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APRESENTAÇÃO

É 
com muita satisfação que a Secretaria de Estado da Cultura e o Arquivo Público do Estado do 
Rio Grande do Sul (APERS) apresentam o Catálogo Resistência em Arquivo: Memórias e Histó-
rias da Ditadura no Brasil, resultado não somente do trabalho diário de uma instituição arqui-
vística, de descrever seu acervo, mas também da consciência da importância da prestação de 

serviços a comunidade em geral. A instituição, além de implementar a gestão documental no Estado 
através do Sistema de Arquivos do Estado – SIARQ/RS,  preserva e disponibiliza aos pesquisadores e 
cidadãos a documentação produzida no âmbito da Administração Pública Estadual. O APERS desenvol-
ve ainda ações, projetos e programas de incentivo à pesquisa, eventos, ações culturais e educativas e 
elabora meios de busca que facilitem o trabalho do pesquisador.

É prerrogativa das instituições arquivísticas elaborar instrumentos de pesquisa que, se bem pla-
nejados, oferecem condições ao pesquisador de melhor orientar seu trabalho e reduzir a quantidade 
de documentos a serem consultados, visto que o acervo salvaguardado em arquivos é fundamental 
para produção de trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações e teses. Desta forma, através des-
te catálogo, o Arquivo Público se propõe a disponibilizar para consulta os documentos resultantes do 
trabalho da Comissão Especial de Indenização, que possui um vasto potencial para pesquisas que se 
proponham a reescrever a história recente do nosso país.

Considerando o contexto atual em que lembramos os 50 anos do Golpe de 1964, o advento da Lei 
de Acesso a Informação e a recente abertura dos acervos relacionados à temática da ditadura, acredi-
tamos que o caráter histórico desta documentação contribuirá para o melhor entendimento dos fatos 
ocorridos neste período.

O trabalho de construção deste instrumento de pesquisa foi desenvolvido por uma equipe técnica 
interdisciplinar formada em sua maioria por historiadores e arquivistas que se dedicaram à analisar os 
processos administrativos de indenização na busca de informações relevantes para a composição do 
verbete.

Este Projeto está sendo realizado com recursos do Fundo de Apoio a Cultura (PRÓ-Cultura 
RS FAC), Lei nº 13.490/10 em parceria com a Associação dos Amigos do Arquivo Público e do Sistema 
Pró-Cultura - RS - Fundo de Apoio a Cultura - FAC, que viabilizou a publicação e a disponibilização deste 
instrumento de pesquisa para estudantes, pesquisadores, sociedade em geral e também para porta-
dores de deficiência visual através de uma publicação em braile.

Os acervos salvaguardados no Arquivo Público são um patrimônio de todos e se bem utilizados, 
contribuem para a construção de conhecimento científico e histórico. Consideramos que o acervo da 
Comissão Especial de Indenização, poderá contribuir para a recuperação de fatos históricos relacio-
nados às graves violações aos direitos humanos que foram cometidas no Rio Grande do Sul, assim, 
desejamos a todos uma ótima leitura.

Renata Pacheco de Vasconcellos
Arquivista

Vanessa Tavares Menezes
Historiadora
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PREFÁCIO

C
om a elaboração do Catálogo Resistência em Arquivo: Memórias e Histórias da Ditadura no 
Brasil, o Arquivo Público do Estado consolida seu compromisso com o regime democrático 
brasileiro, na medida em que, desde o ano 2000 vem trabalhando com o tema da ditadura 
civil militar instalada em nosso país em 31 de março de 1964. A primeira medida foi organizar 

a documentação referente a CPI da Espionagem Política ocorrida durante o governo de Alceu Collares, 
que por determinação do decreto estadual nº 39.680/1999 promulgado no governo de Olívio Dutra 
foi compor o Acervo da Luta Contra a Ditadura. Documentos estes que na época contaram com amplo 
acesso as informações ali trabalhadas por meio do decreto estadual nº 40.318/2000.

Em 2006 o tema da ditadura voltou a ser debatido na Instituição, quando sediou a realização da 
I Jornada de Ensino sobre a Ditadura Militar em Sala de Aula, atividade promovida pela Comissão do 
Acervo da Luta Contra a Ditadura em parceria com o professor Enrique Serra Padrós (Departamento de 
História/UFRGS). Porém, a partir de 2009 este importante tema da nossa história recente passou a ser 
debatido cotidianamente no Arquivo, sendo que a partir de agosto de 2012, teve inicio o trabalho de 
elaboração do presente catálogo mediante a análise dos 1704 processos administrativos de indeniza-
ção oriundos da Secretaria da Justiça e  Segurança Pública. Processos que foram recolhidos ao APERS 
em 2009, e constituídos por determinação da Lei Estadual nº 11.042/1998, pela qual o Estado do Rio 
Grande do Sul reconhece a responsabilidade de ter causado danos físicos e psicológicos às pessoas que 
foram presas por motivos políticos no período que vai do ano de 1961 ao ano de 1979. 

O Estado efetuava o pagamento de uma indenização, desde que devidamente provadas, por 
meio de laudos, testemunhos e depoimentos, as prisões e agressões sofridas indiscriminadamente. 
Os ex-presos políticos submetiam estes documentos a análise da Comissão Especial de Indenização 
composta por um representante do Poder Executivo, um representante da Comissão de Cidadania 
e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, um representante do 
Ministério Público Estadual, um representante da Associação Riograndense de Imprensa, um representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Rio Grande do Sul –, um representante do Conselho Regio-
nal de Medicina e um representante do Movimento de Ex-presos e Perseguidos Políticos. 

Estes processos administrativos de indenização trazem dados referentes a qualificação profissio-
nal do postulante, relato sobre datas, locais e duração da detenção ou prisão, depoimentos de tortura 
com os nomes dos torturadores, indicação de pessoas que presenciaram os fatos relatados, certidões 
expedidas por órgãos públicos, como folha corrida judicial, peças de inquérito policial-militar, de pro-
cesso penal militar, prontuário policial, fotos, recortes de jornais, entre outros documentos. 

Dados estes que de acordo com a Lei Federal nº 12.527, de 18 novembro de 2011, conhecida 
como Lei de Acesso as Informações, são classificadas como sendo de caráter pessoal, classificada como 
de acesso restrito pelo prazo de cem anos, pois adentram à intimidade, a honra e a imagem das pesso-
as que foram presas e torturadas.  No entanto, esta premissa que cai por terra, quando as informações 
forem necessárias à recuperação de fatos históricos da maior relevância, sobretudo, quando relaciona-
do a crimes de violação aos direitos humanos cometidos por agentes públicos.

A fim de viabilizar o acesso a estas informações, conforme Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 
2012 que regulamentou a Lei de Acesso a Informação, foram solicitados pareceres hitoriográficos fa-
voráveis de especialistas no tema, da Associação Nacional de História – Seção Rio Grande do Sul e 
dos Professores Enrique Padrós e Carla Rodeghero. Além destes pareceres também contamos com 
o pronunciamento favorável da Procuradoria Geral do Estado, que sugeriu a publicação de um edital 
fixando prazo para que os titulares dos processo administrativo ou seus descendentes solicitassem a 
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manutenção de restrição de acesso a sua documentação. Etapa concluída com a publicação do Edital 
nº 01, de 24 de julho de 2013. Nesta oportunidade, nenhuma pessoa manifestou interesse em restrin-
gir sua documentação.

Paralelo a proposta de elaboração do Catálogo Resistência em Arquivo: Memórias e Histórias da 
Ditadura no Brasil, foi criada uma oficina de educação patrimonial destinada aos estudantes do ensino 
médio. Proposta que em parceria com o Departamento de História da UFRGS, na pessoa da professo-
ra Carla Rodeghero, redundou na criação da “Oficina Resistência em Arquivo: Patrimônio, Ditadura e 
Direitos Humanos” cuja matéria-prima são as informações contidas nos processos administrativos de 
indenização, em especial na análise da documentação de Alcides Kitzman, Claudio Antonio Gutierrez, 
Nilce A. Cardoso, Ignes Serpa, Eloy Maritns e Emílio Neme. Para viabilizar a posterior interação com as 
novas gerações, foi criado um blog de mesmo nome para que os estudantes entrem em contato com 
as experiências de luta, dor, e violência produzidas em nosso Estado durante o regime ditatorial.

Por fim, com a promulgação do Decreto Estadual nº 49.380/2012 pelo governador Tarso Genro, 
que criou a Comissão Estadual da Verdade, surgiu a necessidade de elaboração de um instrumento que 
facilitasse as pesquisas nos 1704 processos administrativos de indenização custodiados no Arquivo Pú-
blico do Estado do RS. Perseguição política, prisões arbitrárias, torturas, identificação dos locais e insti-
tuições do Estado em que ocorreram violações aos direitos humanos, ocorridas no período de 1961 a 
1979, são algumas informações que podem ser encontradas no presente instrumento de pesquisa. São 
fontes históricas que retratam algumas das lutas empreendidas, como a da Campanha da Legalidade 
de 1961, a da luta pela terra, a da luta pela reforma agrária, a das lutas pelas reformas de base.

A publicação do Catálogo Resistência em Arquivo: Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil, 
além de auxiliar os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade, objetiva facilitar a realização de pes-
quisas sobre o período da Ditadura em nosso Estado, contribuindo assim para a formação de uma 
massa crítica capaz de propor a revisão da atual lei de anistia.

Isabel Oliveira Perna Almeida
Diretora do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul
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A reparação em perspectiva pedagógica:
O APERS e o Catálogo Resistência em Arquivo

Enrique Serra Padrós1*

O 
início de qualquer conversa sobre documentos que ajudam a compreender a realidade da 
ditadura de segurança nacional brasileira deve partir do seu contexto. No final dos anos 
1950, a dinâmica da Guerra Fria permeou as relações internacionais e o Brasil não ficou 
alheia à mesma. A política de blocos e a Revolução Cubana impactaram uma América 

Latina que carregava as marcas de uma impactante concentração de riqueza, da presença predatória 
do capital estrangeiro, do autoritarismo e da insensibilidade dos setores dominantes com uma enorme 
desigualdade social. 

Nesse contexto, o Brasil sofria o embate entre exigências de mudanças de importantes camadas 
populares e ameaças autoritárias dos setores conservadores e anticomunistas. Em 1961, a resistência 
liderada pelo então governador Leonel Brizola, através da Campanha da Legalidade, impediu um 
golpe de Estado que pretendia inviabilizar a posse do vice-presidente João Goulart. Aliás, no exercício 
da presidência, Jango mostrou sensibilidade diante da difícil situação dos setores populares e das 
exigências de mudanças estruturais (reformas de base). Entretanto, em 1964, não resistiu à bem 
sucedida ofensiva golpista das Forças Armadas em conluio com setores empresariais, políticos e com 
a própria Igreja. 

Assim nasceu a longa ditadura que acabou com a democracia e a constituição vigente, proibiu 
partidos políticos, cassou mandatos, perseguiu funcionários públicos, expurgou universidades e impôs 
a censura e o medo. Nos anos seguintes, a prisão, o exílio, a clandestinidade e as difíceis condições 
da luta armada constituíram um duríssimo cenário para a sobrevivência de milhares de cidadãos. Um 
cotidiano de insegurança e incerteza, que se prolongou por quase duas décadas, atingiu significativa 
parcela da sociedade brasileira e fez com que siglas como DOPS, DOI-Codi, Oban ou SNI fossem 
sinônimo de repressão e impunidade e, palavras como tortura e desaparecimento constituíssem 
expressões de extremadas políticas repressivas estatais.

Enquanto isso, a política econômica foi direcionada para garantir os interesses dos setores 
dominantes nacionais, das multinacionais e do capital financeiro. Um amplo programa de investimentos 
estatais foi implementado para atrair investimentos estrangeiros mediante vantagens comparativas 
(fornecimento de infraestrutura e mão de obra barata e dócil, livre acesso a um grande mercado de 
consumo, ausência de restrições ambientalistas e liberdade de remessa de lucros). No setor agrícola 
foi priorizada a produção para as exportações em detrimento daquela que compunha a base alimentar 
da população. Entre 1968 e 1973 o país experimentou o milagre econômico (crescimento industrial 
baseado em bens duráveis, como eletrodomésticos e automóveis), o que beneficiou certos setores 
médios da população, sem reverter, contudo, a acentuada má distribuição de renda. A partir dos anos 
80, os aspectos negativos da política econômica da ditadura (elevado endividamento externo, maior 
dependência do mercado internacional, volta do processo inflacionário e achatamento salarial) se 
tornaram visíveis e acarretaram em evidente desgaste político.

Por outro lado, a violência estatal deixou como saldo traumas e feridas ainda não cicatrizadas, 
de ordem física, mental, psicológica e política, além de resíduos de uma persistente cultura do medo. 
Quase três décadas após o fim desse ciclo, permanece como delicado desafio, a necessidade de 

1. Professor do Departamento de História/UFRGS.
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reverter a perigosa descrença na Justiça (omisso ante as questões do passado recente), bem como a 
sobrevivência da escandalosa impunidade. 

Tornar conhecida a memória dos que resistiram e/ou foram vítimas desse regime repressivo 
é um passo essencial no desmonte das versões oficiais consolidadas pelos setores golpistas e pela 
atitude conciliatória dos que, em vez da verdade, preferiram o silêncio e o esquecimento induzido. 
Depoimentos, testemunhos e documentos que expressam as palavras daqueles protagonistas, 
suas percepções e vivências são, efetivamente, portadores de uma vitalidade incomparável para o 
resgate da história coletiva e a consolidação de uma cultura realmente democrática. Nesse sentido, a 
documentação produzida pela Comissão Estadual de Indenização e resenhada no Catálogo Resistência 
em Arquivo, tem destaque substancial para o resgate desse passado ainda muito pouco conhecido, 
pois se trata de um conjunto de registros contados pelos próprios protagonistas (e vítimas) que 
sofreram violento arbítrio e coerção. O uso histórico e o acesso público desse rico acervo permitem 
resgatar experiências de luta e resistência da penumbra e do apagamento da desmemoria. Revelar, 
preservar e tornar acessíveis fontes tão preciosas possibilita que seu conteúdo se transforme em 
matéria-prima para o conhecimento histórico e, socializado com o conjunto da população, se torne 
parte do patrimônio coletivo da sociedade. 

Ações de disponibilização de acervos documentais do período repressivo (caso dos “pedidos de 
indenização” do Rio Grande do Sul), como as de iniciativa do APERS, se inserem dentro dos marcos das 
diretrizes de Memória, Verdade e Justiça e do espírito da Comissão Nacional da Verdade; quer dizer, 
são geradoras de efeitos como o fortalecimento de uma consciência democrática, a consolidação de 
direitos civis e políticos, e maior conscientização quanto à intolerância, à tortura, ao autoritarismo e à 
defesa dos direitos humanos, entre outros. 

O relato de pessoas que sofreram violência física, humilhação, vexação ou foram torturadas, 
bem como das famílias que tiveram seres queridos assassinados ou desaparecidos pelo Estado, 
ajudam a quem não sofreu esse tipo de constrangimento, a ter uma dimensão mais concreta, realista, 
do que são crimes estatais de lesa humanidade e o porquê do seu caráter imprescritível. Reside aqui, 
inegavelmente, parte da fundamentação da qualidade excepcional de um acervo como este, pois 
torna inteligível a dor dos outros, educa com suas denúncias. Portanto, é um aspecto que merece 
ser realçado: os efeitos político-pedagógico que resultam da apropriação de histórias que tratam da 
atuação de homens e mulheres que, com muita coragem, enfrentaram a ditadura. Ações como essas 
garantem a conexão entre gerações e oferecem aos mais jovens a chance de se identificarem com a 
realidade vivida pela geração de seus pais e avós; trocando em miúdos, trata-se da apropriação de 
experiências até então desconhecidas e que passam a fazer parte da experiência social acumulada, 
que dá sentido ao processo histórico de um coletivo humano denominado sociedade brasileira.

Há um efeito reparador ao trazer a tona “falas” de homens e mulheres concretos, mediante 
a divulgação de documentos que narram situações e protagonismos diante da repressão estatal. 
A reparação se manifesta quando as vítimas são reconhecidas como tais, quando se divulgam as 
motivações que as levaram a agir e/ou optar de acordo com a sua consciência - e apesar de condições 
tão adversas. Se na sua origem a documentação em questão propiciou uma solicitação de reparação 
pecuniária, ela é, hoje, portadora de outros significados muito mais profundos, como na contribuição 
no reconhecimento de crimes cometidos por agentes estatais, ou na elucidação do desenho e 
funcionamento das estruturas repressivas. Estes documentos restituem a voz dos que foram acusados 
de “subversivos” e “terroristas” – acusação que garantia maus-tratos ou, até, condenação à morte -, 
sem direito de defesa ou de denunciar o que estavam sofrendo. É o som da voz, do grito silenciado 
pelo arbítrio, pela história oficial, pelo esquecimento, pela indiferença de décadas.  

Por último, as palavras e informações que constam nesse acervo, representam a comprovação 
e confirmação do que sempre foi negado pelo Estado repressor, o teor da sua responsabilidade, a 
violência cometida não como excesso – assim alegado no seu momento diante da contundência das 
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provas -, mas como verdadeira política administrativa, deixando expostos funcionários, colaboradores 
e uma estrutura existente para perpetrar crimes hediondos contra aqueles considerados culpáveis ou 
meramente suspeitos de agressão à lógica da Doutrina de Segurança Nacional.

O APERS, com a publicação do Catálogo, dá sequência ao seu trabalho rigoroso - em termos de 
sua expertise técnica – e comprometido, contribuindo com as suas ações de resgate e preservação 
documental e de educação patrimonial no que se refere à história recente do Brasil, em termos gerais, 
e do Rio Grande do Sul, de forma particular. A instituição, seu corpo diretivo e a equipe de trabalho 
podem ter muito orgulho por esta caminhada consequente e inédita em termos gaúchos, sempre se 
mantendo dentro do escopo ético do “Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça”.

Como historiador só me resta cumprimentar pela excelência do trabalho. Como pesquisador 
especialista no estudo da ditadura de segurança nacional só me resta reconhecer a profundidade da 
interação com a sociedade. E como cidadão só me resta agradecer, com profunda muita admiração. 
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O 
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS) reconhece muitos avanços na 
pesquisa e na produção de conhecimento sobre as temáticas da Ditadura Civil Militar e 
dos Direitos Humanos. Reconhece também o aumento da procura por fontes arquivísticas 
que contenham informações acerca do assunto e da demanda pelo acesso e pela difusão 

dessa documentação. Nesse sentido, e assim como a outras instituições, coube ao Arquivo a reflexão 
acerca do debate e o posicionamento quanto ao trabalho para viabilização da consulta aos documentos 
custodiados por essa instituição que dizem respeito a essa parte da história do Brasil.

O resultado de uma das iniciativas que o Arquivo Público tem desenvolvido para a difusão dessa 
documentação foi a publicação deste Catálogo, importante instrumento de pesquisa construído a partir 
das informações encontradas nos documentos produzidos pela Comissão Especial de Indenização 
– que foi criada pela Lei 11.042, de 18 de novembro de 1997, por meio da qual o Estado assumiu a 
responsabilidade pelos danos físicos e psicológicos causados aos ex-presos políticos durante os anos 
de 1961 a 1979 e pela qual normatizou a concessão de indenizações às vítimas da Ditadura. 

A documentação que resultou dos trabalhos dessa Comissão foi recolhida ao APERS e organizada 
como Fundo da Comissão Especial de Indenização no ano de 2009. Composto por 1704 processos 
administrativos de indenização e 231 processos de antecedentes políticos, foi subdividido em duas 
séries: indenização de ex-presos políticos e solicitação de antecedentes políticos, dispostas em 
ordem alfabética. Caracterizado por uma documentação de guarda permanente, os processos foram 
acondicionados e catalogados no banco de dados da Instituição, Sistema de Administração de Acervos 
Públicos (AAP), como parte dos trabalhos desenvolvidos para sua preservação e para a disponibilização 
das informações, neles contidas, de forma rápida e precisa. O Acervo encontra-se em bom estado de 
conservação e não possui restrição de acesso. 

