhum 
impedimento. O Estado resolve como administrar isto é possível. O que me preocupa um 
pouco é a possibilidade de um retardamento burocrático dessa questão. Eu concordo em 
que alguma solução tem que ser encontrada, e talvez esta seja uma solução mais 
"coletivizada" dessas questões. 



 84 

O Senhor Presidente Milton Flávio, tendo em vista não haver mais questões a serem 
discutidas, deu por encerrada a presente reunião. 
REUNIÃO - 23/10/2000 
MANIFESTAÇÃO DO SENHOR  
FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA BRANDO 
A reunião do dia 23 de fevereiro de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do 
Advogado senhor Flávio José de Souza Brando, que se fez acompahar do representante 
da OAB, Dr. Laerte de Macedo Torres. 
Iniciou informando ser advogado em dois processos de desapropriação em áreas de 
proteção ambiental, situadas no Parque Estadual de Jacupiranga. A seguir, procedeu a 
leitura de parte de documentos contendo manifestações judiciais sobre ações de 
desapropriação em áreas de proteção ambiental, que posteriormente entregou ao senhor 
Presidente desta Comissão. Informou que em uma dessas ações, o Estado propôs 27% 
de desconto, o que foi aceito pelo seu cliente, desde que o pagamento fosse efetuado no 
prazo estabelecido. O Estado não pagou na data aprazada, portanto tendo perdido o 
desconto acordado. Após contestou a responsabilidade dos peritos e dos Assistentes 
Técnicos e afirmou que quem decide seria o Juiz. Informou que num dos seus processos, 
o perito avaliou a gleba em cerca de 32 milhões de reais e o Assistente Técnico avaliou 
em 11 milhões de reais, discrepância que não lhe pareceu tão grande. Em outro 
processo, a Fazenda alegou que não podia proceder ao pagamento, por que a área 
referida seria de seu cliente. Entretanto, no processo, já mencionado, manifestou-se no 
sentido de que a área seria do Estado. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh solicitou um esclarecimento maior sobre se a 
Fazenda do Estado tem utilizado entre outros argumentos, para não fazer o pagamento 
de precatórios, o fato de que é de clientes do senhor Flávio Brando. Eles têm dito que 
não pagam porque a área é dos clientes do senhor? 
O senhor Flávio Brando disse que em algumas circunstâncias, a Fazenda tentou 
questionar a titularidade, quem são os verdadeiros proprietários. Porque em alguns 
casos, realmente, existe muita confusão no registro imobiliário. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh questionou o senhor Flávio Brando se em sua 
opinião o Estado, através de sua advocacia, tem utilizado de instrumentos que não são 
técnicos, que não são necessariamente legais, tanto no campo da ética, quanto da 
verdade para poder defender o Estado. Por conta disso, as ações do Estado se colocam 
meramente protelatórias, o que naturalmente, ao final do processo, trarão outros custos, 
outros ônus para o Estado, em decorrência de atrasos, correções e tudo o mais. É isso? 
O senhor Flávio Brando respondeu que quem determina a litigância de má-fé são os 
Tribunais, os Juízes. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se o Estado, entre outros argumentos, 
tem dito que a área está sendo desmatada, quando na verdade a área é de 
responsabilidade do Estado, o parque já está efetivamente constituído. Ou seja, quem 
deveria cuidar da área é o próprio Estado. Isso vem ocorrendo e o Estado vem utilizando 
esse argumento como forma de protelar? 
O senhor Flavio Brando disse que nesse caso específico, sim, porque o Estado tem a 
posse obrigatória do parque desde 1970, e lhe tem levantado a argumentação de que o 
número de árvores tem diminuído o número de posseiros tem aumentado. 
O senhor Deputado Jorge Caruso levanta uma dúvida em relação à defesa da 
Procuradoria no que tange a dizer que ora não paga porque é seu cliente, ora não. Parto 
do seguinte princípio: há uma desapropriação em cima de uma determinada área. Para 
haver essa defesa por parte da Procuradoria, presumo que está havendo uma colidência 
de área, alguma coisa assim, ou então está havendo dois processos de desapropriação 
da mesma área. 
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O senhor Flávio Brando disse que não, até porque a Fazenda tem muita razão em dizer 
que em determinadas regiões do Estado há uma situação fundiária complicada. Isto tem 
que ser revisto. 
O senhor Deputado Jorge Caruso questiona se o Estado está querendo contestar os 
títulos apresentado. Não é sobre a mesma área, mas versa a discussão sobre a 
documentação. 
O senhor Flavio Brando disse que é sobre a documentação que inclui áreas em diversos 
perímetros, mas as escrituras são as mesmas, no mesmo cartório de registro de imóveis, 
com o mesmo registro imobiliário. 
O senhor Deputado Jorge Caruso questionou se houve alguma ação do Ministério 
Público com relação a acusação desse perito de improbidade administrativa, alguma 
coisa na esfera criminal fora do processo, dessa exclusão processual do Ministério 
Público? O senhor tem conhecimento se esse perito está sendo processado? 
O senhor Flávio Brando respondeu que tem conhecimento porque foi noticiado nos autos 
da ação principal que o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra 
este perito judicial. 
O senhor Deputado Jorge Caruso perguntou se o senhor Flávio Brando sabia dizer se o 
teor da acusação foi originária em função desse precatório específico? 
O senhor Flávio Brando respondeu que não está acompanhando essa ação, mas parecer 
que o Ministério Público questiona os critérios adotados por esse perito, que é de 
confiança do juízo, na perícia que está disponível nos autos. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se pelo fato do Estado quebrar o acordo 
feito, isto gerou outro processo no sentido de se reparar o prejuízo causado? 
O senhor Flávio Brando disse que quanto a esses acordos descumpridos, V. Exa. tem 
toda a razão. Além do Estado ter perdido esse desconto, é uma tese que tenho meditado 
junto com os colegas, porque os clientes perderam uma oportunidade de negócio, 
perderam circunstâncias mercantis importantes que poderiam ter utilizado em grandes 
negócios. Se isto for provado, evidentemente seria cabível uma ação de indenização. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se o Estado tem praticado este tipo de 
postura, tem quebrado acordo, tem atrasado demasiadamente os pagamentos, o que 
pode acabar redundando em outros prejuízos, em outros custos para o Estado? 
O senhor Flávio Brando respondeu que tem conhecimento porque acompanha o trabalho 
de outros advogados que atuam nesta especialidade e as informações disponíveis são: o 
Estado está atrasado muitos anos e nesses atrasos evidentemente se encontram os 
acordos. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou há quanto tempo o senhor Flávio Brando 
advoga nessa área específica de precatórios ambientais ou precatórios de modo geral? 
O senhor Flávio Brando respondeu que o primeiro processo é de 1982. São 18 anos, com 
relação a precatórios. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se nos governos Quércia, Fleury e Covas 
foram feitos acordos, se é uma norma da Procuradoria? Se está sendo feito mais agora 
ou no passado? O senhor poderia fazer um balanço para nós? 
O senhor Flávio Brando respondeu que não. Isso é de política administrativa. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se o senhor Flávio Brando participou desses 
acordos como advogado? 
O senhor Flávio Brando respondeu que participou de apenas um. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se o acordo já tinha sido julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal? 
O senhor Flávio Brando respondeu que sim. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se o acordo foi feito depois de ter sido julgado 
pelo Supremo, o acordo de receber simplesmente, não entrava no mérito do precatório se 
era ilegal ou imoral? 
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O senhor Flávio Brando respondeu que não; o Estado estava inadimplente, fui convocado 
pela Procuradoria se havia interesse em firmar um acordo e o acordo foi firmado. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se quando o Estado fez o acordo com as 
partes envolvidas e deixou de pagar as parcelas, pelo próprio contrato, significa que volta 
como era antes? 
O senhor Flávio Brando respondeu que sim. As partes acordaram um desconto de 27%, 
desde que fossem cumpridos os prazos. Como os prazos não foram cumpridos, o Estado 
não pôde se beneficiar desse desconto acordado amigavelmente entre as partes. Ou 
seja, a inadimplência do Estado efetivamente acusou prejuízo aos cofres. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou se isso aconteceu mais recentemente ou isso 
vinha acontecendo inclusive na década passada ou retrasada? 
O senhor Flávio Brando respondeu que infelizmente o atraso tem sido uma constante. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto comentou que no boletim nº 8 da OAB foi feita a seguinte 
pergunta ao senhor Flávio Brando: Como o senhor analisa a contestação dos precatórios 
ambientais no Supremo? O senhor Flávio Brando respondeu o seguinte: Faz parte da 
polêmica instaurada para criar um clima junto à sociedade organizada para conseguir 
mudar a regra do jogo, com o jogo em andamento, buscando uma nova forma para 
recalcular as dívidas. A seguir, o senhor Flávio Branco, como advogado e como parte 
interessada não seria mais prudente dizer que o supremo vai analisar com carinho e com 
certeza vai buscar melhor entendimento? 
O senhor Flávio Brando respondeu que essa opinião é pessoal, não é opinião da OAB, 
não é opinião da Comissão de Precatórios e eu me responsabilizo integralmente por ela. 
Se não fui feliz nas palavras, posso voltar a falar. É o seguinte: existe um projeto em 
andamento no Congresso para dar uma moratória de dez anos nos precatórios e eles 
falam até num período de carência de dois anos em que não se pagaria absolutamente 
nada. Seriam dois anos para um suposto recálculo, depois mais dez anos para pagarem 
todos os processos pendentes, até processos ajuizados a 31/12/99. Em outras palavras é 
o seguinte: o Governo de São Paulo pode ter se utilizado de uns poucos processos para 
criar uma nuvem de fumaça, uma poluição em cima de precatórios em geral e tentar 
convencer a opinião pública de que tudo que se refere a precatório é pecaminoso e algo 
tem que ser feito. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto comenta a respeito da polêmica causada pela resposta 
que o Senhor Flávio Brando deu a pergunta, feita no boletim nº 8, sobre o livro 
"Regularização Imobiliária de Áreas Protegidas - vol. 1 - coletânea de trabalhos Forenses, 
Relatórios técnicos e jurisprudência", onde o senhor Flávio diz que o referido livro é uma 
desonestidade intelectual e a declaração do Procurador Geral que esclarece a situação 
atual dos processos citados no livro e faz a seguinte pergunta: Quem está com a razão? 
O senhor Flavio Brando respondeu que respeita a opinião do Procurador Geral, tenho 
minha opinião e a mantenho. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se o Estado tem respeitado a ordem 
para proceder ao acordo ou não tem respeitado? 
O senhor Flávio Brando respondeu que tanto quanto ele saiba um número grande de 
colegas advogados foram chamados e consultados se desejavam fazer acordo ou não. 
Alguns fizeram, outros não. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se o Estado poderia, de certa forma, 
estar fazendo um chamamento pela ordem, mas nem todos necessariamente fizeram 
acordo. Aí o Estado se sentiria de certo modo protegido pela Lei para fazer acordo com 
outros, que na seqüência aceitaram. Em princípio é isso? 
O senhor Flávio Brando respondeu que acordos foram feitos em alguns casos, em outros 
não. Exatamente o critério que o Estado adotou, a interpretação que ele teve, não saberia 
dizer. 
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O senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou ao Senhor Flávio Brando se ele saberia 
dizer, como houve um atraso no pagamento, em princípio uma quebra de acordo, se o 
Estado agiu desse modo também com todos os demais precatórios. 
O senhor Flávio Brando respondeu que sabe de alguns acordos que tem sido pagos, 
alguns estavam sendo pagos e foram suspensos por decisões judiciais. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se há possibilidade de o Estado 
proceder segundo uma metodologia, buscando fazer acordos, ouvindo as partes 
interessadas, pela ordem cronológica? 
O senhor Flávio Brando disse que a resposta é ordem cronológica. Periodicamente, o 
que tem acontecido no passado, os advogados são chamados, alguns fazem acordo ou 
não. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh pergunta se o Estado quebra o acordo, isto 
significa que tem de deixar de pagar os acordos feitos a posteriori ou não? 
O senhor Flávio Brando respondeu que sim. Se não está me pagando, não poderia pagar 
os seguintes. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se quando foi feito o acordo que V.Sa. 
representa, qual era a ordem cronológica dos precatórios ambientais? 
O senhor Flávio Brando respondeu que não existe uma ordem de precatórios ambientais. 
Há os alimentares e os não alimentares. 
O senhor deputado Jorge Caruso pergunta se no caso de quebra do acordo houve 
alguma cláusula de multa? 
O senhor Flávio Brando respondeu que somente a perda do desconto que foi concedido. 
O senhor deputado Jorge Caruso pergunta o que é necessário fazer, em nível de 
legislação, para evitar esses problemas de indenizações? 
O senhor Flávio Brando respondeu que tem que se cumprir a Constituição. Qualquer 
desapropriação tem que ser paga de maneira prévia, justa e em dinheiro. 
O senhor deputado Jorge Caruso pergunta se o senhor Flávio Brando conhece 
pessoalmente o perito José Eduardo Narciso? 
O senhor Flávio Brando responde que conhece. 
O senhor deputado Jorge Caruso pergunta se o perito José Eduardo Narciso já atuou em 
outros casos do senhor ou especificamente nesse caso do precatório? 
O senhor Flávio Brando respondeu que ele não participou em nenhum caso seu. 
O senhor deputado Jorge Caruso perguntou se o assistente técnico que o senhor utiliza é 
sempre o mesmo? 
O senhor Flávio Brando respondeu que não. 
O senhor deputado Jilmar Tatto perguntou se quando do rompimento de acordos, quais 
foram as alegações da PGE? 
O senhor Flávio Brando disse desconhecer as alegações da PGE. 
O senhor deputado Jilmar Tatto perguntou se o Governador participou no acordo dos 
precatórios do Ceagesp? 
O senhor Flávio Brando disse saber que ele deu um telefonema ao advogado José Maria 
Pimental de Assis Moura. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh pergunta se existe alguma parcela que para fazer 
acordos não há necessidade de respeitar a ordem cronológica? 
O senhor Flávio Brando respondeu que não o entendimento geral é que a ordem 
cronológica tem que ser obedecida sempre. 
O senhor deputado Milton Flávio e o senhor Flávio Brando fizeram, em conjunto, uma 
série de comentários a respeito das desapropriações e das indenizações ambientais. 
O senhor deputado Vanderlei Siraque levanta o problema do advogado se associar ao 
proprietário da área. 
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O senhor Laerte de Macedo Torrens, advogado membro da Comissão de Prerrogativas 
da OAB-SP, disse que a questão é realmente muito importante, porque trata-se de uma 
transgressão disciplinar gravíssima. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh comenta que o senhor Flávio Brando atua aqui no 
plano do Estado de São Paulo em dois casos. São, dois casos referentes à Comarca de 
Jacupiranga. 
A assessoria técnica da CPI informa que as duas áreas são contíguas, do mesmo 
parque, do mesmo proprietário. Porém, uma ação foi ajuizada em 1982, e a outra ação foi 
ajuizada em 1993, 11 anos, portanto, de diferença. 
O senhor poderia nos esclarecer o motivo desta diferença de tempo? 
O senhor Flavio Brando disse que é muito simples. O Estado é dividido em perímetros e 
os perímetros são objeto de ações discriminatórias, onde os títulos são cotejados e tem 
situações diferentes. Em 1982 havia uma declaração de utilidade pública especificamente 
com relação à porção da gleba no perímetro 45. A ação discriminatória no perímetro 45 
estava completa e nos perímetros 44 e 43 a situação era diferente, não existia nem a 
declaração de utilidade pública e a discriminatória era muito mais complicada. 
Após fazer alguns comentários a respeito dos trabalhos da Comissão e não tendo mais 
nenhum dos senhores deputados inscritos para fazer perguntas, o senhor Presidente 
Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 1º-3-2000 
MANIFESTAÇÃO DO SENHOR  
JOÃO PAULO CAPOBIANCO E DO  
SENHOR OCTAVIO GALVÃO NETO 
A reunião do dia 1º de março de 2000 foi para ouvir as manifestações do Senhor João 
Paulo Capobianco, Coordenador do Programa Mata Atlântica do ISA, Instituto Sócio 
Ambiental, e do Senhor Octávio Galvão Neto, Presidente do Ibape, Instituto Brasileiro de 
Perícias e Avaliações. 
O Senhor João Paulo Capobianco iniciou a sua fala dizendo que esse assunto tomou o 
vulto atual, polarizando o interesse da imprensa bem como de todos os outros setores da 
sociedade, porque ele trouxe à tona o problema dos valores envolvidos nas 
desapropriações. Na verdade, o que chamou a atenção para o problema foi o fato de 
áreas que do ponto de vista de mercado não valiam nada, mas que passaram a ter 
valores absurdos e estratosféricos, quando da sua avaliação no processo de 
desapropriação indireta como tem ocorrido. 
Falou que a maneira como o Estado vem lidando ao longo dos últimos vinte ou trinta 
anos, com a questão da titularidade das unidades de conservação ambiental é a base do 
problema. 
O Senhor João Paulo Capobianco disse que não existe ação concreta do Poder Público 
visando a tomar as medidas necessárias para a implantação das Unidades de 
Conservação que ele mesmo cria. Entende que o Poder Público, ao decretar uma área 
como Unidade de Conservação ato contínuo deveria entabular os procedimentos para a 
desapropriação. 
Lembrou que existem centenas de casos em que os títulos sobre determinadas áreas de 
conservação são totalmente falsos, produzidos a partir de grilagem de terra, temos 
inúmeros casos, como o famoso caso do grilo Boncaté, ocorrido na região de Iguape. 
Citou o Dr. Antonio Telejinski, do Instituto Florestal, como uma pessoa de longa tradição 
na análise desses casos e que poderia ser ouvida pela Comissão. 
Disse que a questão da regularidade dos títulos é absolutamente fundamental. Não se 
trata apenas de se discutir o valor, se é muito ou é pouco, se houve desvio no processo 
de avaliação ou na peritagem trata-se de verificar se há base legal para se discutir a 
desapropriação. 
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A seguir apresenta algumas considerações fundamentais que entende necessárias ao 
estudo da CPI. 
a) O Estado de São Paulo não possui um mapa fundiário atualizado; 
b) O Poder Público não possui informações sobre a titularidade das terras do Estado; 
c) O Estado não implanta as Unidades de Conservação, nem toma as providências para 
a desapropriação. 
Disse que nada explica a omissão do Estado, senão o interesse em favorecer setores 
que têm muito a ganhar com esse processo. 
Falou que está convencido de que existe um grupo muito grande de pessoas e de 
interesses que trabalham no sentido de que o sistema continue exatamente do jeito que 
está. 
Faz uma sugestão a Comissão para que analise o caso de Jacupiranga, onde o Estado 
desapropriou duas vezes, não ocupou e agora a área está invadida, tomando um caso 
como esse, tal como um novelo, poderíamos puxar todo o fio de como se construiu no 
Estado de São Paulo essa indústria vamos ver que na maioria dos casos são quase 
sempre os mesmos peritos, os mesmos juízes. 
Sugeriu que a Comissão não discuta apenas a questão dos valores, embora esta seja a 
tendência da Secretaria do Meio Ambiente e do Governo do Estado de São Paulo. O 
Governo do Estado de São Paulo sofre hoje como vítima de um conluio entre peritos, 
juízes e proprietários. Só que o Estado não é vítima mas cúmplice desse processo. O 
Estado participa e estimula esse processo, e alguns de seus setores se beneficiam com 
ele. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh faz a comentários a respeito da fala do Senhor 
João Paulo Capobianco e pergunta se de fato o instituto que ele representa tem 
condições de indicar questões concretas para que possamos averiguar? 
O Senhor João Paulo Capobianco responde que o instituto tem toda condição de apoiar e 
ajudar a Comissão e faz comentários a respeito de algumas desapropriações. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se o instituto tem condições de assistir, 
de apoiar a CPI no momento em que precisamos fazer uma consulta a órgãos 
especializados e se o instituto sabe se nessas áreas existem algum tipo de riqueza 
natural como petróleo, outro, minério, enfim coisas que pudessem ser levadas em conta 
para efeito de valorização da área? 
O Senhor João Paulo Capobianco após comentar sobre vários aspectos das 
desapropriações disse que o instituto tem toda a condição de ajudar a CPI. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se em função da legislação federal, as 
áreas que são de preservação permanente, áreas de reserva, o Estado sequer teria 
necessidade de desapropriá-las para fazê-las preservada? O Estado não teria 
necessidade de pagá-las ao seu proprietário porque eles obrigatoriamente tem que 
preservaá-las, não pode fazer uso comercial? 
O Senhor João Paulo Capobianco respondeu que o Estado tem que desapropriar o 
proprietário tem o título que deverá ser legal. 
O Senhor deputado Newton Brandão faz vários comentários a respeito das 
manifestações do Senhor João Paulo Capobianco. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque pergunta se o Senhor Capobianco, conhece um 
Procurador do Estado chamado Antonio Felestino Valadão? 
O Senhor João Paulo Capobianco responde que conhece de nome e que não tem 
nenhum relacionamento com ele. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se na verdade, os problemas que vivemos, 
decorrem exclusivamente, na Serra do Mar, da criação do Parque em 77, ou Vossa 
Senhoria tem conhecimento de que essa situação continua acontecendo, ou se reproduz 
nos dias de hoje ainda? 
O Senhor João Paulo Capobianco respondeu que reproduz-se. 
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Essas áreas estão desapropriadas. As brigas, as disputas no campo legal, estão em 
curso. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se existe algum Juiz que tenha efetivamente 
participado mais ativamente desse tipo de processo? 
O Senhor João Paulo Capobianco respondeu que isso não poderia afirmar. Mas poderia 
afirmar que há uma coincidência de nomes de peritos e de nomes de juízes 
questionáveis. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se existe essa coincidência de nomes de 
peritos e de nomes de juízes? 
O Senhor João Paulo Capobianco disse que sim, existe essa coincidência. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se isso sugere uma eventual cumplicidade, ou 
pelo menos, a falta de atenção para situações como essas que estamos agora 
investigando? 
O Senhor João Paulo Capobianco respondeu que isso é uma interpretação que um 
cidadão pode fazer. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se o Senhor Capobianco conhece outros 
atores, pelo menos na região existem comentários de que outras pessoas ligadas ao 
Estado, ou ligadas à justiça, que tenham uma participação, ou pelo menos pesa sobre 
eles a suspeição de que tenham tido participação? 
O Senhor João Paulo Capobianco responde que seria uma leviandade dizer que tal 
pessoa cometeu e está sendo beneficiada por esse processo. Agora solicitando os 
processos, verificando a coincidência de peritos e de juízes, até que eu acho que esta é a 
questão. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto faz comentários a respeito do trabalho do Senhor João 
Paulo Capobianco e dos trabalhos da Comissão. 
O Senhor Deputado Newton Brandão se pronuncia a respeito das manifestações do 
Senhor Capobianco e a respeito dos trabalhos da CPI. 
A seguir o Senhor Deputado Salvador Khuriyeh comenta a respeito dos pronunciamentos 
dos Senhores Deputados e do Senhor Capobianco. 
O Senhor João Paulo Capobianco agradece pelo convite feito e se coloca à disposição 
da Comissão. 
O Senhor Presidente Milton Flávio dá por encerrada a participação do Senhor João Paulo 
Capobianco. 
Em seguida a Comissão passa a ouvir as manifestações do Senhor Otavio Galvão Neto, 
Presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias de São Paulo. 
O Senhor Otávio Galvão Neto iniciou falando que o Ibap foi fundado em 1957 por 
pessoas que atuavam na área de avaliações e perícias. 
Disse que nesses mais de 42 anos de existência a entidade produziu e participou da 
elaboração de normas técnicas no âmbito da justiça. 
Falou que o Ibap São Paulo é a única entidade estadual a ter normas próprias e 
específicas para avaliação de imóveis urbanos, para a elaboração de perícias de 
engenharia e para a avaliação de imóveis rurais. 
Hoje a ABNT está revendo todas as normas de avaliação. Não vão existir várias normas, 
o cronograma que está sendo colocado para a ABNT é que se trabalhe em três partes: 
urbanos, rurais e empresas e empreendimentos. 
Disse que o IBAP oferece e ministra cursos em diversos campos das avaliações e 
perícias. Foi criado, em parceria com a FAAP, um curso de pós-graduação "latu sensu", 
especializado em avaliações e perícias. Estamos preocupados em formas profissionais 
que possam atuar nessa área. 
O IBAP tem sido procurado por importantes órgãos da Administração Pública que 
solicitam desde cursos até a elaboração de normas e estudos específicos. O alvo maior é 
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contribuir para que os laudos de avaliação e perícia sejam feitos no mais alto nível 
possível. 
O IBAP em parceria com o CREA elaborou um compêndio chamado Avaliação 
Profissional nas Avaliações de Perícias. Esse compêndio contêm um extrato da nossa 
legislação, explicando esses aspectos de atribuição, a jurisprudência de casos que foram 
julgados envolvendo esse tipo de matéria, contêm ainda as normas do IBAP São Paulo. 
Isso foi distribuído a todos os juízes do Estado de São Paulo. 
Falou que o IBAP tem participação forte na elaboração de normas, no processo de 
discussão da ABNT. A partir do início da vigência do código de defesa do consumidor as 
normas da ABNT passaram a ser de uso obrigatório, ou seja, de certa forma a norma da 
ABNT é Lei. 
Por conta de resoluções do Congresso é que o IBAP São Paulo começou a trabalhar na 
sua norma de avaliações de imóveis rurais, que deverá ser o texto base da próxima 
norma da ABNT. 
Ao expor as metodologias de avaliação, informa que, normalmente, os seguimentos de 
avaliação prescrevem duas metodologias básicas: uma delas seria uma metodologia 
direta onde se predominam o mérito comparativo, que consiste em chegar ao valor de um 
determinado bem por comparações com outros semelhantes que sirva para elaborar 
estudos. 
Os métodos indiretos, por sua vez são aplicados quando não se tem condições de 
encontrar no mercado elementos semelhantes àquele que se está avaliando, ou seja, 
quando a aplicação do método comparativo direto se torna inviável. 
Caberia ao avaliador optar qual a metodologia a ser adotada em suas perícias. 
O Senhor Otávio Galvão Neto encerrou sua exposição dizendo que hoje o objetivo do 
IBAP é trabalhar para criar mecanismo para que essas avaliações possam ser feitas no 
maior rigor técnico possível. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto pergunta qual é a justificativa da adoção de avaliações, 
em separado da terra nua e da terra vegetal e se essa prática aumenta o valor das 
áreas? 
O Senhor Otávio Galvão Neto respondeu que se tenho dados de mercado que me 
permitam fazer uma comparação direta, acho que tenho que fazer essa comparação 
direta. Agora se não tenho esse mercado, serei obrigado a lançar mão de métodos 
indiretos de composições. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto pergunta se existe algum parâmetro que o perito usa? 
Gostaria de saber como se dá o critério de avaliação? 
O Senhor Otávio Galvão Neto respondeu que o primeiro passo é se fazer um inventário 
florestal, que deve ser feito por um engenheiro florestal. O primeiro passo é fazer a 
avaliação do inventário florestal. Em muitos casos isso não foi feito. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto pergunta se esses casos são de áreas de preservação 
ambiental? 
O Senhor Otávio Galvão Neto respondeu que em áreas de preservação ambiental e em 
outras. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto pergunta se o perito quando faz a avaliação de uma 
mata, precisa ter a avaliação do Instituto Florestal? Se existe alguma norma em algum 
local sobre isso? 
O Senhor Otávio Galvão Neto respondeu que a norma vigente é a NBR 8799, da ABNT. 
O Senhor Deputado Newton Brandão faz comentários a respeito das avaliações. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh após fazer vários comentários sobre as questões 
relativas às avaliações pergunta se o IBAP está se organizando para discutir a 
legislação? 
O Senhor Otávio Galvão Neto respondeu que sim. 
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O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se o assistente técnico das partes 
também é perito? 
O Senhor Otávio Galvão Neto respondeu que houve uma mudança no Código Civil, a 
denominação correta hoje é a seguinte: perito é o profissional nomeado pelo juiz, é o 
perito oficial. As partes indicam assistentes técnicos. 
O Senhor Presidente Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 15/03/2000 
MANIFESTAÇÃO DO  
SENHOR JOSÉ MÁRIO PIMENTEL ASSIS MOURA 
A reunião do dia 15 de março de 2000 foi realizada para ouvir manifestações do senhor 
José Mário Pimentel Assis Moura - Presidente da ABRACAP - Associação Brasileira dos 
Advogados dos Credores da Administração Pública. 
O senhor José Mario em sua explanação criticou, com bastante ênfase, a forma como o 
Governo do Estado, através da Procuradoria Geral, está conduzindo a questão dos 
precatórios. 
Criticou ainda as ações da Procuradoria Geral do Estado que estão levando sérios 
prejuízos ao erário da Fazenda do Estado de São Paulo. 
O senhor Deputado Jilmar Tatto solicita que o senhor José Mario comentasse sobre os 
juros compensatórios. 
O senhor José Mario diz que os juros compensatórios são fruto da decisão judicial. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou: se se constata que houve um erro no 
processo, mas o mesmo já está com decisão judicial, em instância superior, pelo 
pagamento do precatório, como devemos agir? 
O senhor José Mario respondeu que se o Estado ou alguém suspeita que possa ter 
decorrido em algum processo, alguma coisa errada e haja o sentimento de que isso 
possa corrigido, a Lei estabelece um caminho, que não tem nada a ver com a ação. A 
ação tam que ser cumprida. Há que se ingressar em juízo apartadamente, não é no 
processo simultaneamente a execução, que é o que o Governo faz. É este 
comportamento danoso ao erário. 
O senhor Deputado Newton Brandão comentou sobre a titulariedade das propriedades 
que são desapropriadas. 
O senhor Deputado Milton Flávio pergunta: se mesmo constatando erro, mas estando o 
Estado condenado a pagar, se ele paga primeiro e depois descobre o erro, ou seja, dá 
um bilhão e trezentos para a pessoa, para depois discutir? 
O senhor José Mário respondeu que essa hipótese é totalmente impossível. Mesmo que 
o Estado não o questione, o juiz é obrigado a dar um despacho saneador. 
O senhor Deputado Milton Flávio pergunta: se no passado o Estado foi incompetente 
para demonstrar a não titularidade de um imóvel, mesmo assim tem que pagar? 
O senhor José Mario respondeu que o Estado tem que pagar. 
O senhor Deputado Milton Flávio pergunta: se nos governos anteriores os precatórios 
eram pagos em um volume mais adequado? Os precatórios eram pagos? 
O senhor José Mario respondeu que teve grandes lutas para os pagamentos, desde o 
governo Montoro, mas foram pagos. 
O senhor Deputado Milton Flávio pergunta: se o senhor José Mario tem alguma 
preferência entre a avaliação comparativa e regressiva? 
O senhor José Mario respondeu que tem preferência para um justo valor da indenização. 
O senhor Deputado Milton Flávio perguntou se acha que é justo o Estado pagar sobre 
uma área de reserva obrigatória? Acha justo que o Estado tenha que pagar juros 
compensatórios? 
O senhor José Mário respondeu que acha justo. 
O senhor José Mário disse que o Código Florestal estabelece restrição só para o 
particular, para o Poder Público não. 
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O senhor Deputado Newton Brandão fez alguns comentários a respeito dos trabalhos da 
CPI. 
Não havendo mais nenhum dos senhores deputados inscritos para fazer perguntas, o 
senhor Presidente Deputado Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 29/03/2000 
MANIFESTAÇÃO DO SENHOR SILVIO BRESSAN 
A reunião do dia 29 de março de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do 
Senhor Silvio Bressan, jornalista do Jornal "O Estado de São Paulo". 
O Senhor Silvio Bressan iniciou dizendo que a primeira matéria que publicou a respeito 
foi com relação a separação de terra nua e cobertura vegetal, coisa que confessou nunca 
ter visto, embora seja tradicional nesse tipo de perícia. Manifestou o entendimento que se 
tratava de uma "prática que não encontra no mercado de imóveis em nenhum lugar do 
mundo". 
Salientou que havia realizado duas entrevistas com os Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça José Delgado e Antonio Pádua Ribeiro. 
Dizia o ex Presidente do STJ Ministro Antonio Pádua Ribeiro que "com a inflação alta 
surgiram máfias que passaram a estabelecer indenizações incompatíveis com a 
realidade, verdadeiros delírios que se refletem, hoje, no bolso do povo. Ele admitiu que é 
preciso mudança na legislação e no comportamento dos juízes. 
Houve uma grande népcia na defesa dos direitos públicos. Muitas questões tramitaram 
burocraticamente como se não houvesse interesse do Estado em jogo. A bruma 
inflacionária fez com que muitos se beneficiassem de forma criminosa. 
O Presidente do STJ defende a mudança na legislação como a redução dos juros 
compensatórios e a adoção do valor de mercado como critério de avaliação da área 
desapropriada. É preciso atualizar a legislação porque 12% são juros muito altos. 
O Ministro defendeu, ainda, a adoção de ações rescisórias ou anulatórias quando houver 
fraude comprovada em processo que ainda estejam no prazo legal. 
Informou que na entrevista com o Ministro José Delgado foi dito que "o Judiciário" 
preocupa-se muito com a segurança jurídica, mas quando tem dois princípios que se 
