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INFORMATIVO Nº 003/2014 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 02/04/2014. 

 

 
 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

Lei 10.559/2002 (artº 8º) 

 

Companheiros(as),  

Membros da Comissão Nacional de Anistia da FENTECT participaram, no último dia 28 de março, 

de uma reunião com o Dr. Muller Borges – Secretário Executivo da Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça. 

Vale ressaltar que esta reunião já vem sendo cobrada pela CNA/FENTECT desde o mês janeiro de 

2014 para tratarmos das pendências relativas aos processos que foram julgados no período de julho à 

dezembro de 2013.  

O Secretário Executivo do MJ nos informou na referida reunião, que o atraso na publicação das 

portarias referentes aos processos já julgados e com ciência do voto declarada foi devido às várias 

atividades desenvolvidas pelos conselheiros e o Ministério não havia conseguido coletar todas as 

assinaturas dos votos. 

Tivemos a garantia do Secretário Executivo de que até o dia 15 de abril/2014 as portarias dos 

processos julgados até novembro serão publicadas no Diário Oficial da União. Assim como o retorno 

do julgamento dos processos pendentes naquela Comissão acontecerá de 15 em 15 dias, a partir de 11 

de abril do corrente ano. 

A CNA/FENTECT aguardará a concretização destas informações e acompanhará os julgamentos no 

intuito de auxiliarmos a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça a respeito de qualquer 

questionamento relativo aos processos de seus representados. 

 

Lei 8878/94 – Plano Collor 

A ECT enviou para a FENTECT nova lista de desligamentos de vários trabalhadores e 

trabalhadoras dos correios (anexo), que tiveram suas liminares caçadas com base na Portaria 

372/2002.  

De acordo com nosso último informe, solicitamos uma reunião com a Dra. Érida Feliz, Presidente 

da Comissão Especial Interministerial do Ministério do Planejamento - CEI, para tratarmos 
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dessas dispensas. Em resposta, a Presidente da CEI nos comunicou que aquela Comissão não tem 

competência para se pronunciar a respeito desse assunto, pois esses trabalhadores/as não possuem 

processos administrativos em tramitação. 

Estamos solicitando uma reunião com a Vice-Presidência de Recursos Humanos da ECT – 

VIGEP – para tratarmos desses desligamentos administrativamente.  

Segue em anexo a orientação da Assessoria Jurídica da FENTECT sobre o tema, após tratamos 

com a mesma em reunião. 

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

 

  Saudações Sindicais, 

 

 

  

     

Robson Luiz Pereira Neves  Luiz Pellegrini Rudival Moreira da Cruz 

Secretário de Anistia  Representante Regional Representante Regional 
 

 

 

 

  

Domingos Fernandes Pimenta 

Representante Regional 

 

 


