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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DE UMA DAS VARAS DA
JUSTIÇA FEDERAL DE PIRACICABA - SP

•
•
•

Pedido de prioridade na tr.Jmitação do processo- Autor com 84 anos de idade
Ped1do de gratuidade de Justiça
Pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela

ENNI S ALFREDO MElER , brasileiro , divorciado, aposentado,
inscrito no CPF/MF sob n° 089.34 1. 168-03 e no RG

11 .

0

1.758.215 SSP/SP, nascido aos 29 de

maio I 93 I, residente e do mjciliado na Rua Frei Henrique de Coimbra, n.0 44, apto. 13, Ba irro
Nova América, Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13.4 17-560, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, por seu advogado e procurador que esta subscreve (procuração
anexa - Doc. 01 ), propor
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa j uridica de Direito Público, representada para este fim
pela Advocacia-Geral da União em São Paulo, a ser ci.tada na pessoa de um (a) de seus (as)
Advogados (as), com endereço na Avenida Paulista, n .0 1.842, 7° andar, conjunto 76177, na
Cidade São Paulo, pelos motivos que passa a expor:
DA CAUSA DE PEDIR
PRELIMJNARMENTE
1.

O auto r vive dos proventos de aposentadoria, nos termos dos

docwnentos anexos (Doc. 02) e não possui condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo de seu próprio sustento, razões pelas quais requer a concessão dos beneficios da
assistência j udic iária, nos tennos do art. 4° da Lei N. 0 1.060/50 e do art. 5°, inciso XXXV , da CF.
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2.

O autor conta atualmente com 84 anos de idade, conforme

comprovam seus documentos pessoais (Doc. 03), fazendo jus à prioridade na tramitação do
processo, conforme o art. 7 1 Lei N.0 10.74 1/03.

3.

O autor vem lutando pelo reconhecimento da condição de anistiado

político e pelo d ireito à consequente reparação econôrruca em virtude de perseguições sofridas
durante a ditadura militar desde 20 11 , quando ingressou com ação perante a Comissão de Anistia
(MJ), com fundamento na Lei 10.559/2002.
4.

Note-se que, nos cinco anos que se passaram desde o ingresso da

ação na via admini strativa, o autor já perconeu verdadeira via sacra, levando desarrazoados mais
de 20 meses para o julgame nto de seu recurso na via adm inistrativa, o que motivou, inclusive,
questionamentos da Advocacia Geral da União, do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy e do
gabinete pessoal da Presidenta da R epública (Doc . 04), por força das reclamações feitas pelo
autor.

5.

No final de 20 ] 4, o autor obteve o reconhecimento da condição de

anistiado, em sede recursal, bem como o direito à reparação econômica por prestação única,
arbitrado o valor de R$ 100.000 ,00 (cem mil reais), nos termos do relatório da Comissão de
Justiça ( fls . 455/463 do processo administrativo, Doc. 13), aprovado por tmanimidade na 14r'
Sessão Plenária realizada em 14/11 /2014, ato ratificado pelo Ministro da Justiça com a edição da
Portaria 749, de 22 de junho de 2015 (Doc. 05) .

6.

Ocorre que, em relação à aplicação da norma lega l para a definição

da forma de reparação econômica, o autor entende que houve desrespeito à determinação legal a
que estaria vinculada a a utoridade administrativa sentenciante, dadas as peculiaridades do seu
caso, oos tennos da reclamação feita à Comissão (Doc. 06) e como será detalhado adiante .
7.

Em vista disso, o autor impetrou Mandado de Segurança no

Superior Tribunal de Justiça, entendendo tratar a questão de ofensa a direito líquido e certo seu .

8.

Todavia, conforme o r . Acórdão anexo (Doc . 07), o pedido fo i

indeferido, sob o fundamento de que inadequada a via eleita, tendo em vista necessidade de
dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandamus.
9.

A Constituição Federal assegura o direito de ação, d ispondo em seu

art. 5°, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou am eaça a direito.
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À evidência, pmtanto, o interesse em agir do autor, que conta com

1O.

84 anos, o que lhe impede esperar tantos outros anos pela solução do caso.
Vale dizer, ainda em prelim inar, pelos motivos citados e com vistas

11.

nos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, que, no tocante a
eventuais questionamentos de presciicionariedade e competência, (i) é cediço na jurisprudência
das altas Cortes do país que a anistia é imprescritível quanto ao fundo de direito, uma vez que o
art. 8° do ADCT não estipulou prazo para que o mesmo viesse a exercê-lo, podendo o
j urisdicionado a qualquer tempo obter do Judiciário o reconhecimento do seu direito e que (ii),
quanto à competência, reconhece-se ao autor a exclusiva conveniência da opção do rol do art.
109,

~2°,

da Constituição Federal, podendo o autor propor a presente ação na Subseção Judiciária

de Piracicaba, localidade de sua residência. Nesses sentidos:

12.

(i)

PROCESSUAL CNIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DURANTE
O
REGIME
MlLITAR
PERSEGUIÇÃO
POLÍTlCA
OCORRIDA
lMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. I0 DO DECRETO 20.910/1932.
PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é pacificada no
sentido de que a prescnção quinquenal, disposta no art 1° do Decreto 20.9 10/1932, é inaplicáve l aos
danos decorrentes de violação de di reitos fundamentais, que são imprescritíveis, pnncipalmente
quando ocorreram durante o Regime Militar, época na qual os jurisdicionados não podiam deduzir a
contento suas pretensões. Precedentes do STJ. 2. Ressalte-se que a afronta aos d•reitos básicos da
pessoa .hwnana, como a proteção da sua dignidade lesada pela tortura e prisão por delito de opinião
durante o Regime Mi litar de exceção, enseja ação de reparação ex delicto imprescritível, e ostenta
amparo constitucional no art. 8.0 , § 3.0 , do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 3. O STJ
entende que é possível a cumulação do valor recebido a titulo de reparação econômica com aquele de
indenização de danos morais. Precedentes do STJ . 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - Ag Rg no
AREsp: 244012 RS 20 12/0223 112-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
21/05/2013, T2- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2013) (gnfou-se).

(i i)

PROCESSUAL CIVlL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ARTlGO I 09, PARÁGRAFO 2°,
CONSTITIJIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 115, IT, CPC. 1. PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO
CONTRA A UNIÃO FED ERAL, MESMO NO LITISCONSÓRCIO PASSIVO, RECONHECE-SE
AO AUTOR A EXCLUSIVA CONVENIÊNCIA DA OPÇÃO, CONCERNENTE AS HlPÓTESES
ESTABELECIDAS NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 109, PARÁGRAFO 2°., C. F.) ENFIM,
É DA EXCLUSIVA CONVENIÊNCIA DA AUTORA A OPÇÃO CONFERID A
CONSTITUCIONALMENTE (STJ - CC - CONFLITO DE COMPETENCl A - 9306. Pnmeira Seção.
DJe 24/J 0/ 1994)

É nesse contexto que o autor não vê solução, senão a propositura da

presente demanda, a fim de buscar no Judiciário a revisão do ato administrativo, para que lhe seja
assegurada a justa aplicação da Lei ao seu caso.
13 .

Necessário dizer, que algtms documentos têm leitura prejudicada

pela deterioração natural que sofreram, outros são cópias fornecidas por Arquivos Públicos
Nacionais, de fatos que se passaram há mais de 40 anos. Por tais razões, os fatos e provas devem
3

ser tomados à luz do art. 9° das Nonnas Procedimentais da Comissão de Anistia (Portaria No
2.523/08), verbis, "Quando não for possível prova concreta das alegações do requerente, suas

declarações poderão ser consideradas, desde que subsidiadas pelos indícios constantes dos
autos." Por fim , declara-se a autenticidade dos documentos, sob responsabilidade pessoal deste
procurador.
DA CAUSA DE PEDIR REMOTA: DOS FATOS
14.