chocam temos que optar entre a coisa julgada e a justa indenização, qual deve 
prevalecer? Acho prudente optar pela justa indenização diante da coisa julgada que 
estipula um valor absurdo. 
Ainda durante a entrevista o Ministro José Delgado falou que quando se verificar erro de 
cálculo ou de documentação mesmo o transitado em julgado, o processo deveria ser 
revisto. O Judiciário precisa abrir as portas para uma interpretação baseada em princípio 
já existente no sistema. 
Para muitos juristas isso quebra o estado de direito? Será que a coisa julgada pode fazer 
reto aquilo que é torto? Será que pode dizer que algo é preto quando é vermelho? 
Estamos tratando de realidades e temos dois valores a serem analisados: segurança 
jurídica e outro valor social muito mais amplo. 
O Senhor Silvio Bressan, ainda, manifestou que o Ministro José Delgado teria dado 
algumas pistas de como é possível começar a desanuviar o que ele chama de bruma. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se esses valores astronômicos, além 
das regras dos juros compensatórios, atualização monetária, poderiam ter valores 
exagerados por decorrência de má-fé? 
O Senhor Silvio Bressan respondeu que pelas matérias que leu sobre o assunto, as 
viagens pelo Sul do Estado para ver de perto as áreas em questão, há indícios fortes, 
sim, de que houve omissões do Estado. Acho que houve falhas e omissões, mas há 
fortes indícios de que houve má-fé. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se durante o trabalho o Senhor Silvio 
Bressan teve oportunidade de ter contato com algum documento, ouvido nomes que 
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possa trazer para a CPI, enfim, o Senhor chegou a ter contato com algum tipo de 
informação? 
O Senhor Silvio Bressan respondeu que queria sugerir a CPI para ouvir os Promotores 
Marcelo Daneluzzi e Paulo Penteado que instituíram uma ação pública contra o perito 
José Eduardo Narciso, bem como o Coordenador das promotorias de Meio Ambiente, 
Senhor Antonio Herman Benjamin, uma das autoridades mundialmente reconhecida no 
assunto. 
O Senhor Deputado Lobbe Neto pergunta se o Senhor Silvio Bressan continua cobrindo a 
mesma área no Estado ou mudou? 
O Senhor Silvio Bressan respondeu que mudou para a área de esportes. 
O Senhor Silvio Bressan fez questão de deixar bem claro que a mudança de área foi uma 
opção pessoal sua e não uma sugestão da empresa. Disse ainda que a última matéria 
que fez na área política foi a instalação da CPI. 
O Senhor Deputado Lobbe Neto perguntou se tem acompanhado os trabalhos da CPI? 
O Senhor Silvio Bressan respondeu que ficou muito difícil para ele acompanhar a CPI. 
O Senhor Deputado Lobbe Neto perguntou se acha que o Estado está tomando mais 
precauções na hora de pagar os precatórios? 
O Senhor Silvio Bressan respondeu que o Jornalista Fausto Macedo tem feito matérias, 
inclusive muito críticas, mas acho que há muito mais cautela nesse sentido. 
O Senhor Deputado Paulo Julião faz comentários a respeito dos valores das 
desapropriações da Serra do Mar, na Ilhabela, em São Sebastião e pede que o Senhor 
Silvio Bressan faça uma análise a respeito. 
O Senhor Silvio Bressan disse que no caso dos valores maiores, teve o cuidado de pedir 
para um analista do Unibanco, especialista, calcular o que renderia a terra na época se 
aplicasse em outros investimentos, comparando com o valor da causa hoje. Os números 
espantam: 
"As ações indenizatórias de desapropriações de terra pelo Estado para preservação 
ambiental, hoje, são o melhor do Estado. Nada rendeu tanto nos últimos anos, como o 
valor desses processos em São Paulo. É o caso do maior precatório do País relativo a 
uma área de 13,2 mil hectares em Ubatura para ser incorporada ao Parque Estadual da 
Serra do Mar. A área pertencente a Administradora JML valia em agosto de 1988, 2,4 
milhões de dólares, conforme relatório técnico da Secretaria do Meio Ambiente. Se a 
JML, a proprietária, tivesse vendido a área pelo valor de mercado e aplicado na época, 
todo o dinheiro na Bolsa, melhor investimento nesses últimos anos, teria hoje 18,5 
milhões. Como prefeiu acionar o Governo, a empresa já é credora de uma indenização 
de 1,1 bilhão". 
O Senhor Deputado Paulo Julião perguntou se o valor de 2 milhões e 400 mil dólares é o 
que se pode ter como verdade do valor inicial em 88. Isso era do processo? 
O Senhor Silvio Bressan respondeu que era da Secretaria do Meio Ambiente. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta se esse valor de 2,4 milhões de dólares 
é uma análise de que valia a área ou são valores de laudos. 
O Senhor Silvio Bressan respondeu que são laudos da Secretaria do Meio Ambiente. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh faz comentários a respeito das preocupações do 
Senhor Deputado Paulo Julião. 
O Senhor Deputado Newton Brandão comenta a respeito da fala do Senhor Silvio 
Bressan. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto faz uma análise a respeito de uma entrevista que o 
Senhor Silvio Bressan fez com o Professor Carlos Sunftel e solicita que o Senhor Silvio 
comente a respeito. 
O Senhor Silvio Bressan agradece ao Senhor Deputado Jilmar Tatto e com o professor 
Carlos Sunftel. 
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O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se o Senhor Silvio Bressan ouviu falar sobre o 
perito José Eduardo Narciso? 
O Senhor Silvio Bressan volta a sugerir que a CPI ouça os Promotores Marcelo e Paulo 
Penteado, Promotores que instauraram a única ação civil pública contra esse perito. 
Disse que tentou ouvir o perito, mas ele não autorizava que o Jornal publicasse nenhuma 
matéria citando o seu nome. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta sobre o perito José Lasmar. 
O Senhor Silvio Bressan disse que quem fez a matéria com o Senhor José Lasmar foi o 
Fernando Granato. Há declarações lamentáveis do Senhor Lasmar, dizendo que ele 
conseguia de uma forma ou de outra coisa no cartório, pagando um X, pagando uma 
comissão ele conseguia coisas. E sobre o Senhor José Lasmar pesam inúmeras 
suspeitas, inclusive sobre os bens que ele adquiriu. Ele mesmo disse que achou uma 
mina de ouro. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se em outras situações viu alguma 
discrepância tão grande de 35 vezes, entre dois peritos? 
O Senhor Silvio respondeu que há discrepâncias parecidas, mas nenhuma tão grande 
assim. 
O Senhor Deputado Milton Flávio pergunta se o Senhor Silvio Bressan tem conhecimento 
de pessoas que compram áreas depois da desapropriação? 
O Senhor Silvio Bressan disse que não chegou a entrar nesse assunto. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se nessas investigações e reportagens 
constatou que eventualmente em alguma vara isso aconteceu de maneira mais constante 
ou mais presente, ou isso foi mais ou menos indiscriminado na Região? 
O Senhor Silvio Bressan disse que não, foi mais ou menos indiscriminado. 
O Senhor Silvio Bressan agradeceu o convite formulado pela Comissão e se colocou à 
disposição. 
A seguir a Comissão se reuniu para fazer a programação e discutir os futuros passos. 
REUNIÃO - 19/04/2000 
MANIFESTAÇÕES DO  
SENHOR ANTONIO TELEJUNSKI E DO  
SENHOR MARCELO DANELUZZI 
A reunião do dia 19 de abril de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do senhor 
Antônio Telejinski e do senhor Marcelo Daneluzzi, Promotor de Justiça. 
O senhor Antônio Telejinski iniciou dizendo que fez parte de uma igreja que estudou com 
profundidade a situação fundiária do Vale do Ribeira. O grupo iniciou os trabalhos 
fazendo pesquisas sobre as grandes grilagens do Estado de São Paulo. A grilagem mais 
expressiva é de Luiz Roncatti, em 1921, em Iguape. Referiu-se também ao Condomínio 
Cabiral, um híbrido de títulos bons e ruins. São vinte e três áreas englobadas em um 
condomínio com inúmeras pessoas e não se tem a relação desses condôminos. 
Disse que esses estudos, o acompanhamento de muitas escrituras e o conhecimento que 
teve, na época, dessas áreas todas, inclusive da Serra do mar, dão o direito de dizer que 
essas terras da Serra do Mar são, em 90%, primitivamente, terras devolutas do Estado. 
Faz parte de um grupo de trabalho encarregado de examinar algum "mega precatório". A 
mim cabe examiná-lo sob o aspecto formal, o aspecto da titularidade. Para ter-se 
conhecimento da validade ou não do título é necessário conhecer-se primeiro a 
legislação portuguesa, do Instituto de Sesmarias e partir do seguinte princípio: todas as 
terras do Brasil são públicas e a propriedade exceção à regra. Nas discussões entre o 
particular e o Poder Público, cabe ao particular fazer a prova dos seus direitos. 
Disse que em termos de valorização, todos sabemos que toda a Serra do Mar é um 
estoque de terras praticamente inúteis para o comércio, que firam durante quase 500 
anos sem ter valor nenhum. Com qualquer importância você poderia comprar uma 
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grande gleba mas ficava imediatamente impossibilitado de usá-la para exploração de 
madeira, criação de gado ou qualquer outra coisa. 
Falou que o expropriado, tendo o direito líquido e certo, deve ser defendido, mas o preço 
a ser pago é sempre o preço justo e não as mirabolantes indenizações impostas que, no 
fundo, premiam um membro da sociedade em detrimento da maioria. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh solicita o senhor Telejinski fale um pouco mais 
sobre as titularidades das áreas. 
O senhor Antônio Telejinski disse que historicamente somos herdeiros de uma 
indisciplina fundiária. 
As Prefeituras e a União não tomam conta das suas propriedades imobiliárias e isso 
enseja a grilagem. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se durante esses anos todos o Poder 
Judiciário tem autorizado indenizações, autorizado pagamento sobre áreas cuja 
titularidade comprovadamente não está correta e o Judiciário julgou como se correta 
fosse? 
O senhor Antônio Telejinski respondeu que sim. Os registros públicos passaram a ser 
estudados e conhecidos polos cartórios a partir da Lei 6.015 e o Judiciário, 
principalmente de São Paulo, progrediu muito. Nós já conseguimos muitas anulações via 
Corregedoria da Justiça. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou que providências efetivas foram 
tomadas pelo Governo do Estado para fazer a anulação desses títulos. 
O senhor Antônio Telejinski respondeu que foram tomadas providências efetivas, 
inclusive com a criação da Secretaria do Meio Ambiente e que teria pelo menos o 
gerenciamento do patrimônio público das terras devolutas. 
O senhor Deputado Claury Alves Silva perguntou com relação a áreas conflitantes: "O 
senhor atribui que seja mais na área do litoral ou sobe até o alto do Ribeira"? Até onde 
existe essa confusão de cartórios e registros de áreas sobrepostas? 
O senhor Antônio Telejinski respondeu que a origem das áreas sobrepostas são 
múltiplas: primeiro os títulos flutuantes. Disse que poderia trazer um título que tanto pode 
se colocar na Serra do Mar no litoral Sul, como no litoral Norte. 
O senhor Deputado Milton Flávio perguntou se existe responsabilidade dos cartórios em 
relação a legitimação desses títulos? 
O senhor Antônio Telejinski respondeu que se o cartório não se pauta pelas exigências 
legais ele é culpado. 
A seguir a comissão passou a ouvir as manifestações do senhor Daneluzzi, Promotor 
Público. 
O senhor Marcelo Daneluzzi iniciou dizendo que na atual quadra em que toda a 
sociedade brasileira almeja o saneamento moral da função administrativa; certamente 
não poderia faltar o aprofundamento das investigações dessas indenizações fabulosas, 
cuja potencialidade lesiva aos cofres públicos não encontra nenhum paralelo. Há um 
caso, no final dos anos 70, de um casal de idosos que teve a sua casinha desapropriada. 
Procuraram advogados e foram informados das perspectivas. A emissão provisória na 
posse já se avizinhava e eles deveriam sair do imóvel. Não obtiveram o apoio de 
familiares e, dentre as alternativas que apareciam, que se avizinhavam a eles, eles 
optaram pela mais trágica, ou seja, o suicídio e, isso, de fato aconteceu, mas essa 
situação, esse drama dos proprietários não tem nada a ver com o que se verifica nesses 
casos. Aqui, se me permitem a linguagem do vulgo, o que existe é roubalheira. 
A seguir o senhor Marcelo Daneluzzi passou a discordar, tecnicamente, sobre a 
legislação vigente e sobre o funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se o senhor Marcelo Daneluzzi havia 
atuado em alguns processos, que acabou dando origem, inclusive, à condenação de 
alguns peritos. 
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O senhor Marcelo Daneluzzi respondeu que na época estava na Promotoria do 
Ecossistema Mata Atlântica, Promotoria ambiental regional, atuando perto de 30 ou 40 
casos, podendo constatar irregularidades em quase todos os processos. Então, com 
base nisso foram instaurados inquéritos civis para apurar improbidade do agente público. 
O senhor Deputado Salvador Khuriyeh pergunta: se esses processos já resultaram em 
ação penal, o estado conseguiu a sustação do pagamento da condenação da emissão 
dos títulos precatórios para efeito de pagamento? Houve suspensão desses processos? 
O senhor Marcelo Daneluzzi respondeu que esses processos que ingressamos com a 
ação de improbidade ainda não foram julgados, o Juiz determinou que fosse feita uma 
nova perícia no caso. 
O senhor Presidente Milton Flávio perguntou há quantos anos esses inquéritos que foram 
formulados aguardavam o parecer técnico do IPT. 
O senhor Marcelo Daneluzzi respondeu que a primeira perícia em que foi juntado todo 
esse material do IPT e do INPE, demorou perto de um ano para ser realizada. 
O senhor Presidente Milton Flávio perguntou quais foram os peritos investigados. 
O senhor Marcelo Daneluzzi respondeu que são José Eduardo Narciso, esse já está 
sendo processado por improbidade; José Luiz Neves Lorena, José Lasmar Filho, Carlos 
Eduardo Almeida Braga, Carlos Pimentel. Esses peritos se valiam de uns engenheiros 
florestais que fazia o inventário florestal. Esses engenheiros florestais eram Jorge Ometto 
e Sérgio Bianchi Fajardo. 
O senhor Presidente Milton Flávio perguntou qual foi a base da improbidade na ação 
contra José Eduardo Narciso? Foi essa proposição de área? Foi o inventário 
inadequado? Foi só a constatação que de fato o valor era discrepante do valor de 
avaliação, ou das avaliações feitas? Ou foram constatadas outras irregularidades? 
O senhor Marcelo Daneluzzi respondeu que foram constatadas todas as irregularidades. 
O senhor Presidente Milton Flávio perguntou se o senhor Daneluzzi teve informações de 
que algum perito teria enriquecimentos incompatíveis com seus eventuais ganhos? 
O senhor Marcelo Daneluzzi respondeu que a única coisa que ouviu é que o perito José 
Lasmar teria 42 propriedades em seu nome na região do Vale do Paraíba e do Litoral 
Norte. 
Os senhores Deputados Salvador Khuriyeh e Newton Brandão fazem comentários a 
respeito das manifestações dos senhores Antônio Telejinski e Marcelo Daneluzzi. 
Não havendo mais nenhum dos senhores Deputados inscritos para fazer perguntas o 
senhor Presidente Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 03/05/2000 
MANIFESTAÇÕES DO SENHOR RUBENS DIAS HUMPHREYS DA SENHORA TÂNIA 
MÁRCIA  
DE OLIVEIRA ANDRADE 
A reunião do dia 3 de maio de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do Senhor 
Rubens Dias Humphreys, representante do Presidente do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas e da Senhora Tânia Márcia de Oliveira Andrade, Coordenadora do Instituto 
de Terras do Estado de São Paulo. 
O Senhor Rubens Dias iniciou dizendo que a sua experiência relacionada com as ações 
de desapropriação direta foi no trabalho que executou para o Ministério Público em 1998, 
fazendo uma avaliação técnica de um laudo pericial, aliás dois laudos de perícia. O 
motivo do Ministério Público solicitar a avaliação técnica desses dois laudos periciais é 
que os montantes envolvidos são muito grandes. As duas áreas que foram avaliadas, se 
não me engano, é de 325 milhões de reais, o que dá aproximadamente de 10 a 11 mil 
reais por hectares, o que é uma coisa absurda. 
Falou a respeito dos critérios utilizados nos inventários florestais que não classifica as 
espécies florestais em termos de qualidade da floresta e comerciabilidade. Nos laudos 
analisados não se leva em conta a qualidade do tronco, não tendo sido feita a 
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classificação em termos de qualidade de fuste. Não se procedendo a classificação 
mencionada, o preço da cobertura vegetal fica extremamente valorado. Questionou a 
metodologia de avaliação, informando ser a forma cientifica e precisa de se identificar 
espécies teceu comentários também sobre a exploração de palmito, que é um recurso 
material explorado ilegalmente e nos laudos apontados de forma exagerada. Informou 
também que o INPE e o IPT elaboraram cartas florestais e que sendo cotejadas com os 
laudos, percebeu-se que em áreas desmatadas, foram encontrados lotes de madeira no 
inventário florestal. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou quando a Madesati obteve autorização 
para exploração seletiva? 
O Senhor Rubens Dias respondeu que foi na época de 80, talvez no meio da década. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se havia algum acompanhamento de 
fiscalização, de algum órgão, para verificar se o processo seletivo estava sendo 
realmente cumprido? 
O Senhor Rubens Dias respondeu que com certeza a Madesati deve ter feito um 
inventário florestal, porque era interesse dela explorar a área. De qualquer maneira o 
objetivo que o Ministério Público estava procurando, que era a supervalorização, foi 
provado. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se a Madesati é a proprietária que 
aciona o Governo, ou é apenas o terceiro que explorava? 
O Senhor Rubens Dias respondeu que a Madesati é apenas o terceiro que explorava. 
Disse não saber exatamente como é a questão de titularidade dessa área. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque pede explicações sobre os paradigmas do 
inventário do parque estadual Carlos Botelho. 
O Senhor Rubens Dias disse que o inventário foi feito na década de 60 e foi um trabalho 
feito com muita seriedade, identificando, inclusive, espécies. 
O Senhor Deputado Paulo Julião pergunta se os paradigmas utilizados pelos peritos não 
existem. 
O Senhor Rubens Dias responde que não, e que nesse documento que os peritos 
fizeram na década de 80, em Juréia e Itatim, quando eles tratam da questão florestal 
colocam os mesmos números, em alguns casos, do Parque Carlos Botelho. 
O Senhor Deputado Paulo Julião perguntou se no laudo do IPT os assistentes técnicos 
concordaram com o laudo do perito. 
O Senhor Rubens Dias disse que alguns levantaram alguns questionamentos da 
valoração, mas nunca um questionamento veemente. 
O Senhor Deputado Mílton Flávio perguntou se o Estado autorizou uma madeira a 
explorar uma área onde aparentemente a titularidade não era do Estado? 
O Senhor Rubens Dias respondeu que não, disse ainda que obteve, em Curitiba, a 
informação de que a área pertence a Madesati. 
Finalizando, o Senhor Rubens Dias agradeceu a oportunidade que foi aberta ao IPT para 
darmos a nossa contribuição a essa importante CPI. 
A seguir, a Comissão passou a ouvir as manifestações da Senhora Tânia Márcia de 
Oliveira Andrade, Coordenadora do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. 
A Senhora Tânia Andrade iniciou dizendo que o Instituto de Terras atua prioritariamente 
nas regiões do Estado em que existem problemas de dominalidade da terra, um 
problema de indefinição dominial. Disse que o Pontal do Paranapanema, a Região de 
Sorocaba, a Região do Vale da Ribeira e a Região do Vale do Paraíba, são as Regiões 
que a indefinição dominial é uma característica, onde a propriedade quase sempre tem 
origem duvidosa. 
Falou que o Vale do Ribeira tem predominância de pequenos posseiros e a Região é de 
grande interesse ambiental para o nosso Estado. 
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Disse que no Vale do Paraíba encontramos grande parte de conservação, essas ações 
de desapropriação indireta ou de ações imobiliárias ambientais bilionárias é uma 
característica onde a propriedade quase sempre tem origem duvidosa. 
Falou que o Vale da Ribeira tem predominância de pequenos posseiros e a Região é de 
grande interesse ambiental para o nosso Estado. 
Disse que no Vale do Paraíba encontramos grande parte de conservação, essas ações 
de desapropriação indireta ou de ações imobiliárias ambientais bilionárias é uma 
característica da Região, indícios fortes da existência de terras devolutas, existência 
também de comunidades tradicionais mais os caiçaras, mais próximas do Litoral, áreas 
possíveis de legitimação de posse com ocupações semelhantes ao Vale do Ribeira, 
embora não seja característica do Vale do Paraíba, uma ocupação maciça de pequenos 
posseiros, há regiões de pequenos posseiros com essas características possíveis de 
legitimação, uma especulação imobiliária muito acentuada, em função do seu litoral Norte 
e do seu valor intrínseco e no alto do Vale do Paraíba, propriamente, na Região de São 
José, muito valorizada industrialmente, e conflitos envolvendo pequenos posseiros e 
especuladores imobilários que continuam agindo. Recentemente vimos na Globo o 
episódio do Derane que estava destruindo uma casa na praia da Baleia - 
coincidentemente até temos aqui neste pequeno extrato aqui de alguns. 
REUNIÃO - 24-5-2000 
MANIFESTAÇÕES DO SENHOR  
ROBERTO ELIAS CURY E DO SENHOR  
ROBERTO SANDOVAL CATENA 
A reunião do dia 24 de maio de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do Senhor 
Roberto Elias Cury, sócio-cotista da Companhia Comercial Dela e do Senhor Roberto 
Sandoval Catena. 
O Senhor Roberto Elias iniciou dizendo que é sócio-cotista da Companhia Dela/JNL e 
também é o advogado da ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em razão das 
restrições impostas ao imóvel de propriedade da companhia, pelo decreto que criou o 
Paque Estadual da Serra do Mar. 
Disse que a Companhia Dela adquiriu esta área com 13.322 hectares no ano de 1954, 
através de pública escritura de sessão de direito de compromisso de venda e compra. Já 
nesta época assumiu a posse do imóvel. Posteriormente, em 1976 lhe foi outorgada a 
escritura definitiva do imóvel. 
Explicou que em 1992 foi feita uma cisão parcial da Companhia Dela, através da qual 
esse imóvel foi transmitido para a firma cindada, Sesmaria Agropecuária, que em seguida 
foi incorporada por JNR. Esclareceu que tanto na JNL, quanto na Dela os sócios são os 
mesmos, assim como as cotas de capital social. 
Explicou que tornou-se acionista dessas companhias, em razão do falecimento do seu 
sogro, Washington de Azevedo Soares, que era Sócio-cotista destas companhias. Com o 
falecimento do sogro, sua esposa herdou o que foi partilhado a ela no inventário, entre 
outras, ações desta companhia. Como é casado por regime de comunhão universal de 
bens, essas cotas se comunicaram na sua pessoa. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou o que pretendia a Companhia Dela fazer 
com esta área. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que inicialmente tinha um projeto para plantar um 
milhão de pés de seringueira. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se quando a Companhia Dela ingressou em 
juízo ela tinha conhecimento de que parte dessa área era objeto de desapropriação 
movida por um cidadão chamado Silvestre. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que a companhia não tinha conhecimento. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se o escritório ou o senhor comprou 
precatórios ou créditos dessas demandas. 
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O Senhor Roberto Elias respondeu que nunca comprou. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou como é feita a remuneração dos peritos ou 
assistentes técnicos indicados pela Companhia Dela. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que tem duas modalidades: ou você contrata o perito 
pagando contra o laudo dele, uma importância em dinheiro, ou você dá um percentual 
final e anda paga. Ou seja, tem a vantagem de você não gastar nada e ele recebe um 
percentual quando você receber. Se você preferir pode efetuar o pagamento direto, tão 
logo o perito apresente o laudo. Nesse caso em particular foi contratado 
percentualmente. O percentual gira em torno de 3% a 5%. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se ele sabia qual era a diferença entre a 
avaliação do seu perito e a do assistente técnico indicado pela Procuradoria do Estado? 
O Senhor Roberto Elias respondeu que o assistente técnico indicado pela Procuradoria 
não fixou valor nenhum, ele se limitou a afirmar que a área não era indenizável. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou se ele havia, em algum momento, indicado o 
Senhor Lasmar como assistente técnico. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que nunca indicou o Senhor Lasmar para assistente 
técnico. 
O Senhor Deputado Milton Flávio perguntou como uma empresa que tem um capital de 
18 mil reais justifica a compra de uma outra empresa que recebeu um crédito de 38 
milhões de reais. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que esse é um problema contábil e ele não poderá 
responder. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou como o assistente técnico do Estado se 
manifestou no processo. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que o assistente entendeu que a área não era 
indenizável. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se o assistente técnico não se 
manifestou sobre o valor. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que o assistente apresentou laudo crítico, não entrou 
em detalhes do valor, porque ele entendia que a área não era indenizável. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se ao final do julgamento o juiz acatou 
o laudo do perito judicial. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que em primeira instância o juiz acatou o laudo do 
assistente técnico do Estado e julgou improcedente a ação. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque solicita que seja quebrado o sigilo bancário e o 
fiscal dos diretores da Dela e JNL. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se entre os assistentes técnicos 
contratados havia um que se chama Rafael Porto. 
O senhor Roberto Elias respondeu que sim. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se o Estado resolvesse devolver essa 
área aos proprietários, quanto o senhor acha que ela valeria hoje. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que para ele o valor da área é o valor que foi fixado 
em sentença. É evidente que este número ficou grande em decorrência de correção 
monetária, em decorrência de juros compensatórios e moratórios, tanto é que deste total 
apenas 30% corresponde ao valor da área, o resto são juros compensatórios, moratórios 
e correção monetária. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se a empresa teria recebido da forma 
de pagamento de remuneração pela sua produção valores que chegam hoje aos valores 
que o Estado está sendo condenado a pagar. 
O Senhor Roberto Elias respondeu que em função do levantamento florestal que foi feito. 
Em função dos valores atribuídos a madeira existente, com base em tabela da Secretaria 
da Agricultura. Se explorasse toda a madeira acredito que sim. 
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O Senhor Deputado Milton Flávio questionou sobre a validade dos títulos da Dela. 
O Senhor Roberto Elias disse que os títulos de domínio da Dela estão perfeitamente 
comprovados através de certidões de registro de imóveis. 
A seguir a Comissão aprovou, por unanimidade, a quebra dos sigilos bancários e fiscais 
da Companhia Comercial Dela, dos Diretores da empresa do perito judicial, do assistente 
do Estado, do assistente da Parte, bem como foram requeridos cópias dos documentos 
que autorizem a implantação da serraria e do Contrato Social da empresa. Foi também 
aprovada a convocação do Oficial do Registro de Imóveis, em que foi procedido o registro 
de propriedade da Companhia Dela. 
Em seguida a Comissão passou as manifestações do Senhor Roberto Sandoval Catena. 
O Senhor Roberto Catena iniciou dizendo que possuía vários terrenos em áreas de 
Preservação Ambiental, especificamente sob tutela da Lei de Proteção aos Mananciais 
Hídricos de São Paulo. Informou que seguiu a orientação do seu irmão, o advogado 
Luciano Catena e de seu pai, o Advogado Roberto Catena. Esclareceu que nas 15 ações 
que ingressou perdeu quase todas e que recorreu a Segunda Instância em apenas uma e 
que também perdeu, tendo desistido dos feitos. 
Em seguida o Senhor Roberto Catena respondeu algumas perguntas que foram feitas 
pelos Senhores Deputados. 
Não havendo mais nenhum dos Senhores Deputados inscritos para fazer perguntas o 
Senhor Presidente Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 31/05/2000 
MANIFESTAÇÕES DO  
SENHOR SILVESTRE DE LIMA NETO 
A reunião do dia 31 de maio de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do Senhor 
Silvestre de Lima Neto, Advogado. 
O Senhor Silvestre de Lima Neto iniciou dizendo que foi proprietário de uma área no 
Município de Cunha, no Estado de São Paulo. Esta área foi comprada ainda na época de 
seu pai, mais ou menos na década de 70. A área foi comprada porque ficava no eixo Rio-
São Paulo, no Vale do Paraíba e o objetivo era de se fazer uma fazenda, e também um 
empreendimento imobiliário. A área era praticamente intacta, com uma grande reserva de 
madeira. 
Disse que a área era vizinha da Fazenda Lorenzo. Esta Fazenda Lorenzo foi 
desapropriada pelo Estado e criou-se a Reserva Floreatal de Cunha. 
A área foi comprada de mais de um proprietário, inicialmente por instrumentos de compra 
e venda, sendo logo mais lavradas as escrituras. Quando do surgimento da Lei atual, as 
transcrições foram transformadas em matrículas. Na época eram poucas as áreas que 
davam margem a desapropriação. Disse que fez o possível para evitar a desapropriação 
de suas terras. Afirmou que a posse da área foi exercida por ele através de seus 
antecessores. Não houve, portanto qualquer dúvida quanto a posse desta área 
especifica, asim como, não houve dúvida quanto divisa e propriedade. A intenção do 
Estado era proteger as nascentes dos rios que estavam na propriedade da família. 
Participou dos estudos que o Estado promoveu, facilitou o ingresso dos pesquisadores na 
área. O Estado, então, desapropriou a área, porque era necessário para apresentar ao 
projeto JIKA e receber financiamento. Em 1986 o Estado registrou a área em seu nome e 
ele foi indenizado. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se ele conhecia a declaração do Senhor 
José Lasmar, que disse haver uma supreposição parcial. 
O Senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que desconhecia esta declaração e 
manifestou estranheza quanto a esta declaração. Ele teve oportunidade, inclusive, de 
analisar, embora ele não fosse nosso perito. Ao contrário o meu pai teve o cuidado de 
nomear um perito de confiança do Tribunal de Justiça e nomeou o Dr. Afonso Augusto 
Amaral. E este perito aqui, na época teve também conhecimento do caso, das escrituras, 
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fez vistorias na área, esteve com todas as plantas que possuíamos, era plantas com 
rumos magnéticos, com distâncias, com graus, com minutos, segundos, enfim, com toda 
técnica de topografia necessária, e que constavam das escrituras. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se a área se localiza em Cunha, ou em 
Ubatuba? 
O senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que a sede era em Cunha. O acesso é por 
Cunha. Não há acesso por Ubatuba. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou quantos alqueires tinha a área. 
O senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que tinha 1.505 alqueires paulistas. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se existia algum plantio para 
reflorestamento quando a área foi adquirida. 
O senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que a Iguatemi tinha dado início a um projeto 
de reflorestamento. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se houve exploração comercial de 
madeira ou palmito? 
O senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que vendiam palmitos para outros 
reflorestamentos. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se existiam documentos que permitisse 
à CPI fazer uma avaliação do valor econômico da madeira à época. 
O senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que quem tem esses documentos é o 
Instituto Florestal. 
O senhor deputado Jilmar Tatto perguntou quem foi o perito que fez a avaliação da área. 
O senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que o senhor José Lasmar foi o perito 
nomeado pelo juiz e o nosso perito foi o Dr. Afonso Augusto Amaral. 
O senhor deputado Vanderlei Siraque perguntou se o senhor Silvestre sabia que, além da 
sobreposição da dela, existia também a sobreposição da Agropastoril George Ltda. 
O senhor Silvestre de Lima Neto respondeu que não tinha conhecimento de que essa 
outra empresa também disputasse a área junto com a dela. 
Não havendo mais nenhum dos senhores deputados inscritos para fazer perguntas o 
senhor presidente encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 21/6/2000 
MANIFESTAÇÕES DO SENHOR  
SÉRGIO BIANCHI FAJARDO 
A reunião do dia 21 de junho de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do senhor 
Sérgio Bianchi Fajardo, engenheiro florestal. 
O senhor Sérgio Fajardo iniciou falando que nessas avaliações, inventários florestais que 
se procediam, nada mais do que estritamente técnico e profissional executava serviços 
de medições de florestas onde se estimava, através de amostragens aleatórias no 
campo, o volume de madeira a ser avaliado, de palmito, de madeiras de diâmetros 
inferiores que eram destinadas a lenha ou a carvão. Mediante essas avaliações, através 
de pesquisas de mercado, através de madeireiras, através de empresa de madeiras, 
serrarias que executavam na época compra dessas matérias-primas fazia-se a 
valorização, incluindo as áreas de preservação como a beira de rios que eram 
eliminadas, declividade acentuada de terrenos também eram eliminadas. Então, nada 
mais do que uma avaliação, um inventário florestal que era executado. Ia-se ao campo, 
amostrava-se e se quantificava e se valorizava essa matéria existente na proprieadade. 
Basicamente, estritamente técnico e profissional o serviço que prestava. 
O senhor Rubens Dias perguntou por que não foi classificadas duas tipologias florestais, 
a segundária e a primária? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que na época em que foi feita a avaliação foi 
encontrado um único tipo de vegetação. 



