
 
                   Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
                              de Correios e Telégrafos e Similares 

 

End. :  SDS Edi f .  Venâncio “V”  Bloco “R”  lo ja  n . º  60  -  Brasí l ia /DF -  CEP:  70393-900  

e-mai l : fen tect@uol .com.br  -  te l efax: . (061 )  3323 -8810  CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

INFORMATIVO Nº 006/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 21/05/2013. 

 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 
Companheiros(as), o 22 Encontro Nacional de Anistia realizado nos dias 7, 8 e 9 de 

maio do corrente ano, no hotel Laguna – Núcleo Bandeirante/DF – foi extremamente positivo, 

pois, debatemos e deliberamos sobre todos os problemas existentes nas leis de anistia. 

 

Desenvolvemos várias 

atividades, das quais 

três foram de suma 

importância pelo víeis 

político atingido, sendo 

elas: 

 Audiência 

pública na Comissão de 

Assuntos Sociais do 

Senado Federal – CAS 

– que foi convocada 

pelo gabinete do 

Senador Paulo Paim – 

PT/RS; 

 

 Audiência Pública na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público – 

CTASP – convocada pelo gabinete do Deputado Federal Vicentinho – PT/SP; 

 Ato Público em frente ao Ministério das Comunicações, com carro de som, faixas 

de protesto, agitações e distribuição de carta aberta demonstrando nossa indignação e condenando 

a atitude criminosa da Consultoria Jurídica do Minicon (CONJUR). 

As atividades dentro do Congresso Nacional foram de grande relevância, pois 

aproveitamos o espaço para denunciar e cobrar providêcia a respeito da visão extremamente 

discriminatória e excludente da CONJUR, que vem julgando improcedentes dezenas de processos 

das leis 8632/93 e 11.282/2006, processos esses que já foram julgados e deferidos pela Comissão 

Especial de Anistia – CEA – que está tendo sua decisão ignorada e desrespeitada. 

No nosso encontro debatemos também sobre as leis: 10.559/2002 (artigo 8º) e 8878/94 

(Plano Collor). 
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Sobre a lei 10.559/2002, ocorreu uma reunião no Ministério da Justiça com o 

Presidente da Comissão, Dr. Paulo Abrão Pires Junior, que nos comunicou da existência de um 

grupo de trabalho exclusivo para avaliar os processos dos Correios e, em seguida, reiniciarão os 

julgamentos com a perspectiva de finalizá-los até dezembro de 2013. 

A respeito da lei 8878/94 (Plano Collor), na audiência da CTASP debatemos a respeito 

da discrepância dessa lei e cobramos que se faça um novo projeto para trazer a reparação devida a 

esses trabalhadores(as).  

Alertamos aos companheiros(as) requerentes das leis 8632/93 e 11.282/06 que foram 

indeferidos pela CONJUR (que têm 15 dias corridos, a partir do recebimento da notificação, para 

se pronunciarem) que é de suma importância impetrar esse recurso administrativamente, para dar 

continuidade na busca desse direito. 

Conforme deliberado no 22º Encontro Nacional de Anistia, convocamos um 

representante de cada Sindicato filiado à FENTECT a se fazer presente em Brasília, a partir do 

dia 10 de junho de 2013, em um esforço conjunto, para desenvolvermos ações dentro do 

Congresso Nacional e outros órgãos no intuito de buscarmos a promoção de todas as anistias e a 

aprovação do PLC 083, advindo do PL 7320/2006 de autoria da então Deputada Maria do 

Rosário – PT/RS.  

A primeira etapa desse trabalho se desenvolverá até o dia 28 de junho, data esta que 

culminará com o inicio do recesso parlamentar. A necessidade de se prorrogar ou não, será 

analisada pelos membros dessa Comissão.  

Ressaltamos a importância dessas ações para revogarmos atos discriminatórios e 

excludentes oriundos dos governos ditatoriais e autoritários, cuja visão está imperando no 

Ministério das Comunicações.  

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

   

Saudações Sindicais, 

 

 

 

   

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta  Rudival Moreira da Cruz 

Secretário de Anistia  Representante Regional  Representante Regional 
 

 


