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POLÍTICA

Judiciário combate ‘trem 
da alegria’ nos cartórios

MORALIZAÇÃO
Conselho Nacional obriga tribunais de Justiça dos estados a exonerar
donos substitutos que não foram aprovados em concursos públicos

C M Y K 
C M YK 

As negociações entre a Oi (ex-Telemar) e a Brasil Telecom
para a constituição de uma megacompanhia de telecomuni-
cações ainda vão dar pano para manga, pelo tamanho do
negócio, pelas relações dos negociantes com o governo e pe-
la conhecida capacidade bélica dos protagonistas. Quem
defende a fusão aponta as vantagens de se formar uma em-
presa de capital brasileiro com musculatura suficiente para
ser um player global. Quem a ataca alerta para os riscos que
a monopolização traz ao consumidor e ao próprio mercado.
Acompanhemos os próximos capítulos.

O episódio, de todo modo, é uma nova oportunidade pa-
ra que se discuta qual foi, enfim, o saldo das privatizações
desencadeadas a partir do governo de Fernando Collor
(1990-92) e levadas ao auge no mandato de Fernando Henri-
que Cardoso (1995-2002). Como todo debate de viés ideoló-
gico, nota-se aqui uma grande dificuldade para medir obje-
tivamente a relação custo/benefício para o cidadão comum.

Na telefonia, por exemplo, é verdade que o uso do telefo-
ne universalizou-se. Especialmente o uso de telefone celu-
lar. É fato também que o brasileiro paga caro, muito caro pe-
los serviços telefônicos. No setor bancário, onde a privatiza-
ção foi acompanhada da abertura do mercado nacional aos
bancos estrangeiros, a situação do consumidor é pior ainda,
massacrado que está pelos juros extorsivos, pelas tarifas
abusivas e pelo péssimo tratamento que recebe — a não ser
que esteja incluído na categoria dos com muito dinheiro.

E as estradas? A evolução das condições delas veio acom-
panhada de pedágios cuja rentabilidade já chegou a ser com-
parada publicamente, por um subprocurador da República,
à obtida no tráfico internacional de drogas. O setor reagiu
com indignação, é claro, mas ficou a dúvida. Especialmente
depois que o governo federal leiloou recentemente conces-
sões de rodovias pelas
quais obteve preços de
pedágio bem mais bai-
xos. Ainda que isso te-
nha sido conseguido à
custa de entregar, infe-
lizmente, de graça a ex-
ploração de estradas fe-
derais a mãos privadas.

Sem falar no polê-
mico caso da venda da
Companhia Vale do Rio
Doce, recentemente
reapelidada apenas de
Vale, num esforço de
popularização que
coincide com crescen-
tes questionamentos à
legalidade do negócio
feito lá atrás. O caso
está na Justiça. Ela de-
verá se manifestar em
algum momento sobre
a entrega da compa-
nhia por cerca de trinta vezes menos do que vale (sem tro-
cadilho) hoje. Os que defendem a privatização da Vale di-
zem que ela se valorizou exatamente por ter saído das
mãos do estado. Do que discordam os adversários do ne-
gócio, apontando como exemplo a Petrobrás, que mesmo
estatal vai muito bem, obrigado.

É uma polêmica e tanto. Assim como a Vale pode ter si-
do vendida teoricamente bem abaixo do preço, há situa-
ções no setor elétrico em que aconteceu o contrário. Em
que a receita obtida pelos compradores não justificou o
tamanho do investimento. Como na venda da Eletropau-
lo para a AES. Onde apareceu um transtorno de outro ti-
po. As garantias se mostraram um tanto frágeis, o que le-
vou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) a ter que absorver parte do problema.
Mais uma vez, a conta ficou para o público.

Há casos em que a privatização deu em nada. Como se
deu nos trens. Não tínhamos um sistema ferroviário compa-
tível com o tamanho do Brasil e continuamos não tendo. E
não há sinal de que essa realidade vá mudar. Aliás, pode-se
dizer que mesmo depois da privatização somos o país, entre
os grandes, com a mais insuficiente malha ferroviária do
planeta. O que se torna mais grave à medida em que avança-
mos para ser o principal produtor mundial de grãos. Uma
nação com as nossas dimensões e a nossa produção trans-
portar soja de caminhão é um completo absurdo. Para não
falar na tragédia que é o bloqueio (supostamente) ambiental
a uma agenda nacional de expansão das hidrovias.

De todo esse portfólio, resta a constatação de que os go-
vernos recentes talvez tenham estado à altura das expectati-
vas do mercado e dos amigos empresários, mas vêm prestan-
do pouca atenção às necessidades do Brasil e dos brasileiros.
No Brasil, privatização tem sido sinônimo de transferência
de monopólio, das mãos do estado para as do setor privado.
Sem que haja, aparentemente, vontade política de promover
uma ruptura que favoreça o país e os consumidores.
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OS GOVERNOS TALVEZ
ESTEJAM À ALTURA
DAS EXPECTATIVAS DO
MERCADO E DOS
AMIGOS EMPRESÁRIOS,
MAS PRESTAM POUCA
ATENÇÃO ÀS
NECESSIDADES DO
BRASIL E DOS
BRASILEIROS. NO PAÍS,
PRIVATIZAÇÃO É
TRANSFERÊNCIA DE
MONOPÓLIO

A decisão do Judiciário
de demitir donos de car-
tórios que não se subme-
teram a concurso público
terá grande impacto nos
estados. Apesar de poucos
tribunais de Justiça terem
informações sobre a ocu-
pação desses cargos, a As-
sociação dos Notórios e
Registradores do Brasil
(Anoreg) calcula que cerca
de mil pessoas ocupam as
vagas de forma provisória
há muitos anos.