 103 

O senhor Rubens Dias perguntou se o sistema de amostragem, utilizado no inventário, foi 
aleatório como é que nos mapas apresentados nos relatórios as amostras encontram-se 
seqüenciadas? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que a estatística é um sorteio. Infelizmente, em um 
sorteio se quadricula uma propriedade. Você joga um dado, temos várias quadriculações 
dentro do mapa e caíram próximas. 
O senhor Rubens Dias perguntou se é possível uma floresta, em 15 anos, passar de 100 
metros cúbicos por hectare para 200 metros cúbicos por hectare? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que no volume, no incremento, madeira lenhosa 
acredito que sim. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh disse ter ficado perplexo com a sorte nos sorteios 
e perguntou se foi realmente uma coincidência a concentração daquela amostra naqueles 
três pontos? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que foi o que aconteceu. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se na visita na Apa de Guaraqueçaba 
não constatou vestígios de que aquela área teria sido explorada comercialmente? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que a área teve exploração. Só que quando esteve 
fazendo a avaliação as espécies que estavam em fase emergente chegaram ao ponto de 
se tornarem espécies. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se em apenas 11 anos essa madeira já 
havia se recuperado a ponto de poder a floresta estar viável comercialmente. 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que madeira grande era considerada as acima de 25 
centímetros. Agora não é que ela cresceu, ela não restava com 25, mas com 15 ou 18 
cm, com 11 anos, sim, ela chegou até a um incremento maior. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh diz que no inventário está que a madeira é para 
exploração comercial, para fazer prancha. Ela não pode ser explorada com cinco ou seis 
anos como é o eucalipto ou o pinus que atinge 10 a 12 centímetros em cinco ou seis 
anos. 
O senhor Sérgio Fajardo disse que às vezes as espécies estão com 15 ou 18 centímetros 
e com cinco ou seis anos elas já passaram para 20 a 25 que é o ponto de exploração. 
O senhor Rubens Dias pergunta por que não foi realizada uma pesquisa de mercado em 
cada inventário para se avaliar o preço da madeira em pé. 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que foi feita uma avaliação através das madeireiras. 
Através dessa avaliação fizemos uma estimativa do quanto se pagava. 
O senhor Rubens Dias perguntou se no caso da Apa de Guaraqueçaba foi um 
proprietário de serraria que foi fazer a avaliação. 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu não saber se nesse caso especificamente foi assim, 
mas na grande maioria dos casos, sim. 
O senhor deputado Newton Brandão perguntou quantos inventários em matas nativas o 
senhor elaborou para subsidiar ações contra o Estado. 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que foi uma quantidade razoável. Uns 40 ou 50. 
O senhor deputado Newton Brandão perguntou como é feita a remuneração do inventário 
florestal e da perícia. 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que geralmente era solicitado pelo perito ou por 
assistente que fizesse a avaliação, o inventário, e pagava-se pelo serviço prestado. 
O senhor deputado Newton Brandão perguntou se a madeira tem tanto valor como o 
senhor afiança, por que não houve exploração até 1986? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que havia exploração. Quando chegou a portaria de 
uso e proibição, houve a paralisação. 
O senhor Rubens Dias perguntou como é que pode uma floresta secundária ter menos 
lenha do que uma floresta primária? 
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O senhor Sérgio Fajardo respondeu que na amostragem pode-se ter caído num sítio 
onde havia um volume significativo, e através da exploração do intervalo de confiança 
chega-se a um intervalo menor e um volume maior. 
O senhor deputado Milton Flávio perguntou se quando se obteve uma amostragem 
incorreta não se tomou nenhuma outra medida? Continuou em frente? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que não. Pelo contrário. Quando se faz a 
amostragem, é feita uma pré-amostragem. 
Foi perguntado ao senhor Sérgio Fajardo a quanto tempo ele conhecia o senhor José 
Narciso? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que conheceu o senhor José Narciso em uma 
empresa de reflorestamento há uns oito anos. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou quantos CPFs o senhor tem? 
O senhor Sérgio Fajardo respondeu que tem um. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh diz que o Ministério Público tem procurado 
identificar isso, porque consta em nome do senhor dois CPFs. 
O senhor Sérgio Fajardo diz que não. Só tem um CPF. 
O senhor Rubens Dias perguntou se é normal se apresentar num relatório de inventário 
florestal a estimativa de ambos os volumes, tanto com casca como sem casca? 
O senhor Sérgio Fajardo disse que sim. Fazia-se fator de forma com casca e sem casca. 
O senhor deputado Salvador Khuriyeh perguntou se, no meio da floresta, se afasta dez 
ou quinze metros para olhar, não tem galhos e folhas e outras árvores que atrapalham a 
fiscalização? 
O Senhor Sérgio Fajardo respondeu que numa floresta homogênea, concordo, mas na 
heterogênea estão muito separadas umas das outras, não são agrupadas. 
O Senhor Rubens Dias perguntou por que foram usadas fotografias aéreas defasadas da 
data do inventário, quando há disponibilidade de imagens de satélites? 
O Senhor Sérgio Fajardo respondeu que na época não se encontrava fotografia, não sei 
se ainda existe a Terrafoto, que fornecia as fotos, e os levantamentos eram feitos. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se o Senhor Sérgio Fajardo coloca em 
dúvida o trabalho que fez?. 
O Senhor Sérgio Fajardo respondeu que não. Acho que dentro da própria amostragem 
existe uma margem de erro. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se na área onde houve desmatamento 
não foi feita amostragem?. 
O Senhor Sérgio Fajardo respondeu que quantificou mas não chegou a fazer 
amostragem. 
O Senhor Rubens Dias perguntou como foi calculado o número de amostras a serem 
medidas no inventário da Apa de Guaraqueçaba e no inventário de Jacupiranga e nos 
outros inventários?. 
O Senhor Sérgio Fajardo respondeu que fazia uma pré-amostragem antes e daí 
identificava um fator que me dava se a população estava homogênea, heterogênea e o 
número de amostras suficiente para chegar nesse volume, para que tivesse uma 
representatividade. 
Não havendo mais nenhum dos Senhores Deputados inscritos para fazer perguntas o 
Senhor Presidente encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 09/08/2000 
MANIFESTAÇÕES DO SENHOR ALOYSIO CABRAL DA CUNHA CANTO E DO 
SENHOR JORGE ONETO 
A reunião do dia 09 de agosto de 2000 foi realizada para ouvir as manifestações do 
Senhor Aloysio Cabral da Cunha Canto, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de 
Ubatuba e do Senhor Jorge Oneto, Engenheiro Florestal. 
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O Senhor Aloysio Cabral iniciou dizendo que o Oficial apenas fornece certidão quando 
solicitado, não entra no mérito das questões, que nunca foi fiscalizado por Corregedorias. 
Questionado pelo Prof. Telejinski sobre anomalias, como alteração no princípio de 
continuidade dos registros baseados apenas em memoriais e outras irregularidades, o 
Senhor Aloysio Cabral disse que os títulos não espelham a verdade, não se trata de 
responsabilidade dele. Retificou a negativa inicial e admitiu que algumas irregularidades 
foram verificadas em seu Cartório. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se houve algum cancelamento de matrícula 
no cartório feito pelo juiz?. 
O Senhor Aloysio Cabral respondeu que não, cancelamento houve não por irregularidade 
do título, mas por vender duas vezes. 
O Senhor Presidente Milton Flávio diz ter uma informação de que o livro 4 de transcrições 
pegou fogo. 
O Senhor Aloysio Cabral disse que não pegou fogo. Ele se deteriorou, foi inclusive trazido 
para o arquivo do Estado, para restauração, mas não foi possível. 
No final foi levantada a questão das medidas da área da Della que segundo a Secretaria 
do Meio Ambiente era de 8.712 hectares e nos documentos do INCRA era de 13.322 
hectares. 
Questionado se o cartório havia percebido, quando se lavrou o ato de registro, a 
diferença de praticamente 5.000 hectares, o Senhor Aloysio Cabral disse que muitas 
vezes o imóvel está cadastrado no INCRA sobre a maior área. Disse também, não ter 
atentado para este caso. 
A seguir a Comissão passou a ouvir as manifestações do Senhor Jorge Oneto. 
O Senhor Presidente Milton Flávio fez uma rápida explanação sobre a importância das 
manifestações do Senhor Jorge Oneto, em vista das informações anteriormente 
prestadas que apontam os inventários de sua autoria como aqueles que possibilitaram 
aos peritos avaliarem em até oitenta vezes o valor da terra nua. 
O Senhor Jorge Oneto explicou que não era perito no caso Della, apenas atuou como 
contratado do perito José Lasmar Filho, criticou a omissão do Estado na elaboração dos 
laudos, no que se refere a participação de assistentes técnicos que, além de 
despreparados para a função, raramente aparecem em campo. Defendeu ainda o 
sistema de amostragem utilizado em seus inventários. Perguntado pelo Senhor 
Presidente Milton Flávio sobre algum eventual incômodo causado pelos seus inventários 
elaborados sobre amostragem insuficiente, o Senhor Jorge Oneto disse que não sabia 
para que finalidade estes serviriam, não tinha idéia de que seria uma ação judicial. 
Informou, ainda, que atuou em trinta e duas ações como perito e em outras quatorze 
como auxiliar de perito. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se o Senhor Jorge Oneto foi ao local e se 
usou fotografias para a elaboração do inventário?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que foi ao local e que usou fotografias para determinar 
o limite da área. Disse, ainda, que as fotografias tinham 15 anos. 
O Senhor Jorge Oneto fez a seguinte colocação: O Senhor Presidente falou se isso não 
teria me incomodado. Sim, e muito. Tanto que, posteriormente, em 1982 a CONAMA 
determinou que essas áreas de exploração a corte raso, principalmente no Vale da 
Ribeira onde o Estado autorizava o corte da montanha com a inclinação que fosse, a 
pessoa poderia tirar, fazer pastos ou que quisesse, achamos que isso deveria ser feito 
através de manejo florestal. Veio uma resolução do CONAMA que aplicava-se a essas 
áreas a Resolução 001 que deveria ser feito o manejo e não mais o corte raso. 
Posteriormente a Secretaria do Meio Ambiente editou uma portaria sobre o manejo. Após 
isso houve uma regra e passamos a executar os inventários florestais. Em uma conversa 
com o Ministério Público em São Luiz do Paraitinga, informamos que o correto seria que 