Conforme mencionado anterionnente, a Comissão de Anistia deu

provimento ao recurso interposto pelo autor, reconhecendo a condição de anistiado político, com
direito a reparação econômica no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do relatório
de fl s. 455/463 do proc. administrativo (Doc. 13):
(.. )com fu ndamento na Lei n.0 10.559/2002, opmo pelo provimento do recurso formulado por Ennts
Alfredo Meier, para conceder:
a)
b)

Declaração da condição de anistiado politico post mortem de Ennis Alfredo Meier, com o devido
pedido de desculpas em nome do Estado Brasileiro;
Reparação econômica em prestação única pelo período compreend1do entre 04 de julho de \ 964 a li
de setembro de 1968, totaJizando 5 (cinco) períodos de perseguição politica, o que perfaz 150 (cento e
cinquenta) salá rios mínimos, respeitado o teto legal de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

15.

V ale dizer que um dos objetos da reclamação interposta na esfera

adminjstrativa após este ato pelo autor (Doc. 06), consistia da retificação da declaração "post

mortem", único ponto atendido.
A Comissão aplicou ao caso o disposto no art. 4° da Le i N. 0

16.

10.559/2002, conforme consta da Portaria Ministerial 749 de 22/06/20 15 (Doc . OS),
fundamentando o seguinte:
(.. )

11 .
O documento de fls. 295 e 332 consta informação do DOPS de que o recorrente
mstalou estações clandestinas e que teve alguma relação com então ex-deputado Leonel Brizola
I 2. Em relação ao documento de fls. 296, a citação de que o anisuando era fabricante de estações de
rádio com atividade subversiva e que teria implicado no inquérito, entendo que gerou prej uízos ao
recorrente. Conforme do documento de fls. 302, a autondade do DOPS "apurou-se ainda que o
marginado é elemento que vive exclusivamente de seu trabalho, sendo membro da Igreja Adve11tista

do Sétimo dia; bem como, face a sua laboriosa faina, o mesmo, ainda através de sindicância, vil·e a
margem de qualquer man(fostação de cunho político-partidário, dedicando-se. única e exclusivamente
aos seus negócios, que exige efetivamente, integralmente, a absolvição de toda a sua atenção··.
13. Também consta no documento de fls. 308 do DOPS, a informação de arquivamento do inquérito
sobre as s upostas atwidades subversivas praticadas pelo anistiando.

14. Já no que se refere à alegação de que teria sido prejudii.Xldo por motivação exclusivamente
poiÍiica na empresa na qual seria um dos co-proprietários (fls. 3091310 ejls. -142/.1-16}, essa situação
não restou demonstrada nos awos, uma vez que o documento de .fls. 307 informa que a empresa
4

Representações Equipamentos SSB LTDA operados pela enliio AgBncia Nac:10nal, ''oferecem
resultados satisfatórios cumprindo a finalidade a que se destinam··. Não há nos autos provas
documentais de que o anistiando tenha lido prejuízos no exercício das suas atiwdades laborais na
referida empresa.
I S. Conclui-se, com a análise desse requerimento e na legislação acima citada, que houve inquérito e
monitoramento, considerando assim perseguição política a luz da Le1 10.559/02.
(destaque nossos)

17.

Como se vê, foi feita wna ressalva no relatório, no seu parágrafo l4 ,

segundo a quaJ, no tocante à fonna de indenização, a Comissão entendeu que o caso se
subsumiria à hipótese normativa prevista no art. 4° da Lei I 0.559/02, ou seja, reparação
econômica em prestação única, e não à disposição normativa do art. 5°, que prevê a hipótese de
reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, conforme requerido pelo
Autor.

18.

A Comissão apontou dois motivos detenninantes para denegar o

direito ao a utor à obtenção da reparação econômica em prestação mensal, permane nte e
continuada.
O primeiro motivo cons iste em que o docwnento de fls. 307 do

19.

processo administrativo (Doc. 08), pelo qual a Agência Nacional atesta que os equipamentos
fornecidos pela empresa Representações Equipamentos SSB LTDA. "oferecem resultados

satt.\ fatónos cumprindo a final idade a que se destinam" constituiria elemento de prova em
desfavor da "alegação do autor de que teria srdo prejudicado por motivação exclusivamente

política na empresa na qual seria um dos proprietários".
A Comissão susteut.a também que não há nos autos provas

20.

docwnentais de que o anistiando tenha tido prejuízos no exercício das suas atividades laborais na
referida empresa.

21.

Ocone que, como se verá adiante, estes mo tivos determinantes não

estão de acordo com a realidade dos fatos e dos doctUnentos, razão porque a decisão deve ser
reformada quanto à fonna de reparação, conforme razões a seguir expostas .

DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA: DO DIREITO
DO DIREITO À REPARAÇÃO ECONÔMICA
POR PRESTAÇÃO MENSAL, PE RMANENTE E CONTINUADA
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22.

No tocante ao pnmeiio motivo, analisando mai s detidamente o

aludido documento de fls . 307 do processo administrativo, ver-se-á que ele é datado de
15/03/ 1964.
Ocorre que o golpe militar ocorreu em I0 /04/ 1964. Logo, o parecer

23.

em beneficio dos equipamentos fomecidos pela empresa do autor, emitido pela Agênc ia Nacional
antes de 1o de abril de 1964, comprova tão somente que o autor era pessoa ligada à Agência
Nacional, durante o governo do presidente João Goulart.
24.

Natural que a Agência Nacional atestasse a favor do autor, por ser

ele pessoa ligada ao governo anterior, de modo algum significando esse fato que não houve
prejuízos à empresa do autor, como pontuado pela Comissão.
25.

Foi justamente por estar ligado ao govemo João Goulart que, em

04/07/1964 - ou seja, pouco tempo depois de deflagrado o golpe militar - o autor já foi logo
fichado no DOPS, registrado o informe secreto, conforme documento anexo às fls. 295 do
processo administrativo (Doc. 13), nos seguintes termos:
"instalou várias estações clandestinas para o ex-deputado LHONEL BRIZOLA no Nordeste
e outros pontos "; "em 1961, por ocasião do crise de renúncia, falou Jirelamenle de um
automóvel, com BRJZOLA, no RS, sobre a crise "; "é ligado a ]OSUÉ GUIMARÃJ::S. da
Radio Nacional, e tem noiva em SANTA TERESA, GB, Em certa época foi sócio de uma
finna "TRANSENES"".
(grifou-se)
26.

Ou seJa, o autor foi um dos pnmetros a ter suas atividades

monitoradas pelo DOPS. A "crise da renúncia" constante do informe supramencionado, à
evidência, faz al usão à renímcía de Jânio Quadros.
27 .

Como cediço, os ministros militares se opuseram à posse de Jaogo,

acreditando-se que o vice-presidente tinha vinculas com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) .
Em 25 de agosto de 1961 , o então Presidente da República Jânio Quadros remmciou, enquanto
João Goulart, o vice-presidente que deveria assumir o govemo, estava na China. Jan go
desembarcou em Montevidéu, no Umguai, esperando a solução da crise político-militar que se
instaurou com a renúncia de Jânio. Leonel Brizola, então governador do Ri o Grande do Sul,
articulou campanha em defesa da posse de Jango, concla:mando ao povo, através de emissoras de
rádio, para que saísse às ruas para exigir a posse do vice, o que ficou registrado na história como
a "campanha da legalidade".
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28.

A distância entre Jango, que estava no Umguai, e politicos

correligionários situados principalmente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, exigia um
meio de comunicação para a articulação da posse.
29.

O autor foi procurado no Rio de Janeiro por Josué Guimarães, logo

após a renúncia de Jânio, a fim de viabilizar essa comunicação, que viabilizou a campanha da
legalidade e a posse do presidente João Goulart.
30.