Desde o final do ano de 2012, uma equipe do Arquivo dedicou-se ao trabalho de construção 
desse catálogo, descrevendo os processos administrativos de indenização de ex-presos políticos na 
intenção de promover uma ampla difusão do acervo e de construir mecanismos que viabilizassem e 
que auxiliassem a pesquisa histórica acerca da temática da Ditadura Militar no Rio Grande do Sul e no 
Brasil. O trabalho de construção do catálogo constituiu-se em um amplo contato e conhecimento do 
acervo pelos profissionais nele envolvidos, que a partir disso formularam um conjunto de informações 
que foram retirados dos processos para a elaboração de verbetes sobre cada um dos ex-presos 
políticos que acionaram a Lei. 

Esses processos, compostos de variados documentos, foram construídos pelos próprios 
requerentes. O pedido de indenização era oficializado através do preenchimento de um formulário 
padronizado no qual o requerente descrevia seus dados pessoais e informações acerca da sua prisão. 
Nesse formulário eram solicitados informações a respeito do período e local de prisão, vinculação 
política, confirmação ou não de maus-tratos sofridos pela vítima e descrição de problemas físicos e 
psicológicos decorrentes da prisão.  Era de responsabilidade do requerente buscar toda e qualquer 
documentação que julgasse conveniente e a qual pudesse ser utilizada como dado comprobatório da 
sua prisão por motivos políticos. Assim, além da documentação padrão solicitada pela Comissão como 
cópia de documentos pessoais, certidões expedidas por órgãos públicos, ficha datiloscópicas, recortes 
de jornais, laudos, atestados médicos e relato detalhado dos acontecimentos, também poderão 
ser encontrados nos processos outros documentos que comprovam sua prisão, como por exemplo, 

INTRODUÇÃO
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cópias de inquéritos policiais e militares, documentos produzidos pelos Departamentos de Ordem 
Política e Social (DOPS), fotografias, correspondências, cópias de livros, cópias de revistas, pareceres 
psiquiátricos e declarações de testemunhas.

 Portanto, na sua composição, encontramos tanto documentação produzida pela resistência à 
Ditadura quanto pela repressão do Estado, e por isso, consideramos que tais processos transformam 
esse acervo em uma fonte riquíssima para a pesquisa. Atentando aos princípios da crítica às fontes, 
estão presentes neles diversas versões sobre o ocorrido, disponíveis para o pesquisador que pretenda 
construir importantes conhecimentos acerca do período da Ditadura em nosso estado e no país. E, por 
sabermos da relevância dessa documentação para as pesquisas históricas, reforçamos a importância 
e a responsabilidade do pesquisador em manusear o processo original, quando necessário para o 
desenvolvimento do seu trabalho. 

 Por fim, desejamos que o Catálogo Resistência em Arquivo cumpra o papel de divulgação do 
Acervo da Comissão Especial de Indenização, de auxílio na pesquisa história e de contribuição para a 
ampliação do conhecimento sobre a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Acreditamos que em 
trabalhos como esse, o APERS cela seu compromisso com os princípios de uma instituição pública, 
a partir da contribuição que dele resulta para o esclarecimento dos fatos ocorridos no período da 
Ditadura e para o fortalecimento da Democracia.

 Nôva Brando
Historiadora do APERS

Rosemeri Iensen
Arquivista do APERS
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CONVENÇÕES ADOTADAS

O 
catálogo está organizado em ordem alfabética, na qual os verbetes são identificados pelos 
nomes dos ex-presos políticos. Iniciam com a informação do número do processo, com a 
qual o pesquisador solicitará o documento caso seja de sua conveniência. A seguir, constará 
o Assunto e abaixo o Nome do ex-preso político. Após essas informações pré-textuais, o 

pesquisador encontrará informações do ex-preso político que foram retiradas do interior do processo, 
nas mais diversas documentações que dele fazem parte. O Corpo do verbete é composto por diversos 
campos, separados por ponto e vírgula, nos quais alguns são de preenchimento obrigatório, outros 
não obrigatórios. Abaixo segue o formato geral dos verbetes:

Número do processo:
Assunto:

Nome do ex-preso 

Codinome/pseudônimo/alcunha; Naturalidade (quando/onde); profissão/
ocupação (que exercia na época dos fatos); vinculação partidária ou atuação 
política; prisões (período e local); motivo da prisão; companheiros de prisão; 
testemunhas; sevícias, maus-tratos e seus responsáveis; consequências da prisão; 
decisão da Comissão Especial de Indenização.

Observações: tipologias documentais e considerações (quando necessárias 
importantes sobre grafias e nomes encontrados na capa do processo.

Devido à complexidade dos processos que originaram os verbetes, achamos necessário um maior 
detalhamento, campo a campo, das informações que o compõe. A partir de agora, apresentaremos um 
quadro com o levantamento de todas as convenções sobre o conteúdo dos verbetes acordadas pela 
equipe que construiu o catálogo. Consideramos, preferencialmente, voz do requerente e de outras 
documentações constantes no processo. Segue a organização dos campos:

Número
do Processo

Escrito de acordo com o Sistema de Protocolo Integrado (SPI), é composto de onze 
dígitos.

Assunto

Assunto do processo de acordo com o sistema SPI. Pode estar descrito nele apenas 
Indenização ou essa informação acompanhada de outras entre parêntese como: 
Antecedentes (quando estiver anexado ao processo de indenização outro proces-
so de antecedentes políticos ou estes estiver como assunto principal na capa); 
Revisão (quando estiver anexado ao processo de indenização um processo separa-
do para solicitação de revisão da primeira decisão da comissão ou quando este for 
o assunto principal da capa); Solicitação (quando estiver anexado ao processo de 
indenização, solicita informações em geral e quando este for o assunto principal da 
capfor o assunto principal da capa).
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Nome

Nome do ex-preso político conforme documentação de identificação encontrada 
no processo. Além do nome, em muitos casos, será encontrada o termo falecido 
dentro de parênteses – isso significa que o ex-preso era falecido no momento da 
solicitação da indenização e que o requerente do processo foi algum de seus su-
cessores legais.

Codinome
Alcunhas

Pseudônimo

Nesse campo, estarão listados nomes pelo qual o ex-preso era identificado no mo-
mento da sua prisão. Esse nome pode ter sido citado pelo requerente ou identi-
ficado na documentação que compõe o processo. Não temos como precisar, em 
todos os casos, se os nomes se tratavam de codinomes, alcunhas ou pseudôni-
mo, então optamos por citá-los e padronizá-los a partir da expressão “conhecido 
como...”. Esse campo somente comporá os verbetes daqueles processos cuja in-
formação foi identificada.

Data de
nascimento

e naturalidade

Nesse campo, o pesquisador encontrará informações referentes a data e ao local 
de nascimento. Sobre a data, descrevemos as informações mais precisas encon-
tradas no processo, seja pelos documentos de identificação ou seja pela voz do 
requerente. No geral, ela será descrita de forma completa, com dia, mês e ano de 
nascimento. No entanto, em muitos casos, nossa equipe não teve como identificar 
todas as informações, mantendo, portanto, os elementos encontrados. Sobre a 
naturalidade, a equipe citará somente a cidade e o estado quando esse não for 
o Rio Grande do Sul. Também será encontrado descrições nas quais somente foi 
possível identificar o Estado ou mesmo o país (no caso de estrangeiros). Quando 
não houver informações sobre data e naturalidade, o campo será ignorado.

Profissão
Ocupação

Nesse campo, o pesquisador encontrará a profissão ou a ocupação do ex-preso po-
lítico no momento de sua detenção, indicada pelo requerente ou pela documenta-
ção do processo. Quando não houver a informação ou ela for imprecisa, o campo 
estará assinalado com a expressão “atividade profissional não identificada”.

Vinculação
política

Nesse campo, serão citados os partidos políticos e/ou organizações na qual milita-
va ou participava o ex-preso. Para o preenchimento desse campo, a equipe optou 
por reconhecer apenas o relato do requerente, desconsiderando a documentação 
anexa ao processo. Caso o requerente tenha declarado não ter participado de ne-
nhum partido ou organização, constará no campo a expressão “sem vinculação 
partidária”. Caso o requerente não tenha se manifestado a respeito dessa infor-
mação, constará no campo a expressão “não mencionou vinculação partidária”. 
Vale ressaltar, que consideramos para fins de preenchimento desse campo parti-
dos políticos, organizações profissionais, sindicais e estudantis e quaisquer outra 
forma de organização citada pelo requerente como sendo de sua atuação política.

Data
e Local

de Prisão

Nesse campo serão encontradas as datas de início e de término das prisões bem 
como seus respectivos locais. O preenchimento deu-se a partir da voz do reque-
rente e de informações contidas em documentos anexos ao processo. Cabe ressal-
tar aqui que o modelo geral de descrição caracteriza-se pela data inicial e a data 
final de prisão seguida do lugar que pode ser uma instituição e/ou cidade. Entre-
tanto, nem todos os processos contem essa informação de forma clara, precisa e 
completa. Nesses casos, conservaremos as informações encontradas no processo, 
mesmo que incompletas. Alertamos que as prisões descritas, no geral, ocorreram 
no estado do Rio Grande do Sul e quando forem identificados locais de prisão 
em outros estados, esses serão mencionados no campo. Ainda que na letra da lei 
conste a necessidade de comprovação de prisão, alguns requerentes que entra-
ram com o pedido de indenização não mencionaram prisão e sim perseguição e/
ou ameaça de prisão. Tais informações foram mantidas e podem ser encontradas 
também nesse campo.
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Motivos
da prisão

Nesse campo, serão descritos os motivos da prisão encontrados no processo na 
seguinte ordem: (1) os motivos descritos pelo requerente; (2) os motivos constan-
tes nas certidões fornecidas pelas Subsecretaria de Inteligência da Presidência da 
República/ Agência Brasileira de Inteligência e pelas Auditorias de Circunscrições 
da Justiça Militar. Também nesse campo, privilegiamos a voz do ex-preso ou de 
seu sucessor legal, por isso, quando ela não aparecer foi porque a equipe não 
identificou tal informação no processo. Quando não for encontrada informações 
em nenhuma das alternativas descritas, o campo será descrito com a seguinte 
expressão “não consta motivo de prisão”. Cabe ressaltar que isso diz respeito às 
escolhas feitas pela equipe de somente mencionar os motivos encontrados nas 
duas possibilidades listadas acima. Portanto, “não consta...”,não significa que essa 
informação não exista em outras fontes no processo como, por exemplo, o relato 
das testemunhas ou notícias de jornal.

Companheiros
de Prisão

Nesse campo, estarão descritos os nomes citados pelo requerente como sendo 
de seus companheiros de prisão. Quando não houver a informação, o campo será 
preenchido pela expressão “não citou companheiros de prisão”.

Testemunhas

Da mesma forma que no campo Companheiros de Prisão, nesse campo estarão 
descritos os nomes identificados pelo requerente como sendo de testemunhas 
dos fatos ocorridos no período da prisão. Quando não houver a informação, o 
campo será preenchido pela expressão “não indicou testemunhas”;

Sevícias e
maus-tratos

Nesse campo, constará as informações de sofrimento de sevícias e de maus-tratos1  
assinaladas pelo requerente na ficha de solicitação de Indenização ou em informa-
ções contidas no relato descritivo. Será padronizado pela expressão “alegou ter 
sofrido sevícias e/ou maus-tratos”. Para os casos no qual o requerente negou tal 
sofrimento, descreveremos “declarou não ter sofrido sevícias e/ou maus-tratos”. 
E, ainda, para os casos no qual não encontramos tal informação, constará no ver-
bete “não declarou sevícias e/ou maus-tratos”; Acompanhado dessa descrição, 
constará a informação dos nomes dos responsáveis pelas sevícias e/ou maus-tra-
tos, quando eles forem indicados no processo pelo requerente;

Consequências

Descreveremos, nesse campo, as consequências da prisão mencionadas pelo re-
querente. A equipe, ao considerar que muitas das consequências são de caráter 
íntimo, optou por generalizar as informações nas expressões problemas físicos, 
problemas psicológicos e descrever somente aquilo que julgou serem problemas 
sociais recorrentes como, por exemplo, demissões de empregos, mudanças de 
cidade, abandono de estudos e assim por diante. Cabe ressaltar que, apesar da 
prioridade dada à voz do requerente, em alguns processos, a equipe somente 
encontrou as consequências das prisões nos laudos médicos e psicológicos que, 
portanto, também serviram de fonte para preenchimento desse campo. Além das 
consequências da prisão, também poderão ser encontradas nesse campo, conse-
quências de perseguições sofridas por pessoas que declararam não ter sido pre-
sas. Quando não encontradas as informações, constará no campo “não mencio-
nou consequências da prisão”;

Resultado do
Processo

No último campo do verbete constará a descrição da Decisão da Comissão Espe-
cial de Indenização, no qual serão encontradas informações referentes ao valor 
da indenização, caso o pedido seja deferido, bem como informações a respeito 
do indeferimento, do pedido de revisão e da decisão do julgamento de recurso 
pela Comissão, quando nos processos contiverem essas informações. Em todos os 
casos, mantivemos a redação conforme o texto do relator do processo.

1. Conforme conceitos jurídicos, maus-tratos são tratos que se afastam do humano e do justo, revelados em imposições descabidas ou em castigos 
imoderados às pessoas sob dependência de quem delas deverá cuidar, dando-lhes assistência e as mantendo como é do seu dever. […] No conceito jurí-
dico, não se afastando do sentido etimológico, sevícia é o maus-tratos, ou tratamento cruel, a grosseria continuada ou injusta, a ofensa física, o castigo 
imoderado, aplicados continuamente por alguém ou outrem, sobre a qual tem qualquer poder ou autoridade.  (PLACIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico. 
Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1961).
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Abaixo do verbete, o pesquisador encontrará as Observações, local no qual estarão descritas 
algumas tipologias documentais encontradas no interior do processo e considerações que dizem 
respeito ao nome do ex-preso quando necessárias.

Uma das descrições que será encontrada nas Observações chama-se documentos oficiais. 
A equipe optou por chamar de documentos oficiais aqueles que de alguma forma possuem fé pública, 
ou porque foram emitidos e/ou assinados por servidores públicos ou porque foram emitidos e/ou 
assinados por instituições e ou profissionais que prestam serviços sociais. Cabe ressaltar, que embora 
consideremos como oficiais os laudos médicos e os pareceres psicológicos ou psiquiátricos, optamos 
por apontá-los em separado nesse campo, da mesma forma que documentos como: fotografias, 
jornais ou parte de jornais, livros ou partes de livro, poesias, revistas ou parte de revistas, telegramas, 
bilhetes, folhetos, cartas, cartazes, correspondências pessoais. Esses documentos estarão listados em 
separado, quando aparecerem no processo, respeitando o nome de suas tipologias. Ainda indicamos 
que as espécies e tipologias identificadas nos processos estarão disponíveis em listagem anexa.

A equipe deseja que o detalhamento da construção dos verbetes auxilie na leitura do catálogo 
e na pesquisa do leitor.

 Equipe Técnica de Elaboração do Catálogo
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Processo: 5798-1200/98-6
Assunto: Indenização

ABEL CAMPAGNHOL

Nascido em 25/10/1926 em Soledade; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 na cidade de Erechim e de maio de 1964 a novembro de 1964 em 
prisão domiciliar; segundo o requerente, preso sob acusação de ser comunista e subversivo; citou como 
companheiro de prisão, Antônio Angoneze; indicou como testemunhas: Rosalino Piazza e Lourdes 
D'Agostini Oltramari; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: abalos morais e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6019-1200/98-4
Assunto: Indenização 

ABEL JOÃO COLOME

Nascido em 04/05/1940 em Tupanciretã; balconista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por horas em 20/04/1964 no Fórum de Tupanciretã; segundo o requerente, preso sob acusação 
de ser comunista; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Amir Regis Rosa da 
Silva, Sadi Silveira Pereira e Francisco Soares Cezar; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e perda do emprego; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5273-1200/98-8
Assunto: Indenização

ABELE CAMPAGNOLO

Nascido em 28/11/1917 em Soledade; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 1964 a setembro de 1964 
em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Ângelo Lazzaretti, Rosalino Piazza e Lourdes D´Agostini Oltramari; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. 

FUNDO COMISSÃO ESPECIAL
DE INDENIZAÇÃO
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 Processo: 3634-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ABELINO FINGER

Nascido em 19/07/1937 em Sobradinho; projetista eletromecânico; sem vinculação partidária; preso 
por quatro dias no final de 1972 na 1ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre; segundo requerente 
preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Valdemar Luiz Finger, Hilária Finger, Núbia Therezinha de Deus, Emy Libera Davi 
Sturmer e Edelma Cerveira Finger; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

 Processo: 6754-1200/98-5
Assunto: Indenização

ABILIO PEREIRA DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 16/09/1906 no estado do Rio Grande do Sul; agricultor; sem vinculação partidária; preso 
de 24/04/1964 a 22/05/1964 no SESME, preso sem precisar datas, no DOPS e por seis meses foi 
mantido em prisão domiciliar; segundo o requerente, Abilio foi preso e perseguido por não concordar 
em sair de sua terra, na qual o Governo do Estado queria construir um Posto Policial; citou como 
companheira de prisão, Elida Rodrigues Costa; indicou como testemunhas: Pedro Machado Heinrich, 
Maria Francisca Morem da Silva, Gilda Benitz e Sirlei Pereira dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

 Processo: 2826-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ABRÃO ANTONIO DORNELLES

Nascido em 24/01/1940 em Santo Ângelo; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 
26 de Março – MR26; preso de 17/05/1965 a 04/06/1965 no SESME e no ano de 1972 foi preso pela 
Brigada Militar de Três Passos; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Valdetar Antônio Dorneles, João Batista Figueira, Adão Oliveira da Silva, Antônio Ribeiro Vogt, Pedro 
de Campos Bones, João Antônio Jaques, Reinoldo Von Groll, Arsênio Blatt, Alípio Charão Dias, Manoel 
Aires, Selvino Souza Fraga e Silvano Soares dos Santos; indicou como testemunhas: Valdetar Antônio 
Dornelles, João Antônio Batista Figueira, Floriano Carvalho de Araújo, Otávio Gomes dos Santos, 
Arindo Benno Vacner e Valdomiro Avila de Brito; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e morais; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal. 
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Processo: 3583-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ABRAHAO BRAGA (falecido)

Nascido em 30/03/1923 em São Borja; eletricista e vigilante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 10/11/1969 a 11/11/1969 e 
de 11/11/1969 a 21/01/1970 na Delegacia de Polícia Civil de São Borja e no Quartel do 2º Regimento 
de Cavalaria Mecanizada de São Borja; segundo requerente, Abrahao foi preso  sob a acusação de 
ter jogado uma bomba na casa de um sargento; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Maria Laura Cândida da Rosa, Décio Pennafirme Teixeira, Rubem Enio Tasca, Alcir 
Marques da Silva, Florêncio Aquino Guimarães, Dino Aldir Nascimento Lopes, João Batista Maciel 
Braga, Oreste Morales do Nascimento, Amândio Moraes do Amaral, Pedro Israel Vieira Prestes e João 
Antônio Carvalho de Castro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego de vigilante que mantinha sua família e 
pela dificuldade em conseguir trabalho passou fome; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2827-1200/98-7 
Assunto: Indenização

ACELINO ALVES DORNELES (falecido)

Conhecido como Caturra; nascido em 
04/04/1918 em São Borja; agricultor; 
participou do Movimento Revolucionário 
26 de Março – MR26; preso de 28/03/1965 
a 17/05/1965 em Foz do Iguaçu, de 
17/05/1965 a 04/06/1965 no SESME de 
Porto Alegre e de 24/04/1967 a 06/07/1967 
em Curitiba – PR; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: 
Valdetar Antônio Dorneles, João Batista 
Figueira, Adão Oliveira da Silva, Antônio 
Ribeiro Vogt, Pedro de Campos Bones, 
João Antônio Jaques, Reinoldo Von Groll, 
Arsênio Blatt, Alípio Charão Dias, Manoel 
Aires, Selvino Souza Fraga e Silvano Soares 
dos Santos; indicou como testemunhas: 
Valdetar Antônio Dornelles e João Antônio 
Batista Figueira; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, financeiros e familiares; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte 
de jornal.
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Processo: 6301-1200/98-5
Assunto: Indenização

ACILINO HOLLANDA DOS SANTOS

Nascido em 03/08/1928 em Santa Bárbara do Sul; pedreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 18/04/1964 a 25/04/1964 na cidade de Carazinho e de 25/04/1964 a 30/05/1964 
na FEBEM em Porto Alegre; segundo o requerente, foi preso sob acusação de ser comunista; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Delfino de Quevedo, Evaldo Barbosa de 
Quevedo, Agilberto Netto, Victor Machado e João dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros, pois 
não conseguia mais trabalho; concedida indenização de R$ 17.000,00.
Observações: documentos oficias, recorte de jornal.