 106 

só se deveria desapropriar ou pagar aquilo que o proprietário teria direito de retirar pela 
Lei. 
Finalmente, conseguimos elaborar um texto junto com a BNT Cobraton, com técnicos do 
IBAPE, um texto de normas e procedimentos para inventário Florestal no Estado de São 
Paulo onde só se mede as árvores acima de 40 centímetros. O senhor perguntou se 
senti-me incomodado? Senti-me até o ano passado quando consegui, como membro 
ativo desta comissão, incluir as árvores de 40 e tudo que fosse abaixo de 40 não ser 
avaliado. 
A Lei diz que as áreas devem ser medidas em sistema de manejo, é o Código Florestal 
que diz. Como é o sistema de manejo? A árvore acima de 40 centímetros. As árvores 
baixas são estoque remanescente. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se o Senhor Jorge Oneto soubesse que 
esse inventário florestal sustentaria um laudo pericial de uma ação indenizatória em 
relação ao Estado teria feito um inventário diferente?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que fez o inventário em cima das áreas feitas pelo 
Senhor Mario Colagrosse e na Agroflorestal e que se soubesse que era para uma ação 
judicial talvez não porque não tinha a menor noção do que fosse uma ação judicial. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se sob o ponto de vista da Engenharia 
Florestal o questionamento feito pelos assistentes do Estado era uma certa 
incompetência?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que incompetência não, mas talvez falta de zelo. 
Somos obrigados a responder mas vários questionamentos foram considerados que não 
deveriam ser feitos. O juiz cortou aqueles questionamentos. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se eram nomeados Engenheiros 
Elétricos, Mecânicos para contestar o laudo?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que a Fazenda quando faz a indicação não diz qual é a 
profissão. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se havia feito alguma reclamação a 
respeito disso?. 
O Senhor Jorge Oneto disse que fez uma reclamação na Ouvidoria da Procuradoria com 
a Dra. Nancy. Disse que achava estranho que o Estado enviasse Engenheiros que não 
eram da área específica do laudo que estava sendo elaborado. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se o Estado nomeasse assistentes 
técnicos florestais, poderia ter outro rumo?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que sim. O Ministério Público quando precisa de um 
laudo ambiental, convoca um Engenheiro do DPRN, que é Engenheiro Florestal 
Agrônomo. Por que a Procuradoria não convoca um técnico do Instituto Florestal ou do 
DPRN e nomeia elementos de fora dos quadros do Estado e sem a menor qualificação 
técnica?. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou como é feito do pagamento do perito judicial e 
do auxiliar?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que o perito, quando nomeado, apresenta o honorário 
e a forma de pagamento. Normalmente se pede 50% no início do trabalho e 50% após a 
entrega do laudo. Agora, como auxiliar, quando trabalho diretamente com o perito, o 
perito é quem paga. Chega a ser um valor dentro daquilo que está recebendo 
judicialmente. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se na maioria dos casos de 
desapropriações os Engenheiros não são Engenheiros Florestais?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que não. A maioria é composta de Engenheiros Civis. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto pergunta se o juiz era sempre o mesmo?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que depende da Comarca. Na Comarca de São Luiz 
do Paraitinga é o mesmo juiz há muitos anos. 
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O Senhor Presidente Milton Flávio questiona a respeito dos valores divergentes a 
respeito do volume médio de madeira?. Cita o caso da Comercial Dela em que o valor é 
praticamente cinco vezes maior do que foi encontrado no inventário da vale do rio 
Manso?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que nessa época, de acordo com a Portaria CPRN/85, 
as madeiras eram divididas em madeira de primeira e segunda classe. Na agropecuária 
Dela, 251 metros são de madeira de segunda e 46 metros são de madeira de primeira. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se o Senhor Lasmar era especialista na 
área?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que o Senhor Lasmar é Engenheiro Agrônomo e que 
ele tem atribuição técnica para isso; se ele era especialista ou não, talvez por isso tenha 
contratado um Engenheiro Florestal, mas ele tem atribuição técnica. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se qualquer pessoa que quisesse uma 
avaliação adequada dessa área deveria ter colhido 40 amostras e se o fato do perito ter 
usado só 20 amostras pode ter produzido algum tipo de erro de avaliação?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que sim, com certeza. 
O Senhor Presidente Milton Flávio pergunta: essa fotografia, que foi usada, é de 15 anos 
atrás que seguramente não contempla a exploração prolongada que eles continuaram 
fazendo e esse desmatamento para plantar seringueira, não poderia ter induzido na 
escolha da amostra a um outro tipo de erro?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que na interpretação das fotos foram retiradas: área 
não abrangida pelo parque: 134 hectares; área desmatada ou com algum outro tipo de 
cultura que não florestal: 2.822,6 hectares, e a área do inventário da avaliação ficou em 
10.500 hectares. 
O Senhor Presidente Milton Flávio pergunta se essa foto foi tirada antes ou depois do 
plantio das seringueiras e se essa serraria foi feita antes ou depois que a foto foi tirada?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que a serraria existia antes e tinha baixo volume de 
exploração. 
O Senhor Jorge Oneto foi questionado se no local havia ocupações?.Respondeu que sim 
e que segundo se sabia era da propriedade. 
Foi perguntado ao Senhor Jorge Oneto se quando ele foi contratado ele não sabia que o 
inventário era para a ação judicial? 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que não, após o inventário realizado, o Lasmar nos 
chamou e pediu que ajudasse a montar o laudo nessas bases, aí nós passamos a montar 
o laudo para o processo judicial. 
Foi perguntado ao Senhor Jorge Oneto se existia plantio de seringueira na área?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que em 1988 existia, foi descontado, é área aberta. 
Área de abertura, nós estavamos avaliando a floresta e não as áreas de abertura. Disse 
ainda que a plantação de seringueira não entra como floresta nativa para avaliação. 
O Senhor Jorge Oneto foi questionado se a plantação não entra para efeito de 
valorização?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que não, ela foi incluída na área já desmatada 
simplesmente, não foi avaliada, como a gente não avalia as exóticas, a norma não 
manda que a gente avalie as exóticas e existem propriedades que o volume de exóticas é 
maior do que o volume de nativa e não é avaliada. 
Foi perguntado ao Senhor Jorge Oneto como foi planejado o inventário no caso da Dela?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que no caso da Dela, esse número de 20 amostras 
inteiramente ao acaso, espalhados no campo, de acordo com as estratificações feitas, ou 
seja havia mais ocorrência das espécies simplesmente. 
O Senhor Jorge Oneto disse que foram escolhidos os locais onde iam ser realizados a 
amostra, não onde a amostra ia ser colocada, no sitio florestal as amostras iam ser 
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colocadas,onde havia excesso, porque é impossível fazer um inventário com esse 
volume de amostras. 
Foi dito ao Senhor Jorge Oneto que não é impossível, porque ficou caracterizado que o 
inventário foi viciado no ponto em que as amostras foram feitas nos locais de mais fácil 
acesso, ou seja escolhendo os seus locais. 
O Senhor Jorge Oneto disse que sim, os locais dos sítios florestais, não os locais da 
amostra, dentro daquele sitio de acesso eram feitos uma, duas, três amostras, em outro 
local outro tanto de amostra. Não foi sistematizado, ela foi padronizada, não foi sorteado 
o ponto. 
O Senhor Jorge Oneto explicou que foi contratado para fazer 20 amostras só, nada a 
mais, eu fiz as 20 amostras e apresentei ao perito o volume, esse perito montou um laudo 
técnico e apresentou ao juiz em 1ª instância. O Estado não contestou na época. O 
assistente técnico do Estado nunca contestou este laudo. 
O Senhor Jorge Oneto foi questionado por que existe uma diferença entre o inventário da 
Comercial Dela e o inventário do Parque Estadual Carlos Botelho? 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que a avaliação que fizemos para a Dela, foi no 
Município de Ubatuba. O Parque Estadual Carlos Botelho fica em outro Município. São 
coisas separadas, completamente diferentes. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se a partir do momento que foi informado 
que esse laudo sustentaria uma ação indenizatória, não deveria ter recusado a fornecer 
ou, então, exigir que outras amostras fossem feitas?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que não havia uma norma que obrigasse o número de 
amostras. Tem inventários florestais com três amostras. 
Foi perguntado porque não se estimou as áreas em preservação permanente?. 
O Senhor Jorge Oneto respondeu que em todos os laudos, não foi calculado em 
separado nenhum volume de área de preservação permanente, porque existe parecer 
dizendo que as áreas de preservação permanentes são do proprietário. 
Perguntou-se por que não foi feito no caso da Dela?. 
O Senhor Jorge Oneto disse que no caso da Dela, a justificativa única e exclusiva que 
existe é a jurisprudência interna da época. 
Não havendo mais nenhum dos Senhores Deputados inscritos para fazer perguntas o 
Senhor Presidente Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 16/08/2000 
MANIFESTAÇÕES DO SENHOR  
JOSÉ EDUARDO NARCISO E DA SENHORA REGINA MARIA ALVES CARNEIRO 
A reunião do dia 16 de agosto de 2000 foi para ouvir as manifestações do Senhor José 
Eduardo Narciso, perito judicial e da Senhora Regina Maria Alves Carneiro, Engenheira 
Florestal. 
O Senhor José Eduardo iniciou fazendo uma correção que conforme a imprensa divulgou 
nesses casos de precatórios, pelo menos o conhecimento que tenho de alguns casos que 
foram divulgados pela imprensa, gostaria de deixar bem claro que não atuei como perito 
em nenhum desses casos investigados. É que sempre só o meu nome foi divulgado; não 
sei porque só o meu nome. Mas todas as matérias que apareciam "caso da Dela, caso 
não sei o que, processo nº tal, que o perito avaliou em tanto, não citaram o meu nome. 
Foi citado no outro caso lá de Jacupiranga que o perito Narciso fez, que também atua em 
outros casos" e eu não sou perito nos outros casos investigados. Só para deixar bem 
claro, porque nunca tive a oportunidade de esclarecer isso. A imprensa sempre divulgou 
só o meu nome juntamente com outros casos que não fui perito, dando a entender aos 
leigos que eu também era perito juntamente com os demais. Os casos de precatório que 
conheço, que pela imprensa tomei conhecimento, foram doze casos investigados, não 
sou perito em nenhum deles. 
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O Senhor Presidente Milton Flávio e o Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntaram 
se ele não foi perito em nenhum caso?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que nesses casos que a imprensa divulgou não foi 
perito. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou sobre o caso da Itacoa. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não é precatório. Foi perito na Itaoca 2, em 
Jacupiranga, em que não é precatório. 
O Senhor Deputado Jilmar Tatto perguntou por que não desmentiu quando o seu nome 
estava nos jornais?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não teve acesso à mídia. O Jornalista foi no 
escritório, ficou lá por duas horas e colocou uma matéria bem pequena e trocou os 
verbos. Quando contei a ele que atuei em vários casos como perito judicial, nomeado por 
juízes de Iguape, nos casos da desapropriação da Juréia, ele trocou o verbo dizendo que 
eu estava envolvido em tantos casos quando na verdade eu fui nomeado. Só trocou o 
verbo e me prejudicou sensivelmente. Ser nomeado pelo juiz é uma honra, agora 
envolvido é um verbo que não cabe. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se ele havia atuado em mais de setenta ou 
perto de setenta processos?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que foi mais ou menos sessenta processos de 
desapropriações diretas da estação ecológica Juréia, não são ordinárias. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se em todas as situações que atuou, 
sempre foi nomeado por um juiz e se nunca foi perito das partes?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que sim e que foi poucas vezes perito das partes. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se como perito judicial nomeado precisa de 
um assistente técnico, por exemplo, um Engenheiro Florestal, como é feita a contratação 
do Engenheiro?. É o juiz que faz?. 
O Senhor José Eduardo disse que não. Agora, tenho adotado o procedimento diferente, 
por exemplo: o último laudo que entreguei em São Bernardo, entrei com a estimativa dos 
meus honorários, e entrei com a estimativa dos honorários do Engenheiro Florestal. 
Como se ele fosse indicado participando dos autos. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou ao Senhor José Eduardo se ele precisava 
de um assistente técnico, Engenheiro, para fazer uma avaliação de uma área de proteção 
ambiental. Como era feita essa contratação?. Por serviços prestados, valores fixos?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não. Por exemplo: ou através de um assistente 
técnico que oferece o Engenheiro Florestal que faz, ou gente convoca ou conversa com 
Engenheiro Florestal, ele faz o seu trabalho e inclui nos honorários, ou recebe de outra 
forma. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se nos casos que participou como 
perito, quem pagou o serviço do Engenheiro Florestal?. Foi ofertado por uma das partes, 
por assistentes técnicos, ou foi contratado pelo Senhor?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não. Houve casos em que foram incluídos os 
honorários nos autos. E houve caso em que veio fornecido pelo assistente. 
O Senhor Presidente Milton Flávio pergunta se quando recebe um laudo pericial ou um 
inventário florestal o senhor pelo menos tenta confrontar esse dado, ou esses valores 
encontrados com outros inventários florestais?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que em alguns casos sim. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se no caso da Itaoca esses dados tinham 
ou guardavam essa relação? 
O Senhor José Eduardo respondeu que são semelhantes. 
O Senhor Presidente Milton Flávio comenta que o Senhor Sérgio Fajardo utiliza o critério 
do dado. Joga-se um dadinho e que ele não pode controlar o dado. Em seguida pergunta: 
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Se o senhor soubesse que o seu assistente técnico fazia laudos ou inventários 
ambientais dessa maneira, o senhor continuaria usando esse Engenheiro Florestal? 
O Senhor José Eduardo respondeu que não. Inclusive, atualmente já o estou vinculando 
aos autos. 
O Senhor Presidente Milton Flávio pergunta se o Senhor Sérgio Fajardo não fez a 
comparação, ou fez a comparação, constatou a discrepância, mas não levou isso em 
conta. O senhor não fazia essa comparação?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não tem como saber se ele levou em conta ou 
não. É uma questão de consciência de cada um. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se o senhor confiou integralmente na 
avaliação que ele fazia?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que são duas situações distintas: uma é de se 
verificar o trabalho. Existe um número de amostragens representativas, é que existem 
umas expressões diferentes. Nessa situação as amostragens sempre são 
representativas, mas o resultado nós não temos como afirmar. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se quando o Senhor Sérgio Fajardo 
trabalhava para o senhor, os seus peritos descontavam seu valor final da avaliação da 
cobertura vegetal, o custo da extração?. 
O Senhor José Eduardo disse que sim, porque a pesquisa já é feita em regime de 
matagem. Eles levam em conta o quanto uma serraria paga o metro cúbico da madeira lá 
no mato, tudo por conta dele. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se nos laudos usa o critério comparativo?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que sim. Inclusive, até uma certa época estávamos 
adotando os valores da comissão de peritos. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se nas desapropriações com valores 
maiores, consta do laudo que a sua perícia se sustentou dessa avaliação técnica através 
do técnico tal que foi financiado pela parte?. 
O Senhor José Eduardo disse que sempre fez questão de colocar, tanto nessa área de 
floresta, como no caso de levantamento topográfico, faço questão de colocar que o 
inventário florestal foi realizado por fulano de tal. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou por que não se faz uma padronização 
dos procedimentos?. Por que não todos aceitando o fornecimento a assistentes por 
partes?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que nunca se pensou nisso. Eu fiz questão de 
vincular o inventário florestal nos autos. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou quando começou a adotar esse 
procedimento?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que nos últimos anos. Adotei isso para se evitar 
justamente esse problema que se está cogitando. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou se com vinte anos de experiência, o 
senhor nunca suspeitou que o inventário que viesse a sua mão, para fazer a avaliação da 
área, pudesse não ser verdadeiro?. O senhor nunca foi na área para checar o 
inventário?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que vai nas áreas, mas não tem como contar as 
árvores. É método estatístico, pode-se conferir o trabalho, mas não tem como ir ao 
campo e fazer todo o trabalho que outro já fez. 
O Senhor Deputado Salvador Khuriyeh perguntou qual a renda mensal e qual o seu 
patrimônio?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que a sua renda está muito baixa ultimamente e o 
seu patrimônio é o seguinte: um apartamento, um carro, a esposa também tem um carro, 
um botinho em Iguape, que está a venda, um outro que recebeu por honorários de uma 
execução e uma casa de praia. 
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O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou quem pagou os honorários do Engenheiro 
Fajardo no caso da Itaoca?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que foi através do assistente. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se ele acompanhou os trabalhos do 
Engenheiro Fajardo?. 
O Senhor José Eduardo disse que acompanhou o trabalho preliminar. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se tem segurança de que as pessoas que 
eram contratadas, tinham a mesma lisura de comportamento?. 
O Senhor José Eduardo disse que não pode ter a mesma segurança. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se é possível o mesmo perito, avaliar a 
mesma área, em momentos diferentes, e em cada momento atribuir a titularidade a uma 
pessoa diferente?. 
O Senhor José Eduardo responde que é muito difícil, mas pode acontecer em questão de 
datas diferentes. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque perguntou se o perito for uma vez no local, 
facilmente ele reconheceria, ou não?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que sim, porque primeiro se identifica em planta, 
depois se vai ao local. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se existe a preocupação de checar se 
efetivamente os registros de titularidade são legais?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não seria de sua alçada falar, porque é uma 
questão mais jurídica. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se checam, se tem posseiros na área?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que é verificado também. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se isso configura titularidade?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não. Posse não tem nada a ver com domínio. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque pergunta como o perito localiza a área que foi 
citada?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que teria que examinar. Se não tem condições de 
identificar, vamos dizer que não tem condições. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque pergunta se o trabalho no campo não é o mais 
importante?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que sim, mas se o senhor está numa área da Serra 
do Mar, onde tudo é acima da cota 100, só mato fechado. 
O Senhor Deputado Vanderlei Siraque disse que o que interessa é que as áreas sempre 
foram identificadas e tiveram uma perícia completa, o juiz julgou e o Estado vai pagar. 
O Senhor José Eduardo disse que se o Estado está pagando uma área de acordo com 
aquele título, ele está adquirindo no campo também aquilo, não sei se ele demanda ou 
não. 
O Senhor Presidente Milton Flávio pergunta se o Senhor José Eduardo informava ao juiz 
que esse assistente técnico foi pago pela parte?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que nunca se questionou. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se no laudo final, não se informa ao juiz que 
o assistente técnico contratado foi pago pela parte?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que não é informado e nem de quem. 
O Senhor Presidente Milto Flavio pergunta em quais das suas perícias essa situação 
aconteceu?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que seria importante, até por uma questão de 
semântica, distinguirmos o assistente técnico. Esse, sim, é um "expert", um perito pago 
por cada uma das partes. O Engenheiro que confecciona o inventário florestal não é um 
assistente técnico, é um "expert", que está sendo contratado pelo perito judicial. 
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O Senhor Deputado Vanderlei Siraque pergunta quem pagou o assistente técnico do 
perito?. Foi a parte ou não?. 
O Senhor José Eduardo não responde e pergunta se o que está sendo questionado é a 
forma ou o pagamento?. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou: o senhor contratou o Sérgio Fajardo. Quem 
o pagou, foi a parte?. 
O Senhor José Eduardo respondeu que foi via assistente técnico. 
O Senhor José Eduardo conclui as suas manifestações dizendo que existe alguma norma 
que seguimos. Infelizmente o Estado não tem um cadastro geral de todas as 
propriedades, de toda a floresta que ele está adquirindo nessas ações. Lamento isso. 
Seria muito importante que o próprio Estado tivesse esse cadastro do Instituto Florestal, 
ou algum órgão do Estado fizesse um levantamento de toda a floresta que existe. Isto 
está reduzindo cada vez mais. Eram 7% e agora são 5%. 
A seguir a Comissão passou a ouvir as manifestações da Senhora Regina Maria Alves 
Carneiro, Engenheira Florestal. 
A Senhora Regina Maria iniciou dizendo que no início de 80 até o início de 90 
desenvolveu alguns trabalhos de inventário florestal, sempre contratada ou tendo contato 
com peritos ou assistentes de peritos, para avaliação de potencial volumétrico de madeira 
de propriedades onde existiam florestas nativas e sujeitas a indenização. 
Disse que o método utilizado para avaliação se baseia em amostras. Um auxílio de que 
dispõe são as fotografias aéreas, depois o trabalho de campo. 
Falou que o procedimento de recorrer a fotografias é necessário para poder avaliar se há 
variações dentro daquela propriedade. 
No trabalho de campo, disse que, primeiro, tem contato com pessoas que residem na 
área, para que possa ter uma noção de acesso e informação do local. Em seguida 
procede-se a entrada na mata, sempre com auxiliares, demarcando as amostras. Os 
dados levantados são usados no escritório para a quantificação do volume de madeira. 
Com relação aos honorários, o valor que definimos é sempre a hora técnica. Esse 
contato é sempre com um perito ou assistente de perito. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou em quantas ações atuou?. 
A Senhora Regina Maria respondeu que são seis trabalhos no período de 85 a 91. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou se existe uma preocupação de ver o 
espaçamento para que não haja coincidência.?. 
A Senhora Regina Maria respondeu que sim. Preciso dar um distanciamento para não 
pegar a mesma árvore. 
O Senhor Presidente Milton Flávio pergunta se a Senhora Regina Maria busca uma 
amostragem dirigida tentando fazer, dentro do seu conhecimento técnico a amostra mais 
representativa do universo? 
A Senhora Regina Maria disse que sim. Em função do tamanho da propriedade, eu defino 
o número de amostras e aí tenho que usar dessa condição que as minhas amostras 
representem a situação real. 
O Senhor Presidente Milton Flávio perguntou como era feito o relatório? 
A Senhora Regina Maria respondeu que o relatório tem tópicos relacionados onde se 
descreve o relevo, clima, topografia, vegetação típica da área, rios, enfim, o relatório 
procura reproduzir ou informar a situação do local. 
Não havendo mais nenhum dos Senhores Deputados inscritos para fazer perguntas o 
Senhor Presidente Milton Flávio encerrou a reunião. 
REUNIÃO - 06/09/2000 
MANIFESTAÇÕES DO  
SENHOR JOSÉ LASMAR FILHO 
A reunião do dia 06 de setembro de 2000, foi realizada para ouvir as manifestações do 
Senhor José Lasmar Filho, Engenheiro Agrônomo. 
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Iniciou dizendo que foi nomeado em cinco ou seis ações em Cunha e transpôs para estas 
o modelo de laudo utilizado nas ações de Caraguatatuba; em alguns laudos, para 
estabelecer o preço da madeira, utilizava a própria tabela que o Estado publicava de seis 
em seis meses e havia também a exclusão da área de preservação permanente. Explicou 
que, com a abertura da Rio-Santos, as terras da região valorizaram bastante, houve 
muitas ações possessórias e ele passou a ser muito nomeado. Fazia dedicação exclusiva 
e recebeu vários elogios em sentenças. 
Senhor Lasmar - Passei a ser nomeado perito em Caraguá, Ubatuba, São Sebastião e 
em Cunha e aí, começaram essas ações do meio ambiente. 
Senhor Lasmar - Em Cunha, há uns seis meses havia antes tido um outro laudo de um 
outro processo em andamento, onde foi nomeado um Engenheiro agrônomo da Casa da 
Lavoura de Cunha. Ele fez o laudo, fez pesquisa de preço de terra e pesquisa de preço 
de madeira, ele atribuiu um valor que dava o dobro do que havíamos adotado em 
Caraguatatuba que até especifiquei no laudo, fiz menção a essa pesquisa e mencionei 
que o perito de Cunha havia atribuído, mas como já fez a pesquisa em função da falta de 
madeira estava muito alto, eu iria adotar o preço atribuído aos laudos de Caraguatatuba. 
Fiz e entreguei o laudo. Acontece que o assistente do expropriado, fez a critica do meu 
laudo e juntou uma tabela publicada pela Secretaria da Agricultura, juntou, adotou a 
mesma quantidade de madeira só que o preço era diferente. O juiz, então, na sentença, 
acolheu essa tabela, acolheu a quantidade de madeira no inventário, o preço da terra que 
eu tinha colocado e o preço da madeira ele acolheu o valor da tabela e ainda fez uma 
ressalva na sentença: Não é justo que o Estado, para efeito da desapropriação, pague 
um preço muito aquém do preço de venda por ele próprio estipulado. Daí para a frente, 
então, nos outros laudos que fiz, ainda em Cunha adotei o mesmo inventário florestal só 
que o preço da madeira, passamos a adotar essa tabela que o próprio Estado publicava 
de seis em seis meses. 
Milton Flávio - É a maior área e, ao mesmo tempo, seguramente é o maior precatório que 
o Estado tem, segundo alguns especialistas se o Estado efetivamente pagar, ou melhor, 
com a metade do valor que foi atribuído a esse precatório, o Estado compraria toda a 
área de preservação ambiental que o Estado de São Paulo tem, e que não é propriedade 
do Estado. Graças a essas avaliações, o Estado se quiser, ou se for condenado e não 
tiver condições de recorrer ou de reformar sentença, vai gastar com uma área o dobro do 
que gastaria se fosse comprar em preço de mercado. Mas de qualquer maneira mover 
uma ação contra o Estado de São Paulo, e pelo menos existiu notícia na época de que V. 
Sª havia feito um "contrato leonino" com a Prefeitura, segundo a qual V. Sª receberia os 
seus honorários na dependência do valor da indenização, que quanto maior fosse a 
indenização, maior seriam os seus honorários. Isso é verdade?. 
Senhor Lasmar - É verdade. Lá, trabalhei como assistente técnico e orientador técnico 
para a Prefeitura e para o advogado. Meu trabalho não foi só ser assistente técnico. 
Milton Flávio - Tudo bem, mas, efetivamente, V. Sª tinha contrato onde receberia em 
função da indenização, tanto mais quanto maior fosse a indenização, um percentual 
maior. V. Sª se lembra qual o recebimento que V. Sª teve em função desse precatório?. 
Senhor Lasmar - Não. Tive como recebimento apenas uma parte dos honorários, porque 
quando veio a indenização, eu entrei com um ofício na Prefeitura e um fulaninho lá 
embaixo, querendo me extorquir, pediu o dinheiro e eu não dei, então ele entrou com 
uma ação popular para anular o meu contrato. Eu ganhei a ação, só que em função da 
liminar, eu não poderia receber da Prefeitura. Ganhei a ação, a Prefeitura tinha feito um 
acordo com o Estado para receber, movi a ação contra a Prefeitura e fiz um acordo com 
ela pela metade do contrato. Recebi três parcelas no montante de R$ 830.000. Aí esse 
fulano entrou com uma outra ação popular em cima do acordo que eu fiz e conseguiu a 
liminar para que a Prefeitura não me pagasse. A Prefeitura parou, fez um acordo com o 
Estado e recebeu toda a verba. Já recebi da Prefeitura R$ 830.000. 
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Milton Flávio - O perito é pago pela parte, ou é a justiça que paga? O assistente é a parte 
que paga? 
Senhor Lasmar - Neste caso de Caraguatatuba foi determinado um depósito provisório, 
onde o meu contrato com a Prefeitura de Caraguatatuba era para que eu bancasse o 
processo. Esse depóstio provisório para o perito fui eu quem fiz. Ele entregou o laudo e, 
normalmente, nas desapropriações, os honorários do perito vem a final com a 
indenização. Nesse caso o juiz determinou que fossem depositados os honorários dele 
antes da sentença. E eu tive que depositar. Então na verdade quem pagou o perito fui eu. 
Milton Flávio - O Senhor acha que é eticamente justificável que o assistente técnico da 
parte interessada seja o efetuador do pagamento, portanto o contratante, em última 
instância, daquele perito que vai julgar? 
Senhor Lasmar - Isso não ocorre, mas neste caso de Caraguatatuba ocorreu porque esta 
área já havia sido, através de um decreto, em 1956, a Prefeitura havia doado esta área 
para o Estado. E o advogado que trabalhava nessas ações, desde o início, quando foi 
feito o laudo e que teve a sentença, ele no processo, atrás de documentos, que ali era 
uma desapropriação direta, e quando viesse a indenização precisava ter o título, na 
busca dessa titulação, ele constatou que essa doação não foi concluída. Ele então me 
procurou dizendo que as terras devolutas do Município de Caraguatatuba poderiam ser 
indenizadas e que ele sabia o "pulo do gato", para que eu procurasse a Prefeitura e se o 
Prefeito concordasse, entraríamos com uma ação, correndo o risco. Então procuramos a 
Prefeitura e queríamos que eles bancassem a ação. O departamento jurídico deles disse 
que era inviável a ação e que não compensava. Então a Prefeitura concordou que 
movessemos a ação, desde que bancássemos tudo. O advogado não tinha condições de 
fazer isso. Ele diz que só poderia entrar com o seu trabalho. Sendo assim, me propus a 
bancar a ação, inclusive os honorários. È por isso que o meu contrato foi alto. Eu ia fazer 
o levantamento da área, o inventário florestal, o reconhecimento da área, que não tinha 
planta, nem nada e fazer o assessoramento para o Advogado. O meu contrato foi 
considerado de risco, porque naquela ocasião o preço da terra era em torno de mil reais. 
Não era comum avaliar mata, então fiz um contrato de risco. Se a indenização saísse até 
2 mil reais por alqueire eu não receberia nada, nem as despesas ocorridas. Se saísse de 
2 mil a 8 mil reais, o que era um absurdo... 
Milton Flávio - Oito mil reais seria absurdo e saiu por 13 mil reais? 
Senhor Lasmar - Tudo isso ocorreu em função dos juros. Era um contrato de risco. Só 
neste caso ocorreu o fato de o assistente bancar a ação. 
Milton Flávio - Mas, seguramente os valores que vocês avaliam eram absurdamente mais 
altos - como o senhor mesmo disse - se o valor de R$ 2.000 já era alto, e o senhor 
conseguiu 13 mil reais... 
Senhor Lasmar - Mas ali o preço da terra foi em torno de mil. 
Milton Flávio - Refiro-me à propriedade como um todo. Niguém vende a terra nua. O juiz 
percebeu que o valor que estava sendo avaliado era absurdamente maior do que os 
valores que eram praticados? 
Senhor Lasmar - Não, porque o valor do laudo não era tão alto; deve ter dado ali em 
torno de R$ 4.000, por alqueire. 
Senhor Lasmar - Da terra com a mata, o valor de indenização. O que subiu muito foram 
os juros compensatórios e moratórios, a correção em função do tempo que levou para 
poder fazer um oficio requisitório. 
Milton Flávio - O Senhor tem idéia se o juiz teve conhecimento que foi o senhor que 
pagou o perito? 
Senhor Lasmar - Sim, pois consta nos autos. 
Milton Flávio - E o juiz entendeu isso como uma coisa normal? 
Senhor Lasmar - Acho que sim. 
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Milton Flávio - No caso de Ubatuba, o senhor, nos surpreendeu pelo meditismo. O 
Senhor foi perito na mesma área em duas ocasiões diferentes. O Senhor foi perito da 
área quando o requerente ou proponente foi o Senhor Silvestre e depois o senhor voltou 
a fazer a peritagem da mesma área quando a Companhia Della moveu contra o Estado. 
O senhor avaliou a mesma área duas vezes e não percebeu que fazia isso? 
Senhor Lasmar - O laudo que eu fiz em Cunha deve ter sido em 1983 ou 1984, numa 
área de 1500 alqueires, onde a sede era em Cunha, o processo em trâmite em Cunha e 
uma pequena parte dessa propriedade estava desmatada. Fomos até a propriedade de 
jipe e o pouco que conseguimos percorrer, percorríamos a cavalo. O patamar lá em cima 
é todo igual e a de Ubatuba... 
Milton Flávio - O senhor me desculpe, mas esta não é a informação que os Engenheiros 
Florestais nos deram. Parece-me que a cobertura vegetal varia em função da altitude e 
da diversidade. Mas lá é tudo igual? 
Senhor Lasmar - Não. Varia, mas você olha e uma grota é semelhante a outra. Você tem 
um morro aqui e logo na frente você tem outra, é muito semelhante. Fiz o laudo de 
Ubatuba em 1998. Em Cunha, fui a cavalo e Ubatuba fui de helicóptero. Quando fiz o 
laudo de Cunha, entreguei-o e não guardei nenhum comigo. Montei ali, joguei na planta 
do IBGE e entreguei. 
Milton Flávio - Como o senhor desmarcou esta área? 
Senhor Lasmar - A de Cunha, por exemplo, cheguei na sede com a planta vi até onde 
deu para olharmos e vi as divisas. A de Ubatuba, com uma planta, segui de helicóptero 
as divisas. 
Milton Flávio - Essas divisas que o senhor seguiu eram divisas descritas na transcrição, 
ou eram as divisas que a planta apresentava? 
Senhor Lasmar - Eram as divisas que a planta apresentava. 
Milton Flávio - Por que o senhor se baseou na planta, se a planta não tinha nada a ver 
com a transcrição e quem apresentou a planta foi o dono? 
Senhor Lasmar - Na desapropriação indireta, para a parte pleitear a indenização, tem que 
juntar a planta em memorial descritivo. Há a contestação do Estado. Isso, num saneador, 
já define se a conta esta correta ou não. 
Milton Flávio - No inventário ambiental, segundo o que o Senhor disse, o senhor se 
louvou na reprodução daquilo que já havia sido... 
Senhor Lasmar - Esse de Ubatuba? 
Milton Flávio - Sim. 
Senhor Lasmar - Não. Em relação a ele foi feito um inventário específico. 
Milton Flávio - O senhor estava financiando tudo, não é? 
Senhor Lasmar - Essa de Ubatuba não; eu era perito. 
Milton Flávio - No caso de Ubatuba, quem pagaria? 
Senhor Lasmar - O inventário florestal fui eu quem paguei. Solicitei um depósito. Tinha 
um inventário florestal para ser feito, pedi uma complementação que foi feita. 
Milton Flávio - O senhor se lembra se o senhor fez ou ofereceu, ou pôs limitações para 
que o Oneto fizesse esse laudo. 
Senhor Lasmar - Foi, porque já tinha sido feito em algumas outras áreas nas quais 
tínhamos usado vinte amostras, então eu falei para que ele usasse as mesmas vinte 
neste caso. Já que a mata era toda igual, eu já sabia que vinte resolveria o caso. 
Milton Flávio - O senhor lembra quanto pagou? 
Senhor Lasmar - Mudou tanto que eu não me recordo. 
Milton Flávio - Mas o senhor pagou os valores de mercado? 
Senhor Lasmar - Foi. 
Milton Flávio - Então o senhor reconhece que como perito o senhor impôs ao seu 
inventariante uma amostragem sabidamente para ele, o perito, suficiente?. 
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Senhor Lasmar - Não sei se ele sabia que era suficiente, porque nas outras áreas ele 
sempre adotava vinte amostras. 
Milton Flávio - Não foi exatamente o que ele nos disse: no seu depoimento ele disse que 
teria proposto pelo menos o dobro das amostras que foram executadas. E o senhor disse 
que não tinha como pagar essa quantia e que, portanto, para ele fazer metade ou um 
pouco menos do que isso, tudo bem. O senhor reconhece que isso é verdade?. 
Senhor Lasmar - Lembro-me de ter mandado fazer 20 amostras. 
Milton Flávio - Alguma vez o senhor checou se esses laudos que o senhor com tanta 
propriedade apresentava, guardavam alguma relação com outros laudos feitos sem 
interesse econômico na região?. 
Senhor Lasmar - Tinha conhecimento, e não tenho o trabalho comigo, porque faz muito 
tempo e o Dr. Walter Merick era o Diretor do Horto em Registro. Ele havia feito um 
trabalho do potencial dessa Mata Atlântica. Esses dados encontrados estavam mais ou 
menos de acordo com a média que ele havia encontrado. 
Milton Flávio - Esse inventário era do Parque Carlos Botelho?. 
Senhor Lasmar - Não. Sempre convivi com o Senhor Walter Merick, que era Diretor do 
Horto, em Registro. Ele era um pesquisador. Lembro que uma vez, comentando com ele, 
ele disse que fez um inventário, ele fez um trabalho para ver o potencial dessa mata. 
Então, dava para ver a média que estava sendo encontrada nos inventários. Só a lenha 
que era um volume muito superior ao encontrado nos inventários. 
Milton Flávio - Em duas situações o senhor diz que não constatou a superposição. A 
primeira vez o senhor foi a cavalo ou de helicóptero?. 
Senhor Lasmar - Na primeira vez fui a cavalo, até onde deu para percorrer. O Estado não 
nos dava apoio nenhum. Então, fui a cavalo onde deu para percorrer a divisa, vi pelo 
mapa mais ou menos, vi se não tinha jeito de percorrer as divisas. Na outra, da Della, fui 
de helicóptero, com o mapa na mão, segui mais ou menos e passei pela divisa. 
Milton Flávio - E não percebeu que ela se superpunha àquela área?. 
Senhor Lasmar - Não. Fiz o laudo da Della e entreguei. Como uma era em Ubatuba e a 
outra em Cunha... 
Milton Flávio - O senhor não se apercebeu. Mas de qualquer maneira, não era o senhor 
quem iria pagar, quem iria pagar a indenização seria o Estado. Não lhe ocorreu que na 
segunda avaliação, e até a área do Silvestre já havia sido paga inclusive, ele tinha 
recebido aquela indenização, graças ao senhor... 
Senhor Lasmar - Não tinha recebido ainda não. 
Milton Flávio - Na segunda avaliação, o senhor reconhece a titularidade do Silvestre. 
Senhor Lasmar - Não estou entendendo. Quando fiz o laudo, ele então tinha a área 
retificada. Foi feito um processo de retificação, que dava um mil e quinhentos alqueires. 
Peguei essa planta, essa retificação e fiz o laudo. Com o Della, peguei a planta e depois 
foi descoberta a superposição há três anos, muito depois de ter feito o laudo. 
Milton Flávio - Existe uma declaração do senhor, em papel que não é timbrado, em que o 
senhor reconhece a sobreposição. 
Senhor Lasmar - Essa sobreposição foi a três ou quatro anos, a procuradoria de Taubaté 
me chamou. Aí fizeram um estudo, pegaram o mapa da ação da Della. Isso dado, viram 
que existia uma pequena sobreposição. 
Milton Flávio - Só para termos uma idéia, essa pequena sobreposição é de quantos 
alqueires. 
Senhor Lasmar - Eu atribuo, pelo que vi, em torno de 300 ou 400 alqueires, numa área de 
cinco mil alqueires. 
Milton Flávio - O senhor tem idéia por essa pequena área que o senhor disse que se 
sobrepõe, do Silvestre, de quanto ele recebeu do Estado. 
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Senhor Lasmar - Não lembro, recebeu há muito tempo, e se fazia atualização do dinheiro. 
Então, a Procuradoria me chamou, fizeram um estudo e disseram: "Lasmar, você 
conhece?". Eu respondi que sim, e foi constatada a sobreposição. Onde eu não fugi. 
Milton Flávio - São dois laudos muito próximos. Um em abril e um de setembro, os dois 
de 1996. 
Senhor Lasmar - Veja em Caraguatatuba, eu tenho conhecimento agora que há três 
superposições numa mesma área. 
Milton Flávio - O senhor disse ao "Estado de S. Paulo" que nas indenizações de terra era 
onde estava o dinheiro. Portanto, o senhor, como bom comerciante foi lá, tanto que fez 
um contrato de risco. A Prefeitura não acreditava, o senhor acreditou, foi atrás, bancou 
esse jogo e ganhou. E ganhou muito. 
Salvador Khuriyeh - Gostaria de saber qual o patrimônio que o depoente tem hoje. 
Senhor Lasmar - Um apartamento em Caraguatatuba, dois outros apartamentos em 
Guará, cinco casas em Guará, seis lotes no Clube dos 500 em Guará, cinco lotes no 
Portal das Colinas em Guará, uma gleba dentro de Guaratinguetá de um mil e cem 
metros, duas glebas, uma de três mil e oitocentos metros quadrados, da outra 50%. E de 
outra gleba tenho 50%, em doze mil metros quadrados, um sítio de vinte alqueires, três 
carros, uma Quantum 97, um Escort 98 e uma Ranger 97, um lote no Mirante, tenho 
ainda em torno de oitenta mil aplicados no Banespa, sessenta mil na Caixa Econômica e 
trinta mil no Bradesco. 
Salvador Khuriyeh - O senhor disse que a área foi avaliada em algo próximo a quatro mil 
reais. Um relatório da Secretaria do Meio Ambiente disse que a avaliação é de quatro mil, 
trezentos e cinquenta e nove dólares. Na verdade, o valor da terra nua foi de apenas 
cento e oitenta e dois dólares. Pela pesquisa de mercado do jornal "O Estado de S. 
Paulo" da época era o equivalente a cento e oitenta e oito dólares. O valor do Instituto de 
Economia Agrícola para terra de campo, em fevereiro de 86, era duzentos e noventa e 
oito dólares. E o valor da indenização proposta pelo perito, e acatada na sentença, foi de 
quatro mil, trezentos e cinquenta e nove dólares. Como se explica isso?. 
Senhor Lasmar - A pesquisa apresentada aí, pelo jeito, é da terra nua. O preço da terra 
nua encontrado em Caraguá foi inferior a pesquisa. Parece que foi cento e quarenta 
dólares e a pesquisa diz cento e oitenta ou duzentos dólares. O restante é cobertura 
florestal e juros. 
Salvador Khuriyeh - Mas e a redução do custo em função da dificuldade da exploração 
das áreas, dificuldade de acesso, de viabilidade econômica?. 
Senhor Lasmar - Isso tudo já era incluído no valor da terra. Já se fazia essa 
homogeneização se a terra tinha acesso, se era acidentada. Tudo isso já fazia a 
homogeneização do preço. E o preço da madeira, publicado pela própria Secretaria, era 
maderia em pé, sem ônus nenhum para o produtor. Essa portaria era clara. 
Salvador Khuriyeh - Nesse laudo de avaliação que o senhor e o perito fizeram levaram 
em consideração que era economicamente viável?. 
Senhor Lasmar - Levou em consideração. Essa tabela teve na desapropriação de Furnas, 
do oleoduto, antes teve "n" porque passava em propriedade - não sei se era oleoduto ou 
gasoduto. Teve "n" desapropriações de áreas pequenas, onde se fez só a avaliação da 
terra. Em 1984, 1985 todos esses processos foram transformados em diligência e foi 
nomeado o Paulo, eu e Dr. Jurandir Bianchi para avaliarmos a cobertura florestal que 
deveria existir nessas áreas. Pegamos o mesmo inventário florestal e transportamos para 
lá e fizemos a avaliação. Todas foram pagas, sem nenhuma contestação. 
Salvador Khuriyeh - Quando o senhor disse que pediu para quem fez o inventário 
florestal escolher vinte áreas, ele não correu o risco de sortear em lugares 
propositadamente escolhidos, pegou onde tinha ouro e fez que toda a área tivesse ouro?. 
Senhor Lasmar - Não. Ele colocou onde era mais intensa, menos intensa. Pelas amostras 
há essa divergência. 
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Milton Flávio - E o juiz sabia que era o senhor quem estava pagando?. 
Senhor Lasmar - Acho que sabia, porque foi juntada ali nos autos. 
Milton Flávio - O senhor acha que com o dinheiro que o senhor pagou ele foi em cima da 
montanha?. 
Senhor Lasmar - Deve ter ido. 
Milto Flavio - Deve ou foi?. 
Senhor Lasmar - Deve ter ido. 
Milton Flávio - Mas o senhor é quem escreveu o laudo, o senhor se baseou, o 
responsável é o senhor, foi ou não foi?. 
Senhor Lasmar - Isso eu não conferi. 
Milton Flávio - O senhor não conferiu?. E o juiz também não conferiu?. 
Senhor Lasmar - O juiz não, porque ele julgou a ação improcedente. 
Salvador Khuriyeh - O senhor fala que ele usou o mesmo inventário florestal, que ele 
usou a mesma cobertura vegetal que tinha lá, no Rio Manso, ele utilizou para a área, ele 
transportou para área?. 
Senhor Lasmar - Foi. 
Salvador Khuriyeh - Mas podia ser diferente? 
Senhor Lasmar - Poderia, como poderia ter muito mais madeira nas áreas de 
Caraguatatuba. 
Salvador Khuriyeh - E isso não foi levantado, não foi discutido? 
Senhor Lasmar - Porque naquela ocasião ninguém queria gastar dinheiro, porque achava 
que o Estado não ia pagar nada. Não era normal pagar desapropriação. 
Salvador Khuriyeh - E aí ele poderia ter pego exemplo de uma área que tinha mogno, por 
exemplo, e ter transportado para lá, que não tinha mogno ou se tivesse não era 
comercialmente explorável e ficou por isso mesmo? 
Senhor Lasmar - Do inventário que for, transportou para as áreas de Caraguatatuba e 
ficou por isso mesmo. Quer dizer, eu concordei, que era uma maneira de atribuir um 
valor, uma quantificação de madeira. E o assistente do Estado também concordou. 
Salvador Khuriyeh - E na avaliação do senhor, o que tinha lá na área da Fazenda Vale do 
Rio Manso, tinha uma cobertura vegetal mais rica comercialmente ou mais pobre? 
Senhor Lasmar - Mais pobre. Inclusive isso tem até o depoimento de quem fez o 
inventário florestal lá nessa propriedade, que ele era o Diretor da DPRN, o João. Na ação 
de Caraguá, ele foi ouvido, porque nós usamos esse mesmo inventário florestal e tem o 
depoimento dele, onde ele fala que a fazenda Vale do Rio Manso era uma área já 
explorada. Então, tinha menos madeira do que a área até da Prefeitura de Caraguá. Tem 
o depoimento dele. 
Salvador Khuriyeh - Essa questão da titularidade da área de Ubatuba, que é sobreposta 
da Della e do Silvestre, o que o senhor tem para dizer? Quem está certo, quem tem o 
título verdadeiro na sua opinião, é o Silvestre, que já recebeu, ou é a Dela? 
Senhor Lasmar - Depois quando foi constatado essa sobreposição, que eu fiz essa 
declaração lá na Procuradoria, aí eu fui procurado pela Dela, eles me trouxeram a 
documentação deles e a documentação do Silvestre. A do Silvestre, eu não me recordo, 
uma parte da área, porque ele entrou com uma retificação de área de cartório. Ele juntou 
ali os títulos e retificou para 1.500 alqueires. 
Salvador Khuriyeh - De quanto para 1.500? 
Senhor Lasmar - Eram uns títulos ali e retificou para 1500. Agora, o que eu me recordo, 
ele tinha uma matrícula, onde foi dividida em sete partes, uma área de mais ou menos 50 
alqueires. Dessas sete ele comprou seis e essa eu me recordo, então essa de 50 ele fez 
a retificação para 300 alqueires e ele só tinha seis, sete. 
Salvador Khuriyeh - Como ele conseguiu isso, como ele fez de 50 virar 300? 
Senhor Lasmar - Não sei. 
Salvador Kruriyeh - Quando o senhor foi perito o senhor não tinha percebido? 
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Senhor Lasmar - Não, porque ele juntou a matrícula de uma área de 1.500 alqueires, com 
uma planta retificada. 
Salvador Khuriyeh - O perito não tem que avaliar, não tem que verificar se a área tem 
titularidade correta? 
Senhor Lasmar - Eu entendo que não, quando ele junta a titularidade, a Fazenda 
contesta. Porque hoje, naquelas primeiras ações não houve nenhuma contestação do 
Estado, pelo menos nos processos que eu trabalhei, quanto à titularidade. Então, houve o 
saneador, o saneador acolhe. Hoje o Estado está contestando e analisando toda a 
documentação e as plantas. 
Salvador Khuriyeh - No trabalho do perito uma das coisas que tem que ser verificado não 
é a dimensão da área? 
Senhor Lasmar - A dimensão, mas você tinha planta, você tinha memorial descritivo. 
Então, você checava a dimensão da área pela planta. 
Salvador Khuriyeh - Mas não checava o documento? 
Senhor Lasmar - Não checava o documento. 
Salvador Khuriyeh - E aí nesse caso especificamente depois foi descoberto que a área do 
Silvestre tinha crescido? 
Senhor Lasmar - Foi, porque no processo de Cunha ele juntou a matrícula da retificação. 
Então, ele juntou a planta com a matrícula da retificação. E a planta retificada. 
Salvador Khuriyeh - Cresceu a área. 
Senhor Lasmar - Cresceu a área. Então ali não me cabia nada e eu retroagia a 
documentação. Isso tudo vem em função da sobreposição, que 
aí a Della levantou tudo. "Fez a declaração para o Estado, agora vai fazer isso tudo aqui 
para mim". Aí eu vi que a matrícula da Della estava correta e do Silvestre não tem a 
origem correta. E outra: a matrícula do Silvestre toda a área dele é no Município de 
Cunha. 
Salvador Khuriyeh - Isso significa, pelo que eu estou entendendo, a grosso modo, que o 
Estado pagou uma área que não devia pagar? 
Senhor Lasmar - Não devia pagar. 
Jilmar Tatto - Que proposta indecente o Dr. Antonio José Carvalho Silveira fez para o 
Senhor? 
Senhor Lasmar - Quando chegou a indenização em Caraguá, porque ninguém acreditava 
nessa indenização. Então, quando chegou o primeiro pagamento, que eu entrei com o 
meu contrato na Prefeitura, eu e o Advogado requeremos o nosso pagamento, ele via 
terceiros lá, queria que eu desse para ele 200 mil reais. Para que? "Se você não me der 
200 mil eu vou atrapalhar o seu contrato". "Não vou dar dinheiro, eu tenho minha equipe 
que trabalhou comigo, para esses sim". Quando eu receber eu vou distribuir para a minha 
equipe de trabalho. "Quero ser vereador, preciso de dinheiro para minha campanha e 
preciso comprar um carro novo, quero que você me dê 200 mil reais". Não dou. Ele 
moveu ação popular. 
Jilmar Tatto - Quando a Prefeitura permitiu que um terceiro, no caso o senhor, entrasse 
com aquela ação, quem era o Prefeito na época? 
Senhor Lasmar - Dr. Jair Nunes de Souza. 
Jilmar Tatto - O senhor sabia que o Executivo tem departamentos próprios que o 
defende. 
Senhor Lasmar - Sabia, só que isso era de notória especialização. Essa é a palavra 
mágica. 
Jilmar Tatto - Foi o senhor que deu uma declaração no jornal, dizendo que dava um jeito 
no cartório. 
Senhor Lasmar - Não o senhor está confundindo, porque saiu uma reportagem, acho que 
ano passado ou retrasado, no "Estadão", totalmente deturpada. Chegaram lá, me 
entrevistaram, falei uma coisa e publicaram outra. 
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Jilmar Tatto - Era só pagar no cartório que resolvia? 
Senhor Lasmar - É eles colocaram isso, mas não falei nada disso. Já fui até objeto de 
inquérito na Corregedoria. 
Jilmar Tato - O contato do senhor com a Prefeitura foi antes ou depois da eleição do 
Prefeito? 
Senhor Lasmar - Não. Depois da eleição. Eu estava na Prefeitura, não sei se foi via o 
dono do hotel que ficava sempre ali. O dono do hotel era vereador e por intermédio dele 
fiquei conhecendo o Prefeito. Procurei o Prefeito que consultou o departamento jurídico 
dele. Ele tinha um Procurador que era contra de todo o jeito, dizia que a área não existia. 
Jilmar Tato - Por que ele mudou de idéia? 
Senhor Lasmar - Ele sempre quis fazer, porque achava interessante para a Prefeitura, 
mas o departamento jurídico dele achava que era inviável e não compensava brigar com 
o Estado, porque naquela época não era normal ação de desapropriação. 
Jilmar Tato - Para os senhores entrarem com a ação precisava da anuência da 
Prefeitura, não precisava? 
Senhor Lasmar - Precisava, mas aí o Advogado chegou e disse que tinha o "pulo do 
gato", que tem chance da Prefeitura receber o dinheiro na terra devoluta, se os senhores 
concordarem eu entro com a ação, senão entrarem eu não ensino. 
Salvador Khuriyeh - Hoje o senhor sabe qual é o "pulo do gato"? 
Senhor Lasmar - Hoje eu sei, porque depois teve, na contestação, o Procurador do 
Estado alegou que a área já havia sido doada. 
Salvador Khuriyeh - Esse era o "pulo do gato". Contestou. Teve ação rescisória só que o 
Estado perdeu. A ação de desapropriação foi julgada, depois teve ação rescisória 
alegando isso e o Estado perdeu. 
Milton Flávio - O senhor nunca foi perito? 
Senhor Lasmar - Nesta área da reserva legal de Caraguatatuba fui assistente da parte, 
quando o perito foi fazer os laudos, teve acesso às Secretarias, conseguiu as plantas, eu 
junto com o perito e com o assistente do Estado Senhor Adalberto Cirelli, tive acesso a 
essas plantas e como locar a área. 
Jilmar Tato - Quando da elaboração desse laudo, o senhor copiou os valores, a 
metodologia da Fazenda Vale do Rio Manso, não foi isso? 
Senhor Lasmar - Não, eu não. O Senhor Edgar Salem que pegou os dados da Fazenda 
Vale do Rio Manso, ele chupou o inventário Florestal e o preço da madeira. O preço da 
terra foi feito pesquisa por ele. 
Carlos Roberto - O que levou a Prefeitura a promover essa ação?. 
Senhor Lasmar - Teve, durante 20 anos, esse processo tumultuado e chegou um juiz que 
desmembrou essa ação em cinco áreas tituladas, que era o processo 342, 343, 344, 345, 
347/76, em áreas tituladas e um outro de terra devoluta, onde os proprietários tinham 
direito de receber as benfeitorias. O perito, nessa ação, foi o Senhor Edgar Salem, que 
fez os laudos, chupando o trabalho de um perito que fez na área do Vale do Rio Manso, 
no Município de São Sebastião, só que estava entrando pela 2º Vara Estadual. Ele 
chupou o inventário florestal, o preço da madeira, atribuída pelo assistente do Estado - 
não foi pelo perito - e fez os laudos e eu era o assistente. O Senhor Adalberto Chirelli era 
o assistente do Estado. Como o Senhor Edgar era um perito renomado, com tremendo 
conhecimento. Ele fez a pesquisa, eu nunca tinha visto um trabalho como aquele, nem o 
senhor Adalberto viu um trabalho como aquele. Acompanhamos na pesquisa de preço de 
terra, fazendo homogeneização. Nunca tinha visto aquilo. O preço da madeira, pegou o 
inventário e usou. Não tínhamos como contestar nada daquilo e assinamos o laudo 
concordante. Nós três assinamos o laudo. Esse foi o trabalho do senhor Edgar Salem. Os 
cinco laudos foram acolhidos na sentença. 
A ação da Prefeitura como teve ação nele, o Advogado, de uma destas ações, Dr. Rui de 
Melo, estava trabalhando desde o início, ao procurar a documentação naqueles 
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processos, viu que parte do decreto era terra devoluta e que as terras devolutas até o 
raio de oito quilômetros pertence à Municipalidade. Ele viu que existia uma doação da 
Prefeitura para o Estado, das terras devolutas, que eram 1.250 alqueires, para o Estado, 
porque foi a Prefeitura que lutou para conseguir essa reserva em Caraguá. Foi feita a 
doação no processo de desapropriação. Ele viu que isso era ilegal. 
Salvador Khuriyeh - O "pulo do gato" é que havia um processo de doação da área da 
Prefeitura para o Estado e não havia sido concluído. É isso?. 
Senhor Lasmar - Concluído. É esse o "pulo do gato". 
Não havendo mais nenhum dos Senhores Deputados inscritos para fazer perguntas o 
Senhor Presidente Milton Flávio encerrou a reunião. 

