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INFORMATIVO Nº 017/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 20/09/2013. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Companheiros(as), no Diário Oficial da União do dia 10 de setembro de 2013 foi 

publicada decisão do Ministério das Comunicações indeferindo mais processos da Lei 8.632, 

anexo. 

  Esta tem sido a prática adotada por esse Ministério, ignorando toda e qualquer 

indicação e pareceres de deferimento da Comissão Especial de Anistia – CEA. Temos plena 

consciência de que a única forma de avançarmos nas concessões de anistia das leis 8632/93 e 

11.282/2006 é fazermos pressão política dentro do Congresso Nacional, para que possamos 

quebrar esses empecilhos levantados pela CONJUR. 

Estamos solicitando uma audiência com o Ministro Paulo Bernardo, pois, como já 

divulgamos em informativos anteriores, realizamos 05 reuniões com o Consultor Jurídico do 

Ministério das Comunicações, Dr. Flávio Bianchi, e não logramos êxito. Não tivemos garantia 

alguma ou sinalização de que os pareceres serão mudados através das nossas argumentações e das 

provas fundamentadas dentro dos processos para o reconhecimento das anistias. 

Esta CNA lembra que os companheiros que tiveram seus processos indeferidos, após o 

recebimento das notificações, têm prazo de 30 dias para apresentar seu pedido de reconsideração. 

Dia 17 de setembro de 2013 foi a data limite prevista para apreciação do Veto ao PLC 

083/2007 pelo Congresso Nacional. Como já prevíamos, era grande a dificuldade de quebra desse 

Veto. Verificamos isso pela ultimas consultas feitas a Deputados e Senadores.  

O Governo apresentou Projeto de Lei ao Executivo – PL 6052/2013 – anexo. O 

Projeto vai tramitar dentro do Congresso Nacional. No momento se encontra despachado na 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), com a relatoria da 

Deputada Federal Andréia Zito – PSDB/RJ. Já estamos providenciando uma reunião com essa 

Parlamentar para tratarmos de todos os encaminhamentos que serão dados a esse projeto. 

Lamentamos a postura subserviente do Congresso Nacional ao Governo, votando pela 

manutenção do Veto. 

Esta Comissão Nacional de Anistia desenvolverá tarefas permanentes dentro do 

Congresso Nacional para buscar a aprovação desse Projeto. Enviamos vários documentos ao 

DIEESE para elaboração de um dossiê sobre os impactos financeiros e o quantitativo de pessoas 

que serão beneficiadas com a aprovação do PL 6052/2013. Isto fortalecerá o debate no 

parlamento com a apresentação das emendas que versarão sob nossa ótica, minimizando os 

impactos negativos do advento do Veto Presidencial. 
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Queremos contar com os representantes dos Sindicatos filiados a esta Federação, para 

juntos desenvolvermos essa tarefa. Com isso também, movimentarmos as demais leis de anistia, 

na busca da sua promoção. Estamos organizando o calendário para desenvolvermos esse trabalho 

e, posteriormente, informaremos aos companheiros. 

Ressaltamos o importante compromisso que tivemos dos Sindicatos SINCORT/PA, 

através de seu representante Guilherme Amorim e SINTECT/PE, através de seu representante 

Luciano Vitônio, os quais atenderam o chamado desta Comissão de Anistia e participaram 

efetivamente da luta no Congresso Nacional pela derrubada do Veto Presidencial ao PLC 083/07. 

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

 

  Saudações Sindicais, 

 

 

 

     

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta José Maria F. Pimenta 

Secretário de Anistia  Representante Regional Representante Regional 
 


