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S. EXCIA. MINISTRO DA JUSTIÇA
Brasília, DF.

Assunto: QUEIXA CRIME, ocorrido em
Processo da Comissão de Anistia Política.

Ennis, Alfredo Meier, Anistiado Político - Processo
N<'2011.01.68565 — PORTARIA MINISTERIAL N 742,
DE 22 DE JUNHO DE 2015, vem perante V. Exa. expor
indícios veementes de crimes ocorridos na Comissão

de Anistia Política, PEDINDO que sejam Investigados
e as demais providência legais pertinentes ao caso,

INCLUINDO A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS
AO ANISTIADO POLÍTICO, que conta com 86 anos.
Os fatos encontram-se publicados na Internet no
seguinte endereço: www.anistiapoiitica.com onde é
possível ler com mais comodidade e mais detalhes da
informação.

Segue-se um breve Relatório:
1. o Relator, Dr. Juvelino José Strozake, no seu

Relatório (Documento N.1) confessa não ter tomado
as providências determinadas na Portaria
N.2523/2008 MJ e com isso cometeu crime de

Omissão no Cumprimento do Dever, ART.319 CP
O fato foi relatado em 2 cartas ao Presidente da
1

^0 !V,

•

oo/e3

Comissão, Dr. Paulo Abrão, que nunca acusou o
recebimento da Denúncia.

O Requerente usou 'termos fortes', dizendo que "tinha
sido ROUBADO em 2 anos pelo Relator."
Diante do longo tempo decorrido, sem resposta
alguma, o Requerente fez queixa ao MP Federal.
A falta de providências do Relator, provocou um
atrazo de 2 anos no Processo de um cidadão com

mais de 80 anos, que terminou sendo INDEFERIDO.
Na época havia uma Lei de aceeso aos Documentos
do DOPS, mas não estava REGULAMENTADA e só a
Comissão de Anistia poderia ter acesso.
Ocorre, que justamente antes do RECURSO, a dita Lei
de acesso foi Regulamentada e por iniciativa do
Requerente uma FICHA DO DOPS foi apresentada no
Recurso. (Documento N.2)
Essa Ficha do DOPS comprovou o descaso do
Relator, e foi bastante e suficiente para a obtenção
da Anistia Política que se pleiteava.

A reclamação provocou a vingança que pode ser
constata no cronograma do (Documento N.3)
O Processo foi enviado ao final da fila como uma

VINGANÇA !!! — contra um homem de mais de 80
anos.

2. No RECURSO (Doe. N.4) o mesmo Relator foi o
PRESIDENTE do Julgamento.
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A VINGANÇA, não terminou nesse ponto, quando
apreceu no Processo um DOCUMENTO FALSO, para
produzir eféitos, na comissão que calcula os
benefícios financeiros do Anistiado. (Doe. N.5)
"ANISTIADO POLÍTICO POST MORTEM"

( FALSIDADE DOCUMENTAL — ART. PENAL 299 CP)

Desse Documento FALSO resultou o não atendimento

do Pedido de PRESTAÇÃO CONTINUADA E
PERMANENTE, fartamente documentada na página
Internet, (acima mencionada)

Prejuizo causado ao anistiado foi da ordem de 90%
dos benefícios a que tem direito.
O Anistiado, que em 1 mês vai contar com 86 anos,
vem mui raspeitosamente à V. Excia. pedir que

mande instaurar um INQUÉRITO CRIMINAL, e
DETERMINE que o benefício da Lei 10.559/2002,

da PRESTAÇÃO CONTINUADA E PERMANENTE seja
devidamente restabelecido.