No Maranhão,  por
exemplo, apenas 18% dos
donos de cartórios (43 ca-
sos) são estáveis. No Ama-
pá, dos 19 cartórios exis-
tentes,  apenas quatro
contam com oficiais titu-
lares.  Em três deles,  o
substituto tem o mesmo
sobrenome do titular. No
Rio de Janeiro, 14 donos
de cartórios ganharam
sua outorga sem prestar
concurso público após a
promulgação da Lei  nº
8.935/1994, que regula-
mentou a Constituição de
1988. No Espírito Santo a
situação não é diferente.
Dos 336 cartórios extraju-
diciais, 156 estão vagos
ou ocupados por substi-
tutos que aguardam a rea-
lização de concurso pú-
blico para preenchimen-
to das vagas. 

No Mato Grosso,  dos
238 cartórios, 69 contam
com oficiais em caráter
provisório. Desse total,
apenas 23 substitutos es-
tão há mais de cinco anos
no cargo.  No estado de
Goiás,  pelo menos 140
pessoas podem perder
seus cargos se a justiça
obrigar o Tribunal de Jus-
tiça a realizar processo
seletivo. Na Paraíba, o nú-
mero de demissões tam-
bém deve ultrapassar 100,
visto que cerca de 30%
dos 400 cartórios estão
sendo gerenciados pelos
substitutos. (LV e IT).

Impacto 
nos estados

IZABELLE TORRES  E LÚCIO VAZ
DA EQUIPE DO CORREIO

OPoder Judiciário iniciou
um discreto combate aos
donos de cartórios efeti-
vados sem concurso pú-

blico. Paralelamente a tramita-
ção da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº 471/
2005 na Câmara dos Deputados
— que pretende deixar no cargo
responsáveis por cartórios que
estejam designados provisoria-
mente há mais de cinco anos —,
uma decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e um parecer
do Ministério Público na sema-
na passada mostram que o “trem
da alegria” dos cartórios não de-
ve se consolidar, apesar da arti-
culação de alguns dos deputados
pela aprovação da emenda. A
primeira demonstração de que a
Justiça não concorda com a au-
sência do processo seletivo pre-
visto na Constituição foi dada no
mês passado pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). 

Por maioria, o órgão determi-
nou ao Tribunal de Justiça do Pa-
raná que exonere oito titulares
de cartórios empossados sem
concurso público e abra proces-
so de seleção dentro de 60 dias. O
CNJ também obrigou o Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul
a demitir os substitutos e aplicar
as provas. Para tentar reverter a
decisão, o governador do estado,
André Puccinelli (PMDB), entrou

concurso público e destituir to-
dos os titulares que foram no-
meados sem seleção. No Mato
Grosso do Sul, 108 dos 169 cartó-
rios extrajudicais são ocupados
por titulares. Em seu parecer, o
ministro do STF afirma que toda
nomeação feita após a Lei nº
8.935/94, sem prévia realização
de concurso público, é “flagrante-
mente” inconstitucional diante
do artigo 236 da Constituição e
da jurisprudência do Supremo. 

Parecer
No mesmo tom dos demais ór-
gãos do Judiciário a favor de de-
mitir quem não se submeteu à
seleção, o Ministério Público
Federal opinou pela inconstitu-
cionalidade dos artigos nº 20 e
21 da Lei nº 14.083/2007, do es-
tado de Santa Catarina. Os arti-
gos permitem que funcionários
substitutos assumam no lugar
dos titulares em cargos de notá-
rios e registradores, sem con-
curso público. A Ação Direta de
Inconstitucionalidade foi pro-
posta pelo Conselho Federal da
OAB, no Supremo Tribunal Fe-
deral. O relator do caso é o mi-
nistro Eros Grau, que já ouviu o
governador de Santa Catarina,
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB-SC), representantes da
Assembléia Legislativa do Esta-
do e da Advocacia-Geral  da
União. A decisão sobre o caso
deve ser tomada no início do
próximo mês.

cartórios que não se submete-
ram à seleção foi fracassada pela
decisão do ministro Eros Grau na
última sexta-feira. 

Grau manteve a obrigatorie-
dade de o TJ do estado realizar

com uma ação no Supremo Tri-
bunal alegando que a realização
de um processo seletivo acarre-
taria prejuízos ao estado. Mas, a
tentativa do governador de man-
ter os benefícios para donos de

EROS GRAU: DECISÃO SOBRE FUNCIONÁRIOS SUBSTITUTOS SAI MÊS QUE VEM
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SIA Trecho 4  
3363 1616

QI 09 - Lago Sul
3248 1700

Motor diesel 4x4, ar-condicionado, airbag duplo,
trio elétrico, freios  a disco nas 4 rodas com ABS 
e EBD, acabamento interno  em couro, CD player
com  MP3, rodas de liga leve aro 16.

Eleito o melhor SUV do
mundo em sua categoria.SORENTO

Entrada + 60x de
R$ 950,50

DE: R$ 119.900,00

POR:  R$ 109.900,00 
à vista ou

(código S.113.77)

IMPERDÍVEL:
BÔNUS* DE 

10 MIL REAIS

Preços válidos para pagamento à vista. Validade: 19/01/2008 ou até o término do estoque, o que ocorrer primeiro. TAC, ISS, frete e pintura metálica não inclusos.
Crédito sujeito à aprovação da instituição financeira. Imagens ilustrativas. Garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem, para cobertura básica. Sorento,
código S.113.77 - Entrada de R$ 69.900,00, valor financiado R$ 40.000,00.* Bônus de R$ 10.000,00 para as últimas 05 (cinco) unidades de 2007.


