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conforme tão proficientemente você o faz, sempre, razão, por certo,
do seu êxito como analista político.

Abraços - Alcir Pimenta."

O SR. CLAUDlNO SALES (PDS - CE. Pronuncia o seguinte díscurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, no correr deste ano findante, estabeleceu
se um amplo debate político, em nível nacional, nas áreas interessadas, a res
peito de reformas político-eleitorais. Um dos aspectos enfocados referiu-se a
modificações na qualificação eleitoral, na votação e na apuração das eleições,
cuja elaboração estaria a cargo do Ministério da Justiça, do Tribunal Supe
rior Eleitoral e até do Ministério Extraordinário da Desburocratização, que
sem dúvida muito teria que espanar no terreno.

Os entendimentos, as reuniões, as pesquisas, os encontros destinados a
nivelar pontos de vista geraram magros resultados, pois a reforma política,
em sua primeira proposta legislativa, muito pouco inovou e naquilo que mu
dou nada se inelui sobre qualificação eleitoral, votação e apuração de
eleições.

Na segunda proposta do Executivo, feita em resposta ao desentendimen
to partidário ou ao malogro das negociações com a Oposição, não há referên
cia de monta a estes aspectos da eleição, a não ser numa discreta delegação ao
TSE contida no art. 89 § 29 do projeto governamental, quando diz:

"A Justiça Eleitoral disporá quanto ao processo de votação."

Na verdade, quando a matéria permaneceu ostensivamente posta. nas
preocupações do Governo, tomou-se conhecimento de ,que o Ministro
Ibrahim Abi-Ackel dispunha de modelo de máquina para votação, e do Mi
nistério da Desburocratização também se ouvia a informação de que havia
estudo muito profundo destinado a propor uma substancial reformulação na
qualificação eleitoral, que poderia mesmo dispensar retratos, encurtar a tra
mitação e diminuir os atos, diligências e formalismos a que está atualmente
submetida, rançosos, caros e inúteis, estudos que, todavia, somente se conver
teriam em proposta legislativa se o Tribunal Superior Eleitoral assim o enten
desse, em respeito à especificidade de sua competência.

As notícias vazadas da área da Justiça Eleitoral também aludiram à pos
sibilidade de serem introduzidos processos eletrônicos na votação e na apu
ração, cuja aplicação ficaria a critério dos Tribunais Eleitorais.

De concreto, nada resultou, pelo menos até agora alcançado já o fim da
sessão legislativa, que já registra também um virtual início da campanha elei
toral, pelo menos em termos de alistamento, reuniões, indicações de candida
tos, mormente com vistas às eleições municipais.

Como a iniciativa destas medidas é também da competência dos parla
mentares, ao primeiro exame parece injustificável que um membro da Câma
ra dos Deputados lamente a falta de propostas do Executivo e do Judiciário
no terreno enfocado, pois que elas poderiam também ter saído do Legislativo,
geralmente muito fértil em iniciativas.

A inibição congressual foi lógica, todavia, em face dos comentários de
que aquelas duas outras áreas preparavam as reformas esperadas. O Congres
sista não dispõe da assessoria especializada para os estudos exigidos, dos da
dos para as pesquisas, nem pode propor medidas que impliquem gastos públi
cos; andou certo, portanto, quando reservou o campo para os setores devida
mente equipados à propositura.

A verdade, por estas ou outras causas, é que estamos desembarcando no
ano das eleições, a menos de II meses de sua realização, ainda tateando na
identificação das modificações que são imperiosas para o pleito de 1982; em
face do número de eleições que nele serão disputadas e das modificações in
troduzidase em delineamente ao sistema eleitoral.

Uma das maiores deformações do processo político brasileiro e um dos
maiores riscos de seu insucesso futuro situam-se no alto custo das eleições, in
viabilizando a cada pleito a participação dos que não têm ou não aceitam gas
tar dinheiro em política, e, em conseqüência, deixando espaço cada vez
maior, para o domínio do Executivo e legislativo pelo poder econômico.

Sem preocupação de aprofundar conceitos sobre estas modificações
possíveis no perfil das instituições políticas brasileiras, parece-nos convenien
te acentuar que o custo das eleições afasta a classe média de sua participação
tradicional nos organismos mencionados e acentua o afastamento deles dos
representantes da classe operária, permitindo o seu domínio por minorias.

Um dos mais pesados fatores de encarecimento das eleições é o alista
mento eleitoral pelo reduzido nível de politização de expressivo coeficiente
populacional que somente se habilita como votante à custa dos candidatos. O
alistamento burocratizado tem os seus custos acrescidos, pelo que reelama ur
gente revisão, rumo à sua simplificação, desde a eliminação de passos evitá
veis à dispensa da fotografia e de outros formalismos que o afastam da rapi
dez contemporânea do presente.