Já Requerido e Provado

a ATIVIDADE LABORAL, determinada pela mesma LEI,
(ver página Internet acima e reférência ao SEI),
PEDE QUE LHE SEJA DEFERIDO O PEDIDO,

Piracicaba, 10 de abril de 2017

Ennis Alfredo Meier

Endereço eletrônico: ennismeier@gmail.com
Rua Frei Henrique de Coimbra, 90 apt.13
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15,

Com c.fciso, detkw-sc da narrariva à)S laios e dos

docujTUíuios aprcstínmdos cjue a pci-seguiçao alegada tcvo moávação dmrrsa da

polínc^ ^uíil scja o descio de >cpaiai' o ReqiifTciire dâ ãua esposa. Xáo ol>stante
tratar-se de mn polida! militar, £i>«ile. do rx:>PS; tctn-sc que este sc valeu do
aparato cstota] a que tinha acesso para perseguir o Requerente com objetivos

pessoais, o que, segundo

culininandtj; no.scu afasts^ento da referida

jMtidiidé gs-121)^
16,

Cuinpre salientar que não houve pedido de diligencia aos

órgãos da Administração Pública Federa], uma vez que os fatos aattados, conio
já foi dado, não caracterizam perseguição poiírca17,

Em oue ]>ese toda argunieolaçào deduzida pí;1o Requerente,

verifica-se q^ac a hijKjrese úos presentes aulos emaada se arru)ida aos conceitos e
às condições delineadas r>o art. 2" da Lei n'' 10.559/2002, muito menos se

enquadra no áiiibii.o de conipetêucia dessa Comissão de i\iiisiia, seja nos cemios

ongjnirios da Medida Provisória n'' 2.151/2001, seja no£ icrmos atuais da Íã:i n"
10-559/20Ü2.
18!
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Nesse contexto, importa salienur que para fazer jus à

dedaraçio cc anistiado político c impiescírtdiVel que seja di;iii<'>iifiirado de fom-ja

clara òue os prejuízos sofridos guardam o esstmcial nexo de causabdadc com a
motivação cxciusivameuie política a que alude o artigo 2" da Lei de Anistia Q-ei
n° 20.559/2002).
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Processo n®í0l1.0l,6656:

A Portaria do Ministério da Justiça que regula o Processo, N°2523/2008 aponta "A COMISSAO de ANISTIA I
titular do DEVER DE OFÍCIO, representada pelo Dr. Jovelino José Strosake, (não aponta outro responsável
documentos)

O Dr. Jovelino José Strosake incorreu no Artigo 319 do Códi
Brasileiro, que se refere a omissão do cumprimento do dev(
Na Iniciai do Processo e nas juntadas seguintes, o nome "DOPS" foi mencionado dezenas de vezes, e o Dr.
httpJ/anistiapoíiticacom/

14^22

A

Aí-'*ÜtitÃ f-:

•» ••• '•• /•

.-

>V- ? íí^':
•.

-

V /•

.

*^-1 •i

•>

mmmi

NewPagel

^

Lj oC' ^

<S2P'rU^

jgi';^:;; t.t

;sf ..

(Í1ÍÍ/5&V4 Jul

'

awTlvO r«<wk«>. 0 M0U1AH iní«ia«t

'**

'-

- bif»c,S«c .ckr* « 3r crg gpnt

-

„# a, ip,, 236 <r.3U:«ncU 4, rr8«.itflr.l.
na lerSa^u • «Bteo* pcctos;

' -r

^ «•is.. " u -, . u
m.na.

^

mm. «. fc „u ^

,.,

4.

i. „

»l»*no«isUi
2*

c a £

Do y S/ 8 í
ám m
Qab SC / oa

«. J,Í4,.

y« -w> ^
/vv

:

ít: ^ ;;
-

;
i

^.41•
'••;vi..i PC'; •:: f: tüíí» i» IBo4« hucita
• 6'. Jiul

• :"\K..-^'^ ^ •'
. .V,
>. '..! '••'
(.11

r

-•

i!'t »'>»
••.,
lariíiU-U. 4í ' <'I44-»

A omissão do Relator custou ao Procosso 2 anos vagando s&m conteúdo, até <
Indeferimento, logo sanado no Recurso pelo próprio Requerente.

No Recurso o Requerendo disse que "tinha sido roubado em 2 anos, pela omis;
Relator", o que desencadou uma série de VINGANÇAS, no mínimo por influénci
Dr. Jovelino José Stroxaque.

http://anistiapcilitjcacarn/
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No calendário abaixo, constata-se que Ennis iVIeler fo
enviado para o FINAL DA FILA !