Depois da posse, Josué Guimarães se tomou o diretor da Agênc ia

Nacional no govemo João Goulart, e, por conta disso e de razões de ctmho político-estratégico,
articulou a instalação de equipamentos de rádio comunicação em vários pontos do Brasil, para
facilitar a comwlicação dos políticos ligados ao presidente João Goulart. Vale lembrar que,
apesar da solução parlamentarista encontrada pelo Congresso Nacional, todo o período do
governo de Jango foi tenso, culminando com a sua derrocada em 1964, o que exigia um sistema
de comunicação entre seus partidários.
3l .

Como prova desses fatos, há cópia de contrato firmado em

l 8/1111962, às fls. 304/306 (Doc. 13), com o então governador do Rio Grande do Norte, de 1961
e 1966, Aluizio Alves.
32.

Consta dos autos, também, documento com timbre do Ministério da

Justiça, Divisão de Segurança e Informações, datado de 22/11/1967, no qual há o registro de que,
''b'NN!S ALFREDO MEIER era o fabricante das estações de rádto com finaltdade subversivas, o

qual teria sido implicado no inquérito instaurado pelo Ministério da Justiça na Agência
Nacional." (Fls. 299, num. do proc. administrativo- Doc. 13).
33.

Às fls . 300, documento do qual consta o relato de apuração

investigatória das atividades laborais exercidas pelo autor, lavrado pelo DOPS na data de
19/12/ 1967, pelo qual se lê, verbis, "( ..)dos informes colhidos do Sr. JOSÉ' PEÇANHA, é de se

deduzir que o epigrajado, em sua residência, recebia habitualmente .fi'equenles v1sitas de
pessoas, algumas das quais, pelos traços fisionômicos, pre ume sejam de nacionalidades
japonesa ou chinesa. visitas essas que cessaram completamente após o movimento de 1° de abril
de 1964 ( ..)" (destaque nosso), em flagrante alusão a que o autor fosse simpatizasse com a
"causa comunista".
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34.

No mesmo documento há ainda o relato do agente do DOPS no

sentido de o autor "(..) ter feito a montagem de estações de rádio para o ex-governador do

Estado de Pernambuco (..)" .
35.

Às fls. 302 (Doc. 13), lavrado também pelo DOPS, datado de

2511 111 968, consta q ue "(..) o sindicado efetivamente instalou uma estação transceptora no

bairro de Casa Amarela,

Rec~fe,

Estado de Pernambuco, na residência do então Diretor da

Agênôa NacionaLem Recife, o Sr. Nicolau Tolentino Abrantes dos Santos ": e que "O marginado
montou mais duas instalações, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto A legre, todas haseadas
em contratos firmados com a Agência Nacional. ( ..). "
36.

Daí porque a emissão pela Agência Nacional de um parecer

favorável ao autor, ANTES do golpe militar ( 15/03/1964), por pessoa de confiança ligada às
autoridades da Agência Nacional e políticos do govemo João Goulart, pela Agênc ia Nacional se
constitui de meio de prova a favor das alegações do autor, e não contra.
37 .

Tal fato é corroborado por outro documento, com timbre da

Presidência da República, agora, sim, lavrado por um General representante do governo de
situação, Hugo Silveira, em

03/0711965

(Doc. 09), pelo qual notifica a Trans-Ennis de que,

conquanto aquele ente público tivesse efetivado, em 02/07/1 963, contrato para a aquisição de
dois transceptores SSB pelo preço total de CR$ 3.800.000,00, por conta do qual havia pago,
naquela data, a quantia de CR$ 1.900.000,00, o montante remanescente de 50% não seriam pagos
(como, de fato, não foram) sob a alegação de que, verbis, "a aquisição daqueles aparelhos,

contudo, não obedeceu aos critérios que disciplinam operações dessa natureza, quando
praticadas por Órgãos públicos, pelo que o Tribunal de Contas da União não lhe dará
aprovação. " O general acrescenta, ainda, que, ''por outro lado, êste 6rgão não l em necessidade
alguma de operar com aquêle equipamento, cuja instalação adequada e manutenção irá
acarretar despesas de vulto, sem resultados práticos que as compensem. "
38.

Todos esses documentos comprovam a il1subs istência do motivo

apontado pela Comissão de Anistia para denegar o pedido de reparação econômica por prestação
continuada, quando o documento de fls . 307 (doc. 08) se trata, na verdade, de mais um dentre
tantos outros que confinnam vínculos com a atividade laboral do autor, conforme preleciona o
at1. 5° da Lei 10.559/02.
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39.

No tocante ao segundo motivo determinante apontado pela

Comissão, qual seja, de que não haveria nos autos provas documentais de que o autor tenha tido
prejuízos no exercício das suas atividades laborais, há que se dizer que a Lei nada dispõe quanto

a que o autor tenha que demonstrar prejuízos, limitando-se tão somente a dispor, no art. 5° da Lei
N° 10 .559/02, que "a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. nos

termos do art. 8o do ALo das Disposições Constitucionais Transitórias. será assegurada aos
anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboraL, à exceção dos que
optarem por receber em prestação única a determinar a comprovação dos vínculos com a
atzvidade Lahoral".
40.

Nesse passo, vale dizer, que o autor declarou expressamente a

pretensão de obter a reparação econômica por prestação mensal, pennanente e continuada,
conforme reconJ1ecido pela Comissão de Anistia (Doc. 10).
O STJ já manifestou o entendimento de que a escolha da opção

41 .

mats favorável é faculdade do anistiado político, conforme julgado no AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.546.152- RS (2015/0187071-9):
ADMINlSTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
OCORRIDA D URANTE O REGIME MILITAR. ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
POSSffifLIDADE.
ECONÔMICA
PRECEDENTES.
l . A controvérsia cinge-se à possibilidade de acumulação da reparação econômica com indenização
por danos morrus decorrente de prisão e perseguição políticas sofridas à época da ditadura militar.
2. A Lei federal 10.559/2002, que regulamentou o disposto no art. 8° do ADCT e instituiu o Regime do
Anistiado Político, veda a acumulação de: a) reparação econômica em parcela única com reparação
econômica em prestação continuada (art. 3°, § 1°); b} pagamentos, beneficios ou indenizações com o
mesmo fundamento, fac ultando-se ao anistiado político, nessa hipótese. a escolha da opção mais
favorável (art I 6)

3. "Inexiste vedação para a acumulação da reparação econômica com indentzação por danos morais,
porquanto se trata de verbas indenizatórias com fundamentos e fina lidades diversas: aquela visa à
recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros cessantes), ao passo que esta tem por escopo a
tutela da integridade moral, expressão dos direitos da personalidade" (AgRg no REsp I .467.148/SP,
Rei. Ministro Hennan Benjamin, Segunda Turma, DJe 11 /021201 5.).

(gnfou-se)

42.

Ocorre que, não obstante tais razões, a partir dos primeiros anos da

década de 70, a perseguição contra o autor se aciiTou. especialmente infligida por um Comissário
de Polícia do DOPS, de nome Wilson Oacyl Bodstein, culminando com a internação do autor no
Instituto Psiquiátrico do Rio de Janeiro e. em seguida. com o encerramento das atividades da
empresa do autor sob ordens da POLÍCIA, como textualmente documentado pelo depoimento de
dois ex-funcionários da empresa do autor, seguindo-se outros tantos atos criminosos, compelindo
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o autor ao afastamento das atividades remuneradas que exercia, bem como o impedindo de
exercer suas atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas.
43 .

Os autos do processo administrativo são repletos de docwnentos

nesse sentido, inclusive da lavra do próprio Agente do DOPS, em data de 18 de ma io de 1972
(fls. 24 do Doc. 13), pelo qual afirma que internou o autor no Tnstituto Pinel no Rio de Janeiro,
verbis, "tendo sido necessário o auxilio de 6 (seü) policiais PM para contê-lo, algemá-lo e

colocá-Lo dentro da viatura da RP. "
44 .