 
 
ANEXO 03 
GKs.Nºs:137/145/146/158/161/162 
DATA:19/04/00 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - Havendo número regimental de Srs. 
Deputados, esta Presidência declara abertos os trabalhos desta CPI. Antes, porém, 
registra a presença do nobre Deputado Luís Carlos Gondim, que já esteve aqui. Ele 
precisou ausentar-se, mas deixou registrada sua presença. A Presidência registra ainda a 
presença do nobre Salvador Khuriyeh, nosso Relator, dos nossos membros eventuais, 
Deputado Milton Vieira, do PL, e Deputado Celso Tanauí.  
A Presidência solicita que o convidado inicial, Dr. Terezinski, faça parte da Mesa e 
registra a presença do nobre Deputado Claury Alves Silva e do nobre Deputado Carlinhos 
Almeida, do PT. Tivemos uma certa dificuldade, até porque temos outras CPIs em 
andamento, e reputamos este momento como especial, com a presença do Dr. Telejinsky 
e do Promotor Público Dr. Marcelo Danelusi, Promotor Público, começamos a ingressar 
em uma fase mais decisiva da CPI. Quero inicialmente agradecer a presença dos dois 
convidados, assim como a atenção que tivemos por parte do Procurador, Dr. Filomeno, 
que colocou-se à disposição, dizendo que sempre que necessário terá o máximo prazer 
em colaborar. Ontem também, em nome da CPI, estivemos com o Dr. Márcio Bonilha, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que da mesma forma louvou a iniciativa 
desta Casa, a constituição da CPI. Ele tem uma expectativa muito positiva e acha que a 
CPI é necessária, independentemente dos resultados que porventura possa produzir. É 
claro que ele espera que os resultados sejam positivos, mas acha que o fato de a 
Assembléia haver-se debruçado sobre os precatórios ambientais já foi um fator relevante 
para a Justiça, que seguramente servirá de mote para uma conscientização mais 
adequada por parte da população, criando com isso condições para que medidas sejam 
tomadas. É claro que não podemos atribuir a relação da medida à nossa presença, à 
nossa existência. A Srª Leda tomou o cuidado de trazer hoje a notícia publicada ontem, 
de que acho que todos já tomaram conhecimento: no dia 12.04, quarta-feira passada, o 
Governo Federal tentou limitar o valor dos honorários advocatícios pagos nos precatórios 
ambientais em 151 mil. Embora nós, em um país subdesenvolvido tenhamos até nos 
surpreendido pela magnitude valor, muita gente já reclamou, entendendo que é pouco, 
que não se pode limitar os ganhos de quem trabalha nessas ações. Isto demonstra - e 
falo com pesar, mais uma vez - que vai ser difícil termos do nosso lado, desta vez, a 
OAB, tão preocupada em mostrar sua face cidadã quando investiga ou age contra o 
Prefeito de São Paulo, que não tem, de nós, nenhuma simpatia, mas que não consegue 
ter a mesma atitude quando se trata de proteger o cidadão comum, dando até a 
impressão de que, eventualmente, essas ações maquiam, junto à população, o outro 
lado, que neste momento me parece tão grave quanto a atuação do Prefeito Celso Pitta. 
Honestamente não sei quem lesou mais com precatórios: se Pitta, lesando a cidade de 
São Paulo, se essa chamada 'máfia das indenizações ambientais'. Se formos atribuir 
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valores, levando em conta que essas reivindicações podem chegar a 50 bilhões de reais, 
teremos aí pelo menos dez Pittas envolvidos. É só um desabafo, porque eu preferiria tê-
la do nosso lado a enfrentar as dificuldades que temos encontrado nesse apoio.  
Dr. Antônio Telejinsky, de qualquer maneira é um prazer tê-lo conosco. É bom saber que 
o Ministério Público está aí, participando e preocupado em ajudar-nos. Quero, passando 
a palavra a V.Sª, dizer que esta CPI tem-se pautado pela participação mais democrática 
e aberta possível. Embora tenhamos um regulamento e um Regimento para ser seguido, 
segundo o qual V.Sª teria, inicialmente, 20 minutos para colocar sua posição, para que 
depois abramos um debate, em que os Srs. Deputados poderão inquiri-lo sobre fatos que 
possam subsidiar a nossa Comissão.  
Quero também registrar a presença do nobre Deputado Newton Brandão, nosso Vice-
Presidente, e do nobre Deputado Carlos Sampaio, que participa como membro substituto, 
pelo PSDB.  
Tem a palavra o Dr. Antônio Telejinsky.  
 
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
nobre Deputado Milton Flávio, demais deputados da Comissão, senhoras e senhores, 
sinto-me extremamente honrado com o convite para participar desta CPI.  
Pensando no que eu poderia contribuir, tenho como aval quarenta anos de trabalho no 
Vale do Ribeira e no litoral paulista. Fui professor de Geografia e professor substituto de 
História, em Iguape, nos longínquos anos de 57 e 58, uma época em que se levava um 
dia inteiro para chegar-se àquela cidade. Posteriormente deixei o magistério, formei-me 
em Direito, mas nunca abandonei o Vale do Ribeira, especialmente nos aspectos 
fundiários. Por indicação, provavelmente, em 1983 fui convidado pelo Governo Montoro 
para participar de uma equipe de resolução de conflitos fundiários, em todo o litoral 
paulista.  
Montamos uma equipe e passamos a estudar com mais profundidade, principalmente a 
situação fundiária dessa área, que historicamente é muito antiga. Iniciei fazendo algumas 
pesquisas sobre as grandes grilagens do Estado de São Paulo. Uma delas, ainda não 
devidamente estudada e nem aplicada, refere-se a um sítio denominado Salto do 
Ipiranguinha, que inicialmente tinha 21 mil alqueires, empiricamente medidos, 
provavelmente de um morro bem alto, que englobavam 12 mil alqueires no Estado de 
São Paulo e 9 mil no Estado do Paraná. O proprietário, José de Lacerda, vendeu a 
totalidade - eu tenho prova disto - em vida. Faleceu em Londrina, foi feito o inventário e 
novamente foram vendidos 21 mil alqueires. A Secomil foi a adquirente e hoje é a 
Madesati a proprietária dessas áreas.  
Pedi um mapa da divisa originária, que não contraverte com as vertentes do Rio Ribeira. 
Essa área limita-se às mais altas montanhas e é o divisor de águas entre o mar e o Rio 
Ribeira. Não encontrando áreas no local onde deveriam ser encontradas, porque todas 
elas foram vendidas, o que aconteceu? As terras devolutas do Estado de São Paulo 
foram ocupadas e, evidentemente, tituladas. A grilagem mais expressiva é de Luiz 
Roncatti, em 1921. Nessa época o juiz de Iguape era Fídeas de Barros Monteiro, pai de 
Washington de Barros Monteiro e do outro filho, cujo nome neste momento esqueci, mas 
são dois grandes juristas paulistas filhos desse juiz. Quando essas coisas começaram a 
acontecer em Iguape, levadas a registro foram seis escrituras, cuja origem seria uma 
sesmaria outorgada pela Condessa de Livieiro.  
Dei-me ao trabalho de saber quem era a condessa, quais as implicações que tinha, e ela 
realmente esteve durante 30 anos em Itanhaém, quando Itanhaém foi a capital da 
Capitania de S. Vicente. Acontece que esse título foi habilmente forjado. Foram 
apanhados os livros de sisas e de sesmarias do Estado de São Paulo. Houve 
remanejamento das folhas do livro de sesmarias e inclusão de sucessão no livro de sisa. 
O que aconteceu? As escritas, tanto de sesmarias como de sisa foram feitas com pena 
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de ganso. Acontece que o escriba foi traído pelos papirógrafos que haviam comido, e 
longitudinalmente a tinta escorreu. A perícia detectou essa fraude em 1929, com os 
recursos que então possuía. O Dr. Fídeas de Barros Monteiro enviou ofício à Secretaria 
da Justiça dizendo, entre outras coisas, o seguinte: que 'pessoas importantes, daqui e de 
fora, estão tentando titular as áreas devolutas do estado desta comarca. Solicito que 
essas pessoas sejam presas e estou à disposição para qualquer outra providência. E que 
essa maroteira seja suspensa.' As palavras 'maroteira' e a palavra 'grilagem' são do Dr. 
Fídeas.  
Pois bem, esse cidadão foi preso e, ao que me consta, morreu na cadeia. Ele, com outros 
advogados, principalmente da capital, organizaram a Companhia Paulista de Terrenos. 
Noventa mil alqueires pertenceriam a essa companhia. Toda essa área foi loteada - e 
muito bem loteada - em gabinete, onde se dizia, em 1921 a 1925: 'do ponto tal ao ponto 
tal do mar são tantos metros etc. etc., ou seja, uma descrição detalhada não usual 
naquele tempo. Tudo isso acabou, o cidadão foi preso. Acontece que esses títulos, 
originários desses grilos, continuam, até hoje, no comércio.  
Na Juréia, onde trabalhamos muito com desapropriações etc. - principalmente 
desapropriações diretas, porque detectado o título e julgado apto, de acordo com as 
discriminatórias, evidentemente aquele título deve ter a correspondente indenização -, 
esses títulos não foram, na sua totalidade, cancelados, e continuam, no comércio, o que 
é um vetor de grandes conflitos em toda a região. Outra grilagem estudada foi o Grilo 
Bauen, com oito mil e tantos alqueires. Essa grilagem foi anulada pelo Judiciário e já não 
existe transcrição. Um terceiro é o Condomínio Cabral, um híbrido de títulos bons e ruins. 
São vinte e três áreas englobadas em um condomínio de inúmeras pessoas e não se tem 
a relação desses condôminos.  
Em relação ao roncante ele distribuiu entre 150 pessoas cuja relação tenho até hoje. No 
Grilo Cabral são 23 sítios. Acontece que um desses sítios, chamado Figueira, estava 
ocupado por pessoas de capacidade financeira muito grande. Houve a venda do sítio 
chamado Figueira e posteriormente encontrei um título assim: 'Sítio Figueira, atual Retiro, 
que assim se descreve: o Sítio Retiro faz frente para a Baia de Trapandé, na região de 
Cananéia'. E o Figueira fica a quinze quilômetros dali, pela estrada. Houve essa flutuação 
de título, que foi detectada por nós. O juiz, à época, bloqueou essa matrícula, que por 
sinal é a de número 1336 - a matrícula desse imóvel com essas características. Esses 
estudos, o acompanhamento de muitas escrituras e o conhecimento que tive, na época, 
dessas áreas todas, inclusive da Serra do mar, dão-me o direito de dizer que essas terras 
da Serra do Mar são, em 90%, primitivamente, terras devolutas do estado. Por muitas 
razões elas foram tituladas irregularmente, com base muitas vezes em antigas sesmarias 
etc. Examinamos aqui e faço parte de um grupo de trabalho encarregado de examinar 
alguns megaprecatórios. A mim cabe examiná-los sob o aspecto formal, o aspecto da 
titularidade. Para ter-se conhecimento da validade ou não do título é necessário 
conhecer-se primeiro a legislação portuguesa, do Instituto de Sesmarias, e partir-se do 
seguinte princípio: todas as terras do Brasil são públicas, e a propriedade exceção à 
regra. Nas discussões entre o particular e o poder público cabe ao particular fazer a 
prova dos seus direitos.  
Com Martim Afonso houve a outorga das primeiras sesmarias. De 1532 a julho de 1822 - 
antes da Independência - subsistiu o regime de sesmarias, que era um sistema rigoroso. 
Uma sesmaria concedida mas não confirmada não produzia nenhum efeito de 
transmissão de domínio. E para ser confirmada era obrigatória a medição de todo o 
território. Para se ter idéia, temos no Estado de São Paulo algumas sesmarias. Uma das 
mais expressivas é a de Araçariguama, em que eram seis léguas em quadra. Uma légua 
corresponde a seis mil e seiscentos metros. Existe, no mundo europeu, essa medida de 
légua com variação de tamanho, mas a légua de sesmaria, para o Brasil, era de três mil 
braças. Cada braça tem dois metros e vinte, totalizando seis quilômetros e seiscentos 
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metros. Seis léguas, em quadra, dá, a grosso modo, quarenta quilômetros, em quadra. 
Friso este ponto porque todas as sesmarias são retangulares - uma légua por três, duas 
léguas por uma. No exame da titulação - eu tenho inclusive livro de sesmarias para 
conferir. Se alguém me disser, como disseram 'é a sesmaria de fulano', vamos ver onde 
ficava essa sesmaria -, a sesmaria cedida ou concedida sem a confirmação era apenas 
um esboço de propriedade. Acontece que nesses anos todos, com todos os rigores e 
imposições ao sesmeiros, acontecia o que acontece conosco em relação aos terrenos de 
marinha: você faz um requerimento, faz o protocolo e diz que é dono. Assim funcionou o 
regime de sesmarias no Brasil, evidentemente com raras exceções.  
Vou dar um rápido esboço da evolução do Direito Imobiliário, no Brasil, a partir de 1532, 
porque até lá não houve nenhuma sesmaria concedida no Brasil. Extinto o regime de 
sesmarias veio a Lei 601, de 1850, e o seu respectivo regulamento, nº 1318, de 1854. É 
a primeira lei de terras do Brasil e uma das mais perfeita, que introduziu certos princípios 
que evoluíram.  
Primeiro: as terras públicas só podem ser transferidas mediante compra e venda; as 
posses antigas serão legitimadas em favor daquele que tem posse efetiva, cultura 
habitual e moradia, por si ou por preposto. Esse decreto de regulamento da Lei 601 criou 
uma figura super interessante que é o 'registro do vigário', que não é apenas um 
movimento de estatística, mas alguma coisa que foi bastante profunda na época. Por 
quê? Porque como não havia cartórios suficientes, apelou-se para o funcionário público, 
que até a República era todo o clero do Brasil. Eram remunerados e nada impedia que o 
governo lançasse mão das paróquias, para que cada posseiro fosse lá e registrasse sua 
posse. A intenção dessa lei era a seguinte: em dois anos todos aqueles que declarassem 
posse teriam o domínio sobre essa posse, desde que apresentassem a medição. 
Raríssimos o fizeram. A maioria fez a declaração, que era feita por alguém que soubesse 
escrever - porque não tínhamos possibilidade nenhuma de dar educação a todo esse 
povo - e não havia infra-estrutura mínima para uma medição. Temos no arquivo do 
estado todas essas declarações, que eram feitas em duas vias: uma ficava na paróquia e 
a outra veio para o estado. Essa consulta, portanto, é perfeitamente possível.  
Em 1864, pela Lei 1237 e seu respectivo regulamento, que é uma lei grande e de muitos 
artigos - deve ter 270 artigos mais ou menos - foram instituídos os livros de registro e a 
transcrição para valer contra terceiros. A lei deu prioridade ao Direito Hipotecário, mas 
criou os livros de registro. Essa lei foi convalidada em 1890, depois da República, pela 
Lei 169A e regulamentada pelo Decreto 270, de 1890. Em 91 aconteceu algo muito 
importante em termos de terras devolutas, porque, pela 1ª Constituição Republicana, de 
1891, pelo Art. 64, todas as terras devolutas foram transferidas para o estado, porque 
todas as terras devolutas, antes da Constituição, e todas as florestas, antes da 
Constituição de 64, pertenciam ao Império. Tanto que temos, até hoje, a expressão 
'madeira de lei', que provém da autorização e do numerário que era pago, pelo titular da 
propriedade onde existiam as florestas, para o Império. Era uma fonte de renda muito 
grande.  
Com o advento da transferência das terras devolutas - não das dominicais, que 
corresponde a toda a propriedade que tenha sido dos jesuítas e que continue sendo terra 
pública da União, como as terras de marinha até hoje são propriedade da União. O 
problema das terras de marinha só foi resolvido, por uma comissão de juristas, em 1912 
mais ou menos. Até lá havia a discussão sobre o fato de essas terras também haverem 
ido para os estados, com o Art. 64. Com o Código Civil foi criada a obrigatoriedade da 
continuidade dos registros públicos. Os registros públicos têm que ter a especialidade 
que é a determinação do imóvel, a confrontação do imóvel e a continuidade, que é um 
registro em seqüência do outro. Nos livros de registro, antes da Lei 7015, que entrou em 
vigência em 1976, o Livro 3, de transcrição das transmissões, era o livro de domínio. O 
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livro 4 era apenas um direito real possível, mas imperfeito. Isso é importante em função 
do que eu, na seqüência, gostaria de apresentar, rapidamente.  
O Código Civil teve três datas em que se tentou fazer uma regulamentação de suas 
disposições: 1929, 1928 e 1939, quando veio o decreto que permaneceu em vigência até 
o advento da Lei 6015. Esta, em resumo, é a situação do Direito Fundiário Brasileiro. A 
sesmaria era transmissão de domínio da coroa? Não. Começava como um afloramento e 
só passava a ser domínio depois que o Desembargador do Paço assinasse a 
confirmação, mediante exigência imprescindível da medição. O domínio propriamente 
dito, do jeito que entendemos hoje, praticamente começou a partir do Código Civil de 
1916, que entrou em vigor em 1917.  
Com essa colocação eu gostaria de passar para uma subseqüente: em termos de 
valoração todos sabemos que toda a Serra do Mar é um estoque de terras praticamente 
inúteis para o comércio, que ficaram durante quase 500 anos sem ter valor nenhum . 
Com qualquer importância você poderia comprar uma grande gleba mas ficava 
imediatamente impossibilitado de usá-la que para exploração de madeira, criação de 
gado ou qualquer outra coisa .  
Pois bem, o problema da desapropriação e a contraprestação do preço justo foi uma 
imposição da primeira constituição brasileira de 1824. De modo que é um princípio muito 
antigo. Eu me restringirei apenas à lei de desapropriação, a Lei 3365 de 1941, onde 
estão os elementos fundamentais que tenho certeza que em 90% dos casos não são 
obedecidos no julgamento das indenizações pleiteadas.  
Outra coisa que quero deixar bem clara é que o expropriado tendo o direito líquido e certo 
ele deve ser defendido, mas o preço a ser pago é sempre o preço justo e não as 
mirabolantes e desconcertantes indenizações impostas que, no fundo, premiam um 
membro da sociedade em detrimento da maioria. E esse artigo, que em raríssimos casos 
eu tenho visto, existem juízes que o aplicam por inteiro, é o seguinte: "O juiz indicará, na 
sentença, os fatos que motivaram o seu convencimento, e deverá atender especialmente 
a estimação dos bens para efeitos fiscais. Qual o preço que o titular desses bens atribui 
perante o Fisco. 2°- Ao preço da aquisição, interesse que deles aufere o proprietário . 
Interesse que deles aufere o proprietário porque essas áreas que estão sendo 
desapropriadas para fim de servir a sociedade de hoje e as futuras gerações 
permaneceram em estoque - eu gostaria que alguém dissesse que não é assim - durante 
400 anos. E quando o Estado ou a sociedade delas teve necessidade aconteceram essas 
indenizações. E nós fizemos uma análise no grupo de trabalho do qual participei e uma 
árvore pode ter o valor de um hectare, nos moldes das perícias, hoje, quando isso no 
comércio normal não acontece. Mas vamos continuar nos requisitos que o juiz deverá 
atender. É a lei que diz. A estimação dos bens para efeitos fiscais ao preço da aquisição 
e interesse que deles aufere o proprietário, quanto é que ele estava ganhando quando da 
desapropriação, qual o rendimento que auferia. Acredito que há casos em que isto vem 
onerar o valor da propriedade. É evidente, o Estado tem de pagar exatamente de acordo 
com esses princípios. E o perito deve se ater a isso. Mas quem dá a sentença não é o 
perito, é o juiz. A sua situação, estado de conservação e segurança. Outro requisito 
fundamental: ao valor venal dos da mesma espécie nos últimos cinco anos. Esta seria a 
pesquisa fundamental para se ter o valor do mercado. O valor do mercado flutua mas em 
cinco anos pode flutuar duas ou três vezes. E não se diga também que a escritura é 
apenas uma formalidade que não representa valor de compra. Isso é inadmissível e é 
uma fraude. Então, não podemos proteger a fraude como norma geral de Direito. - A 
valorização ou depreciação do remanescente. Se o Estado desapropria uma área em 
parte, construindo alguma coisa de grande valor, evidentemente que a parte vizinha 
aumenta de valor pelo direito da oferta e da procura. Então, a ausência de pesquisa 
sobre o valor do hectare ou alqueire, a desconsideração total do valor da avaliação feita 
pelo expropriado do seu valor, do valor do imóvel e o interesse que da coisa aufere o 
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proprietário é elemento que mais profunda repercussão deve ter no estabelecimento do 
preço . Porque, se é uma família que dependia inteiramente do produto dessa terra, 
evidentemente que esse interesse é extremamente considerável e deve entrar no 
cômputo do valor para que a indenização seja inclusive superior, talvez, ao parâmetro ou 
ao valor imediato da terra por si mesma. Eu fui consultado muitas vezes, ontem inclusive, 
sobre se eu tinha notícia de algum terreno. Não precisava ter nada, bastava que tivesse 
formalmente perfeito para entregá-lo à penhora por débitos fiscais. Eu não vou indicar, 
mas, como fui procurado até por um advogado que tinha dois ou três ... Extrapolei o 
tempo?  
 