Processo N''2011.01.68565 de ENNIS ALFREDO iVIEIER
INDEFERIMENTO

Processo protocolado —

19/10/2012

28/01/2011

21 mese:
INDEFERIMENTO e RECURSO —

PROVIMENTO DO

19/10/2012

RECURSO 14/11/2014

25 mese:
(2 anos e 1 més)

25 meses para julgar um único documento !!!

É obvio que o castigo foi voltar ao finai c
A Declaração de "Anistiado Político Post iVIortem" foi
de ir para a Comissão de Orçamento caicuiar os bene
(a 'mâo criminosa' que colocou o Documento no Proc<
o documento
O documento s6 foi retirado quando <
Ministro da Justiça)
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JUSTIÇA

Comissão de Anistia
RcqucrimenU) de Anistia n"; 2011.01.68565
RcH|ucrcnlc; Fnnh Alfredo Melcr
Relaior: Conselheira ^ andu Davi Fernandes de Oliveira
ATADEJi t GAIVIKNTO

Rcult/adsi « 14* Sessão Plenária da Comissão dc Anislia. no dia 14 dc novi*

dc 2014. prvscnies

Conselheiros Jiivclino Josc .Sirozakc. Narcisi> Pairiota Ferni

Barbosa, Marina tia Silva Sicinhruch, Henrique de Almeida Cardoso. Vanda Davi Ferni
de Oliveira. An;i Maria (íucdcs. Riui Maria de Miranda Sipahi, Fneá dc StuI/ c Alme

Virginius José l.ian/a da Franca. O requerimento foi reapreciado pelo Plenário, lendo
priíferida a scguinie decisão.

Por unaniinídadc, pelo pr«»vinicnio do recurso formuladí» por l.nnis Ali
*\leicr, para i-«iicedcrí

a) dcclara«,'àí da condiv;ãt» dc anistiado tH»tttico;

b) rcparaí^íH) econômica, dc carãlcr indenizatório, cm prestarão única, pcíi» pe
coniprcendidt> entre 04/1)7/1964 a 11/09.1968, tuLali/andü 05 (cioco) pcfunlos dc jurscjg
pi>litica, o que pería/ 150 (cento e cinqüenta) salúrioí. míninuís, rc!»pcilado o teto Icg
RS UKKIXKMK) (ccm núl reais).

Brasília/DF. 14 de nwvei^hro d^^l4.

^__Jtímlmtr^tséSfrozake
Prt^ideníc

Marina da Silva Steinbfuch
Toiii^lKri

/O
NttprUo^Patrtata
t

des Barhma

V
(jai^MTlMru''

/t

Henriqtíé de Almeida Cardom^
TêTríT
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MtNlSl^O DApSnÇA

;

CooawAodt Att»ài/C.W/Mj

«

MiwMn»»,. Btoew T. T *n^, «ttt acO.

^

Titei»»w m) am-mm/m*

CHa^ d» wlo oei^cNKo, comti fimdaiwenu» na L«i n* iOJ59ji20ü2« opino

lí.

do rtcuwo formulado por Enuh Alfredo Miier, para conceder:

1^

Off!trft^ áã

de mistindo poíltico post amnem dc Eanls

Alfri<in Maiar. com o devido pedido de desculpas ©tn nome éo E^iado
Bf«sUe{n>:

b)

pq»—em pt««içSo ünica pelo pcriodo compreendido

CfUft 04 ét Julho d« 1964 • »I ite iei«nb«> de l%8. towllwdo 5(cinco)

poiodbs de pcrscguiçio pdItAai* o cpie perfaz 150 {ccnio e cinqüenta)
siliárioi mfafaiKM» ««peitado oteto fep! de RlOO.OOO.Oü <cem mil reais).
É como voto.

Brasília. 14de novembro de 2014.
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Ministério da Justiça

S. Excia Osmar Serraglio

Praça dos Três Poderes - Brasília, DF,
70297-400

O

OÁR
Correios •«p
PESO (kg)

(dD

DV 43448346 7 BR

II

Ennis iWleier - Rua Frei Henrique de Coimbra, 90

apt.13 Bairro Nova América - Piracicaba, SP
CEP-13.417.560