Depois de ter internado o autor à força , o Delegado do DOPS ainda

se dirigiu à empresa do autor, numa ingerência sem precedentes, PARA ENCERRÁ-LA, dizendo
aos funcionários que a estava fechando, por ordem da autoridade policial .

45 .

Jorge Gomes, ex-ftmcionálio da empresa do autor TRANS-ENNlS,

declarou em 12/12/1972 (Doc. 13, fls. 2 5) que foi "despedido" sem aviso prévio o u qualquer
vantagem da firma Trans-Ennis Telecomunicações Ltda., verhis,

"sob a informação que a

firma estava sendofechadape/apolícia. bem como o pagamento referente a última
semana que foi dado pelo Dr. Wilson Oacyl Bodstein."
46 .

No mesmo sentido, a declaração de Antonio Carlos Browne, datada

de J 1/ l 2/1972, de outro funcionário da empresa Trans-Ennis Telecomunicações e Controles
Ltda., pela qual ele noticia que, em 11 de maio de 1972, "(..) a empresa estava sendo fechada .

Não foi dado aviso prévio ou qualquer vantagem além do pagamento referente a semana qu.e
findava. A noticia, bem como a importância acima referida me fo i dada pelo Dr. Wilson Oacyl
Bodstem. O Sr. Ennis A(fredo Meier era o sócio gerente e o seu internamento causou estranheza
(. .) " .
47 .

Não fosse isso o bastante, o delegado propagou aos quatro cantos

que o autor sofria de doença mental, como se lê da " carta aberta" de sua lavra endereçada ao
Reverendo Pastor Presidente da Associação dos Adventistas do Sétima Dia, Congregação
relig iosa da qual o autor participava (fls. 28/29, Doc. 13, numeração Comissão de Anistia). Ainda
se dirigiu ao local pelo qual as empresas do autor comercializava seus equipamentos, o
CORFACI - Centro de Operadores da Faixa do Cidadão, PARA AFIXAR, NO QUADRO DE
A VJSOS, que o autor havia sido internado em sanatório, sofi·endo doença mental.
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48.

Às fls. 30 (Doc. 13 ), consta declaração de 7/ l 2/1972, de cmco

sócios do CORFACI - Centro de Operadores da Faixa do Cidadão, pela quaJ declaram que "( ..)

viram no quadro de anúncios uma declaração da Secretaria de Segurança em que o associado
JJr. WLSON OACYL BODSTEIN declarava que o associado ENNIS ALfREDO MEJJm, foi
acomettdo de uma crise aguda de ESQUISOFREN!A-PARANÔICA. Causou estranheza geral o
fato. "
49.

No mesmo sentido, declaração de AR YETE DO VALLE MISSEL,

às fls . 3 1 do processo administrativo (Doc. 13), pela qual ela declara, em ll ll211972, que ''(..)

na minha presença o DR. WILSON OA CYL BODSTEIN pessoalmente aftxou no quadro de
anúncios da portaria, uma declaração da Secretaria de Segurança com um carimbo do DOPS
que entre outras coisas dizia que o associado ENNIS ALFR!J'DO MEll·.R tinha tido uma crise
at,TUda de ESQ[nSOFRENIA-PARAN6ICA. fato que causou surpreza geral uma vez que apesar
de frequentar assiduamente o clube ninguém notou qualquer anomalia no seu comportamento. •·
(sic). Seguiram-se a esses atos absurdos outros tantos, corno a venda do auto móvel do a utor, o
furto de valores que se encontravam em cofre no First National City Bank em nome do autor etc.
50.

Todos esses atos ilícitos, dentre outros, foram apontados no

Inquérito Ad.ministtativo movido contra o delegado à requerimento do autor, com parecer técnico
datado de 27/1111 972, cujo parecer foi aprovado pelo Secretário de Estado Antonio Faustino da
Costa, colocando em di sponibilidade o agente público (Doc . 13, fls. 0911 3, 79/8 1, numeração
Comissão de Anistia), bem como na sentença absolutória na ação penal promovida pelo delegado
contra o autor (fls. 7 1175, Doc. 13 ).
5I .

Ocone que, ameaçado e conendo risco de vida e de se ver

esquecido em um hospício por ação de um agente do DOPS, ainda que no contexto dos anos 70,
o autor não se calou diante tamanho descalabro e enfrento u essa situação com o apoio de alguns
conhecidos, dentre eles, o então juiz de direito substituto Sérgio Cavalieri Filho e seu irmão o
advogado Voltairo Cavalieri, lutando por sua vida e pelo direito de viver ao lado de seus filhos.
Desnecessário dizer que mesmo juizes de direito temiam o poder dos militares e de agentes do
DOPS, de tal sorte que o apoio do juiz Sérgio Cavalieri Filho era contrastado com a acão de
outras autoridades em prol do delegado do DOPS. conforme se infere do teor do documento de
fls. 157 (Doc . 13).
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52.

O autor noticiou os crimes à Secreta.Iia de Segurança Pública, que

instaurou um Inquérito Administrativo contra o Delegado Wilson O . Bodstein e a can·eira do
delegado foi, de certo modo, abalada, por conta do inquérito administrativo que teve de
responder.
53.

Todavia, no contexto daqueles anos de ditadura mi litar, com o

poder do DOPS e do SNl, a sanção imposta ao delegado foi amenizada, conforme se infere do
próprio despacho do Secretário de Segurança Pública, verbis, "Lamento tomar tal decisão, mas

não há outro caminho legal ou administrativo. Proceda-se de acordo com o proposto parecer
ora apresentado, com exclusão da parte ref erente ao prescrito na Portaria "E" N° 0052, de 25Xl- 1971 " (grifou-se). A aludida P01taria fazia menção a que o Delegado Bodstein não precisatia

devolver sua anna e sua carteira funcional . Desse modo, a vida do Delegado continuou a mesma,
agindo normalmente em nome do DOPS, como bem entendia, causando outros tantos atos ilícitos
contra o autor.

54.

Tudo isso causou o agravamento da perseguição. O autor ficou

marcado . Entretanto, todos esses fatos decorrem dos que se iniciaram na data de 04/07/1964, com
o primeiro informe no DOPS, tendo o autor que se defender dos abusos de poder.

55.

A perseguição continuou. O autor foi ameaçado de morte e de se

ver afastado dos filhos, tudo isso levou o autor ao degredo, o que se passou ao longo de 7 anos, 9
meses e 15 dias, numa fazenda em Holambra, no interior de São Paulo, até quando o poder e o
autoritarismo daquele sistema vigente começou a se arrefecer, após a promulgação da lei de
anistia (LEI No 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979), e o princípio do restabelecimento do
Estado Democrático de D ireito, ao longo da década de 80.

56.

Desse modo, o autor se viu impossibilitado de se reestabelecer ou

resgatru· a bem s ucedida trajetória comercial desempenhada no passado, interrompida
bmscamente pelas internações, perseguições e difamações sofridas, empreendidas pelo Delegado
do DOPS, alardeat1do a todos, que o autor havia sido intemado supostamente por sofrer de
esquisofrenia-paranóica, causando-lhe indeléveis prejuízos a sua honra e imagem, inclusive às
pessoas ligadas ao autor por vínculos comerciais.

57 .

Como se vê, no caso concreto, inexorável o vínculo existente entre

os fatos e a atividade laboral que era desempenhada pelo autor, bem co mo os prejuíz os por ele
suportados, tendo ele sido compelido ao afastamento das atividades remuneradas que exercia,
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bem como impedido de exercer suas atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas e
expedientes oficiais s igilosos, nos termos do art. 8° da ADCT.
58.

Do exposto, ambos os motivos determinantes apresentados para a

apbcação ao caso concreto do art. 4°, e não o art. 5°, da Lei 10.559/2002 são INS UBSISTENTES .
59.

