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S. Excia Ministro da Justiça do Brasii
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ministério da Justiça,
4° andar, Brasília, DF. CEP: 70064-900

Considerações Preliminares:
1. ENNIS ALFREDO MEIER, 85 anos, é ANISTIADO

POLÍTICO,

PORTARIA N 749, DE 22 DE JUNHO DE 2016
o MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei n° 10.559, de 13 de novembro de 2002,
publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002, e
considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 14° Sessão Plenária, realizada no dia 14
de novembro de 2014, no Requerimento de Anistia n°.
2011.01.68565, resolve:
Dar provimento ao recurso interposto por ENNIS ALFREDO
MEIER, portador do CPF n° 089.341.168-03, declará-lo anistiado
político, e conceder reparação econômica, de caráter

RECEBIDO NA DIDOC-GM/MJ

Em

^^

1^ ás

(nome por extenso ou oerimbo)
(Assinatura)

Indenizatório, em prestação única, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), nos termos do artigo 1°, Incisos I e II, c/c
artigo 4°, § 2", da Lei n.° 10.559, de 13 de novembro de 2002.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Publicado no Diário Oficial da União do dia 25 de

junho de 2015

Cabe lembrar que a Comissão de Anistia Política MJ , foi
criada para facilitar a vida dos anistiados, e evitar que
recorram à Justiça.
Como pode ser constatado a seguir,

a Comissão de Anistia Política,
perseguiu e cometeu crimes contra o
Anistiado.
Ao contrário do que o Anistiado requereu, baseado no
texto da Lei

10.559/2002 e Acordão do STJ lhe foi

concedido a Pretação Única, e agora através da Justiça
procura restabelecer a Prestação Mensal Continuada e
Permanente.

O Anistiado, foi vítima de crime cometido pelo Relator da

primeira fase do Processo, por não ter cumprido DEVER

DE OFÍCIO (Art. 319 CP) de Requerer às autoridades
informações que determinam a portaria

A Portaria do Ministério da Justiça que

regula o Processo, N°2523/2008 determina
"A COMISSÃO" como titular do DEVER DE

OFÍCIO, representada pelo Dr. Jovelino José
Strosake.

o Anistiado estava impedido de ter acesso aos
documentos do DOPS, porque a Lei de acesso não estava
regulamentada.
o Processo correu ainda 2 anos, e decorrente da
omissão do Reiator foi INDEFERIDO.
Cartas reclamando ao Dr. Paulo Abrão não tiveram

resposta.

(Ver Documento

1 em que o Relator

declara não ter pedido as devidas

informações)
o Anistiado ainda foi vítima de ^castigo", pois as

réíamações lhe custaram 'o Processo voltar ao final da
fila'.

O RECURSO demorou mais tempo para ser julgado, do
que da data do Protocolo ao primeiro julgamento e
Indeferimento:

Calendário do Processo:
Processo N^ZOU.01.68565 de ENNIS ALFREDO MEIER

INDEFERIMENTO

19/10/2012

Processo protocolado —
28/01/2011
21
meses

25
meses

PROVIMENTO DO

INDEFERIMENTO e

RECURSO —19/10/2012

RECURSO
14/11/2014

(2
anos e

1 mês)

O Anistiado ainda foi Vítima de Falsidade Ideológica pelo
segundo Relator, tendo sido declarado ^ANISTIADO

POLÍTICO post mortem"

(Ver Documento N° 2 — Anistiado Poiíico
post mortenf^.
o pedido que se segue, dirigido a V. Excia, (via
administrativa) deve-se ao fato dos critérios da Justiça

serem diferentes da Portaria, N°2523/2008 IVIJ que
contempla as dificuldades na obtenção das provas,
depois de 44 anos que a ditadura militar produziu os
danos.

A Lei 10.559/2002 beneficia o ''cônjuge" que acompanhou
o Anistiado em seu exílio, mas esqueceu dos filhos que
que tiveram os seus estudos prejudicados, pelas
constantes mudanças de colégios, para não serem
indentificados.

A Comissão de Anistia Política, afim de beneficiar os
filhos do Presidente João Goulart e do governador Leonel
Brizola, supriu essa lacuna, sendo que o anistiado ROGA
a V. Excia o mesmo tratamento.