O SR PRESIDENTE - Extrapolou um pouquinho, mas damos cinco minutos para V. Sa. 
completar e quem sabe nas perguntas tenhamos as informações que precisamos. 
 
O SR. - Esses trabalhos de análise dos títulos foram feitos sem prejuízo das outras 
atividades que são impostas a cada um de nós. E realmente, ao ver aqui algumas coisas 
que escrevi, indago-me o que eu estava pensando quando escrevi isto. Mas isso 
acontece por falta de burilar. Então, examinei o título de um bilhão e cinqüenta milhões: 
na própria documentação desses empresários eles fazem referência a sesmarias. Fui 
consultar e não confere a medição com a sesmaria apontada - Cachoeira Grande. 
Segundo, eles mesmos me apresentam três descrições completamente desconformes 
uma da outra do mesmo imóvel. Terceiro, na primeira escritura juntaram três 
transcrições. Eu fui a Ubatuba para examinar e essas três transcrições se referiam a 
loteamentos na beira do mar, nada tinham que ver com o documento. Sob o ponto de 
vista documental, as transcrições ditas assim: transcrição no livro quatro. Isto, para 
qualquer advogado, ofende o ouvido, porque a transcrição e a transmissão de domínio se 
operava na Lei anterior, 6015 de l963, quando transcrita no livro três de transcrição das 
transmissões. Então, só havia livro quatro e transcrições depois na re- ratificação 
completamente camuflada. - Sesmaria do Rio Manso. Aqui se referem a várias sesmarias 
e essas sesmarias estavam ao longo de um caminho novo então iniciado de Ubatuba 
para Jacareí. Então, é uma sesmaria na seqüência da outra, e essas sesmarias são 
limítrofes entre si. - Registro do Vigário. Título que promana do Registro do Vigário. O 
registro paroquial de l856. Em 1888 foi feito um inventário de posse, porque o Registro do 
Vigário não transmitia domínio, e a transcrição foi feita em 1948, na vigência do Código 
Civil. Essa transcrição não poderia ter sido feita. Outra anomalia: no inventário de três 
sítios havia a dimensão de um. A ação refere-se a dois mil hectares. Eu encontrei, com 
muito boa vontade, sessenta hectares nos três sítios. Agora, não vamos acusar quem 
requereu. Seria uma injustiça dizer que quem requereu é o errado. Pode ser imprudente. 
Eu examino o título e a situação e não a boa ou má-fé. Título nulo, registro sem 
antecedente - aqui está toda comprovação principalmente dos advogados - na 
transcrição de l950 está como transcrição anterior uma transcrição de l953. Por que 
aconteceu isso? Registraram a segunda escritura antes da escritura particular que depois 
vem. - Segunda venda da mesma área. Também o segundo comprador entrou com ação 
e eu não sei o resultado de nenhuma dessas ações. Eu queria agradecer especialmente 
por um trabalho que fizemos e que deu resultado positivo - Alexander Radovich, em 
Ubatuba. Ele comprou 70 alqueires para um indivíduo sem saber exatamente onde era, 
dentro de uma gleba de l5 mil alqueires mais ou menos, pegando Rio de Janeiro e São 
Paulo. Pois bem, esse cidadão, de 70 alqueires ele vendeu 200. Nós comprovamos em 
mapa a seqüência das transcrições e o número. Isso foi feito há uns dez anos atrás e 
nesses dias eu recebi um recado de que esse estudo rendeu bastante polêmica, alguns 
juizes acataram e algumas ações foram julgadas improcedentes. O Estado de São Paulo 
ficou eufórico com o recebimento de todas as terras devolutas e passou a criar leis de 
disciplina das suas terras devolutas. Em 1898 veio a Lei 545, que é a principal, a 323 é 
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anterior, e o Decreto 734 de 1900 que organizou toda a situação das terras devolutas do 
Estado de São Paulo. E nesse Decreto vejam o idealismo de quem o fez: planejava-se 
medir todas as terras devolutas, formar grandes lotes e vender para os interessados. É 
extraordinária a boa intenção. Acontece que os estados extrapolaram e passaram a 
legislar inclusive sobre registro torrem(?), sobre terra dos índios etc. e não se ativeram às 
próprias terras devolutas. Então, grande parte dessas leis iniciais do Estado de São 
Paulo foram julgadas inconstitucionais . Temos aqui, por exemplo, um sítio chamado 
originariamente Várzea 1, que era de um casal analfabeto, em Caiçara, e sabemos qual a 
dimensão de um sítio. Alguém foi ao livro de registros de terras devolutas do Estado e fez 
uma declaração pegando do rio Itapanhau, subindo pela atual estrada Mogi-Bertioga, até 
Bertioga, com dez mil alqueires - 24 mil e 200 hectares. Posteriormente uma parte foi 
vendida para pessoas importantes, para instituições sérias, porque eles pretendiam os 
mananciais. Então, essa declaração no livro de registros de terra do Estado, sem 
assinatura de ninguém, serviu de base para as transcrições. Quem posteriormente 
comprou entrou com ação contra o Estado, teve de mudar o nome porque Várzea era o 
sítio dos caiçaras, mas o nome deles consta como titular. Esses adquirentes, não direi se 
de boa ou má - fé, são terceiros sob o ponto de vista registrário, esse registro é nulo de 
pleno direito porque o próprio Decreto 734 de 1900 determina que o máximo que o 
Estado pode outorgar de terra devoluta são dois mil hectares e aqui são 24 mil e 200 
hectares. Mas não ficou aí. Esse casal faleceu, foi feito o inventário e aparece aqui uma 
nova ação contra o Estado de dez mil alqueires com base na mesmíssima declaração de 
terras devolutas do Estado. Então estamos diante de uma indisciplina fundiária. Tive 
oportunidade de escrever um artigo sobre a crítica à legislação fundiária brasileira e 
tenho ainda a dizer que essa Lei 601 de 1850 baseou-se na primeira lei de reforma 
agrária dos Estados Unidos porque eles tiveram uma reforma agrária muito séria porque 
outorgaram títulos a cidadãos americanos que quisessem terra no módulo mínimo de oito 
alqueires e no máximo de vinte e oito tendo como parâmetro de medida o acre nem o 
hectare nem o alqueire. Mas em nossa medida á oito alqueire o mínimo e vinte e oito o 
máximo. Concluo dizendo que de acordo com o respeito que se tem à terra, um país é 
mais ou menos desenvolvido. Porque se os Estados Unidos são até hoje os maiores 
produtores de grão é em razão da sua oportuna discriminação de terras e reforma agrária 
que foi uma verdadeira reforma agrária. A daqui acho que não é a ideal para o momento. 
Há outras formas, eu mesmo subscrevi dois pedidos de reforma e sei que no ato de 
distribuição da terra já existem corretores que pretendem vender. Então, é uma 
conseqüência de não terem sido discriminadas na década de trinta as terras devolutas do 
Estado. Se isso tivesse sido feito teríamos uma situação fundiária muito mais propícia. A 
média e pequena propriedade são fundamento da grande agricultura porque produz para 
o consumo interno. E essas pequenas e médias propriedades cujos exemplos eram os 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná e São Paulo, com o sistema do 
nosso Código Civil, faz com que 50 alqueires, por exemplo, sejam divididos entre cinco 
filhos e a viúva, e como dentro da nossa concepção fundiária essa área remanescente é 
tão pequena que não se presta para a agricultura, os filhos e a viúva vendem para o 
vizinho e eles mesmos ficam à mercê de empregos que não vêm. Então são os bóias-
frias e os sem-terra que temos de suportar e tratar de uma forma primeiro legal para, 
depois, trazer de volta a esse tipo de agricultura do país. Agradeço e desculpem por ter 
extrapolado o tempo. 
 
O SR PRESIDENTE - Dr., agradecemos pela sua exposição que, mais do que um 
depoimento é uma aula que reitera a nossa convicção de que há muita coisa podre no 
reino da Dinamarca e vamos ter de continuar trabalhando em cima disso. 
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Peço agora aos Deputados que façam suas perguntas e insisto, até porque temos ainda 
um promotor para ser ouvido, no sentido de nos restringirmos a fazer as perguntas e 
deixássemos as opiniões para exarar nos relatórios a que iremos proceder.  
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Dr., pelo que podemos observar, de origem todas as 
terras do nosso país eram terras públicas. Depois, pelos vários critérios, pelas várias leis 
que foram se constituindo isso foi transferido para particulares na forma de posse. 
Depois, para que a pessoa tivesse a posse, ela precisaria confirmar através de uma 
ocupação efetiva, produção efetiva, precisaria fazer a medição, apresentar essa medição 
a alguém encarregado pelo governo, pelo ministério, no Império e depois na República, 
para ter a confirmação da propriedade. Pelo que podemos observar, a pessoa tinha 
direito à propriedade gratuitamente, não tinha de pagar nada ao Estado. Só depois da 
confirmação é que a área poderia ser comercializada. Antes disso toda a área era de 
propriedade pública. É isso mesmo ? 
 
O SR. Nesse breve espaço de tempo é difícil dizer alguma coisa mais consistente, mas 
eu cito ocupação, posse, domínio e propriedade que são termos diferentes na sua 
essência. A ocupação se restringe a terras não usocapíveis, portanto terras públicas; é 
simples ocupação. Se você desapropria uma área de mera ocupação as benfeitorias são 
indenizáveis e nunca a terra. A posse actu usucapioni, a posse jurídica é expectativa da 
propriedade. O domínio é a formalidade do título, é a expectativa da posse. Eu posso ter 
um título - isso acontece porque no Vale do Ribeira existem às vezes seis títulos 
formalmente perfeitos em cima da mesma área - então tem o título mas não tem a posse; 
e a propriedade, que é o casamento da posse e do domínio. Então, a propriedade é 
sentido pleno, e o domínio pode ser a expectativa da posse. O problema da prescrição 
aquisitiva de terras públicas nos ocupou até o advento do Código Civil, embora a Lei 601 
proíba a posse de terras públicas. Como nós nunca obedecemos a lei, a exemplo do que 
tenho aqui, de uma área de seis hectares, foi transformada em duzentos hectares; uma 
área de sessenta hectares foi transformada em dois mil hectares. No usucapião que eu 
estive vendo, de 500 hectares, na discriminatória o cidadão pleiteava quatorze mil 
hectares. O juiz repeliu mas ele pleiteava. De modo que a nossa indisciplina agrária, e 
isso tem fundamento não na lei, porque desde l864, o artigo 257, se não me engano, 
dizia que para efeito de transcrição é imprescindível a designação das divisas do imóvel e 
sua projeção em alqueires ou hectares. Então essas transcrições, por exemplo, de um 
sítio qualquer que só tenha denominação e o nome das partes, esse título jamais poderia 
ser transcrito. Outra coisa, temos de diferenciar muito bem o título e o registro. O registro 
nada mais é o que a formalização do título. Se digo que esse título é (?) eu arquivo e 
registro. Porque o registro é formalização do título. O registro só é anulável se mudar as 
características da continuidade, se não se conformar com a anterior etc. Mas sob o ponto 
de vista meramente formal a nulidade da matrícula só ocorre quando não lançada pelo 
cartorário responsável. Gostei da pergunta porque tive oportunidade de avançar um 
pouco no fundamento do nosso Direito Fundiário. 
 
O SR SALVADOR KHURIEYH - Professor, até para avançarmos um pouco, isso tudo que 
o Sr. está contando para nós o Sr. diz que faz parte de dois grupos. Um grupo de 
trabalho que examina os megaprecatórios do ponto de vista da regularização do título e o 
Sr. disse que fez parte de um grupo de trabalho no período do governo Montoro para 
estudar tudo isso. Em função desses problemas todos que houveram como titularidade 
de área, área devoluta que acabaram dando origem a uma série de questões que trazem 
problemas sérios, certamente pelo que o Sr; contou já foi estudado nesse grupo de 
trabalho na época do governo Montoro quando era recente a maior parte desses 
processos de desapropriação. Eu consultava a procuradora que está dizendo que a maior 
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parte desses processos tem origem em meados da década de 70, a partir de l977, no 
governo Montoro a partir de 1983, então ainda era uma coisa recente. Na verdade parece 
que o Sr. e o seu grupo de trabalho fizeram um trabalho muito competente no sentido de 
poder avaliar essa questão. Seria muito importante para nós se pudéssemos ter 
informações da sua parte sobre que providências o Estado tomou a partir daquele 
instante para poder contestar a titularidade, essas áreas que eram sobrepostas e que 
acabaram dando origem a uma série de problemas hoje. Por que, na visão dos Srs., isso 
chegou onde chegou hoje, ou seja, o Estado constituiu um grupo e trabalho, apurou, 
suponho que isso tenha ido adiante, que o Estado tenha utilizado esse estudo como base 
de contestação de uma série de ações judiciais que, na verdade, nem sempre devem ter 
prosperado, ou seja, decisões judiciais muitas vezes não levaram em conta os estudos 
que esse grupo de trabalho por parte do governo do Estado fez e acabou dando origem 
hoje a essa fabulosa dívida do Estado para com meia dúzia de privilegiados.  
Em rápidas palavras o senhor tem como dizer para a gente como isso aconteceu? 
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Historicamente somos herdeiros de uma indisciplina 
fundiária desde os tempos do rei. O próprio rei dizia que havia sesmarias no Brasil 
superiores ao próprio reino de Portugal. Esta é uma indisciplina terrível. À medida que 
houve a explosão demográfica, certas áreas tiveram escoimado o problema da 
propriedade. Aqui mesmo onde nos encontramos era propriedade indígena. Eu tenho 
estudo sobre a área territorial da cidade de São Paulo e hoje não tenho mais dúvidas: o 
prédio da Assembléia não vai ser reivindicado por terceiros de jeito nenhum. De modo 
que nem sempre com justiça, é o caso, por exemplo, da condessa de Vimieiro que foi 
injustiçada... vou parar por aqui senão vou desenvolver um tema histórico interessante, 
mas que envolve o Brasil. Então somos herdeiros de um lado da indisciplina anterior, de 
outro lado da nossa incúria em tomar conta do acervo imobiliário. As prefeituras e a 
União não tomam conta das suas propriedades imobiliárias e isso enseja a grilagem. É o 
caso do Luiz Roncati, é o caso desse cidadão que de um pequeno sítio chamado 
Varzeão transformou numa gleba de 24 mil e 200 hectares. Isso é indisciplina e o Estado 
tem culpa na medida em que não fiscalizou essa situação, embora nunca houvesse 
existido esse tipo de fiscalização.  
Em 1934, num momento oportuno, certo, impossível de você criticar, tivemos as 
discriminações de terras no Estado de São Paulo. Num primeiro momento houve aquele 
entusiasmo. Posteriormente o grande jurista Assis Moura, que por sinal seu neto é o 
presidente da associação dos desapropriados, fez o cálculo. Na lentidão como se fazia a 
discriminação de terras - a discriminação tem por finalidade dizer esta terra é publica, 
esta é particular com demarcação... então isso faltou no momento oportuno e hoje 
estamos à mercê das decisões judiciais. Até que ponto uma decisão judicial deve ser 
obedecida? Se a indenização é justa e a sentença injusta eu recomendaria que se lesse 
Enrico Túlio Livman, que em 1940 aborda o problema das injustiças das sentenças e de 
que como elas deveriam ser consideradas. O Ministro José Delgado disse que sentença 
injusta nunca transita em julgado. Eu acho que quando fere o direito da sociedade, como 
permitir que um juiz faça algo contra a sociedade como um todo? Por isso acho 
oportuníssima esta CPI, porque vai abrir os olhos para uma realidade que nos gabinetes 
das grandes metrópoles não se sente absolutamente nada. 
 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - Gostaria de saber se das conclusões desse 
grupo de trabalho alguma medida efetiva foi tomada. 
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, antes disso eu gostaria de fazer uma 
colocação: pelo que pude compreender da manifestação do professor isso significa que a 
gente vem tendo durante esses anos todos inúmeras decisões do Poder Judiciário em 
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autorizar indenizações, autorizar pagamento sobre áreas cuja titularidade 
comprovadamente não está correta e o Judiciário julgou como se correta fosse. 
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Sim, mas aí implicaria numa equipe muito grande que 
tenha conhecimento de direito registrário(?). Eu na faculdade aprendi - e o professor 
falava muito a respeito - sobre direito hipotecário, nunca sobre direito registrário(?). As 
nossas leis são perfeitas e se elas fossem obedecidas nós chegaríamos lá. Eu digo - e 
com provas muito evidentes - que os registros públicos passaram a ser estudados e 
conhecidos pelos cartórios a partir da Lei 6015 e o Judiciário, principalmente de São 
Paulo, progrediu muito. Nós já conseguimos muitas anulações via Corregedoria da 
Justiça porque títulos nulos, como é o caso daquele que faz menção de uma transcrição 
de 53 como anterior àquela que já existia em 50. Isto é uma nulidade, isso é autorizado 
pelo art. 214, da Lei 6015 que diz: "Quando o juiz encontrar provada a nulidade, pode 
decretá-la independentemente de ação direta." Então a Corregedoria de São Paulo nesse 
ponto tem um avanço muito grande. Há anulações muito incisivas de títulos antigos 
dizendo o seguinte: "... antes que esse título cause mal maior à sociedade, apesar da 
antigüidade ele está sendo anulado." 
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Depois desse grupo de trabalho no Governo Franco 
Montoro que providências efetivas, que sejam do seu conhecimento, foram tomadas a 
partir do governo do Estado para fazer a anulação desses títulos?  
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Sim, foram tomadas providências efetivas, inclusive nós 
participamos da criação da Secretaria de Meio Ambiente e dizíamos ou uma Secretaria 
de Meio Ambiente forte ou nenhuma secretaria, porque nesse (ininteligível) 
encontrávamos Secretaria da Agricultura, Ibama, Polícia Federal e polícia estadual em 
conflito. Este foi um dos resultados. O segundo resultado no Governo Montoro foi a 
criação da Secretaria de Assuntos Fundiários, que teria pelo menos o gerenciamento do 
patrimônio público das terras devolutas, que têm de ser recuperadas. Por exemplo: o 
título dessa área de 10 mil alqueires do Rio Itapanhaú até Mogi das Cruzes tem de ser 
anulado porque é terra devoluta. Baseado no quê? Numa lei estadual que permitia dois 
mil hectares e eles avançaram em 22 mil e 200 hectares, quer dizer, são situações que 
nós é que temos de reverter. Eu acho que com essa clarividência que a Comissão tem 
ela precisa produzir algo que seja substancial em termos de patrimônio fundiário do 
Estado de São Paulo. 
 
O SR. CLAURY ALVES SILVA - Caro Presidente, Srs. Deputados, Dr. Telejinsky, achei 
muito interessante a sua explanação, uma verdadeira aula como disse o nosso 
Presidente Milton Flávio. Eu tenho algumas perguntas e vou fazê-las de uma só vez para 
ser breve.  
O senhor fez uma constatação muito importante com relação ao valor venal quando citou 
o artigo da Lei 3365, de 41, com relação ao valor fiscal. É muito interessante, porque o 
proprietário muitas vezes lança o valor da área quando no pagamento do ITR, antigo 
Incra, mas na hora da desapropriação esquece-se desse valor. A qualquer 
desapropriação, a qualquer indenização que venha a ser paga esquece-se de levar em 
conta esses valores que ele mesmo deu a sua propriedade. Esta é uma constatação e a 
legislação poderia ser mais rigorosa. A legislação até é muito clara, mas os 
procedimentos judiciais poderiam ser mais rigorosos com relação a isso. 
O senhor disse que foi procurado para informar alguma área onde se pudesse fazer 
permuta de tributos com o fisco. O senhor tem conhecimento de ter sido realizada alguma 
permuta nesse sentido? Porque existe uma lei em vigor que permite a permuta de 
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tributos estaduais com precatórios já consolidados. Houve até valorização desses 
precatórios para se fazer permuta no mercado, vamos dizer assim. 
Com relação a áreas de mais conflitos, o senhor atribui que seja mais na área do litoral 
ou sobe até o alto do Ribeira? Até onde existe essa confusão de cartórios e registros de 
áreas sobrepostas? A que o senhor atribui, com todos os dados que levantou, com toda a 
farta documentação que teve o cuidado de ter em mãos, o Estado ainda ser prejudicado 
com condenações milionárias, com títulos de propriedades bastante duvidosos. A que o 
senhor atribui isso no Judiciário? Está faltando uma especialização no julgamento dessas 
ações? 
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Primeiro valor fiscal. Os juízes muitas vezes se rebelam 
contra o valor fiscal dizendo que é apenas uma informação de que é dono de alguma 
coisa. Não significa o valor. É uma interpretação que cai por terra se houvesse diligência 
do julgador em exigir o valor de mercado nos últimos cinco anos. Então esse valor fiscal, 
por mais ínfimo que tenha sido declarado, pode ser colocado no equilíbrio através do 
valor de mercado, áreas sobrepostas. A origem de áreas sobrepostas são múltiplas: 
primeiro, os títulos flutuantes. Eu posso lhe trazer um título que tanto pode se colocar na 
serra do mar no litoral sul, como no litoral norte, porque há certos rios com o mesmo 
nome em outras localidades, por exemplo: Rio Quilombo, Rio Taquari, Rio Una, então 
existem títulos flutuantes. Vou contar uma anedota jurídica.  
Um loteador de Ilha Comprida comprou 500 metros de frente para o mar pequeno, são 
três quilômetros para atravessar a ilha. Como só encontrou 300 metros ele ficou com um 
remanescente de 200 e não teve dúvidas: pegou as máquinas e desceu dois quilômetros 
com o remanescente dos 200 metros. Fez dois loteamentos. Da mesma compra de 500 
metros ele aproveitou 300 num loteamento e com a sobra dos 200 ele desceu dois 
quilômetros e fez outro loteamento. Na disputa judicial o juiz achou que era coerente. 
Como em qualquer área profissional, também no Judiciário você encontra aqueles que 
trabalham por idealismo e aqueles que não têm a mesma dedicação, então passam por 
cima do processo sem o exame fático das ponderações dos peritos, porque as peritais(?) 
são sempre muito bem feitas, muito bem elaboradas, mas escondem a realidade pérfida.  
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Professor, essa história do loteamento dos 300 metros 
mais 200 me causou uma curiosidade. O senhor disse que ele implantou um loteamento 
de 300 metros e depois desceu dois quilômetros e implantou outro com os 200. Esses 
dois quilômetros também se constituíram num loteamento? 
 
O SR. ÂNTÔNIO TELEJINSKY -Não, só os 200 que eram o remanescente, ele tinha 
direito a mais 200. 
 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - Ele escolheu o lugar e fez. 
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Ele escolheu o lugar e fez. Outra coisa com relação à 
superposição de títulos. Essas áreas do litoral são muito antigas, então existe o fluxo e o 
refluxo. Após a abolição da escravatura vieram embora ou para Santos ou para São 
Paulo e os filhos juntos. E cada um dos filhos teve a ousadia de vender tudo o que o pai 
tinha. Então uma propriedade de 200 hectares, se levarmos em consideração cinco 
filhos, passou a ter mil hectares. Eu fui ao Mato Grosso para resolver uma pendência 
entre três grandes fazendeiros, cada um instalado numa grande área e quando se 
encontraram começaram a litigar. A mesma área foi dada a três empresários diferentes 
pelo Estado do Mato Grosso. Qual foi a solução? Os três se compuseram porque 
estavam mais ou menos com a divisão feita, mas nem sempre se faz isso, porque 
quando invadem terras devolutas do estado não tem quem vá lá para dizer que é terra 
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devoluta. Qual a diferença entre a solidez dos títulos nos Estados Unidos e a falta de 
divisas dos nossos? Nos Estados Unidos os títulos foram dados em grandes quadrados. 
Aqui nós temos a mania de vertente. Então de frente para o rio até as mais altas 
cumeeiras, só que nessas mais altas cumeeiras têm tanto siguezague que você nem 
sabe onde colocar. Um se instala até quase a casa do outro e titula aquilo. O outro faz a 
mesma coisa. Então o grande meio fica sobreposto e quando o estado precisa de tudo 
aquilo, desapropria a terra de um e do outro pagando duas vezes a terra do meio. Isto é 
coisa que detectamos no levantamento que fizemos.  
A indisciplina no Brasil é tamanha que não resiste quando existe uma cidade em cima e 
mesmo assim há cidades que foram julgadas de propriedade particular, como é o caso de 
Bananal, se não me engano. O pai entrou com a ação, o filho manteve o processo e o 
neto resolveu o problema. Está titulando a cidade toda porque ele provou perante os 
tribunais superiores que ele era o dono. A nossa indisciplina é também por uma série de 
razões de indisciplina agrária. Como resolver? Tratar por setores. Qual a célula mais 
antiga no Brasil? Os municípios. Se nós exigirmos que cada município tenha o controle 
de sua área inclusive em termos fundiários com fiscalização efetiva do estado talvez 
cheguemos mais rapidamente a uma disciplina fundiária e a um progresso agrícola muito 
maior do que temos até hoje.  
 
O SR. CLAURY ALVES SILVA - Sobre a questão da permuta o senhor não respondeu. 
 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - O senhor sabe se houve ou não permuta com 
precatório para pagamento de dívida fiscal.  
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Tenho conhecimento de penhora feita em cima de terra 
sem valia nenhuma. 
 
O SR. CLAURY ALVES SILVA - E precatório com dívida fiscal. 
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Não. Eu estou desvinculado da parte da execução de 
sentenças, de acórdãos. Eu vou aos cartórios pedir transcrições anteriores. Se há algum 
inventário eu vou atrás do inventário. Quando eu escrevo alguma coisa é porque tenho 
noção de que aquilo é o correto em termos de análise de documentação, porque o título 
legítimo gera o domínio.  
 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - Professor Antônio, queremos agradecer a sua 
colaboração e dizer que esta Comissão se coloca a sua disposição. Se V.Sa tiver 
interesse em nos encaminhar outros estudos, outras documentações que possam nos 
ajudar nas conclusões finais esta Comissão agradeceria. 
Para não ficar sem nenhuma pergunta deste Presidente eu pergunto: primeiro, existe na 
opinião do senhor responsabilidade dos cartórios em relação à legitimação desses 
títulos? Segundo, o que a Corregedoria de Justiça que fiscaliza esses cartórios poderia 
fazer no sentido de apurar essas responsabilidade? E para manter o bom humor que 
V.Sa teve no seu depoimento eu perguntaria quantos brasis nos precisaríamos ter para 
obter a titularidade total das posses que são reivindicadas aqui em São Paulo pela 
superposição de áreas, já que são tantas? Quantos andares precisaríamos fazer para 
poder pagar para todo mundo que reivindica a posse em terra neste país? 
  
O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Em primeiro lugar mais estudo da legislação fundiária 
brasileira, o estudo é imprescindível. Hoje vejo com satisfação que a Lei 6015 está 
propiciando isso. Não é a lei ideal do meu ponto de vista, mas ela está trazendo 
corretivos. Se nós estimulássemos a Corregedoria a aplicar com mais rigor o princípio da 
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anulação de títulos comprovadamente nulos estaríamos fazendo uma profilaxia no mundo 
dos registros.  
Com referência ao cartório, se ele não se pauta pelas exigências legais ele é culpado, 
mas existe um instrumento jurídico desde a Lei 1237, de 1864, que manda o cartório 
suscitar dúvida ao Judiciário. Tanto se fala da Lei 6015, mas a Lei 1237, de 1864, é o 
embrião da atual lei. Então o cartório não pode recusar o título para registro, mas tem o 
dever de suscitar a dúvida se discordar de algum ponto. A rigor ele não pode deixar de 
registrar se tiver todas as formalidades. Ele é obrigado a registrar.  
 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - Professor, agradecemos a sua presença, 
sabemos que a TV Assembléia vai usufruir dos seus conhecimentos numa entrevista ao 
final da sua participação e pedimos que sempre que possível propague a sua opinião de 
que é importante a CPI funcionar, pois ela pode produzir resultados positivos e quem 
sabe a sociedade se sentindo protegida mande mais informações para nós. Muito 
obrigado, professor. 
 O SR. ANTÔNIO TELEJINSKY - Eu é que agradeço a atenção de todos e peço 
desculpas por ter avançado tanto em cima dos 20 minutos que me foram dados.  
 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - O Dr. Marcelo é mais jovem e ele suporta. 
Inicialmente quero agradecer ao Dr. Marcelo Daneluzzi pela compreensão. Acompanhei 
sua reação durante o depoimento do Dr. Antônio Telejinsky e percebi que ele se sentiu 
contemplado, porque como alguém que milita nessa área há muito tempo e teve uma 
ação positiva na tentativa de coibir abusos acho que se sente mais do que nós 
contemplados com a existência desta CPI. De qualquer maneira, nós agradecemos a sua 
atenção, o seu atendimento pronto. Sei que a nossa convocação foi feita em cima da 
hora, eu queria que V.Sa agradecesse ao Dr. Filomeno pela compreensão e disposição 
de continuar contribuindo e sem delongas eu passo a palavra para a sua exposição inicial 
com toda liberdade. 
 