Processo: 3732-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ADAHIR MOREIRA DE CASTILHOS

Nascido em 18/12/1919 em São Francisco de Paula; operário braçal da Prefeitura de São Marcos; 
participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 19/02/1965 a 24/02/1965 no 3º Grupo 
da CAA na Unidade Militar Federal de Caxias do Sul, de 18/03/1975 a 16/05/1975 no DOPS e de 
26/05/1977 a 30/03/1978 no Presídio Central e no Presídio Agrícola de Mariante; segundo requerente 
foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José 
Daltro da Silva, Honório Campos Peres e Teresinha Susana de Castilhos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7011-1200/98-0
Assunto: Indenização

ADAIR BATISTA ANTUNES

Nascido em 24/10/1943 em Rosário do Sul; estudante; participou do Movimento Estudantil e Sindical; 
preso de 05/05/1965 a 08/06/1965 no DIPAME em Porto Alegre, de 11/06/1965 a 13/06/1965 na Casa 
de Pedra no DOPS e de 27/03/1968 a 06/04/1968 no DOPS; segundo o requerente, preso sob acusação 
de ser ativista nos movimentos estudantis e sindicais da época; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Luiza Helena de Lima Rode, Eta Gibbon Fernandes, Maria de Lourdes 
Pereira, Telma dos Santos Silva, Adilson Rodrigueiro e Luciano Campos Duarte; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
ficou impedido de fazer concursos públicos e teve dificuldades em conseguir trabalho, pois não 
conseguia a folha-corrida de bons antecedentes; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5805-1200/98-0
Assunto: Indenização

ADALBÉRIO STUMPF (falecido)

Nascido em 01/12/1926 em Porto Alegre; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo; preso de 1964 a 1971 no DOPS e em um local não 
especificado da rua Padre Cacique; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Leontina Maria de Oliveira Silva, Gerson Luis da Rosa Stumpf, General 
Lessa, Fernando Alberto Gonçalves de Castro, Olímpio Sérgio Albrecht, Francisco Guimarães, Sadi da 
Rosa e Manoela Eloar de C. Stumpf; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondência.

Processo: 5577-1200/98-3
Assunto: Indenização 

ADALBERTO CABRAL CASTILHOS 

Nascido em 18/12/1944 em Porto Alegre; estudante; sem vinculação partidária; preso de 08/04/1970 
a 20/04/1970 no Palácio da Polícia em Porto Alegre; segundo documento da Subsecretaria de 
Inteligência, o requerente foi preso sob acusação de ser membro da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; citou como companheiro de prisão, Paulo de Tarso Carneiro; indicou como 
testemunhas: Índio Brum Vargas, Carlos Alberto Moraes, Paulo de Tarso Carneiro e Gustavo Schiller; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas 
psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6388-1200/98-9
Assunto: Indenização

ADALBERTO GUTTERRES BERNARDI

Nascido em 23/04/1934 em Ponta Porã – MS; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de abril de 1964 a julho de 1964 no Presídio Municipal de 
São Gabriel, no DOPS e no SESME; segundo o requerente, foi preso por denúncia feita contra um 
irmão já falecido; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Paulo Andrade de 
Horn e Juan Pedro Milan; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da 
prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4735-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedente) 

ADALBERTO MORESCO (falecido)

Nascido em 23/02/1900 em Veranópolis; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 1964 a dezembro 
de 1964 em prisão domiciliar na cidade de São Valentim; segundo requerente, Adalberto foi preso 
por ser acusado de ser chefe do Grupo dos Onze e de esconder armas em sua residência; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Vicente Visoli, Hermínio José Neves, João de 
Oliveira e Pedro Dassoler; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: inúmeros prejuízos morais e materiais, discriminações e desenvolveu problemas psicológicos; 
concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 2739-1200/02-1
Assunto: Indenização

ADAMIR OLIVEIRA BONETTI

Nascido em 18/11/1937 em São Borja; comerciante e empregado particular do presidente Goulart; 
sem vinculação partidária; preso no ano de 1964 no Quartel do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizada 
de São Borja e preso de março de 1965 a setembro de 1965 em campo de concentração na cidade de 
Itaqui; não consta motivo de prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Manoel Antonio Lemos da Silveira, Décio Pennafirme Teixeira, Ilson Roberto Robaldo Guimarães e 
Floribaldo Barbosa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e necessidade de fugir para a Argentina; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4656-1200/98-8
Assunto: Indenização

ADÃO BAPTISTA DA SILVA

Nascido em 08/12/1928 em Carazinho; patroleiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de 28/05/1964 a 16/06/1964 nas cidades de Nonoai e Erechim, e de 
20/06/1964 a 28/07/1964 em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; citou como companheiro 
de prisão, Valdemar dos Santos; indicou como testemunhas: Valdomiro Carlos Dotto, João Maciel da 
Silva e Nelson Bringhenti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, discriminação da comunidade, prejuízos financeiros e funcionais; concedida 
indenização de R$ 10.000,00. 
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5853-1200/98-3
Assunto: Indenização

ADÃO BARATO (falecido)

Nascido em 22/08/1914 em Lagoa Vermelha; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de 03/04/1964 a 07/04/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 
1964 a novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo o requerente, Adão foi preso por participar 
do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Arcindo Chipetti; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino Cúrio de Carvalho; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e humilhações pelas quais passou 
na comunidade em que vivia; concedida indenização de R$ 5.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5614-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ADÃO CARLOS FONSECA GARCIA 

Nascido em 26/08/1948 em Pelotas; industriário; participou do Movimento Revolucionário 26 de Março 
– MR26 e da Frente Armada Revolucionária Popular – FARP; preso de 26/08/1969 a 07/10/1970 no 
Quartel do Exército, de 07/10/1970 a 22/06/1972 no DOPS, na Polícia do Exército em Porto Alegre, no 
Presídio Central de Porto Alegre, na Colônia Penal do Jacuí e no Presídio Municipal de Pelotas; segundo 
o requerente, foi preso por participar do MR26; citou como companheiros de prisão: Francisco Lages 
dos Santos, Jesus Francisco Lages dos Santos, Pedro Bitencurte da Fonseca e Pedro Lages dos Santos; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e dificuldades para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 2701-1200/02-4
Assunto: Indenização

ADÃO CONCEIÇÃO DORNELLES FARACO

Nascido em 08/12/1934 em Alegrete; professor e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso em 05/04/1964 e em 31/12/1965 na cidade de Alegrete; segundo documento do 
Ministério da Guerra do III Exército de Alegrete, preso sob acusação de infiltração comunista no meio 
estudantil; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nelly Bitencourt Assunção, 
Reverendo Richard Caufield, Rui Barbosa da Silveira, Irmão José Otão, Irmão Faustino João, Galeno 
Vellinho de Lacerda, Ruy Sirne Lima, Airton Pacheco do Amaral, Ajax Abreu Parrot, Irineu Rui Azevedo 
Medeiros, José Guedes do Canto e Carlos Eroni Nogueira Carus; declarou não ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: o afastamento do magistério estadual, 
perseguições políticas, perseguições a toda família e cassação do cargo eletivo de vice-prefeito de 
Alegrete; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4731-1200/98-9
Assunto: Indenização

ADÃO DA SILVA

Nascido em 25/09/1930 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 13/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 1964 a setembro de 1964 
em prisão domiciliar; segundo requerente foi preso por fazer parte do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eugênio da Silva e Hugo Stallbaum; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: humilhações pelas quais 
passou diante da comunidade e familiares, e sofrimento que culminou em sua mudança para o estado 
do Paraná; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1212-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ADÃO DIAS MACHADO

Nascido em 09/05/1936 em Lagoa Vermelha; protético; participou do Partido Operário Comunista – 
POC e da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 25/04/1970 até o início do ano de 1972 
no Quartel da Brigada Militar de Três Passos, em estabelecimento militar federal em Passo Fundo e no 
Exército de Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 23, 24, 25, 42, 43, 45 e 46 do 
Decreto Lei 898; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Belmor Carlos Palma, 
Sergio Guimarães Siqueira, Ari Pinto Teixeira, Presevedo Uosque, Idalécio Vitter Moreira, Ataíde Pinto 
Teixeira e Prezewodoswski Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, teve de fechar o estabelecimento comercial onde 
trabalhava como protético devido ao afastamento da clientela e passou por dificuldades financeiras; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4857-1200/98-7
Assunto: Indenização

ADÃO DOMINGOS DOS SANTOS

Conhecido como Fedato; nascido em 04/08/1935 em Gravataí; representante comercial; sem 
vinculação partidária; preso de 15/03/1970 a 20/05/1970 no DOPS, de 20/05/1970 a 11/01/1972 no 
18 RI e de 14/05/1973 a 14/07/1973 no Presídio Central de Porto Alegre; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, preso sob acusação de participar da Organização Marx, Mao, Mariguella, 
Guevara – M3G e indiciado em IPM para apurar atividades subversivas no estado do Rio Grande do 
Sul; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilgo Kloplim, Indio Vargas e Carlos 
Frank; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, a perda do emprego e de propriedades; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 5694-1200/98-7
Assunto: Indenização

ADÃO JOSÉ DA LUZ

Nascido em 19/03/1930 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 02/09/1961 a 15/08/1979 em local não descrito; segundo o requerente, preso sob 
acusação de subversivo, comunista e de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Carlito da Silva marques, Raul Soares, Dario de Deus e  Délcio; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 2800-1200/02-5
Assunto: Indenização

ADÃO LUIZ DOS SANTOS (falecido)

Nascido em 25/07/1930 em Venâncio Aires; agricultor; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso no ano de 1964 na cidade de Tuparendi; 
segundo o requerente, acusado de subversivo e 
de afrontamento ao governo militar; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
João Ivair Luiz dos Santos, Nilda Canabarro Ribeiro, 
Abrelino Sonza, Iracema da Silva Cezar e Selomar 
de Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, financeiros, perda de amigos, humilhações, 
sofrimento familiar; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4408-1200/98-8
Assunto: Indenização

ADÃO MANOEL DA GRAÇA

Nascido em 04/12/1938 em São Leopoldo; industriário e instrutor de confecção de sapatos no 
SESME; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de novembro de 1973 a dezembro 
de 1973 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso no art. 23 do Decreto Lei 868/69; citou como 
companheiro de prisão, Antônio Louzada; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: demissão do SESME, destituição da Presidência do 
Sindicato dos Trabalhadores de Calçado de Porto Alegre e desenvolvimento de problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais e parecer psiquiátrico.
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Processo: 4873-1200/98-0
Assunto: Indenização

ADÃO MARTINS

Conhecido como Madruga; nascido em 01/02/1934 em Taquari; agricultor; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 17/04/1964 a 24/04/1964 e de 27/05/1964 a 28/05/1964 na 
Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer 
ao Grupo dos Onze, indiciado e denunciado em crime de subversão na Justiça Militar; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Dalmiro da Rosa, Deoclides da Rosa, Elmírio da 
Costa Ávila, José Duarte Garcia, Leonido da Costa Ávila e Eva de Oliveira Martins; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e mudança 
de cidade devido ao desprestígio junto à comunidade; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6624-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ADÃO MARTINS DE MIRANDA

Nascido em 26/01/1932 em Torres; telegrafista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 14/04/1964 a 08/05/1964 no DOPS, de 18/12/1965 a 30/01/1966 na Polícia do Exército e 
de 09/07/1969 a 11/07/1969 no Destacamento da Brigada Militar em Torres; não consta motivo de 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Irajá Almeida Prates, Antonio 
Almeida, Selita A. Miranda, Jones Errol Raymundi e Romildo Bolzan; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a perda do emprego na 
repartição dos Correios e Telégrafos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6951-1200/98-3
Assunto: Indenização

ADÃO NASCIMENTO ATHAYDES (falecido)

Nascido em 28/12/1918 em Porto Alegre; estivador; participou 
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; 
preso de 01/04/1964 a 30/07/1964 no DOPS e no SESME; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Índio Brum Vargas, Cleci Crixel, 
Paulo Rocha, Marco Antônio Alvarenga, Emerson Assis Capp, 
Elida R. F. Costa e Jorge Fischer Nunes; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, perda da nomeação para o 
serviço público e enfrentou dificuldades para arrumar emprego; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia.
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Processo: 2838-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ADÃO OLIVEIRA DA SILVA

Nascido em 20/10/1945 em Três Passos; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 
de Março – MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 em Foz do Iguaçu – PR e de 17/05/1965 a 
30/06/1965 no SESME; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, foi indiciado em IPM 
para apurar a existência de uma organização subversiva sediada no Uruguai que pretendia derrubar 
o governo do Brasil e mudar a ordem política e social; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Valdetar Antônio Dorneles, Abraão Antônio Dornelles, João Batista Figueira, 
Oniro Solano Bones, Floriano Alves Bones, Armino Benno Vagner, Valdomiro Avila de Brito, Arnaldo 
Klessener Solano; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos, sofreu perseguição e teve de vender a propriedade de seu 
pai, que era seu local de trabalho; concedida indenização de R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista.

Processo: 6736-1200/98-7
Assunto: Indenização

ADÃO PEDRO SOARES

Nascido em 29/06/1930 em Cruz Alta; agricultor e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 01/04/1964 a 01/06/1964 nas cidades de Santa Barbara do Sul, Passo Fundo e Porto 
Alegre; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso sob acusação de subversão, 
incurso nos art. 25 e 40 da Lei n° 1.802/53 e condenado a dois anos de prisão pela Auditoria Militar; 
citou como companheiros de prisão: Dr. Danilo Adão Bonotto, Paraguassu Brizolla, Hélida Costa, 
Ilka Piegas, Antônio Fulco, irmãos Vaz, Manoel Antônio da Rosa, Pithan, Ganeval Oliveira, Baldevim 
Oliveira, Jair Moura Calixto, Paris Ferreira de Souza e Humberto Ferreira da Silva; indicou como 
testemunhas: Gilberto Martins dos Santos, Carlos Pompílio Schimidt, Baldevim Pereira de Oliveira, 
Humberto Ferreira da Silva, Carol Majewiski, Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, Nilton Paulo 
Homercher, Olívio da Silva, Ovídio de Quadros Lírio, Martim José Bruxel, Ercílio José Schenkel e Eno 
Cristiano Becker; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos, foi impedido de exercer o mandato de vereador, teve prejuízos 
financeiros, perda de crédito e teve de fugir para o Uruguai; concedida indenização de R$ 20.000,00, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer psiquiátrico.

Processo: 2685-1200/02-01
Assunto: Indenização

ADÃO ROLIM DE MOURA

Nascido em 19/05/1926 em Chapecó – SC; agricultor; não mencionou vinculação partidária; preso em 
meados do ano de 1964 no Batalhão da Polícia Militar de Nonoai; segundo o requerente, preso sob 
acusação de subversão e corrupção; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Laurendano de Barros e João Antônio Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou 
consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6097-1200/98-3
Assunto: Indenização

ADELÇO MENEZES DA SILVA

Nascido em 07/11/1929 em Rosário do Sul; policial 
militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 17/12/1967 a 14/01/1968 na 
cidade de Santana do Livramento, de 22/03/1977 
a 05/04/1977, de 26/07/1977 a 02/08/1977 e 
de 12/07/1978 a 16/07/1978 no DOPS; segundo documento da Justiça Militar, foi incurso nos art. 
134 e 229 do Código Penal Militar; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Jaci Andrade, Reginaldo Ives da Rosa e João Alves Verlindo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos 
cometidos pelo Tenente Hilário Retamozzo e pelo policial civil Linck; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos desenvolvidos pela família, grandes dificuldades para arrumar 
emprego e a perda de sua casa comprada da Cooperativa da Brigada Militar; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da lei nº 11.042/97.
 Observações: recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6956-1200/98-7 
Assunto: Indenização

ADELI SELL

Nascido em 21/06/1954 em Palhoça – SC; professor; participou da Organização Socialista 
Internacionalista – OSI; preso de 13/08/1979 a setembro de 1979 e de 07/01/1980 a 16/01/1980 
na Polícia Federal em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Valter de Almeida Freitas, Alberto Gotthilf e Sandra Machado; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, perdeu o emprego na escola em que trabalhava e enfrentou isolamento social; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses da lei n°11.042, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4277-1200/98-1 
Assunto: Indenização

ADELINO JOSÉ AMPESSAN

Nascido em 05/08/1922 em Caxias do Sul; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de junho de 1964 a julho de 1964 no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Baldin, Adelino 
Ampessan, Arlindo Baggio, Alcides Caldart, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, Carlos Naum Salim, 
Euclides Antonio Bertuol, Gabriel Conte, Idylio Carlotto, Jandir João Bertuol, Giacomini Valmorbida, 
Olivo Conte, Protásio Vasco, Silvino Orlandino Bertuol, Luiz Valdemar Beltrame, Napoleão João 
Baldissera, Albino Carlotto, Eduardo Boza e Armando Baggio; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, além disso, sua 
loja permaneceu fechada no período de sua prisão; concedida indenização de R$ 10.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2619-1200/02-0
Assunto: Indenização

ADELIR JOSÉ PAVAN

Nascido em 09/10/1939 em Erechim; escriturário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 14/05/1964 a 30/12/1964 em prisão domiciliar na cidade de Planalto; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Norberto Adolfo Scherer, Olides 
Potrich Picolotto e Amélia Reginatto; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3649-1200/98-7
Assunto: Indenização
 
ADELMO JOSE BASTIANELLO

Nascido em 27/11/1935 em Santa Maria; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 27/10/1964 
a 16/11/1964 no 1° RPM (Fazenda Filipson); não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Osvaldo dos santos, Ulmerindo dos Santos Pinheiro, Riograndino 
da Rosa Garcia, Antônio Setembrino dos Santos e Pedro Osmar Reichert; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a perda do prestígio e do respeito 
que tinha conquistado com seu trabalho e dedicação; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso. 
Observações: documentos oficiais

Processo: 4788-1200/98-7
Assunto: Indenização

ADELMO SIMAS GENRO

Nascido em 19/10/1921 em Santiago; professor e vereador; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 08/09/1964 a 22/10/1964 na 4ª Cia. Exército de Santa 
Maria; segundo documento da Justiça Militar, foi incurso 
no artigo 24 da Lei n° 1.802 de 05/01/1953; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e a 
cassação de seus direitos políticos; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 7020-1200/98-9
Assunto: Indenização

ADEMAR ADAO DOS SANTOS

Nascido em 09/12/1921 em Taquara; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/06/1964 a 23/06/1964 no Presídio Estadual de São Francisco de Paula; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6640-1200/98-4
Assunto: Indenização

ADEMAR VARGAS DE FREITAS

Nascido em 01/08/1941 em São Vicente do Sul; jornalista; não mencionou vinculação partidária; preso 
de 03/11/1970 a 15/11/1970 no Quartel da Polícia do Exército da cidade do Rio de Janeiro – RJ; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
perda do emprego e dificuldades para conseguir novo trabalho; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5618-1200/98-3
Assunto: Indenização

ADIL DOMINGUES DE OLIVEIRA

Nascido em 05/07/1922 em Viamão; comerciante; participou do Partido Comunista Brasileiro - PCB; 
preso de 04/01/1962 a 13/01/1962 na Casa de Correção de Porto Alegre e de 1961 a 1964 em prisões 
esporádicas no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunha, Irajá Almeida Prates; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares e profissionais; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 6856-1200/98-9
Assunto: Indenização

ADIL MACHADO IANZER (falecido) 

Nascido em 04/10/1926 em Bagé; ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de abril de 1964 a maio de 1964 na 25ª GAC Comando de Artilharia e Cavalaria de Bagé; segundo 
documento da CJM incurso no art. 7°, c/c art. 3° da Lei n° 1.802/53; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Jose Carlos Teixeira Giorgis, Mathias Nagestei, Manoel Piragibe Teixeira, 
David Pegas, Alcir Brito, Ilka Pegas, Walter Almeida, Lucia Helena Jardim Lucas, Maria Lucinda Umpierre, 
Elenara Janzer Lucas, Berenice Ianzer Hertzog e Vera Helena Nunes Lanzer; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e a perda de seu emprego 
público; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6675-1200/98-3
Assunto: Indenização 

ADOLFO CORNEAU (falecido) 

Nascido em 18/04/1930 em Ijuí; sargento da Brigada Militar; sem vinculação partidária; o requerente 
não foi preso, porém teve sua casa invadida por brigadianos três dias antes de sua morte; indicou 
como testemunhas: Cacildo Ricardo, Patrício Castilhos, Ivone Palaver Fernandes, João Ademir Corneau 
e Milton Garcia Inácio; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência, a morte 
de Adolfo após uma briga corporal com policiais na qual seu filho não presenciou o desfecho; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotos.

