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Re: : FENTECT - anistia-decisão judicial/stj
De: Tercio Mourão

Para: rtorelly@aer.adv.br

Cópia:

,valquiria-ribeiro@uol.com.br

,edmarleite9@hotmail.com

,fentect@fentect.org.br

Cópia
oculta:

Assunto: Re: : FENTECT - anistia-decisão judicial/stj
Data: 01/04/2014 11:45

Prezados,
Em atenção as correspondências remetidas pelos Correios que informam que a partir da data da sua ciência, os empregados estariam
desligados do quadro de empregados por anulação de contrato de trabalho, informamos que é possível o ajuizamento de ação na justiça
trabalhista a fim de que se possa tentar a permanência dos empregados em seu emprego.
É importante frisar que a controvérsia do presente caso refere-se declaração da legalidade da Portaria Interministerial 372/2002, que, na
forma do Decreto 3.363/2000, anulou e manteve o indeferimento da anistia proferida pelas decisões da Subcomissão Setorial instalada
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e da Comissão Especial de Anistia – CEA/SAF, bem como determinou o
arquivamento de alguns processos. Cabe destacar que referida portaria determinou que a ECT desse pleno conhecimento de seu teor
para os interessados.
Destacamos que as decisões proferidas nos processos judiciais em que se pleiteavam a nulidade da Portaria nº 372/2002 não existe uma
determinação expressa para que seja efetivada a demissão imediata dos empregados. Ademais, a Carta Magna em seu artigo 5º, inciso
LV afirma que: "LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;".
Sendo assim, para uma melhor análise o ideal é realizar o atendimento individualizado de cada empregado de forma a verificar sua
situação junto a empresa e de como está seu processo administrativo.
Ante o exposto, opinamos para a possibilidade do ajuizamento de ação, mas para isso é importante o atendimento de cada empregado
de forma individualizada para que possamos analisar a sua real situação.
Atenciosamente,

Em 1 de abril de 2014 11:08, Rodrigo Torelly <rtorelly@aer.adv.br> escreveu:
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