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INFORMATIVO Nº 002/2012 DA COMISSÃO NACIONAL DE 
ANISTIA – 11/04/2012. 

 
 
 
Aos Sindicatos Filiados 
 

 
 

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

Na última quarta-feira, 04/04/2012, o membro da CNA/FENTECT, Domingos 

Fernandes Pimenta, a pedido do Secretário de Anistia, Emerson Marcelo G. Marinho, esteve com 

o Deputado Federal Edson Santos, PT/RJ, para elucidar e explicar ao mesmo as demandas da 

nossa categoria junto ao Ministério das Comunicações relativas às leis 8632/93 e 11.282/06. 

Na mesma data o nobre Deputado esteve em reunião, pré-agendada, com o Ministro 

das Comunicações, Paulo Bernardo, na qual foi solicitada também a presença do Presidente da 

CEA (Comissão Especial de Anistia), Dr. Ezequiel Teixeira da silva. No nosso ponto de vista, 

houve avanços em relação a ambas as leis. 

Lei 8.632/93 - Indagado sobre as Declarações Proponentes dos diretores Regionais, 

bem como as Declarações de Ex-Dirigentes sindicais como provas cabais, o Ministro das 

Comunicações orientou o Presidente da CEA a retificar novamente a CONJUR a fim de 

esclarecer sobre a fragilidade ou não quanto ao mérito das provas. 

Lei 11.282/06 – Questionado sobre a intenção de demitir dentro do prazo da lei e a 

demissão ocorrer posteriormente à data limitatória, ou anteriormente à greve ocorrida em 

setembro de 1997 e que tivera a mesma intenção de coibir o movimento paredista, quais seriam as 

providencias a serem tomadas, o Ministro informou que será feito um levantamento junto à CEA 

e às Diretorias Regionais de todos os requerimentos pendentes, e nestas situações, será feita uma 
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reanálise readequando todos os pedidos conforme novas provas e entendimento da CEA, 

devidamente amparada pela lei 11.282/06. 

 

Saudações Sindicais, 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ANISTIA – CNA/FENTECT 
 
 
   
 
   

Emerson Marcelo G. Marinho  Aliceu Costa  Elson Rois Ortiz Bittencourt 
Secretário de Anistia  Rep. da Região Sul  Rep. da Região Centro-Oeste 

CNA/FENTECT  CNA/FENTECT  CNA/FENTECT 
 
 

 
   

Domingos Fernandes Pimenta Irani da Silva Medeiros Rudival Moreira da Cruz 
Rep. da Região São Paulo Rep. da Região Sudeste Rep. da Região Nordeste 

CNA/FENTECT CNA/FENTECT CNA/FENTECT 
 

 
 
  

Willams Ferreira Rocha 
Rep. da Região Norte 

CNA/FENTECT 
 