Processo: 6775-1200/98-1
Assunto: Indenização

ADOLPHO SOUTO CORREA (falecido)

Nascido em 14/01/1917 em Alegrete; telegrafista e vereador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 16/06/1964 a 20/06/1964 no 6ª Regimento de Cavalaria de Alegrete e de 
24/04/1965 a 26/04/1965 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Moacir Corrêa Silva, Carlos Eroni Nogueira Carús e Adão Conceição 
Dornelles Faraco; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6572-1200/98-7
Assunto: Indenização

ADROALDO DIESEL

Nascido em 28/02/1931 em Porto Alegre; médico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
declarou prisão domiciliar no ano de 1970 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alcebíades Kontz Filho, Léo Sergio Rossi, Ari 
Marcos Rovaris, Carlos Rodrigues, Omerolino Silva, Luiz Carlos Peyrot, Raul Vargas, Ledo Pinto, Mario 
Rigatto, Jair Oliveira Soares e Germano Bonow; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6998-1200/98-0
Assunto: Indenização

ADROALDO FRANCISCO FERREIRA

Nascido em 06/07/1941 em Santa Cruz do Sul; motorista; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso de 04/03/1965 a 10/03/1965 na 18º RI de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jomil Francisco Ferreira, João Ruaro e 
Apolônio Canha; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e financeiros por conta da perda de seu estabelecimento comercial; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7017-1200/98-6
Assunto: Indenização

ADROALDO SILVEIRA DA ROSA (falecido)

Nascido em 03/12/1938 em São Vicente do Sul; industriário; não mencionou vinculação partidária; 
preso de 08/04/1964 a julho de 1964 em Novo Hamburgo; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunha, Olmira Fleck da Rosa; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, dificuldades no 
trabalho e discriminação perante a sociedade; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6806-1200/98-0
Assunto: Indenização

ADRUES XAVIER DA ROCHA 

Nascido em 20/08/1935 em Sertão; capataz; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 a 
10/05/1964 no Presídio Getúlio Vargas; segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer ao 
Grupo dos Onze e de ser comunista subversivo; citou como companheiros de prisão: Darwin Menegás, 
Fiorello Dionísio Piazzetta, Orlando Ferreira de Andrade, Getúlio Uriarte, João Lebedeff e Sidnei Simon 
dos Santos; indicou como testemunhas: Daltro Fernandes Giacomazzi e Sidnei Simon dos Santos; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por integrantes da Brigada Militar sob o comando 
do Coronel Gonçalino Cúrio de Carvalho; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6605-1200/98-0
Assunto: Indenização

ADYR CANCELLO FARIA

Nascido em 23/10/1935; médico e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de 10/05/1964 a 12/05/1964 na Reserva Florestal de Nonoai e de 27/05/1964 a 
05/06/1964 no Quartel da Brigada Militar de Passo Fundo; segundo o requerente, preso sob acusação 
de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo de 
Araújo Pinto, Antonio João Fragoso Brum, Ary Alexandre Machado, Maria Costa Santana e Tais Vismond 
Faria; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino Cúrio de Caravalho; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6423-1200/98-2 
Assunto: Indenização

ADYR MILTON BURMANN (falecido)

Nascido em 17/04/1927 em Santa Maria; agropecuarista e prefeito; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 18/04/1964 a 
21/04/1964 no Quartel do Exército de Santo Ângelo, de abril de 1965 a maio 
de 1965 no Quartel do Exército de Santa Rosa e de 30/03/1966 a 28/05/1966 
na 5ª Auditoria de Guerra de Curitiba – PR; segundo requerente, Adyr foi 
preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Francisco Flávio Konzen, Genésio Moreira, Agenor 
R. Valandro, Aníbal Cargnelutti, Eli Sebastião Moreira, Alberto Bernardi, 
Eugênio Gustavo Schuch, Élio Cargnelutti, Amarino Nunes da Silva, Paulino 
Libardoni, Francisco Forgiarini Neto e Benno Orlando Burmann; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e perseguição política praticada pelo Delegado de Polícia Vilson Souza 
Amaral e pelo Inspetor de Polícia Aylton Pachamann da Luz; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 3381-1200/98-8
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

AFIF JORGE SIMOES FILHO

Nascido em 22/10/1927 em São Sepé; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em abril de 1965 no Quartel do Exército de São Gabriel; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 4169-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AFONSO CELSO RODRIGUES LEAL

Nascido em 04/06/1940 em São Gabriel; funcionário público; não mencionou vinculação partidária; 
preso por seis meses no ano de 1964 no 7º Regimento de Infantaria na cidade de Santa Maria; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; não declarou 
sevícias ou maus-tratos; mencionou como conseqüências da prisão: problemas psicológicos, perda do 
emprego e dificuldades de conseguir um novo trabalho; processo sem suma de decisão.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5695-1200/98-0
Assunto: Indenização

AFONSO GEORG

Nascido em 09/06/1913 em Taquara; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/05/1964 a 16/05/1964 na sede municipal do Exército denominada como Casa Branca em 
Crissiumal; segundo o requerente, preso sob acusação de subversivo, comunista e de pertencer ao 
Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou testemunhas: Adão José da Luz, Ricardo 
Zetorello, Lindolfo Gastring e Leo Becker; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos pelo Capitão 
Gutierres e pelo Delegado Ibsen Machado; mencionou como consequência da prisão, problemas 
financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 1112-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AFRANIO FRANCISCO COSTA 

Conhecido como Alan, Sebastião, Tião e Celso; nascido em 10/09/1942 em Osório; motorista; participou 
da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de março de 1970 a julho de 
1970 na cidade de Caxias do Sul, no DOPS, no Presídio Central e na Ilha das Pedras em Porto Alegre e 
de agosto de 1972 a abril de 1972 na cidade de Cachoeira do Sul e na Ilha das Pedras em Porto Alegre; 
segundo requerente preso sob acusação de terrorismo e subversão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: João Batista Costa, Carlos Alberto Telles Frank, Antônio Osmar Carvalho de 
Assis, João Carlos Bona Garcia, Antônio Bachilli, Expedito Cardoso e Jaci Cavalheiro; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 6881-1200/98-0
Assunto: Indenização

AFRANIO VIDAL ARAUJO (falecido)

Nascido em 13/09/1911 em Quaraí; advogado; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de abril de 1964 a julho de 1964 no DOPS e no SESME; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Carlos Franklin Paixão Araújo, Paulo Franklin Paixão Araujo e Luis Eron 
Franklin Paixão Araujo; indicou como testemunhas: Mario Chaves, João Antonio Cirne Lima, Silvio 
Andreotti, Vitor Douglas Nunes, Alvaro Ayala, Augusto Lozada, Mario Chaves, João Antônio Cirne 
Lima, Silvio Andreotti Silveira, Marieta Paixão de Araújo e Carlos Franklin Araújo; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, 
devido a pressão para que entregasse seus filhos que estavam foragidos; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.

Processo: 4616-1200/98-0
Assunto: Indenização

AGENOR RODRIGUES DA SILVA 

Nascido em 07/06/1924 em Barros Cassal; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso por aproximadamente dezesseis dias no ano de 1964 ou 1965 no 8º Batalhão de Infantaria 
Motorizada de Santa Cruz do Sul; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Saul Westefalem, João Loreiro, Sérgio Porto e Pery Guterres Cavalli; indicou como testemunhas: Sérgio 
da Costa Franco, João Loureiro Ferreira, Silvio B. Almeida, Ari Ferreira da Costa Filho e João Dacio de 
Azambuja; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, políticos e morais que o obrigaram a abandonar seus negócios e se mudar para a 
cidade de São Paulo; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, foto.
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Processo: 5638-1200/98-7
Assunto: Indenização

AGILBERTO CARPES NETO

Nascido em 14/01/1927 em Carazinho; carpinteiro autônomo; sem vinculação partidária; preso de 
19/04/1964 a 21/04/1964 na Delegacia de Polícia de Carazinho e de 21/04/1964 a 31/05/1964 no DOPS; 
segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Delfino Quevedo, Evaldo Quevedo, Belarmino Barbosa Siqueira 
e Luis G. V. Ramos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, constrangimentos na comunidade onde vivia e dificuldades 
para trabalhar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2576-1200/02-4
Assunto: Indenização

AGOSTINHO MELO

Nascido em 28/03/1934 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de 27/04/1964 a 02/05/1964 no destacamento da Brigada Militar em Nonoai 
e posteriormente em prisão domiciliar de 02/05/1964 a 28/07/1964; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiros de prisão: Adir Farias, Cleto dos Santos e Eldebrando Rodrigues; indicou 
como testemunhas: José Clementino Antunes Severo e Cleto dos Santos; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino de Carvalho; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e humilhações sofridas diante da comunidade; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6718-1200/98-9
Assunto: Indenização

AGRIPIO PINHEIRO DE OLIVEIRA

Nascido em 18/07/1929 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de 18/04/1964 a 24/04/1964 no Presídio de Erechim; segundo 
documento da Subsecretaria de Inteligência foi indiciado em IPM para apurar atividades subversivas 
em Nonoai; citou como companheiros de prisão: José Bopko, José Schimidt e Idalécio da Silva; indicou 
como testemunhas: Idalécio da Silva, Arlindo Coppi, Alexandre Marcon e Antônio Duarte Fagundes; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e teve prejuízos relacionados as suas aspirações políticas; concedida indenização 
de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5384-1200/98-0
Assunto: Indenização

AILTON LAURIANO TEIXEIRA 

Nascido em 05/07/1942 em Florianópolis – SC; 
bancário; sem vinculação partidária; preso de 
06/02/1973 a 16/01/1976 no DOPS, no Presídio 
Central e no Quartel da Polícia Militar em Porto Alegre; 
segundo documento do CJM incurso no artigo 130 do 
Código Penal Militar de 1944 e condenado a cinco anos 
e um mês de reclusão; citou como companheiros de 
prisão: Erno Zimpel, Peter Ho Peng, Fumaça, Jorge 
Fischer Nunes, Francisco Lages dos Santos e Carlos 
Arébalo; indicou como testemunhas: Ubiratã Antonio 
dos Reis Loureiro, Claudete Barth Loureiro, Margareth 
Hahn Kern e Lídia Jorge Cunha; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, perda 
do emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, 
parecer psiquiátrico.

Processo: 3759-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AIRTON ANTÔNIO CASTAGNA

Conhecido como Bruno; nascido em 16/01/1952 em Ijuí; estudante; participou da Vanguarda Popular 
Revolucionária – VPR; preso de dezembro de 1970 a fevereiro de 1972 no DOPS, no 6º BE e na Ilha do 
Presídio e de setembro de 1972 a dezembro de 1972 no DOPS; segundo documento da CJM, indiciado 
por delitos contra a Lei de Segurança Nacional e incurso no artigo 14 do Decreto Lei 898/69; citou 
como companheiros de prisão: Carlos Alberto Serrassol Borges, Carlos Alberto Tejera de Ré, Flávio Gil 
Reis, Antônio Carlos de Araújo Chagas, Jorge Sobrosa de Souza, Luís Carlos Dametto, Antônio Pinheiro 
Sales, Brilo Kan Iti Suzuki, Paulo Radke, Sheila e seu irmão menor de idade, João Batista, Afrânio Costa, 
Carlos Alberto Teles Frank, Tenente Dario Pereira, Calino Pacheco Filho, Rui Falcão, Inácio, Jorge 
Fischer, Flavio Gil Reis, Raul Pont, Wladimir Ungaretti e Diógenes Sobroza de Souza; indicou como 
testemunhas: Eugênio Castagna, César Burmann, Flávio Gil Reis, Carlos Alberto Tejera de Ré, Carlos 
Alberto Telles Franck, Brilo Kan Iti Suzuki, Luís Carlos Dametto, Diógenes Sobroza de Souza, Antonio 
Pinheiro Sales, Rui Falcão, Raul Pont e Horácio Goulart; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos 
cometidos por Pedro Seelig, Cardoso, Osmar, Nilo Hervelha, Marco Aurélio Reis, Átila Rohrestzer, 
Botomé e por um policial conhecido como “mão de ferro”; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida a indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6432-1200/98-1
Assunto: Indenização

AIRTON JOEL FRIGERI

Nascido em 23/08/1953 em Caxias do Sul; estudante; participou da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; preso de 09/04/1970 a 18/05/1970 no DOPS e de 18/05/1970 a 26/08/1970 
na Ilha do Presídio em Porto Alegre; segundo documento da CJM, foi incurso nos artigos 14, 23 e 25 
do Decreto Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: José Ruaro, Paulo de Tarso Carneiro, 
Hélio Minuto, Carlos Pinto e seu irmão, Índio Vargas, João Bona Garcia, Elvaristo Teixeira do Amaral e 
Orlando Pedro Michelli; indicou como testemunhas: Paulo de Tarso Carneiro, Afrânio Francisco Costa, 
Orlando Pedro Michelli e João Batista Costa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, físicos e dificuldades para voltar a estudar, 
sendo negada sua matrícula em várias escolas; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer psicológico.

Processo: 2300-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AIRTON LUIS SUDBRACK

Nascido em 27/02/1942 em Lajeado; aeroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 20/04/1964 a 21/04/1964 no 5º BPM de Montenegro, de 21/04/1964 a 23/04/1964 no DOPS 
e de 23/04/1964 a 28/04/1964 no SESME; segundo o requerente, foi processado por contrabando 
e formação de quadrilha, consoante os artigos 288 e 334 do Código Penal Brasileiro; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Donald Sebastião Johann, Alípio Huffner, Nelly 
Spohr, Herta Sudbrack, Pedro Siebra, Julio Gaspar Renner, Agenor Rigon; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: seu registro como piloto subversivo nos 
meios militares, teve cassado seus certificados técnicos pelo DAC em 1969, só conseguindo a liberação 
após cinco anos a partir de um mandato de segurança contra o Ministério da Aeronáutica; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3405-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AIRTON MULLER RODRIGUES

Nascido em 10/09/1946 em Encruzilhada do Sul; jornalista; participou do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB; preso de 22/04/1970 a 19/08/1970 no DOPS e na Ilha do Presídio em Porto Alegre 
e de 14/05/1973 a 17/07/1973 no DOPS e Presídio Central de Porto Alegre; segundo documento 
da CJM, foi condenado e incurso no artigo 14 do decreto Lei 898/69; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Wanderley Costa Soares, Vilmo Medeiros, Gelson Farias, Cezar 
Augusto Schirmer, Gabriel Pauli Fadel e Dilamar Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, foi proibido de participar 
de concursos públicos, declarou ter perdido o emprego na Rádio Farroupilha e mais tarde na Folha da 
Manhã; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5815-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AJADIL DE LEMOS

Nascido em 07/02/1919 em Uruguaiana; professor universitário; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 08/05/1964 a 17/06/1964 no 1º Batalhão de Guardas da Brigada Militar; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas financeiros, 
profissionais, como a restrição ao exercício de suas atividades face ao clima político da época e a perda 
do cargo público; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5687-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AJAX ABREU PARROT

Nascido em 12/08/1935 em Alegrete; bancário; sem vinculação partidária; preso em 10/04/1964 e 
em maio de 1965 no 6° RC de Alegrete; segundo requerente foi preso por motivos políticos; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Eroni Nogueira Carús e Adão Conceição 
Dornelles Faraco; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da 
prisão, demissão do banco onde trabalhava; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4353-1200/98-5
Assunto: Indenização

ALAMIR MOTA CALIL 

Nascido em 11/05/1927 em São Sepé; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de abril de 1964 
a junho de 1964 no SESME e no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Jayme Maia Pereira, Licino Antônio Santos Motta, Odilon Carlos 
Martini da Silva, José Garibaldi Evangelho Simões, Espírito Santo R. Kraemer, Luiz Fernando Palmeiro 
de Freitas e Álvaro Marques Pfeifer; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Nilo 
Hervelha; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, exílio no Uruguai e dificuldades 
financeiras; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2646-1200/02-7
Assunto: Indenização

ALBERI VIEIRA DOS SANTOS (falecido) 

Sargento da Brigada; participou do Grupo dos Onze e do Movimento Revolucionário 26 de março 
– MR26; preso no ano 1965 até o ano de 1975 nas cidades de Foz do Iguaçu – PR e Porto Alegre; 
segundo requerente, Alberi foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e conforme 
documento da CJM, foi incurso na Lei n° 1802/53 e condenado a pena de oito anos de reclusão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e descrédito social; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1º da Lei nº 11.042/97, pois, segundo 
relatora, Alberi foi responsável direto, como agente dos órgãos de segurança da ditadura militar, como 
infiltrado, pelo assassinato e desaparecimento dos militantes políticos e guerrilheiros da Vanguarda 
Popular Revolucionária – VPR.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista, recorte de jornal.

Processo: 4487-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALBERTO DE LOS SANTOS 

Nascido em 23/12/1924 em Santana do Livramento; funcionário público; participou do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB; preso de 01/06/1964 a 06/07/1964 no SESME; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Honório Campos Peres, Carlos 
Orestes Callage e Her Agapito da Luz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 2873-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALBERTO DE SOUZA GUEDES

Conhecido como Beto; nascido em 01/10/1945 em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso no ano de 1979 na cidade de Porto Alegre; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão problemas físicos e 
psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1°da 
lei 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 2106-1200/02-9
Assunto: Indenização

ALBERTO DIOGO DOS SANTOS 

Nascido em 13/08/1929 em Pelotas; sargento da Polícia Militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 08/04/1964 a 28/04/1964 no 3º Batalhão de Polícia de Porto Alegre e 
de 28/04/1964 a 03/07/1964 no Presídio Militar de Porto Alegre; segundo o requerente, foi preso 
por supostos crimes contra a Segurança Nacional; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, a perda do 
emprego; concedida indenização de R$ 18.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, parte de livro, recorte de jornal. 