No Mérito:
Diante do silêncio da Comissão de Anistia Política, sobre
o Requerimento em favor dos filhos do Anistiado, em
resposta, recebemos o seguinte e-mail no dia 2 de junho
de 2015

Ver Documento H°3

onde alegam que o pedido deveria

ser INDIVIDUAL.

Ocorre, que entre o Requerimento e o e-mail,
passaram-se 5 anos, sem que nenhuma
advertência por parte da Comissão sobre a
documentação, e somente na hora de pagar
o benefício vieram com a desculpa,
sugerindo uma nova entrada de
Requerimento e outros 5 anos de espera !!!
o fato pode ser comprovado no Pacote de Documentos
enviado ao advogado do Anistiado, pela Comissão de
Anistia Política:

http://sei.mi.qov.br/sei/processo acesso externo
consulta.php?id acesso externo=51098&ínfra has
h=a0f95c6d0ed9c23c353fb155586e83ea

51,2 Megabits

(recorte do e-mail da Comissão da Anistia
Política, enviado ao Anistiado)
Caso os seus filhos teubam sido vitimas de uma pei-seguiçào politira informamos que
para eufrnr com Requerimento de Anistia não é uecessáría a contratação de um
advogado. Basta que o requerente faça uma petição inicial narrando os fatos
detalhadamente, dando ênfase ás situações de perseguição pohtica e os prejuízos
causados por essa situação. Juntamente com a petição, deve encaminhar as copias dos
documentos pessoais (RG, CPF, Titulo de Eleitor, Carteira de Trabalho completa

Constatar na explicação da regulamentação citada, que
o e-mail está sendo endereçado ao Anistiado, o pai.
^'Caso seus filhos..."

"Basta que o requerente ..." obviamente se referindo ao
Anistiado. — Meninos de 6 e 7 anos que não teriam
condições de relatar as situações de perseguição
política e os prejuízos causados pela situação.
2. O Relator do Processo inicial reconhece os mais de

sete anos que o pai viveu na cladestinamente com os
filhos.

Ver Documento

3. Cerca de 6 recortes de jornais (originais) foram
juntados ao Processo, noticiando o desaparecimento de
Dennis Meier e Fredy Wilson Meier. — Ver Documento
N°5

4. Certidões de Nascimento dos menores (originais)
foram anexadas ao Processo.

5. o prejuízo na formação profissional dos meninos foi
detalhado, com a graduação em Direito, somente aos 36
anos de Fredy Wilson Meier.

Dennis Meier, aos 42 anos ainda cursava o último ano da

Faculdade de FISIOTERAPIA na Faculdade Fluminense,
em Niteroy, tendo sido fornecido o número de matrícula.
6. Como e petição inicial foi Indeferida, no RECURSO o
pedido do benefício dos menores foi REITERADO.

7. A 'omissão no cumprimento do dever do Relator*, não
pedindo as devidas informações às autoridades, ficou
comprovada com a FICHA DO DOPS em que o Anistiado é
acusado de "crime político" o que tornou inevitável a
Anistia Polkítica.

Ver Documento

6

8. No GOOGLE.COM podem ser encontrados dezenas de

jornais noticiando os benefícios co^ncedidos aos filhos
do Presidente João Goulart e aos filhos de Leonel Brizola.

9. PAULO ABRÃO, Presidente da Anistia Política no
YouTube pode ser visto defendendo o reçarcimento do
dano aos filhos dos Anistiados, que acompanharam os
pais no exílio.
VER:

O Dr. Paulo Abrâo confirma no minuto

3:25 o direito que os filiios dos anistiados
tem, por sofrerem os danos de um

prolongado exílio.
https://www.voutube.com/watch?v=M3IVIiY6edBaA

DOS PEDIDOS À S. EXCIA MINISTRO DA JUSTIÇA:
Tendo em vista a avançada idade do Anistiado Requerente, 85
anos, e os danos acima relacionados, causados pela Comissão
de Anistia Política, tais como crimes de omissão no

cumprimento do dever (Art.319) Falsidade Ideológica (Art. 299),

1. O ANISTIADO, ENNIS ALFREDO MEIER, ROGA, À V.EXA,
DETERMINE aquela Comissão que julque em 30 dias o Processo
referente a seus filhos DENNIS MEIER e FREDY WILSON MEIER

Protocolado em 12 de janeiro de 2011 (Protocolado há mais de
5 anos)
Ver Doe. N° 7

2. Que sejam concedidos benefícios compatíveis a outras
personalidades, como os filhos do Presidente João Goulart e
aos filhos de Leonel Brizola.