A Lei nada menciona que os anistiados políticos devam comprovar

prejuízos, como ponderou a Comissão de Anistia no relatório que deu provimento ao recurso,
mas tão somente os vínculos com a atividade laboral que desempenhavam e que tenham sido
punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam , bem
como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em vü1ude de pressões
ostensivas, situações verificadas no caso concreto .
60.

Deve-se aplicar ao caso a teoria dos motivos determinantes que

impõe a vinculação aos fundamentos apresentados para o indeferimento do pedido do autor, isto

é, de rigor o reconhecimento do direito do autor à reparação econôm ica por prestação mensal,
pennanente e continuada (art. 5° da Lei N° 10.559/02), o que desde logo se requer.
61 .

Note-se que a Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria da

responsabilldade objetiva do Estado (art. 37, § 6°) e o princípio da reparação integra l.

62.

irrelevante a perquirição do elemento volitivo do agente público,

isto é, quais motivos o teriam levado às absurdas ingerências e prejuízos causados na vida do
autor, internando-o, encerrando as atividades de sua empresa, perseguindo-o, difamando-o
perante seus pares, tendo ele agido na condição de delegado do DOPS, cnjo poder e autoridade
lhe foram conferidos pelo Estado.
63.

À aferição da responsabilidade civil do Estado e consequente

reconhecimento do direito à reparação basta que o lesado prove os elementos ato/fato, dano e
nexo causal , atribuíveis ao Poder Público o u aos que agem em seu nome, por delegação.
64 .

Não se pode separar a perseguição sofrida pelo autor e m duas,

como se fossem distintas, uma indenizável e a outra não. Os fatos estão uns relacionados com os
o utros, todos decorrentes da causa principal.

65 .

A Lei federal 10.559/2002, que regulamentou o disposto no art. go

do ADCT e instituiu o Regi me do Anistiado Politico, veda a acumulação de: a) reparação
econômica em parcela única com reparação econômica em prestação continuada (art. 3°, § 1°); b)
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pagamentos, beneficios ou indenizações com o mesmo fundam ento, mas faculta ao anistiado
político. nessa hipótese. a escolha da opção mats favorável (art. 16), o que foi exercido pelo
autor.
66.

No tocante aos crimes praticados durante o regime militar, como no

caso em apreço, a Constituição previu o direito a reparação econômica aos anistiados políticos,
nos termos do art. 8° da ADCT, regulamentado pela Lei 10.559/02.
67 .

O § 2° do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias - ADTC dispõe que "ficam assegurados os benejic10s estabelecidos neste artigo aos

trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos
exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das
atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer attvidades
profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos ··.
68.

O art. 4° da Lei 10.559/02 dispõe que :
Art. -lo A reparação econômica em p restação única consiStirá no pagamento de trinta salários
mlnimos por ano de punição e será devida aos anistiados pollticos que não puderem comprovar
I'Ínculos com a ativulade laboral.
§ lo Para o cálculo do pagamenro mencionado no caput deste artigo, considera-se como um ano o
período m.ferior a doze meses.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será superior a !?$
100.000,00 (cem mil reais).

Já o art. 5° da referida Lei, determina que:

69 .

Art. 5o A reparação econ6mica em prestação mensal, pennanente e continuada, nos termos do art. 8u
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será assegurada aos am.wado.1· pofíllcos que
comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação
única.

70.

Conforme se infere da redação dos arts . 4° e 5° da Lei 10.559/02,

ressalvado o caso dos anistiados políticos que optam por receber a reparação econômica por
prestação única, a distinção entre a aplicação da hipótese normativa da reparação econômica em
prestação única (art. 4°) ou da reparação por prestação mensal, permanente e continuada (art. 5°)
reside em questão é objetiva.
7 1.

O ato de aplicação da forma de reparação econômica é v1nculado à

comprovação por parte do anistiado de vínculos com a atividade laboral. o que é flagrante no
caso concreto.
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72.

Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu Cmso de Direito

Administrativo (27n edição, Editora Malbeiros, pg. 430), ensina que "atos vinculados seriam

aqueles em que, por existir prévia e objeLiva tipificação legal do único possível comportamento
da Administração em face de situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta. a
Administração, ao expedi-/os, não interfere com apreciação subjetiva alguma."
73.

De todo o exposto, conquanto tenha sido conferido ao autor o

direito à reparação em prestação ímica no valor de R$ 100.000,00 (cem mi l rea is), insubsistentes
os motivos determinantes apontados pela Comissão de Anistia para a reparação econômica na
forma do art. 4° e, de outro lado, presentes fatos que levam ã subsunção do tipo do art. 5°, da Lei
10.559/02 ao caso concreto, ou seja, não ter o autor manifestado a vontade de receber a reparação
econômica por prestação única e (ii) haver vinculas com a atividade laboral, (iii) tendo ele sido
compelido ao afastamento das atividades remuneradas que exercia e impedido de exercer suas
atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas e expedientes oficiais sigilosos, a
fonna de reparação econômica ao autor deve ser por prestação mensal, continuada e permanente.
Por tais razões, se requer, desde logo, a reforma do ato, na parte em

74.

que definiu a forma da reparação econômica, em prestação única, aJterando-o para que seja
aplicado ao caso concreto do autor o disposto no art. 5° da Lei 10.559/02, a fim de que lhe seja
concedido o direito de obter a reparação econômica, por meio de prestação mensal, permanente e
continuada, a ser apurada por este MM. Jtúzo .

DO VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA.
75.
sócio-administrador

Entre 1961 e 1972, o autor exerceu intensa atividade industria l. Era
das

empresas

Representações

Rádios

SSB

Ltda.

e

Trans-Ennis

Telecomunicações e Controles Ltda. (fls.309/31O e 363/365 do Doc. 13 e Doc. 11 ), prósperos e
lucrativos negócios ligados ao ramo da tecnologia e comunicação.
76.

O autor firmou diversos contratos com companhias privadas e

paraestatais, tais quais Lloyd Brasileiro (SSB de 1000 Watts instalados nos portos da costa
brasileira); Instituto dos Bancários (anterior ao INPS), [shikawagima do Brasil (equipamentos
instalados em navios); ICOMI Mineração de Manganês no Amapá ; Slurrmerger - Empresa
canadense de prospecção de petróleo contratada pela Petrobrás; Companhia Aérea TransBrasil;
Lanchas no Rio São Francisco, dentre outras. Foram centenas de equipamentos radio15

transmissores, fabricados e instalados do Amapá, na Serra do Navio, ao porto do Rio Grande, no
Rio Grande do Sul .
77.

Para comprovar esta intensa atividade comercial , o autor acostou

aos autos administrativos portarias, anúncios, homologações nos meios de comwucação da
época, contratos com a Administração Pública durante o governo .Tango. Nesse sentido, os
documentos acostados às fls. 40/44, 235/240 (Doc. 13).
78.

Havia, na época, apenas dois concorrentes da Trans-Ennis, na

fabricação de transmissores Single Side Band. A Philips do Brasil e A. J. Eletrônica.
79.

Na década de 60, os rádios Single Side Band fabricados e

comercializados pela Trans-Ennis Telecomunicações e pela Representações Equipamentos
Rádios SSB Ltda. tinham um valor comercial elevado, a uma, devido ao fato de haver apenas três

players no mercado e, a duas, por decorrência do precário sistema telefônico no Brasil .
80.

Para se ter uma ideia do valor de cada equipamen to, vale fazer a

atualização do valor do transceptor mencionado no documento firmado pelo general Hugo
Silveira (Doc. 09), que em 1963 foi vendido por CR$ 1.900.000,00. Utilizando-se a Tabela
Prática para Cálculo de Atualização dos Débitos Judiciais do TJSP, tem-se que o va lor do
equipamento, atualmente, seria de, hoje, R$ 11 .799,50 (onze mil setecentos e noventa e nove
reais e cinquenta centavos), cada transceptor.
81.

