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INFORMATIVO Nº 020/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 21/11/2013. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

FENTECT na luta pela aprovação de mais uma Lei de Anistia. 
 

Companheiros(as), no dia de ontem, 20 de novembro de 2013, foi aprovado, por 

unanimidade, na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público – CTASP, o PL 

6052/2013, de autoria do Poder Executivo, que trata de anistia dos trabalhadores(as) de Correios. 

Realizamos ao longo desses últimos dias várias visitas nos gabinetes dos Deputados 

membros da CTASP distribuindo as cartas que elaboramos, o que foi fundamental para convencê-

los da necessidade de aprovação urgente do PL naquela Comissão. Ressaltamos a importante 

contribuição da Deputada Andréa Zito – PSDB/RJ, que fez uma brilhante relatoria favorável à 

aprovação do Projeto. 

 

Continuaremos esse trabalho na Câmara, no intuito de agilizarmos o mais rápido 

possível a aprovação nas demais Comissões da Casa. 
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Lei 10.559/2002 (artº 8º) 
A FENTECT, através da Comissão Nacional de Anistia, vem desenvolvendo um 

trabalho persistente dentro do Ministério da Justiça, cobrando a retomada e a celeridade nos 

julgamentos dos processos dos Correios. Apresentamos novas provas documentais e testemunhais 

que estão auxiliando na fundamentação de processos iniciais e recursos impetrados. 

No último dia 07/11, foram retomados os julgamentos de turmas e de plenário. 

Estamos divulgando (anexo) resultado das últimas três Sessões. Relatamos que, em média, o 

resultado está sendo satisfatório. 

Estamos acompanhando, presentemente, todas as Sessões de julgamento, que segundo 

informações do Ministério, irão se estender até o dia 20/12/2013. Segue anexa a pauta de 

julgamentos previstos para hoje e amanhã e divulgaremos o resultado das mesmas 

posteriormente. 

A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça vem se empenhando na busca de 

conseguir um entendimento harmonioso, que vem produzindo novos resultados, diferentes dos 

julgamentos de 2008, 2009 e 2010, que estão sendo revistos e não retrataram a realidade sofrida 

pelos lutadores, perseguidos políticos, e nem tão pouco repararam as injustiças sociais cometidas 

pela ditadura militar.  

 

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

Depois dos insistentes ofícios solicitando audiência com o Ministro Paulo Bernardo, 

está confirmada para a próxima segunda-feira, 25/11/2013, uma reunião no Ministério das 

Comunicações com o Secretário executivo, Senhor Genildo Lins Albuquerque Neto, com os 

membros da CNA/FENTECT presentes em Brasília, para tratarmos das anistias das leis 8632/93 

e 11.282/2006. 

Estamos reunindo documentos importantes para apresentar nessa reunião e fazermos o 

contraponto, derrubando a visão técnica e burocrática de exclusão da CONJUR, que vem 

desqualificando a autoridade da CEA, questionando e ignorando seus pareceres favoráveis de 

deferimento. 

Vamos à luta para reparamos as injustiças cometidas pela ditadura militar e governos 

autoritários. 

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 
 