O SR. MARCELO DANELUZZI - Eminente Presidente desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito Deputado Milton Flávio, em nome de quem saúdo todas as autoridades 
presentes, senhoras e senhores, de inicio eu gostaria de agradecer ao convite formulado 
e parabenizar a Casa pela iniciativa desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O 
momento não poderia ser mais adequado.  
Na atual quadra em que toda a sociedade brasileira almeja o saneamento moral da 
função administrativa, certamente não poderia faltar o aprofundamento das investigações 
dessas indenizações fabulosas, cuja potencialidade lesiva aos cofres públicos não 
encontra nenhum paralelo e à frente de examinar a própria questão das desapropriações 
eu gosto de fazer uma introdução, é uma espécie do que os jornalistas chamam de nariz 
de cera para distinguir a situação dessas desapropriações do que acontece 
corriqueiramente com a expropriação. Há um caso, no final dos anos 70, de um casal de 
idosos que teve a sua casinha desapropriada. Procuraram advogados e foram 
informados das perspectivas. A imissão provisória na posse já se avizinhava e eles 
deveriam sair do imóvel. Não obtiveram o apoio de familiares e, dentre as alternativas 
que apareciam, que se avizinhavam a eles, eles optaram pela mais trágica, ou seja, o 
suicídio e, isso, de fato aconteceu.  
Então, a gente sempre conta essa história para mostrar o quanto de dramático e de 
opressivo existe nesse tipo de intervenção do Estado na propriedade privada, que é a 
desapropriação. Mas essa situação, esse drama dos proprietários não tem nada a ver 
com o que se verifica nesses casos. Aqui, se me permitem a linguagem do vulgo, o que 
existe é roubalheira. E para situar bem o problema, cumpriria a gente fixar algumas 
premissas, incursionando em matéria técnica, que eu reconheço é um pouco maçante, 
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mas acredito que seja necessário para ter uma visão exata do problema e ficam 
reservados para as perguntas alguns aspectos mais práticos e mais concretos.  
Os espaços territoriais, especialmente protegidos, o que normalmente se chama 
unidades de conservação, estão previstos no art. 225, Parágrafo 1º, inciso 3, da 
Constituição da República. Ali está dito que compete ao Poder Público definir os espaços 
territoriais, especialmente protegidos em todas as unidades da Federação e, qualquer 
mudança na definição desses espaços e na proteção dos atributos ambientais, deve ser 
feita por lei. Posteriormente, em 89, houve uma lei que modificou a política nacional do 
Meio Ambiente e estabeleceu que esses espaços territoriais, especialmente protegidos - 
vamos chamar só de espaços ambientais - eles constituem instrumento da política 
nacional do meio ambiente.  
A Constituição do Estado de São Paulo definiu os espaços ambientais nos Artigos 196, 
197, 198 e o 202. Muito bem! Esses espaços territoriais protegidos, ou simplesmente 
espaços ambientais, podem ser implantados tanto em áreas de domínio público como em 
áreas de domínio privado. Em ambos os casos, tendo em vista os atributos ambientais, 
eles se submetem ao regime jurídico de interesse público. Unidades de conservação, 
elas constituem espécie do gênero espaço territorial, especialmente protegida. Pelo seu 
maior rigor de proteção ambiental de restrição, elas só podem ser instituídas em área do 
domínio público e não privado. Ocorre que o Estado de São Paulo e outras unidades da 
Federação instituíram, implantaram unidades de conservação em áreas supostamente do 
domínio geográfico, do domínio privado. Esse ato é ilícito, mas é um ato que vem com o 
poder de império do Estado.  
Então, isso acaba legitimando esse apossamento administrativo, ao mesmo tempo em 
que compele o Estado a pagar a justa indenização ao proprietário, tal e qual ocorre numa 
desapropriação regular. O proprietário, que teve a sua propriedade atingida por essa 
unidade de conservação, tem direito de procurar o Judiciário e pleitear essa indenização, 
a chamada desapropriação direta. Até aí tudo normal, é um legítimo direito do proprietário 
esse tipo de propositura, esse tipo de demanda, esse tipo de pretensão deduzida em 
juízo. Ocorre que o acolhimento indiscriminado dessas demandas pelo Judiciário acabou 
levando a um desvirtuamento do instituto. Por que isso? Porque muitos proprietários 
ingressavam e ingressam com esse tipo de ação em áreas não atingidas por unidades de 
conservação, mas simples espaços ambientais. Mais do que isso: muitos proprietários 
ingressam com esse tipo de ação escorados em títulos dominiais, que não atendem aos 
prin cípios registrários, como já foi aqui brilhantemente exposto pelo Dr. Telejinsky. Aqui 
temos a primeira patologia dessas ações. Agora o quadro se tornou realmente 
inquietante, quando se verifica que, nessas indenizações, são acolhidos alguns critérios 
de avaliação padronizados e que conduziam ao absurdo. Então, basta dizer, como já foi 
frisado, que, nas projeções nada exageradas, da Procuradoria Geral do Estado, se o 
Estado for condenado em todas essas ações - parece-me que há mil ou 1.200 ações - 
adotado esse critério de avaliação, isto aqui vai significar um rombo-condenação da 
ordem de 50 bilhões de Reais. 
Então, é dentro desse quadro realmente inquietante, que surgiu o Aviso 254, da 
Procuradoria Geral da Justiça, determinando a intervenção do Ministério Público em 
todas as ações de desapropriação - direta e indireta - em áreas de interesse ambiental.  
Então, o primeiro ponto aqui é definir qual é a legitimação do Ministério Público para 
intervir nesses feitos.  
A Constituição Federal estabelece, comete ao Ministério Público a defesa do patrimônio 
público. Ao mesmo tempo, essa mesma Constituição veda ao Ministério Público a 
representação judicial dos entes públicos. Essa distinção como é feita? Como é que se 
resolve essa aparente antinomia?  
A lição daquele administrativista italiano, Renato Alessi, é acolhida praticamente por toda 
a Jurisprudência. Ele faz a seguinte distinção: o interesse público primário: interessa a 
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toda sociedade, a toda coletividade coibir condutas lesivas ao patrimônioi público, à 
moralidade pública e o interesse público secundário é o que diz respeito especificamente 
àquela entidade pública que, não raro, está em contraposição com o interesse de toda a 
coletividade. A par desse aspecto que configuraria o interesse público, ainda há o 
problema registrário, ainda há o problema das fraudes nas perícias.  
Então, diante desse quadro parece clara a legitimação do Ministério Público para intervir 
nos processos, para intervir como fiscal da lei.  
O que nós temos, atualmente, é que, em primeiro grau a atuação do Ministério Público é 
tranqüila. Todavia, no tribunal a jurisprudência já é dividida. Uma grande parte dos 
desembargadores das câmaras entende que o Ministério Público não tem legitimidade 
para atuar como fiscal da lei. Além dessa intervenção como fiscal da lei, o Ministério 
Público atua também na defesa do patrimônio público, enquanto demanda coletiva. Como 
é que é feita essa atuação? É instaurado ou um inquérito civil, ou um procedimento 
equivalente onde são coletadas provas de que ali estaria havendo uma conduta ímproba 
por parte de algum agente público. Então, uma vez caracterizada ou comprovada no 
inquérito civil essa improbidade é ajuizado, pelo Ministério Público, ação civil de 
responsabilidade por ato de improbidade. Quanto a esse outro tipo de intervenção é 
tranqüila a legitimação do Ministério Público. Eu acho que devemos passar em revista 
alguns desses espaços ambientais e verificar quais ensejam e quais não demandam, via 
de regra, a indenização. Os primeiros mais conhecidos seriam as áreas de proteção 
permanente, a chamada APP. Nessa chamada APP o que se entende é que é uma 
limitação ínsita ao próprio direito de propriedade. Não é uma limitação ao exercício do 
direito de propriedade. O direito de propriedade já nasce com esse perfil, com essa 
limitação.  
Quais são essas áreas de APP? Basicamente são as matas ciliares, aquela faixa 
marginal dos rios e dos córregos, aquelas áreas cuja declividade está acima de 45 graus 
e aquela vegetação no topo do morro. Por que se diz que aquilo já está ínsito ao direito 
de propriedade? Porque ela protege o próprio proprietário. O proprietário sabe que, se ele 
remover a camada vegetal naquela região marginal dos rios, da mata ciliar, aquilo vai 
prejudicar a qualidade e a quantidade da água que ele tem ali, ou seja, vai haver o 
assoreamento. A mesma coisa nas áreas de declividade, acima de 45 graus e de topo de 
morro. Ele sabe que vai haver erosão acelerada, se ele retirar a camada vegetal desses 
locais. Aqui talvez alguns até se lembrem do que aconteceu na construção da Rodovia 
dos Tamoios, final dos anos 60. Foi retirada a camada vegetal e ocorreu a erosão 
acelerada e acabou soterrando alguns bairros de Caraguatatuba. E mesmo que se 
entendesse essas áreas de preservação permanente não mais como ínsitas ao próprio 
perfil do direito de propriedade, mas como limitação administrativa, a maioria entende que 
isso não é indenizável. E ainda que a gente entendesse que é indenizável, eventual 
pretensão estaria fulminada pela prescrição vintenária. O Código Florestal é que 
estabeleceu esse espaço ambiental e esse Código Florestal é de 1965. Então, esse é um 
dos espaços ambientais que se controverte se deve ou não haver indenização.  
Outro espaço ambiental é o da APA - Área de Proteção Ambiental. Esse espaço 
ambiental convive perfeitamente com a dominialidade privada, ele não interdita ao 
proprietário o uso e exploração dos recursos naturais. Ele apenas impede a degradação 
Você pode utilizar, desde que de maneira sustentada. O proprietário de uma APA pode 
explorar palmito, pode explorar inclusive madeira, desde que deixe aquelas matrizes no 
local. E o que se tem é o seguinte: várias proposituras de proprietários, que se dizem 
afetados, atingidos por uma APA, pedem indenização e, lamentavelmente, ele vêem 
obtendo indenização, tal e qual fosse ali um parque, ou seja, não é simplesmente uma 
indenização compatível com o grau de restrição que ele experimentou. É como se 
houvesse uma interdição absoluta da utilização daquela área. Então, essa é uma outra 
patologia que acontece nessas proposituras.  
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Outra figura que normalmente é utilizada, embora não seja tecnicamente espaço 
ambiental, é o tombamento, aquela restrição parcial que é feita na propriedade; não retira 
nem o uso nem a posse do imóvel pelo particular. Ele só não pode é desfigurar aquela 
propriedade, só não pode destruir aquela propriedade. E aqui a gente tem o tombamento 
da Serra do Mar. Muitos proprietários ingressam com ação ao argumento de que foram 
atingidos pelo tombamento da Serra do Mar. Via de regra não geraria indenização ou, 
ainda que se entenda, ou ainda que se consiga divisar algum prejuízo, ele teria que ser 
compatível com o grau de restrição experimentado pelo proprietário e não parque. E 
nesses casos invariavelmente os peritos omitem todas essas circunstâncias e o Judiciário 
muitas vezes também delas não se apercebe. 
Por fim, nós temos os parques. Os parques, sim, constituem unidades de conservação. O 
parque restringe o uso e a exploração desse espaço ambiental. Ele permite apenas a 
visitação e a pesquisa controlada. Então, o parque eu entendo que em tese, ensejaria o 
pedido de indenização e de desapropriação indireta, mas, mesmo nesses casos, já 
começa a surgir uma jurisprudência ainda incipiente no Tribunal de Justiça, entendendo 
que, mesmo nessas situações, não caberia indenização. 
Normalmente os pretórios, os tribunais invocam 4 ordens de argumentos: o primeiro é 
que, na verdade, o apossamento foi meramente virtual. O Estado, no Parque da Serra do 
Mar, no Parque Estadual do Jacupiranga, não cercou aquela área, não impediu a 
presença do particular. O apossamento do Estado foi virtual e, se não houve o esbulho, 
falta uma condição para a propositura da desapropriação indireta. Então, com base nesse 
argumento muitos desembargadores estão afastando esse tipo de pleito.  
O outro argumento é que, na verdade, o que restringiu a exploração do proprietário não 
foi nenhum ato normativo, mas, sim, as próprias restrições naturais desses locais.  
 Um terceiro argumento é que, tanto a implantação, como as características de 
administração desse parque, elas se afastaram do modelo legal que lhe serviu de origem. 
Então, se formos examinar todo o arcabouço legal e de decretos daquele parque, a gente 
vai ver que se afastou realmente daquela figura original. Então, eles entendem que ali 
existe mais um rótulo de parque do que propriamente essa unidade de conservação e, 
com base nisso também tem afastado.  
Um último argumento é que o proprietário não experimentou nenhum prejuízo com a 
criação do parque; anteriormente, ele já não explorava aquele local e a situação, ali, é a 
mesma há mais ou menos 500 anos. Então, com base nisso também afastam e 
rechaçam esse tipo de pretensão. Eu entendo até que há cabimento para indenização em 
parque, mas todas essas considerações devem ser levadas em conta no momento de 
fixação da justa indenização.  
Uma última figura dos espaços ambientais são as zonas de uso restrito. Elas também são 
contempladas no Código Florestal. E no art.10 estabelece que as áreas, cuja declividade 
é de 25 a 45 graus, não permite o corte raso, só a exploração seletiva. Também essas 
áreas invariavelmente não aparecem no laudo, não são discriminadas na perícia.  
Outra das patologias dessa propositura seriam os títulos dominiais, que realmente já foi 
bastante abordado aqui pelo Dr. Telejinsky, mas isso realmente é uma verdade, é a regra 
desses processos. A descrição do título é qualquer coisa como "começa na terra dos 
colonos europeus e termina no rabo da vaca mocha". É claro que a esse título não é 
emprestado, se não tem como se fazer a descrição nem a localização do espaço desse 
título. Há casos de peritos que, desde logo, afirmam para o juiz que é impossível fazer a 
perícia, porque não se sabe qual é aquela área. E primeiro sugerem que o proprietário 
faça a retificação do registro público para, depois, ingressar com a ação. Há casos, ainda, 
nessa ordem de patologia de áreas em que o acidente técnico da fazenda, constatou que 
elas ficavam dentro do mar. E, por aí vão as patologias nessa área registradas.  
Outra coisa que normalmente é escamoteada nas perícias é que esses locais estão 
infestados de posseiros, milhares de posseiros que lá estão, há dezenas de anos, ou 
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seja, o proprietário não é senhor daquela área, aliás ele nunca foi! Ele já comprou o 
imóvel, sabendo disso. É comum que, na escritura, conste que o vendedor não se 
responsabiliza pelos riscos de ivicção (?), o vendedor não se responsabiliza pela exatidão 
do imóvel, contida no título e o comprador tem ciência de que o imóvel está ocupado por 
posseiros. E, a despeito de isto tudo, é feita avaliação e a perícia passa ao largo de todas 
essas questões.  
Outra situação que também acho que pode ser qualificada como patologia são as 
aquisições posteriores ao ato interventivo, posteriores à instalação do espaço ambiental. 
É muito comum a pessoa adquirir depois que a área já é parque e entra com essa 
indenização milionária. Quer dizer, ela não experimentou nenhum prejuízo. Ele já 
comprou com todas essas restrições e ela não pode alegar que ela desconhecia a lei. E, 
a despeito de isso tudo, a maioria da jurisprudência entende cabível a indenização 
nesses casos, ao argumento de que houve uma sub-rogação, o comprador se sub-rogou 
nos mesmos direitos do vendedor, o que é absurdo. É a mesma história do exemplo do 
carro batido, alguém compra um veículo já batido, destruído, depois entra com a ação 
para conseguir o valor do carro em perfeito estado. Mas, enfim, a par de todas essas 
patologias, a gente entende que o grande problema consiste na valoração. Justamente 
pela adoção de um critério padronizado por um receituário totalmente divorciado da 
realidade é que se chegou a essa situação absurda e surreal.  
Como é que é feita a avaliação? O perito separa o que ele entende como valor da terra 
nua que, na verdade, é o valor do imóvel no mercado. É o valor de mercado do imóvel 
que normalmente não significa nem 3% do valor da avaliação, Nem 3% é o valor da terra 
nua. O valor da terra nua é o valor do imóvel, o valor de mercado. Então, ele estabelece 
esse valor, faz um método comparativo, compara outras propriedades e chega a esse 
valor. Ali se encontram várias fraudes, como a utilização de paradigmas inapropriados e 
tudo o mais, mas são fraudes menores. Não é isso que leva à superavaliação. A 
superavaliação que transforma a massa em ouro consiste justamente na avaliação dos 
recursos florestais. Adota-se um sistema de avaliação, um critério que é o método 
comparativo direto. Por esse método comparativo direto, eles procedem a um inventário 
florestal na áreas e normalmente não é o perito designado pelo juiz. E via de regra é um 
engenheiro civil. Ele, por sua conta e risco, contrata um engenheiro florestal, que faz esse 
levantamento floresta da área e separa algumas parcelas. E ali ele apura qual o volume 
médio de madeira naquela parcela e faz a identificação das espécies, uma identificação 
ali precária, feita com um mateiro e separa as madeiras de primeira, as madeiras de 
segunda e lenha. E, aí, por fotointerpretação, ele verifica qual a porcentagem florestada 
no imóvel. E ele extrapola o que foi apurado naquela parcelas, o volume madeireiro 
apurado naquela parcela para toda aquela área florestada. Aí ele obtém o volume médio 
de madeira. Aí ele multiplica o volume médio de madeira encontrada pelo preço de 
mercado. Nesse método também tem um sem-número de falhas, curiosamente todos que 
levam à majoração do preço, nunca que levem à diminuição dele, mas há três que são as 
responsáveis por essa superavaliação.  
A primeira delas é que o perito não separa a madeira por classe de comercialização. 
Então, ele encontra aquele volume de madeira e estabelece um preço médio para a 
madeira. Isso é totalmente errado, ele atribui o preço de 52 Reais o metro cúbico de 
madeira. Só que o preço da madeira de primeira é 44 Reais, segundo pesquisas mais 
idôneas. E a madeira de segunda custa 25 Reais. Ocorre que, do volume de madeira, 
mais de 90% ou é madeira de segunda ou é lenha e menos de 10% é madeira de 
primeira. Então, percebam o desvio que é estabelecer-se um volume médio de madeira e 
um preço médio 52 Reais, quando o grosso, 90%, ou é madeira de segunda ou é lenha, e 
a madeira de segunda vale 25 e não 52!  
 Então, numa avaliação de 300 milhões de Reais, em valores singelos - e isso acontece, 
isso é comum até, avaliação de 300 milhões de Reais, em valores singelos - é quase 
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uma contradição em termos falar em 300 milhões de Reais, como valor singelo. Mais de 
100 milhões ele consegue só nessa tungada, de estabelecer um valor médio e não 
separar madeira por classe de comercialização.  
Uma segunda fraude: eles não separam a madeira por qualidade de rustes - rustes são 
os troncos, as hastes das árvores - a maior parte da madeira, da mata Atlântica 
apresenta um ruste tortuoso, inapropriado para serrarias. Poderia servir, quando muito, 
para lenha, só isso, e eles nunca fazem essa separação do volume de madeira em 
qualidade de rustes.  
A terceira fraude, que talvez seja a principal delas, é que eles dão uma receita de 
escamotear o custo de exploração do imóvel. Como é que é feito isso? 
A válvula que eles encontram, os peritos, é que deve ser adotado um regime de 
matagem. Por esse regime de matagem eles imaginam que haveria alguém interessado 
em arrendar as terras do proprietário e ele exploraria. Então, o preço que ele colocou da 
madeira é o preço da madeira em pé. E o arrendatário é que arcaria com o custo de 
exploração e o beneficiamento, a venda para o beneficiamento dessa madeira na 
serraria. Esse raciocínio, esse sistema do chamado regime de matagem poderia até ser 
utilizado em condições ideais de uma floresta plantada, uma floresta plana, uma floresta 
em que haveria uma seleção genética de sementes, uma situação em que estaria 
próxima das entradas para o escoamento da produção, próxima da serraria e tudo o 
mais. Acontece que, nesses locais, é muito comum que, dentro da mesma propriedade, 
você tenha altitudes que variam de 20 a mil e quinhentos metros. Quando a gente desce 
para Santos, ali são de 700 ou 750 metros. Ou seja, é o dobro disso. Como é que 
alguém, como é que esse arrendatário iria retirar uma canela que está a mil e 500 metros 
de altura? Ele está quase que no nível do mar. Você teria que ter maquinaria de última 
geração, sofiscadíssimo, você teria que fazer obras de arte, obras de engenharia, 
construir pontes, construir estradas primárias e secundárias. Aquilo é inviável. Você só 
poderia falar desse regime de matagem se houvesse uma estudo sério, da viabilidade 
econômica desse empreendimento imaginado pelo perito. Só que, lamentavelmente, 
esse método começou a ser utilizado desde o início dessas perícias e vem sendo 
acolhido sem maiores discussões. Ou seja, o método, em si, já propicia toda essas 
fraudes. A gente não descarta o fato de que, eventualmente, se pode usar esse método e 
chegar, realmente, a um valor justo. Mas precisa ser feito com critério, o que não é o 
caso. 
Mais duas questões breves e já encerro a explanação.  
A primeira é referente aos juros compensatórios. Os juros compensatórios são 
responsáveis, em grande parte, por esse valor astronômico, esse valor estonteante. 
Então, naquele caso do exemplo do imóvel avaliado, singelamente, em 300 milhões de 
Reais, se esse imóvel se situa numa área, vamos supor, do Parque Estadual do 
Jacupiranga, a restrição é de 1969, 12% ao ano, a cada 8 anos ele vai dobrando. Então, 
esse imóvel que foi avaliado em 300 milhões vai pular para a casa dos 2 bilhões de 
Reais, um imóvel como esse que descrevi, aqui, com a altitude que varia de zero a 1.500, 
com título de propriedade emprestável, destituída de qualquer benfeitoria, infestada por 
posseiros, esse imóvel pode atingir até 2 bilhões.  
Qual é a justificativa, qual é o fundamento para os juros compensatórios? Eles são de 
criação pretoriana, não existe na lei, foram os tribunais que criaram esses juros 
compensatórios e os juros compensatórios visam compensar o proprietário pela perda 
antecipada da posse. Com a perda antecipada da posse se entende que o proprietário 
perdeu a renda.  
Voltando ao caso do casal de idosos, dos velhinhos, se eles tiveram imóvel 
desapropriado e eles precisaram buscar outros com as mesmas condições, 
provavelmente eles pagaram no valor de mercado, do aluguel, de 1%. Durante muito 
tempo o valor dos aluguéis dos locativos era calculado na base de 1% do valor do imóvel. 
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Essa foi a idéia e a idéia é justa, é generosa, não há dúvida nenhuma Só que, nesses 
casos, é uma distorção completa e absoluta, porque essas pessoas jamais exploraram o 
imóvel. Você está indenizando a perda de uma renda que o proprietário nunca obteve, 
ele nunca explorou aquele imóvel. Aquele imóvel quando muito poderia ser oneroso, dá 
prejuízo, lucro jamais.  
 Então, esse acolhimento também automático e indiscriminado, leva a esses absurdos e 
aqui também a perícia não é neutra não : os peritos de maneira sempre geral sempre se 
recusam a responder os quesitos que normalmente a Procuradoria do Estado pergunta 
se havia essa exploração prévia do imóvel. Ali, você verifica que aquela propriedade era 
especulativa, ele jamais explorou. O fato de ter sido criado um parque não criou qualquer 
limitação, ele não perdeu nenhuma renda com aquilo e isso vem sendo feito. Ou por 
outra, ainda que ele conseguisse entender que ele explorava, que ele tinha renda, esse 
cálculo de 1%, vale, ou pelo menos valia no passado para os imóveis urbanos, imóvel 
rural nenhum gera uma renda equivalente a 1% do seu valor ao mês. Isso pode valer a 
renda do imóvel de 1% pode valer para o imóvel urbano, mas para o imóvel rural não. 
Então, é uma outra erronia que vem grassando aí há muito tempo. 
Uma última observação é em relação à própria lei de improbidade quando o perito faz 
uma declaração falsa, quando ele subestima os fatos da indenização, ele falta com os 
deveres de honestidade, de imparcialidade e de lealdade às instituições. Então, isso já 
caracteriza a improbidade, isso já é suficiente para o Ministério Público buscar a 
responsabilização do perito, ou de qualquer outro agente público que tenha feito essa 
declaração falsa. Se, eventualmente, o perito recebeu propina, é também a 
responsabilização pela Lei de Improbidade, só que aí em outro artigo. As penas são mais 
ou menos semelhantes e, por fim, se o juiz acolhe um laudo absurdo desse e fica 
configurado culpa grave do juiz, ele também responde. Os atos jurisdicionais típicos 
também não se afastam do império da Lei de Improbidade, isso vale para o promotor, 
vale para o Procurador do Estado, vale para todos ali. Logicamente, em torno de uma 
perspectiva adequada à causação desse prejuízo. 
Então, em resumo, a Lei de Improbidade alcança aqueles quem quebra aqueles 
princípios de honestidade, de moralidade e lealdade às instituições e quem aufere 
enriquecimento ilícito, e o exemplo típico é o caso da propina e quem causa lesão ao 
Erário, através de um ato de improbidade, que é o caso do acolhimento de uma 
indenização manifestamente absurda e que poderia configurar a culpa grave do juiz. 
Então, essas seriam as considerações e depois algum aspecto mais prático, deixaremos 
reservado para as indagações. 
 
O SR. PRESIDENTE - MILTON FLÁVIO - Antes de passar ao Deputado Salvador 
Khuriyeh, quero apenas relatar o retorno à esta comissão do Deputado Gondim, para que 
isso fique registrado. 
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Como tem sido praxe, esse trabalho o senhor vai 
apresentar e deixá-lo junto à CPI ? 
Dr. Marcelo, com base nesse seu entendimento, que acabou sendo uma outra aula, hoje 
tivemos duas aulas preciosas aqui, parece que o senhor atuou em alguns processos, que 
acabou dando origem inclusive, à condenação de alguns peritos. É isso? 
 
O SR. MARCELO - O que acabou foi o seguinte : em 96 foi editado esse aviso da 
Procuradoria Geral determinando a intervenção nos processos e até aí, a função seria de 
"custos légis" (?) como fiscal da lei. Nesses processos, à época estávamos na Promotoria 
do Ecossistema Mata Atlântica, promotoria ambiental regional, e atuamos perto de 30 ou 
40 casos e pudemos constatar irregularidades em quase todos os processos. Então, com 
base nisso foram instaurados inquéritos civis para apurar improbidade do agente público. 
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Acontece o seguinte, como o inquérito civil é instruído? Como tenho a comprovação da 
improbidade ? É através de um laudo pericial que comprove que aquilo que um perito 
está dizendo que vale 370, não vale nem 10. E essa perícia foi obtida junto ao IPT e junto 
ao INPE, que fizeram essa primeira perícia do Ministério Público. 
O caso é exatamente esse: o perito avaliou em 370 milhões a propriedade e o IPT e o 
INPE que embora não tenham feito o valor do imóvel, a finalidade era mostrar os erros da 
perícia e não propriamente o valor do imóvel, verificaram que aquele imóvel poderia valer 
de 10 a 12 milhões. Então, com base nisso, foi intentada a primeira ação por improbidade 
contra os peritos. Fora isso, foram intentadas algumas ações penais por falsa perícia. 
Agora, nesses inquéritos civis estamos com uma limitação que é o nosso nó gótico(?), o 
problema que das perícias. Embora a lei estabeleça que esses órgãos públicos devam 
atender as requisições do Ministério Público, isso na prática não é muito fácil, às vezes, 
não podemos tentar almejar o impossível, o fato é que alguém pagou o almoço, alguém 
arca com o custo dessa perícia. É nesse momento que estamos com a dificuldade de dar 
continuidade desse trabalho em função da falta de perícia. 
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perdão, Dr. Marcelo, por que ? Por que não há peritos 
da parte do Estado, no ITESP, enfim, na Procuradoria ? 
 
O SR. MARCELO - Exatamente. Esses processos estão no IPT e no INPE; no IPT, 
principalmente. Acho que são 18 inquéritos civis, 17 porque um já foi proposta de ação, 
que estão ali aguardando a perícia. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Esses processos que já houveram um resultado da 
ação penal, o Estado conseguiu a sustação do pagamento, da condenação da emissão 
dos títulos precatórios para efeito de pagamento ? Houve suspensão desses processos ? 
 