O DDD só foi implantado em 1974 e o tempo de espera numa

ligação ente Rio e São Paulo, no horário comercial, podia chegar a 2 horas. O DDD levou mais
de uma década para alcançar o interior do Brasil.
82.

Não havendo outro meio de comunicação, a Faixa do Cidadão era

uma verdadeira "febre" no Brasil, naqueles anos. Nos Estados Unidos, chegou-se a ter 21 milhões
de licenças do tipo Cilizens Band (Faixa do Cidadão) e o autor produzia esse tipo de
equipamento, homologado no Dente! (Doc. 13, fls. 235/240).
83.

Além disso, a Trans-Ennis e Representações Rádios SSB foram

pioneiras na tecnologia de fabricação de bips no Brasil. Um dos prime iros contratos para o
fornecimento de Bips foi com o Hospital da Lagoa, no então Estado da Guanabara.
84.

Para obter uma licença no DENTEL, órgão executivo do Ministé1io

das Comtmicações extinto em 1990, e que, resguardadas as devidas proporções, tinha funções
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semelhantes à ANA TEL de hoje - se fazia necessária a nota fiscal de fabricante homologado. Tal
medida visava impedir que aparelhos trazidos na bagagem de passageiros provenientes de voos
internacionais, pudessem ser licenciados no Brasil.
85.

A Trans-Ennis tinha várias homologações de modelos fabricados

diferentes. Entre a preparação industrial e homologações foram gastos 2 anos, viagens
internacionais em visitas à companhias dos EU~ Holanda e Inglaterra.
86.

São. portanto, elementos objetivos ao caso concreto (j) que o autor

exercia atividade empresário-industrial; (ü) que era sócio-administrador de empresa do ramo de
comun icação. (iii) que era bem sucedido. (iv) comercializando produtos de tecnologia de ponta
na época. (v) com contratos firmados com empresas relevantes. tanto estatais como privadas. (vi)
com um importante fundo de comércio, tendo prestado serviços à Agência Nacional e firmado
contratos com govemadores de diverso Estados, durante o Govemo João Goulart.
87.

O § 1o do art . 6° da Lei 10.559/02 dispõe que "o valor da prestação

mensal, permanente e continuada, seró estabelecido conforme os elementos de prova oferecidos
pelo requerente, informações de órgãos qficiais, bem como de fundações, empresas públicas ou
prtvadas, ou empresas mistas sob controle estatal, ordens, sindtcatos ou conselhos profissionais
a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição, podendo ser arbitrado até
mesmo com hase em pesquisa de mercado. "
88.

À evidência que, passados 45 anos dos fatos, as empresas do autor

teriam seguido o progresso dos meios de comunicação, sobretudo tendo em vista que o autor
fabricava eqwpamentos de ponta nos anos 60/70, um dos únicos três players no mercado.
89.

Por tais razões, o autor pressupõe, com escora no § 1° do art. 6° da

Lei 10.559/02 e art. 7°, II, das Normas Procedimentais da Comissão de Anistia (Portaria MJ No
2523/08), que teria os rendimentos mensai s similares a de um profissional de TI de hoje,
levando-se em conta os elementos objetivos suprarnencionados.
90.

Para tal, o autor acosta aos autos pesquisas recentes de salátios de

mercado (Doc . I 2), divulgadas na mídia e, respeitados os princípios da proporciona lidade e
razoabilidade, estima um valor não inferior de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de
prestação mensal, permanente e continuada, nos termos do art. 5° da Lei 10.559/02, o que, desde
logo, se requer.
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DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA

91 .

Foi conferido ao autor o direito à reparação econômica, cingindo-se

a questão à fonna da reparação.
O art. 273 do Código de Processo Civi l autoriza que o juiz antecipe,
a pedido da parte, total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, quando exista prova
inequívoca dos fatos narrados, se convença da verossimilhança das alegações e haja fundado
receio de dano irreparável ou de dificil reparação .

92.

O dano de difícil reparação decorre da idade avançada do autor, que

conta com 84 anos, de tal sorte que de nada adiantará o reconhecimento de sua pretensão, se não
puder gozar em vida dos efeitos da decisão.
93.

Os documentos acostados no processo administrativo e que

instruem a inicial servem de prova indici ária de vínculo com a atividade laboral, quer no tocante
aos informes do DOPS , quer quanto aos testemunhos de funcionários da empresa do autor
atestando que a empresa foi encen·ada pelo delegado do DOPS. Presente, portanto, o requisito da
probabilidade do direito alegado.
94 .

A Comissão de Anistia reconheceu a perseguição sofrida pelo a utor

pelo período compreendido entre 04 de julho de 1964 a 11 de setembro de 1968, totali zando 5
(cinco) períodos de perseguição politica, conferindo-lhe o direito à reparação econômica em
prestação única o que perfaz 150 (cento e cinquenta) salários mJoimos, respeitado o teto lega l de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
95.

O § 6° do art. 6° da Lei 10559/02, dispõe que "os valores apurados

nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 1988,
considerando-se para início da retroatividade e da prescrição qüinqüenal a data do protocolo da
pettcão ou requerimento inicial de anistia, de acordo com os arts. I o e 4o do Decreto no 20.91 O,
de 6 de tanetro de 1932, Desse modo, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto,
procedente o pedido, o autor fará jus provavelmente ao recebimento de valor superior aos R$
100.000,00.
96.

Por tais razões, presentes os requisitos da antecipação dos efeitos da

tutela, o fumus boni iuris (o direito ao recebimento do valor de R$ 100.000,00, ainda que reste a
18

improcedência da ação), o periculum in mora (o risco de não poder gozar em vida a provisão
jurisdicional) e a verossimilhança das alegações (que se verifica pelos documentos acostados, em
especial, aos que se referem ao encerramento da empresa por ordem do delegado do Dops, os que
atestam a difamação feita pelo agente estatal junto aos pares do autor (CORFACI) e os
documentos que possibilitam a verificação do grau de atividade comercial desempenhada pelo
autor antes do encerramento da empresa), se requer a concessão dos efeitos da tutela antecipada,
para que (i) seja estabelecido pelo juízo, desde logo, valor provisório da prestação mensa l,
permanente e continuada, estabelecido conforme os elementos de prova oferecidos pelo
requerente, nos termos do art. 6°, § 1o da Lei 0°. 10.559/02 e (i i) garantido ao autor o direito de
receber e sacar o pagamento do valor já conferido pela Comissão no valor de R$ 100.000,00, a
título de pagamento de parcelas mensais, permanentes e continuadas retroativas, tendo em vista o
disposto no art. 6°, § 6° da Lei n°. l 0.559/02, que são devidas parcelas desde a data da propositura
da ação, no caso concreto, ocorrido em 11 de janeiro de 2011 .
97.

Por fim, note-se que o § 4o do art. 12 da Le i J 0.559/02 dispõe que

as decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão
obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, ressalvada a disponibilidade orçamentária.
98.

Confonne a decisão do Min. Dias Toffoli, proferida no RMS

27.094, DJe 2.8.20 lO "a soma das receitas previstas para o Ministério do Plane.Jamento,

Orçamento e Gestão para reparação econ6mica de anistiados políticos civis desde a edição da
Portaria n ° 833:2005 até o ano de 2010 em Lei Orçamentária Anual aprox1ma-se da cifra de R$
3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) ".
99.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dotações

expressivas na Lei Orçamentária Anual, o disposto no § 4o do art. 12 da Lei 10.559/02 deve ser
respeitado pela União.
100.