Processo: 2946-1200/02-1
Assunto: Indenização

ALBERTO GOLLMANN (falecido)

Nascido em 07/09/1912 em Santa Cruz; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em meados de 1964, durante dois dias, na denominada Casa Branca na cidade de Crissiumal; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Asita Reener 
Schilosser, Pedro Osvaldo Scheid e Antenor Elias da Mota; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 4746-1200/98-4
Assunto: Indenização

ALBERTO HANNEL 

Nascido em 26/10/1937 em Catuípe; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 05/04/1964 a 20/05/1964 na Delegacia de Catuípe, na Delegacia Regional de Santo Ângelo 
e no Quartel do Exército de Santo Ângelo; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: João Adalberto Pires Neto, Lucidio Cervi, Wilson Roberto e 
Joel Londero; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6609-1200/98-1
Assunto: Indenização

ALBERTO JOSE RIGO 

Nascido em 21/03/1929 em Sarandi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo dos Onze; preso, durante 8 dias, no início do mês de maio de 1964 no Destacamento da 
Brigada Militar de Nonoai e posteriormente em prisão domiciliar de meados de maio de 1964 a junho 
de 1964; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Ilo de Araújo Pinto, Santo Natal Mazaro, Liduino Gnoatto e Valdemiro Ceseroli; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos cometidos pelo coronel Gonçalino; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6746-1200/98-9
Assunto: Indenização

ALBERTO PLENTZ (falecido)

Nascido em 02/10/1921 em Cruz Alta; 
prefeito; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 09/04/1965 a 
30/04/1965 na Delegacia de Polícia de 
Cruz Alta; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Gilberto Martins dos 
Santos, Ivo Andrade, Edson Cavalheiro, 
Volmar Veiga Melo, José Carlos Martins da 
Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso Muller da 
Rocha Junior, Christof Colombo Fantinell, 
Carlos Pombílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz 
Carlos Gomes, Baldevin Pereira de Oliveira, 
Humberto Ferreira da Silva, Carol Majewski, 
Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, 
Edemar da Cruz Carvalho, Abeguar Rocha, 
Nilton Paulo Homercher e Olívio da Silva; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, financeiros 
e familiares; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de 
jornal, laudo médico. 
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Processo: 5899-1200/98-7 
Assunto: Indenização (Revisão)

ALBERTO ROCHA BENEVENUTO (falecido) 

Nascido em 24/08/1927 em São Borja; médico e vereador; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB e do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso no ano de 1956 na cidade de São Borja, em 
junho de 1964 na Guarnição de São Borja e no ano de 1965 no 2º Regimento de Cavalaria – RCMEC 
de São Borja; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, Alberto foi preso em 1956 
por pichar muros com palavras alusivas ao comunismo e em 1964 foi decretada prisão preventiva 
por envolvimento com movimentos estudantis; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Miguel Fabrício Vieira, João Carlos Silva Rillo, Dino Aldir Nascimento Lopes, Jose Mello, 
Zeni Mello Guimmarães, Mario Luis de Lima Pinto, Perci Pena, Florêncio Aquino Guimarães e Pércio 
Colombo Limba; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos, esteve asilado na Bolívia e refugiado na Argentina, perda do emprego 
e teve a suspensão de seus direitos políticos; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2699-1200/02-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALBERTO SCHROETER

Nascido em 07/05/1928 em Erechim; vereador; participou do Partido Republicano – PR; preso de 
13/05/1964 a 22/06/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de 
prisão: Hamilton Chaves, Afranio Araujo, Victório Velloso, Bruno Segalla, Alvaro Ayala, Jorge Alberto 
Campezato e Oto Alcides Ohlweiler; indicou como testemunhas: Victório Velloso, Sereno Chaise, Abio 
Herve, Alceu Collares, Odon Frederico Cavalcanti Carneiro Monteiro, Gerson Duarte, Albano Dewes e 
Álvaro Medeiros; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: abalo psicológico e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 2613-1200/02-3
Assunto: Indenização

ALBERTO UBERTI 

Nascido em 01/05/1921 em Encantado; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 21/05/1964 a 22/05/1964 no Posto da Brigada Militar de Planalto; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Armando Antonio Giacobo, 
Claudino Busa e Lindo Gnoatto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências 
da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei 11.042/97.
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Processo: 2668-1200/02-6
Assunto: Indenização

ALBERTY MAZZUCO GANGUILHET

Nascido em 28/08/1930 em São Borja; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por três dias no ano de 1964, por dois dias no ano de 1965, por dois dias no ano de 
1968, por três dias no ano de 1972 e por vinte dias em 1983 no Quartel do 2° RC MEC em São Borja; 
segundo o requerente, foi preso por razões políticas; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Clodomiro Alves da Cunha, João Antonio Carvalho de Castro, Antônio Borges 
Pereira, Oldomar Trindade Goia, Victor Dornelles, João Floriano Pedroso, Luiz Miguel dos Santos, 
Osmar Almeida de Lima, Anaurelino Vicente de Figueiredo, Antônio Carlos de Almeida, Adão Santiago 
Floriano, Cândido de Jesus Bronzoni, Paulo Reinoldo Couto Corrêa, Israel Felisberto dos Santos Lopes, 
Elemar Andrade Nunes, Madril Aldory Moraes da Costa, Janot Marques de Oliveira, Martim Castilho, 
Galdino Rocha Nolibos, Mario Roque Weis, Maximiano Bogo, Paulo Baron Maurer, Beto Souza, Pedro 
Durão, Silvio Almança Marques, Janot Marques de Oliveira e Galdino Rocha Nólibus; alegou ter sofrido 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, fotografia, correspondência.

Processo: 6580-1200/98-3
Assunto: Indenização

ALBINA BERGAMO MAGALHÃES

Nascida em 29/07/1928 em Viadutos; trabalhadora do lar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; presa de 22/04/1964 a 23/04/1964 no Presídio de Erechim; segundo a 
requerente, presa sob acusação de ser comunista e subversiva; citou como companheiros de prisão: 
Perpétua de Oliveira Santos, Nelsi Teixeira e Hugo Barberini; indicou como testemunhas: Luis Pulga, 
Anayr Bergamo e Domingos Nichetti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou 
consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses 
do art. 1º da lei 11.042/97.
Observações: documento oficial. 

Processo: 4738-1200/98-8
Assunto: Indenização

ALBINO CADORE

Nascido em 09/06/1929 em Guaporé; vereador; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 20/04/1964 a 25/04/1964 
na Delegacia de Erechim; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiro de prisão, Alvadi Munaro; indicou como testemunhas: 
Lino Evaldo Thomé, Isidoro José Brancher, Alzide Demarco, Domingos 
Nichetti, Alvadi Munaro, Antonio Tessaro, Izidoro Baldissera, Nelson 
Peretti, Egidio Ângelo Baratto, Luiz Romeu Sartori e Isabel Kerber Brum; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, isolamento social e mudança de 
cidade; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, correspondência.
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Processo: 5928-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALBINO CARLOTTO

Nascido em 21/06/1914 em Lagoa Vermelha; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso em maio de 1964 no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Idílio Carlotto, Giacomin Valmórbida e 
Egidio Bernardo Ársego; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e o fechamento de seu estabelecimento comercial por cinco 
dias; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da lei 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5697-1200/98-5
Assunto: Indenização

ALBINO GEORG

Nascido em 10/09/1916 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/05/1964 a 16/05/1964 na cidade de Crissiumal; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Selino Breno Schilling, Ervino Hagemann e 
Bruno A. Weiniz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art.1° da Lei 11.042/97.

Processo: 6552-1200/98-3
Assunto: Indenização

ALBINO VISSOTTO (falecido)

Nascido em 24/08/1913 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 20/05/1964 a 05/06/1964 no Posto Policial de Planalto; segundo o requerente, preso sob 
acusação de subversão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Setembrino 
Damin, Mario Basso, Izena Pavan Basso, Avelino Reginato e Ivone Salete de Marco; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino Cúrio de Carvalho, pelo Tenente Lacerda 
e pelo Sargento João Ari Lopes; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6783-1200/98-8
Assunto: Indenização 

ALCEBÍADES KONTZ (falecido)

Nascido em 21/08/1930 em Soledade; telegrafista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 06/04/1964 a 08/04/1964 no 19º RI em São Leopoldo; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Olímpio Sérgio Albrecht e Adroaldo 
Diesel; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos, a perda de seu cargo de Agente dos Correios e Telégrafos e a perda temporária dos seus 
direitos políticos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2827-1200/02-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALCEMAR FLORES BITENCOURT

Nascido em 19/09/1949 em Triunfo; eletricista; sem vinculação partidária; preso por dois dias em 
setembro de 1971 em uma operação de rotina da Polícia da cidade de Guaíba; segundo o requerente, 
a prisão ocorreu pelo fato dele não portar documentos na hora da revista dos policiais; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, a perda do emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações:  documentos oficiais.

Processo: 5699-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALCENIO SCHMITT 

Nascido em 11/11/1932 em Três Coroas; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 15/05/1964 a 18/05/1964 na cidade de Crissiumal; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Otacilio Moura dos Santos, Valdir Closs, 
Alves Dudot, Silverio Marmitt e Vitório Casagrande; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2446-1200/02-0
Assunto: Indenização

ALCENO EDEMAR KITZMANN 

Nascido em 08/07/1965 em Santa Rosa; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; o requerente não foi preso, porém quando seus familiares, incluindo sua mãe, foram 
presos em março de 1965 na Delegacia de Polícia de Giruá, ele estava sendo gestado por ela; segundo 
o requerente, seus familiares foram presos sob a acusação de subversão e de pertencerem ao Grupo 
dos Onze; indicou como testemunhas: Anastácio Pucini, Antônio Fernandes dos Santos e Alcides 
Kitzmann; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos decorrentes dos maus-tratos sofrido por sua mãe no período de sua gestação; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 6627-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALCEU LOPES DE FREITAS

Nascido em 11/11/1944 em Alegrete; rádio técnico; não mencionou vinculação partidária; preso 
de 14/03/1965 a 21/04/1965 no Quartel do 6º RCB e no Quartel do Grupo Artilharia de Campanha; 
segundo requerente foi preso e acusado de ser subversivo; citou como companheiros de prisão: Pedro 
Ernani Pinto Vilaverde e Wilson Cabreira Felipette; indicou como testemunhas: Adão Emílio da Rosa, 
Wilson Floriano Pinto Wilaverde, Pedro Ernani Vilaverde, Wilson Cabreira Felipette, José Rodolfo 
Garcia Fontes e João Braz da Silva; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos e perda de seu emprego; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2397-1200/02-4
Assunto: indenização 

ALCEU MARCONDES SIQUEIRA

Nascido em 21/09/1928 em Carazinho; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de 10/04/1964 a 09/05/1964 na Delegacia de Polícia de Carazinho 
e posteriormente, em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunha, José Alberto Schmitt Graeff; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: aposentadoria com 18 anos de tempo de serviço e perda 
de diversas promoções e vantagens pertinentes à função que exercia; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3577-1200/98-9 
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALCEU SALAMONI

Nascido em 03/04/1939 em Palmeira das Missões; professor universitário; participou da Ação 
Popular – AP; preso de 08/05/1972 a 07/06/1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Antônio Canelato, José Antônio Fonseca e Paulo de Tarso Loguércio 
Vieira; indicou como testemunhas: Antonio Camelato Voltan, Paulo de Tarso Loguércio Vieira, José 
Antonio Fonseca, Amilcar Gigante, Rui Brasil Basbedo Antunes, Gilberto Rudi Treptow, Bernardo Olavo 
Gomes de Souza e Osmi Cunha da Rosa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, suspensão de suas atividades de docência, 
demissão de cargo da prefeitura e o impedimento de prestar concursos públicos e ingressar em 
universidades federais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer médico.

Processo: 4874-1200/98-2
Assunto: indenização 

ALCIDES ANTÔNIO DA SILVA (falecido)

Nascido em 27/01/1911 em Triunfo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 28/05/1964 a 29/05/1964 na cidade de Frederico Westphalen e posteriormente compareceu para 
prestar depoimento nas Delegacias de Palmitinho, Frederico Wetphalen e Ijuí; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Doracy da Silva Rosa e Dalmiro 
da Rosa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e despesas financeiras; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6863-1200/98-2
Assunto: Indenização

ALCIDES BASSO 

Nascido em 24/03/1936 em Erechim; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 13/05/1964 no Posto Policial de Planalto e posteriormente, por seis meses 
em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Avelino Reginatto, Argemiro Pereira da Silva, Willy Valdelirio Picolotto e Antônio 
Domingos Balestrin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4275-1200/98-6
Assunto: Indenização

ALCIDES CALDART

Nascido em 11/07/1920 em Lagoa Vermelha; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 08/05/1964 a 14/05/1964 na cidade de Paim Filho e no Presídio Municipal de Erechim 
e de julho de 1964 a agosto de 1964 no Presídio Municipal de Marcelino Ramos; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiros de prisão: Adelino Ampessan, Protásio Vasco, Antonio Baldin e 
Carlos Naum Salim; indicou como testemunhas: Arlindo Baggio, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, 
Euclides Antonio Bertuol, Luiz Valdomiro Beltrame, Napoleão João Baldissera, Silvino Orlandino Bertuol 
e Protásio Vasco; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino Cúrio de Carvalho; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização 
R$ 10.000,00.
Observações:  documento oficial.

Processo: 0875-1200/98-6
Assunto: Indenização 

ALCIDES KITZMANN

Nascido em 11/07/1942 em Giruá; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em meados do ano de 1964 na cidade de Giruá e na Prisão de Santo Ângelo; segundo o requerente, 
preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiro de prisão, Alfredo 
Kitzmann; indicou como testemunhas: Tabea Bar Kitzmann, Antonio Fernandes dos Santos, José de 
Moura Teixeira, Olmiro Callai e Nodário Miranda da Luz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, perda de sua propriedade 
e do prestígio social; concedida indenização R$ 30.000,00.  
Observações: documentos oficiais, laudo médico. 

Processo: 2793-1200/02-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALCIDES MORETTO 

Nascido em 11/05/1946 em Planalto; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de setembro de 1964 a outubro de 1964 no Presídio de Planalto; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Anacleto Tomazelli e Alfredo Castilhos; indicou 
como testemunhas: Anacleto Tomazelli e Alfredo Castilhos; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos 
pelo Coronel Gonçalino Curio de Carvalho; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5482-1200/98-3 
Assunto: indenização

ALCINDOR AYRES (falecido)

Nascido em 30/03/1918 em São Sepé; barbeiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em março de 1965 no estado do Paraná, onde participava da Guerrilha do Cel. Jeferson Cardim 
Osório, preso de maio de 1965 a junho de 1965 no Instituto Central de Menores em Porto Alegre e preso 
novamente de setembro de 1967 a outubro de 1975 na cidade de Curitiba – PR; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, Alcindor foi preso sob a alegação de participação de guerrilhas no 
estado do Paraná; citou como companheiros de prisão: Alípio Charão Dias e Odilon Vieira; indicou 
como testemunhas: Odilon Vieira, Alípio Charão Dias e João dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5536-1200/98-3
Assunto: Indenização

ALCIR BENEDITO QUADROS BRITO 

Conhecido como Lima; nascido em 23/05/1942 em Tapes; estudante; participou da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 08/05/1970 a 08/06/1970 no DOPS e 
de 09/06/1970 a 09/07/1970 no Presídio da Ilha das Pedras Brancas na cidade de Guaíba; segundo 
documento da CJM, incurso nos artigos 23 e 25 do Decreto Lei 898/69; citou como companheiro de 
prisão, Félix Silveira Rosa Neto; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos 
cometidos por Pedro Seelig; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6620-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALDA SALETE ROSA SOUZA (falecida) 

Conhecida como Andreia; nascida em 14/07/1948 em Taquari; jornalista; participou do Partido Operário 
Comunista – POC; presa de 06/08/1971 a 21/09/1971 no DOPS; segundo documento da CJM, Alda foi 
incursa nos artigos 14, 23 e 25 do decreto Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Carolina da Silveira Montenegro, Wladymir Netto Ungaretti, Amenaide Rosa Souza, 
Ivan Rosa Bizarro e Rosa Silva de Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo 
policial Nilo Hervelha; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome da requerente na capa do processo: Alda 
Suzete Rosa Souza.
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Processo: 2746-1200/02-5
Assunto: Indenização

ALDO ALVES DE OLIVEIRA (falecido) 

Nascido em 21/06/1930 em Rio Grande; operário; participou do Sindicato dos Trabalhadores da 
Empresa Carris de Porto Alegre; preso entre 1964 e 1966 no DOPS e em um quartel na Rua Luiz Afonso; 
não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Nicanor Rodrigues; indicou como 
testemunhas: Valdomiro S. Fernandes, Salmo de Almeida e Daniel Padilha Vicente; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: internação hospitalar devido a 
problemas de saúde e complicações de saúde enfrentadas por sua filha; concedida indenização de 
R$ 20.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3112-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALDO AURY SCHLICHTING 

Nascido em 04/07/1925 em Carazinho; médico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 19/04/1964 a 21/04/1964 na cidade de Carazinho, de 21/04/1964 a 10/05/1964 no DOPS 
e no SESME e posteriormente em prisão domiciliar 10/05/1964 a 02/06/1964; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas financeiros e psicológicos, a exoneração 
efetuada pela Comissão de Expurgo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a cassação de seus 
direitos políticos em 1966 e o desligamento do Órgão de Previdência Social em 1969; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5868-1200/98-9
Assunto: Indenização

ALDO BRESSAN 

Nascido em 04/10/1945 em Constantina; estudante; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB; preso por duas vezes no mês de julho de 1970, por vinte e quatro horas na polícia militar de 
Constantina e por dois dias no Destacamento Militar das cidades de Sarandi, Palmeira das Missões 
e Três Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Ranieri Augusto Mattei e Ângelo Taglietti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e o abandono dos estudos; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2933-1200/02-1
Assunto: Indenização

ALDO ZOCH CAVALHEIRO

Nascido em 17/09/1930 em São Gabriel; taxista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 16/08/1966 a 18/08/1966 na cidade de São Gabriel; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: danos morais, materiais e sua aposentadoria por invalidez; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5820-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALDOMAR LARA DE RÉ (falecido)

Nascido em 11/05/1919 em Alegrete; comerciante; participou do Movimento Sindicalista Ferroviário 
de Santa Maria; preso de 18/01/1971 a meados de fevereiro de 1971 no DOPS; segundo o requerente, 
mesmo afastado das atividades políticas, Aldomar foi detido por suspeita de participar junto com 
seus filhos, Carlos Alberto Tejera de Ré e César Augusto Tejera de Ré,  de atividades políticas contra 
o regime; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Alberto de Tejera 
De Ré, César Augusto de Ré, Edemar Meimes e José Angeli Sobrinho; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; 
concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6416-1200/98-9
Assunto: Indenização

ALDONARA SOBROSA DE SOUZA 

Nascida em 19/02/1951 em Santa Maria; enfermeira; sem vinculação partidária; presa por dois dias 
em dezembro de 1970 na cidade de Santa Maria e no DOPS, e posteriormente, por mais seis meses 
em prisão domiciliar; segundo a requerente, foi presa para prestar depoimento sobre seus irmãos, 
Diógenes Sobrosa de Souza e Jorge Sobrosa de Souza; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Eva Palmeira Kota, Joel de Oliveira, Judite Trindade de Oliveira, Francisco Marques, 
Maria Cely Lorenzoni, Antônio Constâncio de Souza e Renata Sobrosa de Souza; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos cometidos pelo Delegado Fleury; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psíquicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6841-1200/98-3
Assunto: Indenização

ALDROVANDO DE OLIVEIRA MICELLI (falecido)

Nascido em 20/03/1931 em São Borja; advogado; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de outubro de 1964 a novembro de 1964 em local não identificado; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Isolda Estela Micelli e Eliseu Gomes 
Torres; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações:  documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 2632-1200/02-4
Assunto: Indenização

ALDROVANDO ÍNDIO CORRÊA 

Nascido em 27/08/1938 em Santana do Livramento; sargento da Brigada Militar; participou do 
Movimento Socialista Ernesto Dornelles – MOSED; o requerente não foi preso, mas segundo ele  
militares se aproveitaram do fato de estar hospitalizado e lhe internaram no Hospital Psiquiátrico 
São Pedro em meados de 1965; indicou como testemunhas: Cel. Paulo Francisco Matins Pacheco, Cel. 
Ayrton Balcemão Rodrigues, Cel.  Ziul Corrêa Pujol e Alquimar Dorneles Severo; alegou ter sofrido maus-
tratos no Hospital da Brigada Militar; mencionou como consequência da prisão, sua aposentadoria por 
invalidez; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 
nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7074-1200/98-9
Assunto: Indenização

ALEXANDRE BASSAK (falecido) 

Nascido em 12/03/1916 em Getúlio Vargas; operário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 03/04/1964 a 10/04/1964 na cidade de Nonoai; segundo o requerente, Alexandre foi 
preso por pertencer ao PTB; citou como companheiros de prisão: Manuel “Fais Tudo”, João Camargo, 
Chico Camargo, Elizei Petri e Fermino Gocha; indicou como testemunhas: Loacir Fernandes, José 
Fernandes, Job Campagnolo e Paulo Rogério Bassak; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e discriminação; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
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Processo: 3667-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALEXANDRE CASTELLI 

Nascido em 22/07/1916 em Guaporé; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso após o Golpe de 1964, durante vinte e quatro horas, na Delegacia de Polícia da cidade de 
Sarandi; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Domingos Zancanella, Hugo Rossi e Osmar Pelegrini Salton; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e dificuldades financeiras; 
concedida indenização de R$ 5.000,00. 

