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INFORMATIVO Nº 003/2012 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 19/12/2012. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 
Companheiros(as), a Comissão Nacional de Anistia - CNA/FENTECT – Comunica 

que, desde o 11º CONTECT, ocorrido em Fortaleza, nos dias 12 a 17 de julho deste ano, teve 

uma renovação em mais de 90% na sua composição. Com isso, atravessamos um momento de 

transição, adequando-nos à nova realidade da conjuntura política da nossa Federação. 

 

Diante do exposto, a CNA/FENTECT não mediu esforços no sentido de dar 

continuidade a essa árdua tarefa de ser a interlocução legitima entre os trabalhadores ecetistas e 

os órgãos que promovem a anistia. Ao longo desse período de seis meses de trabalho, buscamos 

vários caminhos para afastar os empecilhos à nossa frente. Solicitamos várias reuniões, entre elas, 

conseguimos na Campanha Salarial ser recebidos pelo Ministro das Comunicações, Sr. Paulo 

Bernardo, onde, na pauta de reunião, pontuamos a questão da anistia, solicitando celeridade, 

emitindo as portarias dos processos das leis 8.632/93 e 11.282/06, que já foram deferidos pela 

Comissão Especial de Anistia – CEA.  

 

Estivemos reunidos com o Consultor Jurídico do CONJUR, Dr. José Flávio Bianchi, 

em três oportunidades nas quais cobramos incisivamente agilidade nas análises dos processos já 

deferidos pela CEA, e na última reunião, ocorrida no dia de ontem, 18/12, por nossa sugestão foi 

assumido o compromisso da publicação das portarias já analisadas pela Assessoria Técnica 

daquela Consultoria com parecer de deferimento. 

Devido à grande morosidade em julgar os processos no Ministério da Justiça, tanto os 

novos quanto os que estão em grau de recurso, empreitamos várias reuniões com o Dr. Muller 

Borges, Chefe de Gabinete da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Portanto, as 

informações que tínhamos de que haveria julgamento dos nossos processos no 2º semestre deste 

ano não perdurou devido ao não entendimento da Assessoria Técnica daquele órgão com relação 

à aplicação da Lei 10.559/2002 por completo. 

Neste sentido, na última reunião, que contou com a participação de membros da 

ANAPECT e do Sr. Damião Rodrigues, nos foi informado que haveria uma reunião do Conselho 

Administrativo e membros da comissão de Anistia do Ministério da Justiça nos dias 18 e 19 de 

dezembro, com indicativo de um provável julgamento de nossos recursos e processos iniciais no 

1º semestre de 2013. Tão logo tenhamos a confirmação desta data e do julgamento, bem como 

desdobramentos da reunião e a efetiva notificação, informaremos de imediato a todos os 

interessados. 

Em relação ao reajuste da Prestação Permanente Mensal e Continuada dos anistiados 

da lei 10.559/02, logo após o julgamento do dissídio coletivo de trabalho no TST, esta CNA 
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protocolou uma carta no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (anexo), cobrando o 

repasse imediato dos reajustes aos anistiados. No entanto, em reunião ocorrida no dia de ontem, 

18/12, a Chefe do setor de pagamento, Sra. Sárvia Pastor, nos informou que a planilha da ECT 

encontra-se concluída com os referidos cálculos. Entretanto, devido à limitação orçamentária 

daquele Ministério, esses reajustes serão implementados, retroativamente, em folha de pagamento 

do mês de fevereiro/2013, que será paga no segundo dia útil de março/2013. 

A CNA/FENTECT continuará buscando, incansavelmente, mecanismos necessários 

para promovermos anistia, ampla, geral e irrestrita, reparando todas as injustiças cometidas no 

passado. 

Sem mais a informar, desejamos a todos(as) um 2013 de prosperidade, realizações e 

conquistas. 

 

Saudações Sindicais, 

 

  

Robson Luiz Pereira Neves 

Secretário de Anistia 

 

 

 

   

Domingos Fernandes Pimenta  Paulo Roberto Jardim Marroni 

Representante Regional  Representante Regional 

 

 

Esmeraldo da Silva Souto 
Representante Regional 