Certo da atenção de V. Exa,

Ennis Alfredo Meier

Requerimento de Anistia n°. 2011.01.68565

Residência: Rua Frei Henrique de Coimbra, 90 apt 13
Bairro Nova América

Piracicaba, SP CEP-13.417-560
e-mail:

ennlsmeier@gmail.com

Telefone: 019 33710914
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15.

Cüin ítíci-iAj, deduz-sc da iian'am'a cios faLos e

documentos aprcstíntados que a persegiiiçâo alegada teve. •mt>rivaçào divci
política, quíii seja o desejo de scpaiau o Requorcnte da sua esposa. Não ob
cracar-se de um policial militar, i-iJeiiLe do DOPS, Icm-sc que este sc vfil

apararc.) tístaul a que tinha accsso para perseguir o Reqiicrcntc com obj
pessoais, o que, segundei 4$íe^
CLànijiandonoscu atastalento da rt;

^entid^dé' (íls.' 121)......
"

'

*, *

16,

.

^
•

'

. i'' '

'

CLunpre salicmai que não h(.nive pedido dc diligcnc;

Órgãos da AdministxÊçâo Pública Federal, uma vez que os fatos narrados,
já íbi citadfj, nâo caracterizam pcrscguiçio política.
17

Em que pese toda nrgijmp.nlaçâo dedi:2Ída pelo Requç

verifica-se que a hipótese dos presentes autos cninada sc amolda aos conct
à.í; cundivõcs delineadas no art. 2" da L-ci

10,559/2002, iiauito mcr

enquadra no ánibito de competência dessa Comissão de i\nisiia, seja nos t'

origiiiários da iVIcdida Provisória ti'"' 2.1^:1/2001. seja nos icmios atuais da
10.559/2002.
•
:r.L
-H-

IS',

' . •

•

.

í:

Messe contexto, iaiporta salientar que para fazer

dedaraçâo de anistiado políti.cQ é im]>re.scindível que seja cemonsirado de
Page 2

Z^OO.
MJ^NISTIA

cs Jun 2

4is

"

Pi-ezado Senhor Euim,

A Central de Atendimento do Mínintério da Ju^tiç» informa que conforme as Normas
Pit>cedimentat$ da Comissão de Anistia no seu Capitulo I Art. 1° § 1° informa que: O

requerimento deverá ser individual, exceto nos casos de falecimento de anistiando,
quando todos os sucessores e/ ou dependentes deverão requerer em conjunto.

A Lei n* 10.559 2002 ampara atos de perseguição exclusivamente poUtica no período
de 18 de setembi^ de 1946 até 05 de outubro 1988 (promulgação da Con^tituiç.lo
Federal).

Caso os seus filhos tenham sido vitimas de uma pei-segutçào política informamos que
para entrar com Requerimento de Anistia nâo é necessária a contrataçào de um
advogado. Basta qne o i-equei^ente faça uma petição inicial narrando os fatos
detalhadamente, dando ênfase às situações de perseguição política e os prejuízos
causados por essa situaçào. Juntamente com a petição, deve encaminhar as cópias dos
documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho completa

incluindo as folhas em branco), comprovante de residência e conta bancária, além de
documentos que comprovem a perseguição política. Nos casos em que o anistiando já
faleceu, deverá solicitar em conjunto todos os sucessores e/ou dependentes, mas em
favor de um único perseguido político, nesse caso específico a declaração de anistia é
concedida "pas/ mortem''''.

Mais informações pertinentes estào disponibilizadas no site ^^-Aw.justica.go-t-.br.

O pedido e os documentos podem ser protocolados pessoalmente ou encaminhados via
con"espoudência registrada ou Sedex, para o endereço abaixo:
Ministério da Justiça - Comissão de Anistia
Esplanada dos Ministérios - Bloco 'T' - Auexo II Sala T3
Brasília - DF
CEP: 70064-900

Estamos a disposição para quaisquer novos esclarecimentos.

Agradecemos o contato.
.

•

Page 1

Page 1

••-••o

.

New Page 14

S»í.