Processo: 5276-1200/98-6
Assunto: Indenização

ALEXANDRE FEDELLE MARCON

Nascido em 21/12/1928 em Erval Grande; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 1964 a novembro de 
1964 em prisão domiciliar; segundo o requerente, preso sob acusação de ser comunista subversivo e 
de atentar contra a ordem e a segurança nacional; citou como companheiro de prisão, Arlindo Coppi; 
indicou como testemunhas: Iradir Pietroski e Amaury Darci Bisognin; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos morais, materiais e discriminações 
perante a comunidade; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6973-1200/98-2
Assunto: Indenização

ALFEU DO O NUNES 

Nascido em 26/10/1925 em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; não aponta datas e nem locais de prisão; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas físicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
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Processo: 5278-1200/98-1
Assunto: Indenização

ALFEU JOSÉ LETTI (falecido) 

Nascido em 18/11/1932 em Lagoa Vermelha; contabilista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 25/05/1964 a 30/05/1964 na cidade de São José do Ouro; segundo o requerente, 
Alfeu foi preso e torturado para confessar que era o articulador do Grupo dos Onze na cidade de São 
José do Ouro; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Leonardo da Conceição 
Fontoura, Odone Lenzi, Napoleão João Baldissera, Lírio Biasi, Nelson Bergamo, Cersi Andreani e Nelcy 
Nelga Bender Stein; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos desenvolvidos por ele e por sua família, perseguições políticas 
e prejuízos profissionais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2714-1200/02-4
Assunto: Indenização

ALFEU PEDRO GUBERT 

Nascido em 15/11/1944 em Maquiné; estudante; sem vinculação partidária; preso em maio de 1965 no 
6º B.C. de Alegrete e na Escola Agrotécnica de Alegrete; segundo o requerente, foi preso por conta de 
manifestações e reivindicações por melhores condições de ensino na Escola Agrotécnica de Alegrete; 
citou como companheiros de prisão e como testemunhas: José Tarcisio Pires, Isidoro Dal Molim, 
Hilmar Adans e Adelar José Tonolli; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades para conseguir emprego no serviço público; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6905-1200/98-5
Assunto: Indenização

ALFONSO ANTONIO WICKERT (falecido)

Nascido em 24/11/1933 em Santa Cruz do Sul; professor; participou do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB; segundo o requerente, Alfonso não foi preso, porém sofreu denúncia de subversão;  
indicou como testemunhas: Gleno Ricardo Scherer, Antonio Lopes de Mello, Glauco Scherer, José 
Valdir Kist, Regina Jurene das Chagas Steil, Elma Scheibles, Aldino Ferreira dos Santos, Nelsi Teresinha 
Schossler, Helena Stein Goulart e Selvino Hickmann; não declarou sevícias ou maus-tratos; mencionou 
como consequências: a cassação de seu direito de exercer a profissão de professor durante dois anos 
e hostilização social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1º da Lei n° 11.042/97.
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Processo: 3180-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALFREDO DA SILVEIRA NUNES 

Nascido em 12/02/1922 em Porto Alegre; capataz; pertenceu ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso no ano de 1964 em local ermo, localizado no bairro do Lami na cidade de Porto Alegre; segundo o 
requerente, os policiais queriam saber onde se encontrava Brizola; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Luiz Alves Pereira, Valdira Francisca da Silva de Souza e Paulino Coelho de 
Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Carlos Duval e Nunes, ambos do DOPS; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1833-1200/02-6
Assunto: Indenização 

ALFREDO FELISBINO 

Nascido em 02/12/1931 em Muçum; ambulante; sem vinculação partidária; preso no ano de 1964 
por três dias no Palácio da Polícia e por três meses na Ilha do presídio; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiros de prisão e como testemunhas: Raimundo Soares e Renato; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente no art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2716-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALFREDO KITZMANN (falecido)

Nascido em 13/12/1919 em Santa Rosa; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso várias vezes entre os anos de 1964 e 1965 na Delegacia de Polícia de Giruá, no Quartel de Santo 
Ângelo e na cidade de Santa Maria; segundo o requerente, Alfredo foi preso acusado de ser comandante 
do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Alcides Kitzmann, Avelino Kitzmann, Otto 
Stelzer e Rodolfo Carlson; indicou como testemunhas: Elsa Kitzmann, Francisco S. Kubaski, José de 
Moura Teixeira, Antonio Fernandes dos Santos, Olmiro Callai, Nodário Miranda da Luz, Tabea Bar 
Kitzmann e Alcides Kitzmann; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo delegado 
Barros, pelo escrivão Léo “Leozinho” e pelo brigadiano Izolan; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros devido às perseguições políticas, além disso teve 
de se refugiar na Argentina por duas vezes, seu filho Alcides teve que se mudar para o Paraná e 
seu neto Alceno, nasceu com uma deficiência provocada por agressões sofridas por sua mãe, Tabea 
Kitzmann; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 1092-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALFREDO NERY PAIVA

Nascido em 10/11/1927 em Quaraí; professor; participou do Movimento Revolucionário 26 de Março 
– MR26; preso de fevereiro de 1972 a março de 1972 no DOPS; segundo o requerente, a polícia 
queria obter informações sobre Paulo Melo, líder do MR26; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Caio Lustosa, Juarez Fonseca, Sônia Azambuja Fonseca, Jairo de Andrade, 
Carmen Sílvia Paiva e Carlos A. Telles Franck; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, afastamento do trabalho, exílio em 
Portugal e em Moçambique e aposentadoria por incapacidade após a Anistia; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6256-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALFREDO PASQUALI

Nascido em 02/06/1938 em Catuípe; administrador; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB; preso de fevereiro de 1967 a março de 1967 no Quartel Militar 27ª GAC de Ijuí; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Honorato Pasquali e René Gonçalves Terra; 
indicou como testemunhas: Santo Antonio Dezordi, René Gonçalves Terra, Antônio Carlos Pasquali, 
Itelvino João Severgnini, Alberto Parenti Filho, Getúlio Azambuja, João Walter, Custódio Bandeira, 
Alcides Lucion, Elemar S. Kelm, Honorato Pasquali e Arno Burmann; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e perseguição do Exército e da 
Polícia por vários anos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Alfredo Pasqualini.

Processo: 6643-1200/98-2
Assunto: Indenização 

ALFREDO RIBEIRO DAUDT 

Nascido em 29/10/1922 em Porto Alegre; capitão da Força Aérea Brasileira; sem vinculação partidária; 
preso de 21/11/1964 a 26/11/1964 na Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre e de 04/11/1969 
a 04/12/1969 na Penitenciária Estadual de Porto Alegre; segundo documento da CJM, incurso no 
artigo 2°, 7° e 15° da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Nereida Daudt Brizola, Carlota Macedo Hartz, Roque Missioneiro Cavalcante, Jessie Macedo de 
Barcellos, Francisco Pedro Macedo, Helena Ferreira, Heloisa Macedo, José Antonio Pinheiro Machado 
e Aída Gonçalves; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6568-1200/98-1
Assunto: Indenização

ALFREDO RIL 

Nascido em 03/01/1922 em Gaurama; agricultor; sem vinculação partidária; preso em abril de 1964 
no Presídio Estadual de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Stanislau Kachniacz, Eulogio Kluch, Alfredo Polinsky, Ivo Fracasso, Alcides 
Valentin Tonin e Domingos Antonio Parmigiani; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: isolamento e afastamento da vida comunitária; concedida indenização 
de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6622-1200/98-6
Assunto: Indenização

ALFREDO SOUTO (falecido)

Nascido em 23/04/1916 em São Gabriel; barbeiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 15/04/1964 a 02/05/1964 no Presídio de 
São Gabriel e de 02/05/1964 a 30/07/1964 no SESME; segundo o requerente, Alfredo foi preso sob 
suspeita de participação em reuniões cujos assuntos conversados eram contrários à Ditadura; citou 
como companheiros de prisão: Carlos Souto e Gidelci Macedo; indicou como testemunhas: Elpidio da 
Silva Cavalheiro, Rubem de Souza Vieira, João Gonçalves, Antonia Gonçalves, Valdor Moacir Macedo, 
Galdencio Saldanha, Euclides Bandeira Souto, Biraci Ramiro, Paulo Alberto Alves Nunes, Luiz Fernando 
Silveira Castro, Luiz Carlos Souto e Valmor Molina Macedo; alegou ter sofrido sevícias; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido 
de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 4095-1200/98-3
Assunto: Indenização

ALIPIO CHARÃO DIAS 

Nascido em 29/06/1935 em São Sepé; pedreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de maio de 1965 a junho de 1965 no SESME e de novembro de 1965 a dezembro de 1965 no 
Presídio Estadual de São Sepé, no DOPS e na Ilha das Pedras em Porto Alegre; segundo o requerente, 
foi preso por ter participado do movimento contrarrevolucionário comandado pelo Cel. Jeferson 
Cardim Alencar Osório; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Licinio Antônio 
Santos Mota, João dos Santos, Adail Silveira dos Santos e José Elias; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: discriminação perante a sociedade e abalo moral; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista.
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Processo: 2712-1200/02-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALLAN EDISON MORENO FONSECA

Nascido em 10/11/1942 em Rio Grande; professor, advogado e vereador; participou do Movimento 
Democrático Brasileiro – MDB; preso de 04/05/1969 a 24/05/1969 na Guarnição do Exército de 
Santo Ângelo e de 06/05/1971 a 14/08/1971 nas cidades de Santa Maria e Santo Ângelo; segundo 
documento da CJM, foi incurso no art.14, 39 e 29 do Decreto Lei n° 510/69; citou como companheiro 
de prisão, Irineu Ronconi; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, teve seu escritório de advocacia fechado, foi afastado das 
atividades políticas, passou por vigilância permanente dos órgãos de censura, foi impedido de participar de 
concursos públicos e de se candidatar a cargos eletivos; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 3656-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALMEDORO VENCATO 

Nascido em 01/12/1927 em Jaguari; professor e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por vinte e quatro horas, sem definir datas, na Delegacia de Polícia de Sarandi; segundo 
requerente foi preso por motivos políticos, já que exercia no momento de sua prisão, o cargo de vereador 
e chefe do Posto Agropecuário de Sarandi, do Ministério da Agricultura; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Domingos Zancanella e Hugo Rossi; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, demissão 
da função que ocupava como funcionário público federal e destituição do cargo de chefia do posto 
agropecuário de Sarandi; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2904-1200/02-9
Assunto: Indenização

ALMERINDO BELLÉ (falecido) 

Nascido em 01/11/1930 em Nova Palma; comerciante; participou do Grupo dos Onze; preso em abril 
de 1964 na cidade de Júlio de Castilhos; segundo o requerente, Almerindo foi preso por participar do 
Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Arlindo Lange; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos 
e mudança de cidade; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2645-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALMIR OLYMPIO DE MELLO (falecido) 

Conhecido como Paulo Mello; nascido em 09/12/1921 em Palmares – PE; portuário e pintor; participou 
do Partido Comunista Brasileiro – PCB e do Movimento Revolucionário 26 de Março – MR26; preso de 
22/10/1973 a 07/11/1973 no DOPS e de 07/11/1973 a 18/12/1975 no Presídio Central de Porto Alegre; 
segundo documento da CJM, Almir foi incurso nos artigos 14 e 23 do Decreto-Lei 898/69; não citou 
companheiros de prisão; não indicou  testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 2571-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALMIRO SOEIRO 

Nascido em 19/12/1932 em Machadinho; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na Prisão de Erechim; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Jorge Batista Soeiro; indicou como testemunhas: 
Jorge Batista Soeiro, Bonifácio de Mattos e Valdir João Ventura; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4114-1200/98-4
Assunto: Indenização

ALTAIR DE LEMOS 

Nascido em 10/10/1915 em Uruguaiana; advogado; sem vinculação partidária; preso de 10/10/1972 
a 11/10/1972 na Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Saldanha Legendre e Amadeu de 
Almeida Weinmann; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2854-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALTAMIRO MACIEL CEZAR (falecido) 

Nascido em 16/05/1930 em Tuparendi; professor; participou do Grupo dos Onze; preso de 10/06/1964 
a 20/06/1964 na cidade de Tuparendi; segundo o requerente, Altamiro foi preso sob acusação de 
participar do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão e como testemunhas: Iracema da 
Silva Cézar, Selomar de Souza, Abrelino Sonza, João Ivar Luiz dos Santos, Nilda Canabarro Ribeiro e 
Beate Sirlei Petry; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas 
físicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1907-1200/02-0
Assunto: Indenização

ALTINO ESTANISLAU DE SOUZA 

Nascido em 18/12/1926 em Ijuí; escrivão de polícia; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 01/04/1965 a 31/05/1965 nas cidades de Santa Rosa e Três Passos; segundo documento da 
CJM, incurso nos artigos 2°, inciso III, 24° da Lei n° 1.802/53 e art. 181 c/c art. 33 do CPM; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Candido da Silva, Catarino Maire e Eugênio 
Castagna; alegou ter sofrido sevícias; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6297-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALTIVO MEDEIROS DE LIMA (falecido) 

Nascido em 24/05/1910 em Herval; atividade profissional não identificada; não mencionou vinculação 
partidária; preso de 06/04/1964 a 28/05/1964 na Cadeia Civil de Pelotas; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Benamar Xavier Alves, Itagiba Itatiaia Telles e Joaquim 
Luiz Carpter; indicou como testemunhas: Rosa Maria Lima Portella e Wanda Lima de Campos; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 3788-1200/98-0 
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALVADI MUNARO 

Nascido em 26/05/1933 em Viadutos; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 20/04/1964 a 24/04/1964 na cidade de Erechim; segundo o requerente, a prisão ocorreu por 
motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Romeu Sartori, 
Ermínia Vesaro, Severio Teribile, Egidio Ângelo Baratto e Alzides Demarco; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2639-1200/02-3
Assunto: Indenização

ALVARO EUGENIO SCHUNCK

Conhecido como Alemão; nascido em 03/07/1928 em Santo Antônio da Patrulha; vendedor; não 
mencionou vinculação partidária; preso no ano de 1964 na cidade de Santo Antônio da Patrulha 
e posteriormente levado ao DOPS e à Ilha da Pólvora; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiro de prisão, Sargento Araquém; indicou como testemunhas: Jorge Pedro Neme, Fabio 
Batista da Silveira e Ferúlio Tedesco Netto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5535-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALVARO FARIA VELLEDA (falecido)

Nascido em 09/02/1911 em Pinheiro Machado; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso no 3º Regimento de Artilharia a Cavalo do Quartel do Exército 
Nacional em Bagé, não especificando datas; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Djalma Lucas Resing e Odil Peraça Dutra; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Alvaro Faria Valeda.
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Processo: 6394-1200/98-0
Assunto: Indenização

ALVARO LEONARDI AYALA (falecido)

Nascido em 22/05/1923 em Porto Alegre; eletricitário; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 08/05/1964 a 28/06/1964 e de 07/08/1964 a 15/08/1964 no SESME e de 29/03/1967 
a 31/01/1968 na Penitenciária Estadual; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 12 e 13 da 
Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.

Processo: 7032-1200/98-6
Assunto: Indenização 

ALVARO MACHADO LOBO (falecido) 

Nascido em 05/01/1912 em Pelotas; pedreiro; sem vinculação partidária; preso sem especificar datas 
e locais; segundo requerente, Alvaro foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão, problemas físicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art.1° da Lei 11.042/97.

Processo: 2616-1200/02-1
Assunto: Indenização 

ALVICIO FERREIRA

Nascido em 27/01/1933 em Iraí; agricultor e músico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 15/05/1964 no Posto do Pelotão Especial de Vigilância Florestal da Brigada 
Militar e posteriormente em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; citou como companheiro 
de prisão, Darcy Batisti; Indicou como testemunhas: Willy Valdelirio Picolotto, Avelino Reginatto e 
Esilio Guilherme Batisti; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e abalo moral perante a sociedade, fato que atingiu toda a família; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2419-1200/02-3
Assunto: Indenização

ALVIDE MARCHIORI

Nascido em 18/05/1938 em Guaporé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por três dias em maio de 1964 no Posto do Pelotão Especial da Vigilância Florestal e encaminhado 
ao Presídio Municipal de Erechim, após a liberação, cumpriu por vários meses prisão domiciliar; 
segundo o requerente, foi preso por ser filiado ao PTB, acusado de ser comunista e de pertencer ao 
Grupo dos Onze; não indicou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, 
Márcia Marchiori, Antônio Domingos Belestrin, Ony Moura e Navilio Gambetta; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
desestruturação familiar; concedida Indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5513-1200/98-1
Assunto: Indenização

ALVINO FORMIGHIERI 

Nascido em 03/08/1924 em Machadinho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Grupo dos Onze; preso de 03/05/1964 a 13/05/1964 na Prefeitura de Machadinho e no 
Presídio de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Pedro Panho, Deoclecio Plinio Barrancelli, Primo Baratiere, Bonifácio de Mattos e 
Jandira Sueiro Formighieri; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão, 
problemas físicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6478-1200/98-5 
Assunto: Indenização

ALVINO HAGEL (falecido)

Nascido em 02/09/1926 em Porto Alegre; transportador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso em março de 1966 na cidade de Porto Alegre e posteriormente, por seis meses, em prisão 
domiciliar; segundo o requerente, Alvino foi preso por pertencer ao PTB; citou como companheiro 
de prisão, Manoel Raimundo Soares; indicou como testemunhas: Adão Machado Dias de Lima, Hilda 
Nogueira Hagel, Ana Luchtemberg e Pedro Loair Silva de Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos 
cometidos pelo delegado Morsch; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2490-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ALZIRO CAMARGO (falecido)

Nascido em 25/12/1903 em Cruz Alta; ferreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; segundo o requerente, 
Alziro foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e indiciado em crime de subversão; 
citou como companheiro de prisão, Benjamim Dal Piva; indicou como testemunhas: Ari Camargo, 
José Luiz Ferraz, Manoel de Azevedo, Benjamim Dal Piva e Lindo Ângelo Cerutti; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
abalo de sua honra, o que lhe causou desprestígio social e profissional; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3305-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AMADEU GOMES DE OLIVEIRA 

Nascido em 20/12/1927 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 20/04/1964 a 
18/05/1964 na localidade de Linha Tope da Serra e de 19/05/1964 a 31/05/1964 na localidade de 
Passo Feio; segundo o requerente, foi preso pelo Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Jesus Alves de Araújo e João Rosa da Silva; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades 
financeiras, que atingiram toda a família; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97. 

Processo: 3609-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

AMANDIO JOÃO MARMITT (falecido)  

Nascido em 13/09/1917 em Montenegro; alfaiate; não mencionou vinculação partidária; preso de 
19/04/1964 a 21/04/1964 no presídio de Carazinho e de 21/04/1964 a 01/06/1964 na cidade de Porto 
Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Romeu Ferreira, Elsino Dionisio Roso Forcelini e Gilberto Tubino da Silva; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficial, recorte de jornal.
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Processo: 1877-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AMÂNDIO MORAES DO AMARAL

Nascido em 11/05/1937 em Passo Fundo; advogado; participou do Partido Comunista do Brasil – PC 
do B; preso de setembro de 1969 a janeiro de 1970 no 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado de São 
Borja e de 31/01/1970 a 17/02/1970 no 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar de Santa 
Maria; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Dino Aldir do Nascimento 
Lopes e Miguel Paiani Durão; indicou como testemunhas: Ilca Carpes Lopes, Francisco Souza Santos, 
Rosalina Nunes Durão, Dino Aldir do Nascimento Lopes, Isaac Nascimento Lopes, Florêncio Aquino 
Guimarães e Tarso Fernando Herz Genro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda de patrimônio e dificuldades 
financeiras que afetaram toda a família; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6114-1200/98-9
Assunto: Indenização 

AMARO FALEIRO LUCAS

Nascido em 02/10/1928 em General Câmara; comerciante; sem vinculação partidária; preso de 
23/04/1964 a 12/05/1964 no presídio de Canoas e posteriormente em prisão domiciliar por um ano; 
segundo o requerente, foi preso por ser simpatizante do então Governador Leonel Brizola e do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; citou como companheiro de prisão, Itacir Rodrigues da Silva; indicou como 
testemunhas: Jacinto Cândido dos Santos, Itacir Rodrigues da Silva, Ercilia Pereira dos Santos, Aurora 
Oliveira da Silva, Ayrton Costa da Rocha, Benvenuto Rossato e Elza da Rocha Lucas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida 
indenização de R$ 25.000,00.

