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Às lideranças do PT no Congresso Nacional, 
 
 

 
Assunto: PL 6259/2005, de isonomia aos funcionários do BB, CEF, BNB e BASA – NÃO 
ao parecer do deputado Devanir Ribeiro na Comissão de Finanças e Tributação – CFT  
 
 
 
 
Senhores deputados e senadores, 

 

A Associação dos Funcionários do BNB – AFBNB, entidade que congrega trabalhadores ativos e 

aposentados do BNB, tem, de forma continuada, contribuído com o debate sobre o 
desenvolvimento regional nesta casa, participando das reuniões da bancada nordestina, 
acompanhando Projetos de Lei de interesse da região Nordeste (recriação da Sudene, proposta 
de Reforma Tributária, LOA´s 2013 e 2014, e Fundo do Semiárido), do Banco do Nordeste 
(exclusividade do FDNE, aumento do capital social do BNB), de seus trabalhadores (PL da 
Isonomia, de reintegração dos demitidos) e dos trabalhadores em geral (PLs do fator 
previdenciário, da terceirização etc.), não pode deixar de manifestar-se quanto ao relatório do 
Deputado Devanir Ribeiro (PT/SP) contra o PL 6259/2005, exarado no âmbito da Comissão de 
Finanças e Tributação – CFT, na sessão legislativa passada. 

Causa-nos estranheza e perplexidade o posicionamento do Deputado Devanir, tendo em vista a 

referência básica numa sociedade democrática que é a isonomia de tratamento, quando não se 
perfaz o princípio anterior da justiça, de fazer-se diferente aos que são desiguais, na busca da 
igualdade. O PL 6259/2005, chamado no âmbito do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federa, 
Banco do Nordeste e Banco da Amazônia de PL da Isonomia, visa corrigir graves distorções 
perpetradas contra os trabalhadores em 1995/1996, pelas Resoluções nº 09 e 10, emitidas 
pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, as quais retiraram a 
possibilidade dos novos funcionários terem acesso a vantagens e benefícios, colocando-os como 
funcionários de 2ª linha dentro dessas instituições,  se comparados aos empregados mais 
antigos.  

É salutar para esse debate ver o relatório do Deputado Eudes Xavier, quando da aprovação do 

projeto na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP; assim como é 
fundamental verificar os argumentos técnicos apresentados pelo relatório emitido pelo 
Deputado Osmar Júnior, na CFT, o qual é favorável ao PL 6259/2005 e rejeita o PL 7403/2010, 
que foi apenso ao mesmo. Nele fica clara a incoerência da tese do parecer do Deputado 
Devanir Ribeiro em relação à incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira do PL 
6259. Essa posição, de defesa do PROJETO DE ISONOMIA nas instituições financeiras públicas 
federais é defendida, em voto em separado, pela deputada Erika Kokay (PT-DF). 
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Enquanto Associação trabalha pela defesa dos interesses dos funcionários do Banco do 

Nordeste e por consequência de todos os trabalhadores das instituições financeiras públicas 
federais, estaremos mobilizando todos os deputados e senadores no sentido de que 
posicionamentos como este do deputado Devanir Ribeiro, que afronta aos trabalhadores seja 
derrotado nessa Casa Legislativa. Para nós, este tipo de posicionamento não cabe na 
CFT, na verdade é o papel de quem num passado recente era denominado de direita e de 
quem não tinha interesse de lutar junto aos trabalhadores, para lhes dar condições dignas de 
sobrevivência e, pior, corrigir injustiças.   

Pelo PL 6259/2005 um NÃO ao parecer do deputado Devanir Ribeiro na CFT. 
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