A simplificação e aceleração do alistamento, do ato de votar e da apu
ração dos votos, os processos, os recursos são desafios lançados ao Tribunal

Superior Eleitoral, que por certo os aceitará para dar-lhes o tratamento ade
quado, à'semelhança de atitudes anteriores em momentos de mudanças, de-.
sernpenho essencial à estabilidade da democracia, à legitimidade da represen
tação popular e à autoridade dos órgãos do Governo em qualquer dos seuS,.
ramos.

O SR. RUY CÓDO (PMDB - SP. Sem revisão do orador..) - Sr. Presi
dente, Srs, Deputados, ninguém ignora que.a quantidade de grileiros espalha
dos por todos os rincões deste País se acentua mais nas grandes cidades. Vale
dizer que São Paulo é campeão nesse sistema de grilagem de terras, razão pela
qual estou apresentando projeto de lei que introduz alterações naLei dos Re
gistros Públicos, que passo a ler:

"PROJETO DE LEI N9 , DE 1981

Introduz alterações na Lei dos Projetos Públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art.19 A Lei n96.015, de 31 de dezembro de 1973 (lei dos re

gistros públicos) passa a viger com as seguintes alterações:

"1- o item TIdo art. 167 fica acrescido do seguinte n916:

Art. 167 o • o r- ••••••••••••••••••••••••••• , •

11- o •••••••

16 - do requerimento assinado por Tabelião de Notas so
licitando expedição de certidão de imóvel, com Reserva de
Prioridade, durante 20 (vinte) dias, para negócio jurídico que
deverá ser celebrado em suas notas, indicando a natureza do
negócio e o nome das partes."
Os atuais §§ 19e 29 do art. 225 passam para§§ 39e 49, introduzi

dos novos §§ 19 e 29, com a seguinte redação.
"Artigo 225 o •• o • o

...............................~ .
§ 19 Os Tabeliães de Notas poderão, a pedido dos interes

sados, requerer a certidão a que se refere este artigo, indican
do, por escrito, o negócio jurídico pendente em suas notas, o
nome dos interessados e, pelo prazo de 20 (vinte) dias da data
da prenotação do requerimento, a Reserva de Prioridade de
que trata o nv 16 do inciso II do artigo 167 desta Lei.

§.29 A certidão do Registro Imobiliário, com pedido de
Reserva de prioridade a que faz referência o parágrafo anterior,
deverá ser expedida dentro do prazo de 5 (cinco) dias e será la
vrada em inteiro teor, mencionando-se todos os ônus vigentes e
incidentes sobre o imóvel, inelusive as averbações de que trata
o n9 16 do inciso II do artigo 167 desta lei."

Era o que tinha a dizer.

O SR.'JERÚNIMO SANTANA (PMDB - RO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o povo de Rondônia, indignado,
votará todo na Oposição para registrar o seu protesto contra o PDS que, ao
aprovar a lei criando o Estado de Rondônia, impediu o seu livre exercício do
voto para a eleição de Governador.

O único meio que o eleitorado consciente de Rondônia tem para repelir a
violência e a indignidade do partido do Governo, não permitindo que o nosso
Governador seja eleito, é votar na Oposição para que ela faça maioria na fu
tura Assembléia Legislativa, na bancada da Câmara Federal e no Senado Fe
deral. A Oposição marchará coesa para as eleições, consciente de que sairá vi
toriosa nas eleições de Rondônia. Vamos ganhar o pleito para o Senado Fe
deral e Câmara dos Deputados, apesar das pressões e chantagens fiscais,
como já estão fazendo contra membros do PMDB e PP.

Apesar da máquina corrompida montada contra nós, o povo sabe que
precisa votar na Oposição, pois ela vem defendendo as eleições livres contra
os trinta e oito anos de ditadura que vigora em Rondônia, cansando a todos
de tanto arbítrio, violência, corrupção e incompetência.

O PDS vai pagar alto preço pela sua posição de intransigência, não apro
vando a nossa emenda substitutiva que terminava com a ditadura territorial,
mandando fazer logo eleições diretas para Governador e reformulando a
política de aproveitamento do pessoal do Território pelo novo Estado. O
PDS vai pagar alto preço à medida que não poderá explicar a sua recusa de
amparo ás pretensões de juízes e membros do Ministério Público, conforme
expressamos em nossas emendas. O PDS, em ordem unida, violentando oseu,
próprio programa que defende eleições diretas para Governador nos Estados,
aprovou o projeto criando o Estado de Rondônia, com um Governador "biô
nico", por mais cinco anos, usando decretos-leis.

Sérgio Jacomino
Realce