Processo: 6859-1200/98-7
Assunto: Indenização 

AMBROSIO GONÇALVES 

Nascido em 22/03/1930 em São Francisco de Assis; carpinteiro; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso no ano de 1966 por cerca de um mês no Quartel General do Exército de Uruguaiana 
e seis meses depois, foi preso por uma semana no Destacamento da Brigada Militar em Quaraí; segundo 
o requerente, preso sob acusação de transportar armamento; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Gonçalina Gonçalves Cardoso, Alba Rosa Gonçalves Cardoso, Cleuza Maria 
Gonçalves Cardoso, Valdemir Moraes e Vinicio Piffero Cavalcanti Tabajara; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e discriminação social por 
ter sido tachado de comunista; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97,  pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2451-1200/02-9
Assunto: Indenização 

AMÉRICO BOTTEGA (falecido)

Nascido em 30/01/1912 em Júlio de Castilhos; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 02/04/1965 a 05/04/1965 no Presídio Público de Três Passos; segundo  requerente, 
Américo foi preso sob acusação de ser guerrilheiro, comunista e tratado como indivíduo da desordem 
contra a segurança nacional; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Verônica 
Bottega Branco, Clara Bogacki, Ervino Heidmann e Ivo Luís Petri; não declarou sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 
5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6962-1200/98-8
Assunto: Indenização

AMÉRICO DA SILVA 

Nascido em 13/01/1925; guarda-florestal; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
por sessenta e um dias, entre abril de 1964 e junho de 1964 na cidade de Ronda Alta, no Presídio de 
Erechim, no Presídio de Sarandi, no Quartel da Brigada Militar de Passo Fundo, no SESME e no DOPS; 
segundo o requerente, foi preso pelo fato de pertencer ao PTB; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: João Maria da Silva, Osório Freitas da Luz, Jessy Freitas, Miguel Falcão e 
Anastácio Vito Dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e demissão do emprego; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.

Processo: 4556-1200/98-0
Assunto: Indenização

AMERICO FERNANDES DE LEMOS (falecido) 

Nascido em 14/06/1907 em São Sebastião do Caí; ferroviário; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; não há dados acerca da época e tempo de prisão; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-
tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2801-1200/02-2
Assunto: Indenização

AMERICO FERREIRA BICCA 

Nascido em 03/03/1941 em São Luiz Gonzaga; pedreiro; participou do Grupo dos Onze; o requerente 
não foi preso, porém foi denunciado por pertencer ao Partido Comunista; segundo documento da 
CJM, foi incurso na Lei n°1802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências: dificuldade de 
conseguir emprego, discriminação social e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 6311-1200/98-7
Assunto: Indenização

AMERICO SALVADÉ 

Nascido em 17/08/1916 em São Gabriel; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/02/1964 a 28/02/1964 no Quartel da Brigada Militar de São Gabriel e de 02/04/1964 a 
09/07/1964 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Francisco Tavares Salvadé, Arizoli Xavier Selau, Maria Janice Gonçalves 
Salau, Valdemar Godinho Rodrigues, Elmo Souto, Dilá Salvadé Padilha, Jair Maciel Gonçalves, Deltrudes 
Dutra Gonçalves, Assis Bicca Lucas, Ana Nehita Maciel Lucas, Vilto Lionel Souto Rodrigues e Cleides 
Terezinha de Freitas Rodrigues; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2720-1200/02-5
Assunto: Indenização

AMILCAR GOYHENEIX GIGANTE (falecido) 

Nascido em 03/06/1929 em Pelotas; médico e professor; participou da Ação Popular Marxista Leninista 
do Brasil – APML do B; preso de abril de 1972 a maio de 1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Alceu Sallamoni; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer médico.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 71

Processo: 2554-1200/02-5
Assunto: Indenização

AMILTON GUIDI

Conhecido como Gonzaga e Barbicha; nascido em 30/01/1948 em Criciúma – SC; geólogo; participou do 
Partido Operário Comunista – POC; preso de 10/08/1971 a 03/09/1971 no DOPS; segundo documento 
da CJM, foi incurso nos art. 14° e 23° do DL 898/69; citou como companheiros de prisão: José Angeli 
Sobrinho e Carlos Tejera de Ré; indicou como testemunhas: Donatilo Colossi, Evaristo Antônio Esteves 
Kruel, Raul Pont e Juarez Antônio Boranga de Quadros; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos por 
Pedro Seelig; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2643-1200/02-9
Assunto: Indenização

ANA LUCIA VALENÇA DE SANTA CRUZ OLIVEIRA

Nascida em 21/05/1950 em Olinda – PE; bancária; participou do Movimento Convergência 
Socialista – MCS; presa de 12/09/1979 a 21/09/1979 na Sede da Polícia Federal de Porto Alegre; 
segundo requerente foi presa sob acusação de incitação à paralisação de serviços públicos; citou 
como companheiros de prisão: Namir José de Oliveira Bueno, Olívio de Oliveira Dutra, Luiz Felipe 
da Costa Nogueira e José Luiz Carneiro Cruz; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: demissão por justa causa do Banco do Estado do 
Rio de Janeiro, o rebaixamento salarial que passou a ganhar em outro banco após ser demitida do 
Banerj, danos morais e materiais para sua família; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, folheto.

Processo: 6304-1200/98-3
Assunto: Indenização

ANA MARIA ROCHA DA SILVA

Nascida em 18/07/1949 em Alegrete; professora; participou do Movimento Comunista Revolucionário 
– MCR; presa de 26/01/1971 a 26/03/1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão e testemunhas: José Angeli Sobrinho e Carlos Tejera de Ré;  alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a 
perda de oportunidades de emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6667-1200/98-7
Assunto: Indenização

ANDRE LUIZ VINHAS 

Nascido em 04/09/1958 em Porto Alegre; estudante; sem vinculação partidária; preso em 09/11/1969 
no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheira de prisão, Naira; indicou como 
testemunhas: Naira Vinhas Cechin, Matilde Cechin, Eugenio Marcelino Cechin e Antônio Cechin; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
dificuldades nos estudos e passou a ser agressivo com as pessoas; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 3516-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANÉLIO DE MOURA GOMES (falecido) 

Nascido em 23/03/1918 em Cruz Alta; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 20/05/1970 a 
julho de 1972 na 17ª RI de Cruz Alta; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7076-1200/98-4
Assunto: Indenização

ANGELINO DA SILVA (falecido)

Nascido em 02/09/1940 em Sarandi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em março de 1964 nas cidades de Nonoai e Erechim; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiro de prisão, Waldomiro Ferreira; indicou como testemunhas: Joana Ferreira da Silva, João 
de Oliveira Cardoso e Ângelo Barea; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 73

Processo: 2805-1200/02-3
Assunto: Indenização

ANGELINO PRESTES (falecido) 

Nascido em Palmeira das Missões; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso no ano de 1965 no Quartel da Brigada Militar de Palmeira das Missões; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: José Antônio de Oliveira Valle, Rui Domingos Martini e 
Armando Casa; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5927-1200/98-7
Assunto: Indenização

ANGELO CALDART (falecido) 

Nascido em 19/05/1908 em Antônio Prado; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 07/05/1964 a 08/05/1964 na cidade de Maximiliano Almeida e de 08/05/1964 a 
12/05/1964 no Presídio Municipal de Erechim; segundo o requerente, Angelo preso sob acusação 
de pertencer a grupos clandestinos e de atentar contra a ordem; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Egídio Bernardo Arsego, Idylio Carlotto e Giacomin Valmórbida; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e discriminação social; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficias.

Processo: 6283-1200/98-7
Assunto: Indenização

ANGELO CARDOSO DA SILVA (falecido)  

Nascido em 27/10/1943 em Santo Antônio da Patrulha; motorista; participou da Organização Marx, 
Mao, Marighella, Guevara – M3G; preso de abril de 1970 a 23/04/1970 no DOPS; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6916-1200/98-0
Assunto: Indenização (Revisão)

ANGELO CERESER (falecido)

Nascido em 05/05/1915 em Ijuí; comerciante e vereador; participou da Aliança Renovadora Nacional 
– ARENA; preso de 07/03/1966 a 08/03/1966 no Quartel da Brigada Militar de Tenente Portela e de 
08/03/1966 a 11/03/1966 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Osvaldo Peruffo, Alberto Offmann, Marcelino Parzianello e Achilles Basso; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da lei 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2908-1200/02-0
Assunto: Indenização 

ANGELO JOCELI SOPRAN (falecido) 

Nascido em 30/01/1946 em Três Passos; professor; participou do Grupo dos Onze; preso em abril de 
1964 no Clube Humaitá em Erval Grande; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Brandão Antônio Maria e Kurt Krup; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e profissionais; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6584-1200/98-4
Assunto: Indenização

ANGELO LUIGI COLOGNESE (falecido) 

Nascido em 10/11/1901 em Farroupilha; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 15/04/1964 a 
20/04/1964 no Presídio de Erechim; segundo o requerente, Angelo foi preso sob acusação de participar 
do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arlindo Coppi, 
Ademir Paulino Pazini, Jandir Pazini, Aristheo Gallina, Isidoro Schervinski, Gelsemina Sartori, Iracema 
Zanoni, Maria Isolete Romanoski, Vilma M. F. Lorenzon, Antonio Casagrande e Oreste Dalpra; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos 
e danos materiais; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2489-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANGELO PEROSA (falecido) 

Nascido em 12/10/1923 em Carazinho; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; segundo o 
requerente, a prisão de Angelo aconteceu por conta da sua militância no PTB; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Azir Antônio Bellenzier, João Francisco Zanatta, Pierina Zanatta 
Peroza, Adelino Zanatta, Livino Scatolin e Helena Zanatta; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da lei 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3892-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANGELO PRAIA IRULEGUI 

Nascido em 09/05/1926 em Taquari; 
jornalista; participou do Partido Socialista 
Brasileiro – PSB e do Movimento dos 
Agricultores sem Terra – MASTER; preso 
de 02/04/1964 a 17/04/1964 no DOPS e 
de 17/04/1964 a 02/06/1964 no SESME; 
não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades 
para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 6357-1200/98-0
Assunto: Indenização

ANGENOR SPINDLER (falecido)

Nascido em 04/09/1926 em São Leopoldo; industriário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 08/04/1964 a 17/05/1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Roberto Willy Konrath, Argeu Joaquim dos Santos e Aparício de Azevedo; 
indicou como testemunhas: Roberto Willy Konrath, Argeu Joaquim dos Santos, Aparício de Azevedo e 
Índio Brasileiro Cezar; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, a perda do cargo de presidente do Sindicato das Indústrias do 
Vestuário de Taquara e da nomeação para Junta, Conciliação e Julgamento do Ministério do Trabalho; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2753-1200/02-9
Assunto: Indenização 

ANIBAL CARLOS BENDATI

Nascido em 11/09/1930 em Bragado – Argentina; jornalista; sem vinculação partidária; preso de 
19/03/1975 a 28/03/1975 em local não identificado e no DOPS; não consta o motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lauro Hagemann e João Borges de 
Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6692-1200/98-9
Assunto: Indenização

ANILTO FRANCISCO PRESTES 

Nascido em 12/02/1939 em Canguçu; professor; sem vinculação partidária; preso no ano de 1964 
na Delegacia de Polícia de Encruzilhada do Sul; segundo o requerente, foi preso por ter como sócio 
comercial, o irmão de um político pertencente ao chamado Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunha, Avany de Freitas Silveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e sociais; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.

Processo: 5003-1200/98-9
Assunto: Indenização

ANSELMO ESCOBAR (falecido)

Nascido em 23/06/1922 em Piratini; industriário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; o 
requerente não foi preso, porém relatou que foi intimado diversas vezes para comparecer na delegacia 
regional para depor; segundo o requerente, Anselmo preso sob acusação de atuar no Grupo dos Onze; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências: dificuldades de conseguir emprego por conta da folha-corrida e foi 
impedido de fazer concursos públicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6405-1200/98-4
Assunto: Indenização
  
ANTÃO SOARES DE OLIVEIRA

Nascido em 14/06/1928 em Porto Alegre; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 09/11/1964 na Fazenda Filipson da Brigada Militar; não consta motivo de prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e constrangimentos sofridos 
diante de familiares e de vizinhos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da lei 11.042/97.
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Processo: 6867-1200/98-3
Assunto: Indenização

ANTENOR ASSUNÇÃO ROSPIDE (falecido)
  
Nascido em 24/02/1913 em Campo Novo; motorista; sem vinculação partidária; preso de abril 
de 1965 a maio de 1965 no Presídio de Três Passos e em maio de 1965 no Comando-Geral 
da Brigada Militar em Porto Alegre; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, 
incurso nos arts. 2º, inciso III da Lei nº 1802/53, e 7º c/c o art. 169 do Código Penal Militar; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Dalila Arbo Rospide, Iracema Ramos 
Rospide, Nair Richter, Nelson da Silva, Plinio, Lucia Iria, Ademar Rospide Motta, Sergio Alves, 
Antenor Elias da Motta, Juvêncio Machado, Danton Ferreira Martins, Celia Virginia da Motta 
Germano e Fernando Guedes do Canto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5523-1200/98-3
Assunto: Indenização

ANTENOR BAPTISTA 

Nascido em 08/04/1920 em Cachoeira do Sul; funcionário de uma gráfica; participou do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB; preso de 07/04/1964 a julho de 1964 no DOPS e de outubro de 1964 
a 24/12/1964 na Penitenciária Estadual de Porto Alegre; não consta o motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Honório Campos Peres, Morvan Azevedo, João 
Borges de Souza, Fernando Barcellos de Almeida e Arlindo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a demissão da gráfica 
onde trabalhava; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6790-1200/98-1
Assunto: Indenização
 
ANTENOR DE AMARAL
 
Nascido em 21/07/1918 em Nonoai; agricultor; participou da Aliança Renovadora Nacional – ARENA; 
preso de 05/09/1961 a 17/09/1961 na cidade de Sarandi e de 10/08/1964 a 25/08/1964 na cidade 
de Rio dos Índios; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Genuíno Barela, Eugênio Julio Mânica e Lodovico Golim; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da lei 11.042/97.
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Processo: 5580-1200/98-6
Assunto: Indenização
 
ANTENOR ELLIAS DA MOTTA
  
Nascido em 08/07/1925 em Campo Novo; cartorário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 14/05/1964 a 15/05/1964 na Casa Branca em Crissiumal; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Amábile Nicoletti; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo moral e psicológico, 
perseguição no âmbito profissional, pessoal e familiar, além de ter sido prejudicado por conta do 
fichamento no DOPS; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1º da Lei 11.042/97.

Processo: 2893-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)
 
ANTENOR MACHADO DOS SANTOS
 
Conhecido como Eduardo; nascido em 10/10/1946 
em Bagé; técnico agrícola; participou da Vanguarda 
Popular Revolucionária – VPR; preso de 06/11/1970 
a 16/11/1970 no DOPS e de 17/11/1970 a 
26/11/1970 na cidade de São Paulo – SP; não 
consta motivo da prisão; citou como companheiros 
de prisão: Carlos Araújo, Laerte Dorneles Meliga, 
Gregório Mendonça, Jorge Sobrosa de Souza, 
Ubiratan de Souza, Melchiades Antônio Servo, 
Leonel de Mello e Reinaldo Morano; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, prejuízos econômicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6887-1200/98-7
Assunto: Indenização
 
ANTENOR POMPEU BARCELOS (falecido)
  
Nascido em 20/10/1924 em Santiago; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 21/04/1964 a 25/05/1964 no Quartel da Artilharia de Santiago; segundo o requerente, 
preso sob acusação de ser subversivo, comunista e de integrar o Grupo dos Onze; citou como 
companheiros de prisão: Inácio Lopes, Brasil Afonso Guerim e Claudi Cogo; indicou como testemunhas: 
Jefferson Gomes da Silveira, Danilo Garcia da Rosa, Edison Beltrão Braga, Adalci Dornelles Chagas 
e Marite Serres Gaspar; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades financeiras, devido ao seu afastamento do 
trabalho; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da lei 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6846-1200/98-7
Assunto: Indenização 
 
ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUERCIO
 
Conhecida como Cristina; nascida 
em 11/03/1947 em Bagé; estudan-
te; participou da Ação Popular – AP; 
presa em outubro de 1968 na cida-
de de Ibiúna – SP, de 23/11/1970 a 
23/12/1970 na Penitenciária do Es-
tado da Bahia – BA e em 31/01/1975 
na cidade de Porto Alegre, sendo 
transferida para a Casa de Detenção 
em Salvador – BA, onde ficou até 
06/03/1976; segundo documento da CJM, incursa no art. 43 do Decreto Lei 898/69; citou como com-
panheiro de prisão, Carlos Brasil; indicou como testemunhas: Cora Vieira Loguércio, Carlos Brasil, Heloisa 
Poester, Vera Stringhini, Savio Luiz Vieira Loguércio, Cândida Padoan e Ana Eni Machado Milan; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, cassação de 
seus direitos políticos e dificuldades para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6574-1200/98-2 
Assunto: Indenização

ANTONINHO BONALDO (falecido)

Nascido em 30/08/1956 em Jacuizinho; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro –  
PTB e do Grupo dos Onze; preso de 29/05/1964 a 09/06/1964 na cidade de Nova Palma; segundo o 
requerente, Antoninho foi preso devido sua participação na organização política Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Antonio Bonaldo, Ademar Baggiotto 
Bonaldo, Vitorino Bonaldo, Dionizio Cargnin, Vanderlei Gilberto Pippi, Wanylda Irene Grendene Crauss, 
Sirlei Bonaldo Milesi e Jeronimo Rossi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4257-1200/98-8
Assunto: Indenização

ANTONIO ADÃO VOGT 

Nascido em 13/07/1929 em Ijuí; professor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 02/05/1964 a 30/06/1964 e de 01/07/1964 a 01/09/1964 na cidade de Três Passos; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Aloysio Vogt, Alceu 
Borges dos Santos, Altanir Borges dos Santos, Ismael G. de Britto e Guido Arnoldo Vogel; declarou não ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5471-1200/98-9
Assunto: Indenização

ANTONIO ALBERI MAFFI 

Nascido em 15/08/1949 em Passo Fundo; funcionário público; participou do Partido Operário 
Comunista – POC e da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 31/03/1970 a 07/07/1970 
no 7º BPM de Três Passos, de 08/07/1970 a setembro de 1971 no 3º – BCCL do Exército em Santa 
Maria, de setembro de 1971 a 05/10/1972 no Presídio Municipal de Três Passos e em 17 de setembro 
de 1975 foi sequestrado na cidade de Três Passos e levado para o DOPS; segundo documento da CJM, 
foi incurso nos arts. 23, 24, 25, 42, 43, 45 e 46 da Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: José Bueno Trindade, Fernando Guedes do Canto, João Carlos Bona Garcia e Ademar 
Andolhe; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e dificuldades para conseguir trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6069-1200/98-3
Assunto: Indenização

ANTONIO ANGONEZE (falecido) 

Nascido em 18/11/1918 em Erechim; trabalhava em uma granja; sem vinculação partidária; preso de 
18/04/1964 a 21/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim; segundo requerente, Antonio foi 
preso por ser funcionário da granja de propriedade do Sr. Lido Oltramari e este era acusado de ser 
chefe do Grupo dos Onze, de ter um campo de aviação em sua propriedade e ter armas escondidas; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdemiro Angoneze e Lourdes 
D’ Agostini Oltramari; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Cel. Gonçalino Curio de 
Carvalho; mencionou como consequências da prisão: problemas de saúde e constrangimento social; 
concedida indenização de R$ 10.000,00. 
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 81

Processo: 4276-1200/98-9
Assunto: Indenização

ANTONIO BALDIN

Nascido em 20/03/1931 em Paim Filho; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso em abril de 1964 no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Adelino José Ampessan, Armando 
Baggio, Albino Carlotto, Alcides Caldart, Baldamiro da Rosa, Carlos Naum Salim, Darci Luiz Bertuol, 
Euclides Antonio Bertuol, Gabriel Conte, Idylio Carlotto, Izidro dos Santos Lima, Jandir João Bertuol, 
Kurth Alfredo Thulke, Marília Vitória da Silva, Olivio Conte, Paulo Constante de Araújo Kautz, Protásio 
Vasco e Silvino Orlandino Bertuol; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e mudança de cidade; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 4729-1200/98-9
Assunto: Indenização

ANTÔNIO BANDURKA 

Nascido em 15/05/1942 em Severiano de Almeida; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 14/05/1964 a 17/05/1964 e de 20/05/1964 a 25/05/1964 no Presídio de Erechim 
e posteriormente em prisão domiciliar de meados de maio de 1964 a 28/10/1964; segundo requerente, 
preso sob acusação de pertencer ao chamado Grupo dos Onze, de ser comunista, subversivo, de atentar 
contra a ordem e a segurança nacional; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Artêmio Mokwa, Antônio Degani e Orlando Divino Lussani; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: sofrimentos, prejuízos morais e materiais; concedida indenização 
de R$ 5.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6650-1200/98-6
Assunto: Indenização

ANTÔNIO BASSO 

Nascido em 13/10/1933 em Erechim; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 05/10/1963 a 08/10/1963 no Posto Policial da cidade de Planalto; segundo o requerente, 
preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Orion Alves dos Santos, Doralino Balen e Elio Mulinarim; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; 
concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6526-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 