Tendo em vista a idade avançada do autor, a Portaria datada de 22

de junho de 20 15, pela qual se conferiu ao autor o direito à reparação, e que há dotação
orçamentária para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para reparação econômica,
e, por fim, que não houve o pagamento da reparação econômica até a presente data, requer o
autor para que, nos termos do art. 18 da Lei No 10559/02, seja efetuado o pagamento do valor de
R$ 100.000 ,00, a título de valores retroativos de prestações mensais, permanente e continuada,
nos termos do pedido de antecipação de tutela parcial.
19

DO PEDIDO

o

1 I.

Ex positis, o autor requer o segtúnte:
101 .1) a concessão dos beneficios da assistência judiciária, nos
tennos do art. 4° da Lei N.0 1.060/50 e do art. 5°, inciso XXXV, da
CF~

101.2) a prioridade na tramitação do processo, nos tennos do art.
71 do Estatuto do Idoso (Lei N .0 10.74 1/03);
101.3) a citação da ré para, querendo, apresentar contestação no
prazo legal, sob pena de revelia e

confissão~

101.4) a PROCEDÊNCIA do pedido, com a confiimação da tutela
antecipada na sentença, para:
101.4.1) a reforma do ato administrativo que deu provimento ao
recurso interposto pelo autor, nos autos do requerimento de anistia
0

D

.

201 1.01.68565 , nos termos da Portaria N°. 749, de 22 de junho

de 20 15, alterando-o, na parte em que se defmiu a forma da
reparacão econômica, em prestação única, nos termos do 4°, § 2°, da
Lei 11° 10.559/02, para que seja aplicado ao caso concreto do autor a
disposição do art. 5° da Lei 10.559/02, a fim de que seja concedido
o direito de o autor obter a reparação econômica, por meio de
prestação mensaL pennanente e continuada, a ser arbitrada por este
MM. Juízo. nos termos no art. 6° e parágrafos da Lei n°. 10.559/02;
101.4 .2) a concessão dos efeitos da tutela antecipada, inaudita

altera parte, para que (i) seja estabelecido pelo juízo, desde logo,
valor provisório da reparação econômica por prestação mensal,
permanente e continuada, conforme os elementos de prova
oferecidos pelo requerente, nos termos do art. 6°, § 1° da Lei n°.
10.559/02 e (ii) garantido ao autor o direito de receber o pagamento
do valor de R$ tOO .OOO,OO, a título de pagamento de parcelas
mensais, permanentes e continuadas retroativas, tendo em vista o
20

disposto no art. 6°, § 6° da Lei 0°. 10.559/02, levando-se em conta a
data da propositura da ação, 11 de janeiro de 2011 ~
1O1.4 .3) que seja determinado para que o

Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão efetue o pagamento de imediato
do valor de R$ I 00.000,00, devidamente corrigido com juros legais
e correção monetária, a titulo de valores retroativos de prestações
mensais, permanente e continuada, determinando, outrossim, para
que irllcie o pagamento do valor provisório arbitrado por este MM.
Juízo, a título de prestação mensal, permanente e continuada, sob
pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, em va lor
suficiente para que a ré se sinta, de fato, compelida ao cumprimento
da decisão ou, com base no poder geral de cautela, outra medida
que Vossa Excelência entenda mais adequada, tendo em vista a
idade avançada do autor, a Portaria datada de 22 de junho de 20 15,
pela qual se conferiu ao autor o direito à reparação, e que há
dotação orçamentária para reparação econômica, que, nos termos do
art. 18 da Lei N° 10559/02 e do pedido anterior;

101.4.4) a produção das provas pennitidas no ordenamento jurídico,
depoimento pessoal dos representantes legais da ré, oitiva de
testemunhas, juntada de outros documentos, etc.~
101.4 .5)

a

condenação

da ré

ao

pagamento

das

custas,

emolumentos, encargos e demais despesas processuais e honorários
sucumbenciais;
102.

Dá-se a causa o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil

reais), com fulcro no art. 259, VI, do CPC.
Tennos em que,
P . Deferimento .
P iracicaba, 17 de fevereiro de 20 16.

Fernando Cocozza Felipe
OAB/SP 337.256
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ENNTS ALFREDO MEIER, já qualificado nos autos da ação em
epígrafe, que move em face UNIÃO FEDERAL, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, por seu advogado que esta subscreve, informar e requerer o que se segue.
1.

Por um lapso, o autor indjcou o documento de fls . 157 do processo

administrativo (Doc. 13), para comprovar o argumento do parágrafo de n°. 51 da petição inicial,

verh1s, "( ..) Desnecessáno dizer que mesmo juízes de direito temiam o poder dos mllitares e de
agentes do DOPS, de tal sorte que o apoio do JUiz Sérgto Cavalien Ftlho era contrastado com a
ação de outras autoridades em prol do delegado do DOPS, conforme se m.fere do teor do
documento de fls. 157. (Doc. 13).' (grifou-se)
De fato, o documento que comprova esta situação se encontra às fl s.
212 do processo administrativo (Doc. 13), gual seja, o parecer da Inspeção Geral da Secretaria
de Segurança Pública, do qual se vê:

"Considerando ainda que essa mesma denúncia .foi dirig ida,
também, ao SNI, Gabinete Militar da Presidência da República, Servtços Secretos do Exército e
da Marinha, conforme norteia o servidor sindicado, e o que se apura na

saVara Criminal e r

Vara Federal aillda não está concluído, cujos resultados são duvidosos."

1

2.

Já no parágrafo 96 da petição inicial, observou-se que "tendo em

vista o disposto no art. 6 °, § 6° da Lei n°. 10.559,02, ·· são devidas parcelas desde a data da
propositura da ação, no caso concreto, ocorrido em 1 J de janeiro de 20 J1.

Conforme disposto no parágrafo anterior da petição inicial, "o § 6"
do art. 6° da Lei n°. 10.559/02, dispõe que "os valores apurados nos termos deste artigo poderão
gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 1988, considerando-se para início da
retroatividade e da prescrição quinquenal a data do protocolo da petição ou requerimento
inicial de anistia, de acordo com os arts. f o e .:lo do Decreto no 20.9 f O, de 6 de janeiro de f 9 32 ''
(destaque não no original).

Considerando-se para início da retroatividade e da prescrição
quinquenal a data do requerimento inicial de anistia, o que ocorreu em 11 de janeiro de 2011 ,
restando procedente o pedido, o que se espera e requer, as prestações mensais são devidas desde
o dia 11 de janeiro de 2006, e não, como argumentado, a partir da data do protocolo do
requerimento junto à Comissão de Anistia.
Nesse contexto, reforçam-se as razões para o deferimento do pedido
de antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo quanto ao pagamento imediato do valor já
conferido ao autor de R$ 100.000,00, a titulo de prestações mensais retroativas, tendo em vista o
este valor dividido pelo número de meses (120 meses) desde 11 de janeiro de 2006, seria de R$
833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), inferior, portanto, ao valor do
salário rnírumo atual e ao limite previsto no art. 7° da Lei N° 10.559/02.
3.

Por fi m, no parágrafo 49 da petição inicial, quanto ao fato típico

apontado pelo autor, no que diz respeito ao cofre de n°. 32, que estava em nome do autor e/ou
Laudelina Johansen Meier e, a partir de 15 de fevereiro de 1972, passou a ser Laudelina Johanson
Meier e/ou Wilson Oacyl Bodstein, coforme carta do First National City Bank, nos termos do
documento fls . 10 do processo admiillstrativo (Doc. 13), retifica-se a informação, pois melhor
seria dizer apropriação indébita ao invés de furto, como colocado.
Isso posto, requer-se o recebimento da presente como emenda à
petição inicial, refazendo-se o pedido, nos seguintes tennos:

DO PEDIDO
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101.