«♦

D-o ^

• ,

MINISTÉRIO DA J USilÇA
COM ií;!=;Ao dlí anistia

F.F-.iJânadla tjys M.rtisiárlos - BltK.:!» "1"' 2*" umhí Safo 2i,ii) - Hdifícki Swlf. - Ccp: 7üÜ64~fJ'X:
Tehíone (051) :i429-3378 | F-.* (61) .H29-9;':6'?

iiüü ter sncesso na tenuiiiva, sofreu liKjuérita A.drrmiistraiivo, que o inpòií
suspensão por 30 dias (fls. 198).

^

9..

ntnedronrado .e acuado, oRequerente teniou fugir do

^

'pãís. N(? eíiiLanro, pata ficar ccjnn seus tillios c. pextü tios seus pais. acabou se
cscoiidendo no.interior do Brasil coni teus "Itlhos, por iTiais dc ? anos, voltando
apenàü em 1986.

10.

DuraiiLe o pciiodo em que csía%'a foragido, sua esposa se

casou cüin o Sr. \X^son, o que, segundo o Requerente, comprova o motivo da
perseguição naaadaL.

12.

t o relatório.
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£I 3§Bd M3]S[

Apenas 1 dos 6 recortes de jom

Dcc. ^

Apenas 1 dos 6 recortes de jornal anexados ao
Processo

Os iimikMi f^reddy « Ilteanís Méler

Mãe quer notícias dos It
que
o
pai
fevou
há
13
meses
Aproveitando a pa$st««m cio Dii da» Mães, a senhora
sLaudeliiia Joúiansoa Mé2«r faz ikh
aos leiitore®, pqrt
<3U« dêem tnfonn ações a r^sp^ito dos seus fülios, Denis, de

f 9 anos, e Freddy Wilson, dSè 7 âiwjs» aos «lu^a nSo v4 M
tnsis de uju awo, dôsda qiio no dia li de abril do áno pas»!
. «sido iovm íevRtíoç p«lo pai. Enis Alfredo Méier.

ccccccccccccccccccw:,
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Ooc.
FICHA DO DOPS que acusa o Anistiado de
crimes políticos.
Datada de 4 de julho de 1964
Por omissão dolosa do Relator da

Comissão de Anistia Política, que nâo
pediu Informações ao DOPS, esse

documento só chegou ao Processo quase
3 anos após o Requerimento.
Cabe esclarecer que o Anistiado nâo tinha
acesso ao Arquivo do DOPS porque a Lei de
acesso nâo estava regulamentada.
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o Requerimento visto abaixo

o Requerimento visto abaixo, foi enviado pela INTERNET ao advogado d
ENNIS ALFREDO iVIEIER, no Pacote do Processo de 51.2 Megabits no end
visto abaixo.

Anexo a esse Requerimento, seguiram originais das Certidões de Nascin
dos menores, (na época) 6 recortes de Jornais noticiando o desaparecim
dos menores, endereços atuais, e uma detalha justificativa do prejuízo n
'formação profisionai' que os menores tiveram, por terem que mudar
constantemente de colégio para não serem restreados pela ditadura mili

Fredy Wilson IVIeier se formou em Direito na Faculdade iVIetodIsta de
Piracicaba aos 36 anos.

Dennis IVIeier, aos 42 anos ainda cursava a Faculdade de FISIOTERAPIA,
sido dado o número de IMatrícula da Faculdade Fluminense, em Niteroy.

http://sei,mj.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?
Íd_acesso_externo=51098&iiifra_hash=a0f95c6d0ed9c23c353fbl5558í
(Arquivo de 51.2 Megabits)

Obserevem que há 1 carimbos de aceitação do Procolo da Comissão de
Anistia Política, incluindo Código de Barras, sendo que em 5 anos nenhu
observação foi feita aos documentos, e agora na hora de pagar o benefíc
eles vem com essa hltória, querendo ganhar outros 5 anos III
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o Requerimento visto abaixo

EXMO. Sr. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

MJ/CA
Protocolo da Comissjio dp

lillillliillllli

ENNIS ALFREDO MEIER, Brasileiro, Identidade N° 1,758.2'
Est São Paulo, CPF 089-341.168- 03 , divorciado, ROGA F

si E POR SEUS FILHOS, Dennís Meiere Fredy Wilson Wleii
benefícios da ANISTIA.

2' Tabelião

^racicaba, SP 12 de Janeiro de 2011
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