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INFORMATIVO Nº 021/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 26/11/2013. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

Lei 8.632/93 - Paulo Rocha I e Lei 11.282/06 - Paulo Rocha II 
 

Companheiros(as), os membros da Comissão Nacional de Anistia da FENTECT, 

presentes em Brasília, participaram, no dia de ontem, 25/11/2013, de uma reunião com o 

Secretário executivo do Ministério das Comunicações, o Sr. Genildo Lins Albuquerque Neto. 

Estavam, também, presentes na reunião o Consultor Jurídico José Flávio Bianchi (CONJUR) e a 

Dra. Luciana Pontes da Secretaria de Serviços Postais. 

 

Na ocasião, apresentamos todos os documentos, os quais conseguimos relacionar, 

como pareceres da ECT e da CEA que foram favoráveis à concessão das anistias , contrariando o 

entendimento técnico adotado pela CONJUR. Apresentamos ainda, vários questionamentos ao 

modelo de trabalho adotado pela Consultoria, cujo resultado tem sido de exclusão, acumulando 

prejuízos incalculáveis aos trabalhadores que requerem suas anistias.  
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As provas apresentadas por esta CNA foram contundentes, demonstrando, claramente 

que houve perseguições políticas dentro da ECT, sendo essas reconhecidas através de declarações 

de Diretores Regionais. Analisamos que a reunião foi produtiva, pois, ao final, o Secretário 

executivo Genildo Lins se comprometeu a resolver as pendências em torno das questões jurídicas 

da Consultoria até o final de 2013, objetivando a busca de um melhor entendimento para os 

conflitos existes hoje. 

 

Lei 10.559/2002 (artº 8º) 

A retomada dos julgamentos, tanto de turma quanto de plenário, no Ministério da 

Justiça, continua acontecendo em ritmo acelerado.  

Segue anexo resultados dos julgamentos ocorridos na semana passada, bem como a 

pata de julgamentos da 17ª Sessão Plenária que ocorrerá amanhã, 27/11. 

A CNA/FENTECT estará presente no intuito de auxiliar a Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça, dirimindo todas as dúvidas em torno da fundamentação dos recursos, pois, 

nosso objetivo é que o Estado conceda anistia política a todos os lutadores, reparando as 

injustiças cometidas pela Ditadura Militar. 

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

  Saudações Sindicais, 

 

 

 

     

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta Luiz Pellegrini 

Secretário de Anistia  Representante Regional Representante Regional 
 