Ex positis, o autor requer o seguinte:
101.1) a concessão dos beneficios da assistência judiciária, nos
termos do art. 4° da Lei N.0 1.060/50 e do art. 5°. inciso XXXV, da
CF;

101.2) a prioridade na tramüação do processo, nos tennos do art.
71 do Estatuto do Idoso (Lei N. 0

10.741103)~

101.3) a citação da ré para, querendo, apresentar contestação no
prazo legal, sob pena de revelia e confissão;
1O1.4) a PROCEDÊNCIA do pedido, com a confirmação da tutela
antecipada na sentença, para:
101.4.1) a refonna do ato administrativo que deu provimento ao
recurso interposto pelo autor, nos autos do requerimento de anistia
D

0
.

2011 .01 .68565, nos termos da Portaria N°. 749, de 22 de junho

de 2015, alterando-o, na parte em que se definiu a forma da
reparacão econômica, em prestação única, nos termos do 4°, § 2°, da
Lei D0 10.559/02, para que seja aplicado ao caso concreto do autor a
disposição do art. 5° da Lei 10.559/02, a fim de que seja concedido
o direito de obter a reparação econômica, por meio de prestação
mensal. pennanente e continuada. a ser arbitrada por este MM.
Juízo, nos termos no art. 6° e parágrafos da Lei

D

0
.

10.559/02,

gerando efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 1988,
considerando-se para início da retroatividade e da prescrição
qüinqüenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial
de anistia, 11 de janeiro de 2011, de acordo com os arts. 1o e 4o do
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932;
1O1.4.2) a concessão dos efeitos da tutela antecipada. inaudita
altera parte, para que (i) seja estabelecido pelo juízo, desde logo,

valor provisório da reparação econômica por prestação mensaL
permanente e continuada, conforme os elementos de prova
oferecidos pelo requerente, nos termos do art. 6°, § }0 da Lei n°.
10.559/02, iniciando-se o pagamento (ii) assegurando-se ao autor o
3

direito de receber o pagamento do valor de R$ I00.000,00, já
conferido ao autor, a título de pagamento de parcelas mensais,
permanentes e continuadas retroativas, tendo em vista o disposto no
art. 6°, § 6° da Lei n°. 10.559/02, isto é, gerando efeitos financeiros
a partir de 5 de outubro de 1988, considerando-se para início da
retroatividade e da prescrição qüinqüenal a data do protocolo da
petição ou requerimento injcial de anistia, 11 de janeiro de 2011, de
acordo com os arts . l o e 4o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro
de 1932;
1O1.4.3) que seJa determinado para que o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão efetue o pagamento de imediato
do valor de R$ 100.000,00, devidamente corrigido com juros legais
e correção monetária, a título de valores retroativos de prestações
mensais, permanente e continuada, detenninando, outrossi m, para
que inicie o pagamento do va lor provisório arbitrado por este MM.
Juízo, a título de prestação mensal , pennaoente e continuada, sob
pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, em valor
suficiente para que a ré se sinta, de fato, com pelida ao cumprimento
da decisão ou, com base no poder gera l de cautela, outra medida
que Vossa Excelência entenda mais adequada, tendo em vista a
idade avançada do autor, a Portaria datada de 22 de junho de 2015,
pela qual se conferiu ao autor o direito à reparação, e que há
dotação orçamentária para reparação econômica, que, nos termos do
art. 18 da Lei N° l 0559/02 e do pedido anterior;
101.4.4) a produção das provas perrnjtidas no ordenamento jurídico,
depoimento pessoal dos representantes legais da ré, oitiva de
testemunhas, juntada de outros documentos, etc.;
1 O1.4 .5)

a

condenação

da

ré

ao

pagamento

das

custas,

emolumentos, encargos e demais despesas processurus e honorários
sucumbenciais;

4

102.

Dá-se a causa o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil

reais), com fulcro no art. 259, VI, do CPC.

Tennos em que,

P. Deferimento.

5

PODER JUDICIARIO

JUSTIÇA FEDERAL
Autos n" 0001076-84.2016.403 .6109

Fls. 598 / 602: acolho a petição como em en da à inicial.
Fls. 603 / 607: considerando qu e se trata de cópia da
p etição de fls. 598 / 602, providencie a secretaria desentranham ento dos
autos.
Sem prejuízo, defiro os benefícios da assistência judiciária
gratuita , nos termos da Lei n° 1.060 / 50.
Segue decisão em separado .
Piracicaba,

X
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de fe e reiro de 20 16.
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ENN IS ALFREDO MEIER, na qualidade de
anistiad o político, ajuizou a presen te ação sob o rito ordinário , com pedido
de antecipação de tutela, que nesta decisão se examina, em face da U N IÃO
FEDERAL, objeti vando, em síntese, a declaração de nulidade parcial, da
Portaria Minister ial n° 749, de 22 de junho de 20 15, qu e lhe concedeu
reparação econômica de caráter indenizatório, em pr estação Única no
importe de R $100.00,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 1°, I e Il, c/c
artigo4°, § 2°, da Lei n° 10 .559 /2002.
Alega que foi sócio adm inistrador das em presas
Representações Rádios SSB Ltda. e Tran s-Ennis Telecomunicações e
Con troles Ltda., no período compreendido entre 04 de julho de 1964 a 11
de setembro de 1968, época em que sofreu perseguição duran te a ditadura
militar, com víncu lo laboral comprovado para fms de reparação econôm ica
mensal nos termos dos artigos 5° e 6°, parágrafos 1o e 6° da Lei de
10 .559/2002, em prestações mensais e permanentes , em valor não inferior a
R$20 .000,00 (vinte m il reais).
Argumenta, em síntese, que há determinação
expressa do artigo 8° da ADCT, que dispõe que o anistiado deve receber
pensão correspondente ao que receberia se estivesse na ativa, pleiteia em
sede de tutela antecipada o recebimento do valor já deferido pela Comissão
de Anistia, nos termos da portaria m encionada, no importe de R $100.00,00
(cem mil reais), a título de prestações permanentes, continuadas, r encidas
assim com o novas pr estações mensais, permanentes e continuadas m valor
não inferior a R$20.000,00 (vinte m il reais).
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JUST IÇA FEDERAL
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Com a inicial vieram docum entos (fls. 24 / 594).

Jun tou-se aos autos nova p etição do autor (fls.
598/607).

Decido.
Não vislumbro , nesta oportunidade, a presença
dos requisitos indispensáveis para autorizar a antecipação da tutela
jurisdicional, tal com o prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, embora prevista em caráter
geral, a antecipação de tutela continua sendo medida de exceção, sendo
justificável sua concessão p ar a cumprir a meta da efetividade da prestação
jurisdicional quando po ta em risco pela iminência de dano grave e de difícil
reparação, ou diante de conduta tem erária e inaceitável do réu, sempre
frente a direito plausível do autor.

Na hipótese dos autos, ausente até o presente
m omen to a necessária comprovação de vínculos da alegada atividade laboral
exercida nas empresas Representações Rádios SSB Ltda. e Tran s-Ennis
Telecomunicações e Controles Ltda., no período compreendido entre 04 de
julho de 1964 a 11 de setembro de 1968, a fun de possibiütar a pretensa
reparação econômi ca, em prestação m ensal permanente e continuada, eis que
pressupõe dilação probatória .

A par do exposto, verifico que a parte autora não
perecerá com o indeferimento da tutela antecipada haja vista que além de se
encontrar auferindo o benefício de aposentadoria por idade, já lhe foi
concedida a condição de anistiado poütico, com a autorização par a rep~ração
econômica no impor te de R$100 .00,00 (cem mil reais), conform e P r taria
n° 749, de 22 de junho de 201 5, do Ministro de Estado áa j'Listi~ ( S. 27 ,
59/6 1).
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Posto

isso,

INDEFIRO

A

TUTELA

ANTECIPADA postulada.
Cite-se com urgência.

P.R.I.

')
Piracicaba-

P,c1f::_ fewereiro de 2O16.

"
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ROSANA-cAMPOSPAGANO
Juíza Federal
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Ofício n° 16/2016-AG U/P U/PCB
Piracicaba . 08 de março de 2016.
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