O SR. MARCELO - Esses processos que ingressamos com a ação de improbidade ainda 
não foram julgados, o juiz determinou que fosse feita uma nova perícia ali no caso. A 
causa matriz, aquela primeira causa em que se verificou a improbidade ainda também 
não foi julgada. Agora, vejam, os critérios do Ministério Público na escolha desses casos 
diferem do interesse do Estado. O Estado tem o interesse em que ? O Estado tem 
interesse em verificar as irregularidades justamente nesses que já estão no precatório. 
Agora, da parte do Ministério Público o interesse é verificar o ato de improbidade, 
independentemente, se o caso já foi julgado, se já está no precatório, se não está no 
precatório. Porque temos um outro problema, Deputado, a lei de improbidade é de 92, os 
casos que estão no precatório, provavelmente, as ações foram intentadas e eventual 
improbidade foi cometida antes da Lei de Improbidade e isso já nos limita muito, embora 
haja um outro instrumento jurídico que é a Lei Bilac Pinto, que nada mais é do que uma 
ação de indenização com base no artigo nº159 do Código Civil : " Todo aquele que causa 
dano, deve indenizar." Mas ela se limita à essa indenização, a responsabilização por 
improbidade que estabelece suspensão dos direitos políticos, impede a pessoa de 
exercer a função pública, estabelece a multa de três vezes, de até 100 vezes a 
remuneração que ela auferia, a multa de impedimento e a multa de três vezes o que ela 
recebeu indevidamente, todas essas sanções não podemos postular em atos que 
aconteceram antes da lei de 92. Essa é uma das nossas dificuldades. Agora, se me 
permitem, acho que tem tantas outras providências que para nós ficava difícil, mas quem 
sabe a CPI poderia ajudar : quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, o 
Ministério Público precisa pedir para o Judiciário e para nós, uma vez comprovado que o 
valor está superavaliado, já tenho um fundamento para a ação de improbidade. Não 
preciso pedir ao Judiciário quebra de sigilo, tenho dificuldades de peritos e que constatem 
eventual aparecimento de propina na conta de alguns peritos, mesmo porque propina 
normalmente não é pago em cheque. Então, temos essas dificuldades práticas da nossa 
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parte para o ingresso com a ação de improbidade, precisamos de perícia. A própria 
Constituição do Estado também se não me engano, artigo nº 97 estabelece que essas 
instituições devem atender às nossas requisições, mas insisto, essas perícias custam 
dinheiro. Então, na prática, não é muito fácil conseguir isso. Agora, teria uma outra linha 
de investigação, que para a ótica da improbidade, ainda mais com aquelas limitações, 
não resolvemos deixar de lado, pelo menos nesse primeiro caso, essa linha e que, se me 
permitem, talvez a CPI pudesse colaborar. 
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Tudo isso está sendo anotado, Sr. Presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE - Está sendo registrado pela gravação. 
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Só uma consideração : parece-me que, a grosso modo, 
esse custo que o Estado teria em adequar a sua estrutura com peritos para poder dar 
agilidade aos processos, não precisaríamos muito mais que uma única indenização 
dessa para cobrir todo o custo. 
 
O SR. MARCELO - Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Se esse primeiro trabalho e 
depois, inclusive, esse trabalho tem sido melhorado, temos o técnico Dr. Paulo (?) que 
depois desse caso do IPT e do INPE, parece-me que houve um outro caso que eles 
usaram esse método, mas aprimoraram, melhoraram ainda mais esse método. Se essa 
primeira providência, se esse recurso material assistisse ao próprio procurador do 
Estado, porque vejam o Ministério Público atua nesse caso por legitimação 
extraordinária, é quando a legitimação ordinária falha. E no caso falhou não por culpa da 
procuradoria do Estado. Se a procuradoria dispusesse desde logo desse apoio técnico, 
provavelmente, teríamos abortado essa indústria da indenização no primeiro caso. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Estou satisfeito, Sr. Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - Doutor, quero fazer algumas perguntas. Não sei se perdi, quantas 
ações, quantas situações, o senhor já investigou, já encaminhou ? 
O SR. MARCELO - Olha, que foram objetos de inquérito civil, foram 18. Uma, já foi 
proposta ação. Então, tem 17 inquéritos civis por improbidade que estão no IPT e que 
ainda não têm solução por falta de recursos para essa experiência. 
 
O SR. PRESIDENTE - Só para ter uma idéia, há quantos anos esses inquéritos que 
foram formulados aguardam o parecer técnico do IPT ? 
 
O SR. MARCELO - A primeira perícia, que foi onde foi desenvolvida todo esse material o 
IPT e o INPE, demorou perto de um ano para ser realizada. Demorou pela complexidade, 
pelo ineditismo para eles desse trabalho e também porque não havia como estabelecer 
uma prioridade absoluta, que eles se detivessem apenas naquele caso. O INPE, 
inclusive, é uma instituição federal, trabalhou de graça durante todo esse tempo. Então, 
isso tudo levou a essa demora. Demorou-se mais de um ano para se fazer um. Agora, 
tem os demais ali há mais de um ano que estão lá. 
 
O SR. PRESIDENTE - Doutor, só para nossa informação, sei que eventualmente, sua a 
memória pode não ser suficiente para se lembrar, o senhor se recorda, até porque houve 
a nossa intenção de trazê-los aqui, quais foram os peritos investigados ? 
 
O SR. MARCELO - Posso pegar depois a lista completa, mas vou deixar os documentos. 
São : José Eduardo Narciso, esse já está sendo processado por improbidade; José Luiz 
Neves Lorena; José Lasmar (?) Filho; Carlos Eduardo Almeida Braga; Pimentel, acho que 
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é Carlos Pimentel, depois tenho o nome Carlos Eduardo Pimentel. Como disse, esses 
peritos para utilizar esse método se valiam de um engenheiro florestal que fazia esse 
inventário florestal. 97% do valor da indenização desrespeita esses produtos florestais. 
Esses engenheiros florestais que eles utilizavam eram : Jorge Ometo (?) e Sérgio Bianchi 
Farjato (?). 
 
O SR. PRESIDENTE - Todos eles usavam os mesmos ... 
 
O SR. MARCELO - Todos, em todo o Estado de São Paulo se adotou o mesmo 
receituário, todos adotaram esse método. 
 
O SR. PRESIDENTE - Gostaria que V.Sa. nos repetisse o nome desses dois engenheiros 
florestais que subsidiavam esses peritos.  
  
O SR. MARCELO - Jorge Ometo. 
 
O SR. PRESIDENTE - O segundo ? 
 
O SR. MARCELO - Sérgio Bianchi Farjato (?). 
 
O SR. PRESIDENTE - Quer dizer, eles, na verdade, davam sustentação aos laudos dos 
peritos ? 
 
O SR. MARCELO - Exatamente. Eles é que faziam o inventário florestal. 
 
O SR. PRESIDENTE - Só mais uma pergunta para deixar registrado, no fato ou na 
situação em que V.Sa. ajuizou uma ação de improbidade contra José Eduardo Narciso, 
qual foi a base da improbidade ? Foi essa proposição de área ? Foi o inventário 
inadequado ? Foi só a constatação que de fato o valor era discrepante do valor de 
avaliação, ou das avaliações feitas ? Ou foram constatadas outras irregularidades ? 
O SR. MARCELO - Foram constatadas todas. O título nesse caso dizia que as terras 
começavam nos confrontos dos colonos europeus, se não me engano, e terminavam nas 
goiabeiras, qualquer coisa assim era a descrição do título. Ali, o vendedor já dizia que 
não se responsabilizava pelos vícios da invicção (?), e que o comprador tinha ciência que 
ali havia posseiros, e não se responsabilizava pela exatidão da descrição. E mais do que 
isso, havia comprovação de que ali era terra devoluta na parte de São Paulo, porque 
esse imóvel está parte em São Paulo e parte no Paraná. Na parte de São Paulo, já havia 
a comprovação disso e dizia que embora houvesse esse título, na verdade, há uma 
planta de algum órgão oficial que dizia que aquela área seria de propriedade dos autores. 
Então, por isso, ele entendia que devesse fazer avaliação e tudo o mais. 
A parte do Paraná, ali não era parque era APA, inclusive, uma apa instituída pelo governo 
federal e não do Paraná. O Estado do Paraná está sendo julgado aqui, inclusive, o 
governo do Paraná é intimado pelo "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, quer dizer, o 
Estado do Paraná nem está sabendo o tamanho da condenação dele, porque ele avaliou 
em valores singelos o imóvel, em 325 milhões, mas era por um quinhão de 87%, se fosse 
o imóvel todo daria esses 370 milhões em valores singelos. Ele não menciona que ali 
havia posseiros e ele adota todo aquele método de superavaliação que na primeira 
explanação dei a título de exemplo, mas é justamente nesse caso. 
 
O SR. PRESIDENTE - Doutor, só uma situação, esse perito José Eduardo Narciso, só 
para que V.Sa. tenha conhecimento, num primeiro levantamento que a Procuradoria da 
Casa fez a pedido dos membros desta comissão das 900 ações que verificamos, ele foi 
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perito em 65 delas. Só para termos a idéia de que se de fato ele impro...(?) o tamanho do 
rombo que ele pode ter provocado : quase 10% das ações já investigadas. Agora, o juiz 
dessas ações, não teria condições de eventualmente de coibir esse tipo de abuso ? 
 
O SR. MARCELO - Bom, vou falar mais ou menos sobre o que acho que aconteceu dos 
juizes de maneira geral : essas regiões em que se localizam esses espaços ambientais 
se situam normalmente ou no Vale do Ribeira, ou no Litoral Norte. No Vale do Ribeira 
naquele finalzinho do litoral sul. Naquela região, normalmente, há uma rotatividade muito 
grande de juizes, há uma falta de estrutura muito grande, um volume absurdo de 
processos. 
Então, o que tenho impressão do que aconteceu é que havia um certo automatismo no 
julgamento, porque num caso desses para o juiz muitas vezes, ele vai julgar usando o 
seguinte chavão " o perito é a pessoa equidistante aos antagônicos e interesses das 
partes, e, que, portanto, o seu trabalho e o seu laudo é o que merece a acolhida." 
Normalmente, é isso o que acontece. 
Estávamos numa época, da metade dos anos 80 para cá, com alguns períodos 
inflacionários que ultrapassavam 1000% ao ano. Então, o que acontecia ? Normalmente, 
os peritos colocavam no preço da avaliação uma dívida de valor que dificultava ao juiz 
verificar enquanto ele estava condenando o Estado. Ou, por outra, ele entregava o laudo 
vamos supor que ele ia entregar o laudo agora em abril, só que ele colocava com os 
valores de janeiro, dizendo que a pesquisa que ele fez se reportava aquele valor. Então, 
o juiz entregue em abril, ele ia apreciar, julgar o caso mais ou menos em setembro ou 
outubro. Então, ele não tinha a menor noção do valor que ele estava condenando o 
Estado. Acho que em grande parte dos casos aconteceu por isso por esse "cochilo", 
vamos dizer assim, de não ter verificado, não por má fé do juiz, mas porque eles não 
sabiam na maior parte dos casos em quanto estavam condenando o Estado. 
O SR. PRESIDENTE - Desculpe-me, estou até abusando de sua paciência, mas é 
porque nos depoimentos anteriores, nos depoimentos de outras reuniões que realizamos, 
tivemos a informação, por exemplo, que um determinado advogado que será convocado 
para vir aqui à CPI, ingressou inicialmente como ele era advogado da parte. Hoje, ele tem 
perto de 80 ações, 30 das quais ele representa os proprietários, e em outras 50, 
aproximadamente, ele é o próprio proprietário. Seguramente, esse advogado adquiriu 
essas terras em tempos mais recentes, e, portanto, dentro dessas avaliações que o 
nosso Dr. Antonio ...(?) colocou seria de fácil verificação de comparar o valor de compra 
dessa propriedade e o valor que hoje ele reivindica na ação. Mais uma vez pergunto : o 
Judiciário paulista e brasileiro não tem condições de per si fazer uma confrontação, e 
uma verificação, ou não teria uma obrigação de verificar porque não é uma ação, mas 
são 80 ações de um mesmo proprietário, numa mesma área adquirida mais 
recentemente com toda a certeza.  
O Judiciário não teria por obrigação enquanto instituição de auxiliar o Estado, de auxiliar 
o cidadão que é inclusive quem paga os seus honorários e os seus proventos em ação 
desse tipo que, na minha opinião, sugere efetivamente aquilo que a imprensa rotulou 
como " da máfia das desapropriações nas áreas ambientais" ? 
 
O SR. MARCELO - Deixem-me estender um pouquinho nessa resposta : o que acontecia 
nesses casos começou a se firmar uma jurisprudência dizendo que o valor da mata, dos 
produtos florestais deveriam ser indenizados. Como já falei, o método em si, é muito 
difícil na prática se for feito um inventário florestal criterioso, tudo como manda o figurino, 
isso demanda muito tempo e muito dinheiro. 
Então, normalmente, é um método muito difícil de na prática você utilizar e que forneça o 
valor real. Nessas ações, não sei por que, esses critérios que estão na lei, na justa 
indenização, eles são olimpicamente desconsiderados tanto pelos juizes e os peritos 
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jamais cogitam daqueles critérios que estão na lei. E, por mais que a Procuradoria do 
Estado, e depois o próprio Ministério Público, insistissem em que esses critérios é que 
deveriam pautar o valor da justa indenização, durante muito tempo isso não foi ouvido. 
O que acontecia ? Se formou essa jurisprudência dizendo que a mata deve ser 
indenizada. O problema não é indenizar a mata, o problema é quanto está se pagando 
pela mata.  
Então, tivemos a seguinte situação : quem advoga sabe da dificuldade que é fazer chegar 
um recurso especial, ou um recurso extraordinário em tribunais superiores, 
especificamente para o Superior Tribunal de Justiça. É dificílimo, porque na prática tudo 
envolve o revolvimento de provas, o que impede o conhecimento do recurso especial. 
Acontece que essa questão já estava mais ou menos pacificada no Tribunal Superior de 
Justiça. Então, todos esses casos de super - indenização milionária em área ambiental, o 
proprietário que, eventualmente, tivesse perdido ou não tivesse a procedência da sua 
ação conforme o estabelecido no laudo, ele recorria para o tribunal, que, 
automaticamente, já havia aquela decisão padrão e acabava sendo conhecido e provido 
o recurso especial. Isso fazia prevalecer o laudo. Posteriormente, o Superior Tribunal de 
Justiça percebeu, segundo as palavras do próprio presidente daquele tribunal, " isso aqui 
não é um problema jurídico, isso aqui é um problema moral."  
Fico muito a vontade para falar isso porque atuo na cidadania em Guarulhos, então, 
constato ato de improbidade aos borbotões todo o tempo e posso garantir que não há 
nada de potencialidade lesiva ao Estado ou ao Erário tão grande, ou que possa ser de 
longe comparado com o que acontece aqui. Aqui, seguramente, é a maior fraude da 
história, talvez nem a Máfia italiana tenha movimentado os valores que pode movimentar 
essa daqui. Mas voltando ao caso do Superior Tribunal de Justiça, ele falou que aqui o 
problema aqui é moral. A partir disso e também o posicionamento do Ministro José 
Delgado, isso começa a ser revertido lá. eles já estão conhecendo recurso especial só 
que dessa vez os intentados pelo Estado, e tem conseguido mudar isso aí. Acho que me 
perdi um pouco. 
 
O SR. PRESIDENTE - Acho que a resposta foi suficiente. Para completar dentro dessa 
linha que estamos colocando dos peritos e da justiça, só para nos ajudar : se nas suas 
investigações o senhor trabalhou na investigação desses peritos, que são pelo menos, 
três ou quatro e tendo conhecimento desses dois outros engenheiros que subsidiaram 
esses laudos, se pelo menos de ouvir falar, V.Sa. teve informações que eventualmente 
eles poderiam ter tido, ou ter demonstrado enriquecimentos incompatíveis com os seus 
eventuais ganhos. 
Estou colocando isso porque acho que teremos que nos debruçar sobre isso. Ou se o 
Ministério Público fez eventualmente, ou pôde fazer, ou tentou fazer a abertura dessas 
contas dessas pessoas para que pudéssemos demonstrar se efetivamente existem 
indícios que eles podem ter se beneficiado de uma ação criminosa nessas situações. 
 
O SR. MARCELO - Olha, a única coisa que tenho é por ouvir dizer que o perito José 
Lasmar (?) teria 42 propriedades em seu nome naquela região do Vale do Paraíba e do 
Litoral Norte, mas é a única informação que tenho. Agora a informação que também 
tenho, e é também por ouvir dizer, é que esses proprietários, isso quando não há contrato 
de gaveta que o próprio advogado é que é o proprietário, entra com a ação em nome de 
terceiros, só que tem um contrato de gaveta, ou seja, a indenização reverte para o 
próprio advogado. Isso já ouvi dizer que acontece com muita freqüência. Agora, o que o 
pessoal lá da região comenta muito, é que essas pessoas compraram essas 
propriedades grande parte na época em que havia muita facilidade para empréstimo e 
concessão de benefícios fiscais, concessão do IBDF, essas coisas. Então, elas 
compravam e sabiam de antemão que aquele título não era confiável, que aquele título 



 145 

era sujeito a chuvas e trovoadas, sabiam que ali havia posseiros, sabiam de tudo isso 
mesmo. Só que isso servia para ostentar um certo patrimônio e conseguir o que eles 
chamam de alavancar o empréstimo. 
Então, parece que foi essa situação que levou essas pessoas a adquirir essas áreas. E 
aí, parece que houve o "boom" dos anos 80 de ingressar com esse tipo de propositura, 
ou seja, aquele proprietário que até, então, nem sabia chegar ali no local se animou para 
ingressar com esse tipo de ação. Mas, então, o que sei por ouvir dizer é isso. Agora, 
recebimento de propina, não sei. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, pelo grau de conhecimento que o Dr. 
Marcelo demonstrou aí em respeito a essa questão, e especialmente, pela gravidade das 
afirmações que ele fez nessa última manifestação, de certa forma exemplificando que 
nem a máfia da Itália tenha movimentado tanto recurso como a que se movimenta nesse 
caso. 
 
O SR. PRESIDENTE - Gostaria de fazer um aparte, corroborando a impressão que V.Sa. 
tinha e que de fato nós mexíamos, e apenas para exemplificar, o presidente da 
Associação de Credores que veio aqui e que durante o seu depoimento ele conversou 
com os deputados e perguntou a este presidente se eu tinha idéia do vespeiro com o qual 
eu estava mexendo. 
 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Exatamente, Sr. Presidente, é sobre isso que gostaria 
de falar. Desde o princípio tínhamos idéia de onde estávamos mexendo. Acho que o 
cuidado com que esta CPI fez revestir o seu trabalho até agora mostra para nós, neste 
instante, que agimos de modo correto. Porque poderíamos há uns três meses ter 
chamado aqui um outro perito, te-lo condenado publicamente e certamente na chegar 
aonde esta CPI deveria chegar. Acho que o modo de agir desta CPI foi absolutamente 
correto e, depois dessas duas manifestações de hoje, não tenho mais dúvida de que 
temos muito trabalho pela frente. Não conheço o procedimento legal mas quero sugerir 
ao presidente que procure estudar com a nossa Assessoria, especialmente com o 
Procurador Geral do Estado e outras autoridades que tenham responsabilidade, de certo 
modo, com o zelo da coisa pública, especialmente no caso do Ministério Público, para 
que possamos contar com a presença do Prof. Telejinsk e do Dr. Marcelo Daneluzzi 
auxiliando nossos trabalhos. Tenho convicção de que teremos muita coisa séria pela 
frente para mexer. 
 
O SR -Consulto do Dr. Marcelo e o Dr. Telejinsk se dispõem a nos subsidiar desde que 
autorizados pelas suas instituições. O Dr. Filomeno já se manifestou no sentido de que 
teria essa disponibilidade . Acho fundamental que o IPT seja convocado para vir aqui nos 
dizer quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações e a CPI tem obrigação 
de depois conversar com o Governador do nosso Estado para criar mecanismos que 
permitam a aceleração dessas avaliações. Acho que é fundamental instrumentalizar o 
Estado, dar condições de se ressarcir, se proteger. O nobre Deputado Newton Brandão 
tem toda razão quando diz que o Estado é frágil para enfrentar essa máfia e agora, 
quando o nosso promotor diz que ela é maior do que a máfia italiana acho que o Estado é 
incompetente no sentido de ter instrumentos disponíveis para esse enfrentamento. Mas 
acho que se a CPI fizer isso já faz muito. Gostaria de saber se podemos convocar o 
presidente do IPTpara vir aqui para nos esclarecer e se podemos fazer de fato uma visita 
ao Dr. Filomeno, para reivindicar o apoio do Dr. Marcelo e de outros que puder sugerir. 
 
O SR . - O que se faz necessário, em primeiro lugar, é convencer, sensibilizar o governo 
com o que esta CPI já ouviu, da necessidade de dotar os órgãos do Estado, 
especialmente IPP IPESP e Procuradoria Geral do Estado de corpo de profissionais em 
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condições de assessorar o Estado para este corrigir os problemas e até evitar que o 
Estado gaste a com isso. É possível perceber com relativa facilidade que apenas a área 
que o Estado trata, com a prefeitura de Caraguatatuba, que é a área que sai de cofre 
público e entra para cofre público, só o que o governo deverá economizar nessa área é 
mais do que suficiente para pagar todos os profissionais que vão estar assessorando o 
Estado para evitar que essa máfia prospere e corroa os cofres públicos do Estado de São 
Paulo. 
 
O SR . - Para efeito de esclarecimento, primeiro é uma coisa que nos tranqüiliza: esta 
Comissão, nem que ganhe importância, seguramente buscando o Dr. Marcelo, o Dr. 
Antônio, estamos fugindo das luzes dos holofotes. Não porque não entendemos, mas 
porque pretendemos fazer o que fazíamos até agora que é dar consistência a esta 
Comissão. Mas não tenho dúvidas de que, no momento oportuno, muito mais do que a 
preocupação com a punição de eventuais culpados, acho que a imprensa paulista e 
brasileira terá um grande papel no sentido de divulgar o que está acontecendo não nesta 
CPI mas nesta área porque acho que ela também será fundamental para pressionar a 
justiça federal no sentido de começar a reformular essas posições que por enquanto tem 
sido quase que exclusivas ou individuais. Alguns desembargadores, alguns juristas 
começam a se pronunciar . Percebemos a dificuldade e m se fazer críticas à Justiça até 
no sentido de tentar preservar essa instituição que é fundamental ao país. Mas não é 
nosso papel e não vamos contribuir se não fizermos uma crítica correta, adequada e que 
obrigue a Justiça a repensar esses papéis . Por outro lado eu queria dizer que nós 
também podemos prorrogar a nossa Comissão; ela não tem prazo a não ser no 
encerramento do ano legislativo. Portanto, acho que não devemos nos preocupar em 
abreviar nossa investigação e limitar. Pelo contrário, acho que na medida em que houver 
conseqüências, produzir efeitos temos de efetivamente ir em busca do que seja 
importante para o Estado. Aí, como disse o nobre Deputado Newton Brandão, e 
desculpe-me por citar sempre V.Exa., quando falamos Estado nos referimos ao cidadão. 
É esse o objeto de nossa preocupação. Lembro-me que no final de uma de nossas 
reuniões um jornalista me perguntava se estávamos preocupados em proteger o Estado 
e eu disse. Eu disse: estamos muito preocupados em proteger o Estado porque ao 
proteger o Estado pretendemos proteger o cidadão. Agora, se você está me perguntando 
se quero proteger o governador, não. Até porque o governador tem muito pouco que ver 
com os fatos que estamos investigando, que são fatos que têm 20, 30 anos de evolução. 
Agora, obrigação de proteger o Estado esta Comissão tem, aliás ela foi criada com esse 
objetivo e vai chegar às últimas conseqüências nessa direção. Mas o artigo 28 do nosso 
Regimento Interno diz que poderão participar dos trabalhos das comissões como 
membros credenciados e sem direito a voto técnicos de reconhecida competência ou 
representantes de entidades idôneas que tenham legítimo interesse no esclarecimento do 
assunto submetido à apreciação das mesmas. Essa credencial será outorgada pelo 
presidente da comissão por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer deputado ou 
da entidade. Portanto podemos, sempre que julgar conveniente, credenciar pessoas que 
entendamos importantes para subsidiar os trabalhos e poderão participar como membros 
credenciados da CPI dando-nos suporte para sustentar nossas investigações. 
O SR . - Eu peço permissão a V.Exa. para transformar minha sugestão em requerimento. 
O SR . PRESIDENTE MILTON FLÁVIO - Eu já aceito o requerimento verbal de V.Exa. e 
o submeto à aprovação. Na medida em que temos do dois convidados de hoje a 
disposição manifesta. Queremos saber a se a Comissão outorga ao presidente o direito 
de considerar membros credenciados desta CPI os doutores Antonio Telejinsk e Marcelo 
Daneluzzi. (Pausa.) Aprovado por unanimidade. Daqui para a frente são considerados 
membros credenciados desta Comissão e outras vezes serão solicitados para nos ajudar 
e V.Sa. já poderia informar do Dr. Filomeno no sentido de que a Comissão já está 
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requisitando essa oportunidade e vamos trabalhar em conjunto sim. Dr. Marcelo e Dr. 
Telejinsk, quero fazer aqui um registro que talvez não seja importante, mas é da gratidão 
que esta Casa tem pelo trabalho que V.Sas. vêm desenvolvendo. O convite aos Srs. foi 
feito em função da iniciativa que tiveram no passado de denunciar, investigar e apontar 
caminhos que esta CPI pretende trilhar. Agradeço também pelo depoimento dos Srs. que 
nos deram duas aulas, aulas de cidadania que devemos incorporar e até tomar como 
exemplo e incentivo a que efetivamente possamos continuar dando ao nosso mandato a 
dignidade daqueles que têm clareza e consciência do papel que o Legislativo precisa 
desempenhar num país que, embora tendo 500 anos, ainda dá impressão que não saiu 
da incubadora do ponto de vista de cidadania. O último agradecimento é por terem se 
disposto a nos ajudar. Acho que é fundamental e pretendemos incluir nesse caminho 
outras contribuições do mesmo porte. E vou aqui reiterar, Dr. Marcelo e Dr. Antonio, e 
usar a opinião que não é de um de nós mas do conjunto: temos convicção, desde o 
primeiro momento, que esta CPI teria tanta importância para o Estado de São Paulo que 
nós não tínhamos que nos preocupar porque no momento oportuno, pela sua importância 
capital para o Estado de São Paulo, ela teria da sociedade o reconhecimento, na medida 
em que os resultados fossem sendo apresentados. Tenho convicção de que 
efetivamente, pela seriedade com que todos os membros têm trabalhado, nenhum de nós 
até agora escorregou, numa postura que tem sido absolutamente unânime, esta CPI 
marcará nesta Casa um divisor de águas no comportamento das CPIs que, 
diferentemente de outras, que começam com muitas luzes, de repente esbarram na 
própria informação que a imprensa traz, hoje, e que passa pelo crivo da sociedade para 
saber se elas cumpriram ou não cumprirão seus papéis. Tenho certeza que esta pelo 
menos vai tentar. Se não chegarmos lá é por incompetência ou incapacidade mas não 
por falta de disposição de trabalhar com seriedade. 
 
O SR NEWTON BRANDÃO - Numa primeira reflexão, há algum tempo parece que o 
nosso tema era muito simples. Era ver a titularidade - parece muito simples -; segundo, 
nas avaliações e terceiro no (?) Para nós que somos descendente de português é muito 
fácil, pão-pão queijo- queijo . No entanto já tivemos oportunidade de ouvir aqui 
advogados que tratam desse tema para particulares que estão tão certos das suas 
vitórias escandalosas que, ao estufarem o peito para fazer o seu pronunciamento para 
que é um desafio a esta Comissão. Então, os Srs. devem imaginar a minha profunda 
alegria, hoje, de ouvir esses dois ilustres doutores das áreas em que atuam e nos trazer 
esse ensinamento que é mais do que subsídio. Acho que propor convida -los para, mais 
do que colaborar, mas assessorar esta Comissão, é trilhar o caminho certo. E aqueles 
que a esta Comissão vieram com a certeza absoluta dos bons resultados que teriam 
acredito que depois de ouvir aqueles que se manifestaram vão ter de repensar muitas 
coisas. São direitos adquiridos, é a coisa julgada coisas das quais muitas vezes eles se 
ufanam mas se esquecem que estamos vivendo um novo tempo, uma nova perspectiva e 
a sociedade espera novas soluções. Por isso cumprimento os ilustres doutores que nos 
brindaram com a palestra, cumprimento o presidente por essa luta terrível junto com o 
nosso relator, e essa assessoria que procura colaborar da melhor forma possível. Tenho 
certeza absoluta de que estamos no caminho certo . E quando falo do IPT, primeiro, um 
dos fundadores é parente meu e eu o elogio, ele é professor na Politécnica . Mas o IPT 
não é esse deus infalível . Ele é maravilhoso, é muito útil, deve ser aprimorado etc. Eu fui 
prefeito de cidades onde o IPT tem obras que são escandalosamente ruins. Por que? 
Porque eles fazem experiência também com a coisas pública. Falo de moradias 
populares. Não quero criar polêmica, o IPT é muito bom mas vamos endeusar, 
acompanhar a procissão. Mas, tem coisas que precisam ser analisadas no IPT, no intuito 
de sua melhoria. Quando prefeito e precisava de qualquer coisa eu recorria ao IPT. E 
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estamos sentindo necessidade, como o presidente falou, de convidar o IPT para trazer as 
suas dificuldades para ver em que podemos colaborar. 
 
O SR PRESIDENTE Milton FlÁvio - Tem a palavra o Dr. Marcelo para suas 
considerações finais. 
 
O SR MARCELO DANELUZZI - Estou pedindo a juntada das cópias das Portarias que 
inauguraram os inquéritos civis e a cópia da inicial da primeira propositura de ação civil 
por ato de improbidade administrativa de um dos peritos. 
 
O SR PRESIDENTE MILTON FLÁVIO - Agradecemos a participação de todos e já os 
convidamos, inclusive os novos conselheiros membros a comparecerem na próxima 
quarta-feira pois já temos reunião marcada para as 10horas e 30 minutos.  
  
O SR LUIZ CARLOS GONDIN - A reunião com o governador será quando? Os dois serão 
convidados? 
 
O SR PRESIDENTE MILTON FLÁVIO - Preciso marcar com o governador mas acho que 
precisamos avançar um pouco mais em relação ao IPT. Conversamos num certo 
momento dizendo que a reunião com o governador é um passo. Se esta comissão 
concluir que mudanças devam ocorrer em âmbito federal acho que não temos que nos 
inibir e pedir um audiência ao Presidente da República, ao Ministro da Justiça para levar 
as nossas ponderações. Tenho impressão que não podemos limitar o alcance desse 
trabalho e precisamos acreditar . São Paulo responde por 40% do PIB nacional e acho 
que esta Assembléia tem obrigação de ter altivez suficiente para levar suas pretensões e 
conclusões a quem de direito. Mas acho que estamos ainda numa fase preliminar e 
devemos ouvir o IPT primeiro e, dependendo das conclusões ainda não sei da 
conveniência e quem deveria levar essas solicitações. 
Está encerrada a reunião. 
 
 