Conhecido como Rancheirinho; nascido em 07/03/1933 em Novo Hamburgo; sapateiro; participou 
do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 29/09/1969 a 09/10/1969, de 04/12/1970 
a 15/12/1970 e de 20/01/1971 a 26/01/1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Carlos Pereira, Raul Otomar Neves Martins, 
Edmundo Jesus Cardoso, Décio Sérgio Carvalho e Antonio da Cunha Losada; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda do emprego e 
dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4732-1200/98-1
Assunto: Indenização

ANTONIO BURKOVSKI 

Nascido em 07/06/1938 em Gaurama; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 14/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim e  posteriormente em prisão domiciliar de 
21/05/1964 a 28/10/1964; segundo requerente foi preso sob acusação de ser comunista e subversivo; 
citou como companheiros de prisão: Elvira Burkovski, Helena Burkovski e Natália Burkovski; indicou 
como testemunhas: Antônio Bandurka, Angelo Setembrino Sulzenco e Pedro Abreu de Lima; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos morais e financeiros, 
visto que não pode cuidar da sua colheita durante a época da prisão; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6730-1200/98-0
Assunto: Indenização

ANTONIO CAMARGO SÓZIO (falecido) 
 
Nascido em 20/02/1909 em Cachoeira do Sul; agricultor; participou do Partido Comunista do Brasil – 
PC do B; o requerente não foi preso pois, segundo ele, foi informado, previamente, por amigos que 
era procurado pela polícia, que queriam capturá-lo por motivos políticos, pois Antonio era uma das 
lideranças locais e membro do PC do B; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências: exílio na Argentina, 
prejuízos psicológicos e materiais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4305-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTONIO CAMELATO VOLTAN 

Nascido em 14/12/1943 em Pelotas; advogado e professor; participou da Ação Popular – AP; preso 
de 25/04/1972 a 13/06/1972 na cidade de Pelotas e no DOPS; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Alceu Salamoni, Paulo de Tarso Loguércio Vieira, José Antonio Fonseca, 
Diógenes Sobrosa de Souza, Cabeça, José Fidelis Sarno, Egon Krackeke, Antônio Ramos Gomes, 
Bitencourt “Bitenca”, Saul Kischebaum e David Nutz; indicou como testemunhas: Roberto Rubem 
Pinheiro Rangel, Alceu Salamoni, José Antonio Fonseca, Paulo de Tarso Loguércio Vieira, Bernardo 
Olavo Gomes de Souza, Luiz Felipe Azevedo Gomes, Amilcar Gigante e Darcy Camelatto; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Nilo Hervelha e Itacir; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos, perda dos cargos de professor da Faculdade de Serviço Social 
da UCPel e de Administrador do Centro Social do SESC na cidade de Pelotas; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6966-1200/98-9
Assunto: Indenização

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CHAGAS 

Conhecido como Beto, Augusto e Roberto; nascido em 09/11/1950 em Porto Alegre; estudante; 
participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso em 15/11/1970 na cidade de Porto Alegre, 
em fevereiro de 1971 em uma unidade do Exército, em março de 1971 no 6º Regimento de Cavalaria 
em Alegrete e de agosto de 1971 a 14/03/1972 no DOPS e na Ilha do Presídio; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, foi preso para prestar declarações acerca de suas atividades e sua 
militância na organização VPR; citou como companheiros de prisão: Carlos Alberto Tejera de Ré e Luiz 
Carlos Dametto; indicou como testemunhas: João Carlos Bonna Garcia, Carlos Alberto Tejera de Ré 
e Luiz Carlos Dametto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig, Souza 
Pinto, Firmino, Reinaldo Salomão, Nilo Hervelha e Itacir; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6249-1200/98-6
Assunto: Indenização

ANTONIO CARLOS GUTIÉRRES ASSUMPÇÃO

Nascido em 11/10/1934 em Maçambará; artista plástico; sem vinculação partidária, embora simpati-
zante do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 24/08/1964 a 30/09/1964 no DOPS e no SESME; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Claudio 
Antonio Weyne Gutiérrez, Waldemar Batista dos Santos, Eni Taluá Tósca de Freitas e Evita Nunes Costa; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal, recorte de revista, parecer 
psiquiátrico.

Processo: 3703-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTONIO CARLOS PAUST SPIAZZI 

Nascido em 08/08/1931 em Rio Pardo; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 16/04/1964 
a 03/05/1964 no 1º Regimento de Polícia Montada; segundo o requerente, foi preso por fazer cópias 
de panfletos para o grêmio do colégio em que estudava e acusado de pertencer a algum movimento 
subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas Luiz Augusto Spiazzi e Mário 
Antônio Spiazzi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Lampert, Coronel 
Ariovaldo e Tenente Solon; mencionou como consequências da prisão: o convite para se retirar da 
Brigada Militar, ficou desempregado e teve de interromper os estudos; concedida indenização de 
R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondência, recorte de jornal.

Processo: 6383-1200/98-5
Assunto: Indenização 

ANTÔNIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA 

Nascido em 10/01/1934 em Cachoeira do Sul; escriturário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul; preso de 07/04/1964 a 18/06/1964 na cidade 
de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunha, Gladis Beatriz Cavalheiro Martins; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: demissão do trabalho e mudança forçada de residência para outro 
estado; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, parecer psicológico.
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Processo: 2941-1200/98-2
Assunto: Indenização

ANTONIO CECHIN 

Nascido em 17/06/1927 em Santa Maria; padre e professor; não mencionou vinculação partidária; 
preso de 09/11/1969 a 12/11/1969 e de 26/04/1972 a 04/05/1972 no DOPS; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Eugênio Cechin, Mathilde Cechin, Joannes Ludovicus e 
Naira Vinhas; indicou como testemunhas: Matilde Cechin e Nicolas Rubio y Rubio; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perda da autoconfiança em 
decorrência das torturas, prejuízo vivido na carreira profissional e a impossibilidade de publicar os 
livros didáticos de sua autoria; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 4875-1200/98-5
Assunto: Indenização 

ANTÔNIO CLEMENTE ZAMPIROLLO

Nascido em 12/08/1933 em Caiçara; marceneiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 30/05/1964 na cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: o fato de ter sido hospitalizado e o medo que desenvolveu de policiais; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4849-1200/98-0
Assunto: Indenização 

ANTONIO CONSTANCIO DE SOUZA 

Conhecido como Barroso, Matheus e Rolim; nascido em 28/05/1926 em Santa Maria; alfaiate; participou 
da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares e da Vanguarda Popular Revolucionária 
– VPR; preso de 27/01/1971 a 30/11/1972 no DOPS, no 6º Regimento Interno de Alegrete e na Ilha 
do Presídio, de 17/10/1973 a 31/12/1973 no DOPS e de 31/12/1973 a 31/07/1975 no Presídio Central 
de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos cometidos pelo Major Átila, Pedro Seelig, Nilo Hervelha, “Chispa” e “Mão-de-
Ferro”; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e saúde fragilizada da 
família; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 493-1200/98-1
Assunto: Indenização

ANTONIO CUNHA LOSADA 

Conhecido como Joaquim; nascido em 25/04/1934 em Bagé; 
operário e alfaiate; participou da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; preso inúmeras vezes entre os anos de 
1961 e 1964, sem precisar locais ou instituições; preso de outubro de 
1973 a dezembro de 1973 no DOPS e de 31/12/1973 a 18/12/1979 
no Presídio Central de Porto Alegre e Presídio de Mariante; segundo 
documento da CJM, incurso no artigo 27 do Decreto Lei 898/69; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão, problemas físicos e psicológicos, privação do convívio 
com sua família e amigos devido a clandestinidade; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, correspondência, recorte de jornal, panfleto.

Processo: 4611-1200/98-7
Assunto: Indenização

ANTÔNIO DALL AGNOL (falecido)

Nascido em 1912 em Campinas do Sul; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 20/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em prisão domiciliar 
de abril de 1964 a 25/11/1964; segundo requerente, Antônio foi preso sob acusação de ser comu-
nista, subversivo e de fazer parte do Grupo dos Onze; citou como companheiro de prisão, Laureano 
Dall Agnol; indicou como testemunhas: Lino Turra e Victorino Bortolin; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, a exclusão do convívio social; pedido indeferi-
do face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3862-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTONIO DE PADUA FERREIRA DA SILVA

Nascido em 01/04/1922 em Porto Alegre; professor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 14/04/1964 a 02/06/1964 no SESME e de 27/11/1964 a 11/12/1964 na Penitenciária 
Estadual; segundo documento da Subsecretaria de inteligência, foi preso por tentativa de subversão da 
ordem política e social; citou como companheiros de prisão: Joaquim Felizardo e Fernando Barcellos 
de Almeida; indicou como testemunha, Fernando Barcellos de Almeida; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização 
de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 6298-1200/98-2
Assunto: Indenização

ANTONIO DOMINGOS BALESTRIN 

Nascido em 12/12/1938 em Erechim; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 13/05/1964 no Posto da Polícia Militar Montada do 1º Esquadrão de Vigilân-
cia Florestal da Brigada Militar; segundo o requente, preso sob acusação de pertencer a um grupo de 
subversivos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Setembrino Damin, Clau-
dino Putrick e Avelino Reginatto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Delegado 
Samuel, Sargento Ari Lopes, Cabo Neri e outros policiais; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e preconceitos sofridos por sua família; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 4657-1200/98-0
Assunto: Indenização

ANTONIO FONSECA 

Nascido em 04/02/1946 em Sarandi; agricultor; participou do Grupo dos Onze e do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso de 03/05/1964 a 04/05/1964 na cidade de Planalto, de 05/05/1964 a 
26/05/1964 na cidade de Nonoai e posteriormente em prisão domiciliar de 27/05/1964 a 28/06/1964; 
segundo requerente foi preso por pertencer ao PTB e por ser membro do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Dorval Gonçalves Vieira, Santo Natal Mazaro, Val-
domiro Ceresoli e Ilo de Araujo Pinto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel 
Gonçalino Curio de Carvalho; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, físicos, 
profissionais e financeiros, tendo de abandonar sua lavoura; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2719-1200/02-8
Assunto: Indenização 

ANTONIO GIUDICE (falecido) 

Nascido em 31/07/1914 em Porto Alegre; funcionário da Carris e vereador; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 24/08/1954 a 04/09/1954 no Rio de Janeiro e no ano de 1964 e 
de 1965 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 12, 13, 15 e 24 da Lei 1802/53; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Geraldo O. Brochado da Rocha Filho e Luana 
Messias Giudice Corrêa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: perseguições e problemas físicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, fotografia.
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Processo: 5823-1200/98-8
Assunto: Indenização

ANTONIO JOSE DUARTE 

Nascido em 13/06/1922 em Taquara; industriário; participou do Partido Republicano – PR; preso de 
05/04/1964 a 31/05/1964 no Palácio de Polícia de Porto Alegre e no SESME; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2488-1200/02-3
Assunto: Indenização

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO (falecido) 

Nascido em 26/09/1945 em Ibirubá; mecânico; participou da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; preso de 04/01/1974 a 02/06/1974 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Dora Torres de Carvalho e Adriano 
Torres de Carvalho; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Hervelha e Pedro Seelig; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos permanentes, perdeu seu negócio e 
marginalização por parte da sociedade; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psicológico. 

Processo: 2665-1200/02-8
Assunto: Indenização

ANTONIO MANOEL FURTADO

Nascido em 12/06/1945 em Luminárias – MG; estudante; participou do Partido Operário Revolucionário 
Trotskysta – PORT; preso de 12/01/1967 a 13/01/1967 no Palácio da Polícia e de 13/01/1967 a 
19/04/1968 na cidade de Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso no artigo 02 da Lei 1802/53; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Julio Enes de Araujo, Heriberto Back 
e José Joaquim Borba; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e a impossibilidade de retornar à faculdade por conta de não 
conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, laudo psiquiátrico.
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Processo: 2843-1200/02-5
Assunto: Indenização

ANTONIO MARDINI

Nascido em 30/06/1948 em Corumbá – MT; estudante e servidor público; sem vinculação partidária; 
preso no ano de 1964 até o ano de 1965 no DOPS; segundo o requerente, foi preso por ser considerado 
elemento subversivo; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei n.º 11.042/97.
Observações: Laudo psiquiátrico.

Processo: 6601-1200/98-0
Assunto: Indenização 

ANTÔNIO MENEZES DE OLIVEIRA (falecido) 

Nascido em 16/10/1918 em Nonoai; atividade profissional não identificada; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso em abril de 1964 no Destacamento da Brigada 
Militar em Nonoai e posteriormente em prisão domiciliar de de abril de 1964 a junho de 1964; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo de Araujo 
Pinto, Angelo Fabrizzio, Fabricio Lemes de Oliveira e Pedro Luiz Machado; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e isolamento na 
comunidade; concedida indenização de R$ 5.000,00. 
Observações: documento oficial.

Processo: 4058-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTÔNIO NAILEM ESPINDOLA 

Nascido em 16/07/1937 em Arroio Grande; portuário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 06/04/1964 a 21/04/1964 no Navio Canopus, de 22/04/1964 a 23/04/1964 no 6º 
BPM de Rio Grande e de 23/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José dos Santos Leal e Auri Machado 
de Castro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, desemprego e dificuldades para conseguir trabalho; concedida indenização de 
R$ 20.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.
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Processo: 5484-1200/98-9
Assunto: Indenização

ANTONIO NELSO TASCA

Nascido em 05/02/1934 em Garibaldi; escrivão e vereador; participou do Partido Social Democrático – 
PSD; preso por vinte e quatro horas na Delegacia de Polícia de Nonoai; segundo o requerente, foi preso 
por ser suspeito de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Herculano 
de Barros, Adyr Cancello Faria, Francisco Gosch, Luiz Mariotti, Arnaldo Pasin, Ary Partichelli, Ângelo 
Fistarol e Dario Feijó; indicou como testemunhas: Léo Silveira Medina, Wanda Terezinha Schmitz, Adonis 
Luiz de Barros, Modesto Magri e Ângelo Fistarol Sobrinho; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: a tentativa de fuga que o obrigou a permanecer por quase 
trinta dias afastado do trabalho e prejuizos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4296-1200/98-2
Assunto: Indenização

ANTONIO OLIVIO DA SILVA 

Nascido em 17/04/1929 em Jaguari; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 27/04/1964 
a 16/11/1964 no 1º RP Montada Invernada de Filipson; segundo o requerente, preso sob acusação 
de participar de uma reunião de caráter político nas dependências do 1° Regimento de Polícia Rural 
Montada; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: o constrangimento que sentiu perante os familiares e a 
discriminação sofrida por colegas, por seus superiores e pelos professores do colégio em que estudava; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2594-1200/98-7
Assunto: Indenização

ANTONIO OSMAR DE CARVALHO DE ASSIS 

Nascido em 05/10/1946 em Canoas; bancário; participou da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; preso de 10/06/1970 a 20/12/1971 no DOPS e 08/07/1972 a 12/07/1972 
na Ilha do Presídio e no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14, 16, 23, 25 e 45 do 
Decreto Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.  
Observações: recorte de jornal.
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Processo: 1880-1200/02-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (falecido)

Nascido em 26/11/1936 em Porto Alegre; pedreiro, vigia e soldado; sem vinculação partidária; preso 
de junho de 1964 a julho de 1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Anizaldo Pereira Padilha, Dolores da Silva Costa, Nabor da Rosa, 
Sirlei Pereira dos Santos, Jovenil Pereira dos Santos, Luiz Pereira dos Santos, João Pereira dos Santos, 
José Pereira dos Santos e Glaci dos Santos Porto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: constante estado de vigia do DOPS, perda de clientes e prejuízos financeiros; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 4º da Lei 11.042/97.
Observações: documento oficial.

Processo: 6072-1200/98-6
Assunto: Indenização

ANTONIO PINHEIRO SALLES

Conhecido como Ferreira; nascido em 
29/06/1937 em Jordânia – MG; jornalista; 
participou do Partido Operário Comunista – POC 
e do Movimento Comunista Revolucionário – 
MCR; preso em 12/12/1970 no DOPS, de 1971 
a 1974 preso no DOPS, no VI Regimento de 
Cavalaria, na Ilha das Pedras, no Presídio Central, 
na Penitenciária Estadual do Jacuí, no DOI-
CODI em São Paulo, no DOPS – SP, no Presídio 
Tiradentes – SP e no Presídio Hipódromo – SP, 
e durante os anos de 1975 a 1979 permaneceu 
no Presídio da Justiça Militar Federal em São 
Paulo – SP; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Luiz Carlos 
Dametto, Índio Vargas e Carlos Araújo; indicou 
como testemunhas: Antônio Carlos de Araújo 
Chagas, Índio Brum Vargas, Carlos Tejera de Ré, 
Flávio Gil Reis, Luiz Carlos Dametto, Raul Pont 
e Carlos Franklin da Paixão Araújo; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por 
Pedro Seelig, Nilo Hervelha, Tonho Catarina, 
Pires, Alípio Cabral, Carlos Alberto Brilhante 
Ustra e Sérgio Paranhos Fleury; mencionou 
como consequência da prisão, problemas físicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de 
jornal, parte de livro.
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Processo: 4558-1200/98-5
Assunto: Indenização

ANTÔNIO POLICENO DO PRADO (falecido)

Nascido em 23/06/1912 em Palmeira das Missões; carpinteiro; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 19/04/1964 a 31/05/1964 no Quartel do Exército de Passo Fundo e no 
SESME; segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Erondina Prado de Vargas Simas, Albina do Prado 
dos Santos, Lourenço Vargas do Prado, Bonifácia Prado dos Santos, José Vargas do Prado e Tereza 
Fátima dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Paulo Pedro Magalhães; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e discriminação que sofrida por 
parte dos amigos e dos antigos fregueses; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6748-1200/98-4
Assunto: Indenização

ANTÔNIO PRESTES DE JESUS (falecido)

Conhecido como Antônio Barba Preta; nascido em 10/07/1931 em Ijuí; carroceiro; participou do Partido 
Comunista do Brasil – PC do B; preso do final do mês de maio de 1970 a julho de 1970 na Delegacia 
Regional de Polícia de Cruz Alta e no Quartel do Exército; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: José de Pietro, Luiz Carlos Pietro, Anélio Moura Gomes, Ganeval Oliveira, 
Dobrachinski, Aristeu Leal e Heitor Ribas; indicou como testemunhas: Gilberto Martins dos Santos, 
José Carlos Martins da Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso Muller da Rocha Jr., Christof Colombo Fantinell, 
Carlos Pompílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos Gomes, Baldevim Pereira de Oliveira, Humberto Ferreira 
da Silva, Carol Majewski, Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, Edemar da Cruz Carvalho, Abeguar 
Rocha, Nilton Paulo Homercher, Olívio da Silva, Volmar Veiga de Melo, Eson Cavalheiro e Ivo Andrade; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 5177-1200/98-0
Assunto: Indenização

ANTONIO RAMOS GOMES 

Conhecido como Fábio; nascido em 24/04/1947 em Caçapava; economista e analista de sistemas; 
participou da Ação Popular – AP; preso de 11/04/1972 a 28/05/1972 no DOPS, de 29/05/1972 a 
29/06/1972 no DOI/CODI em São Paulo – SP e de 30/06/1972 a 21/07/1972 no DOPS e na Ilha do 
Presídio; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, o requerente foi incurso nos artigos 14, 
23, 25, 39, 42 e 45 da Lei de Segurança Nacional; citou como companheiros de prisão: Nilce Azevedo 
Cardoso, Paulo Loguércio, José Fidelis Sarno, Saul Kirschbaum e Sergio Luis Bitencourt; indicou como 
testemunhas: Nilce Azevedo Cardoso, Paulo de Tarso Loguercio Viera e José Fidelis Augusto Sarno; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig e Nilo Hervelha; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, perda do emprego e prejuízos financeiros; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: fotografia.
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Processo: 2416-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTÔNIO REGES TRAVI

Nascido em 09/11/1938 em Canela; estivador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo dos Onze; preso em 16/04/1964 na Delegacia de Polícia de Canela e levado para Gramado, 
sendo liberto após uma noite, tendo que comparecer diariamente na Delegacia de Polícia de Canela; 
segundo requerente foi preso para investigações de atos políticos considerados suspeitos; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Kleber C. Viana, Guido Schilieper, Guinter 
Sohilieper, João Carlos Correa e Ruy Viana Rocha; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão; problemas psicológicos e perda de seu emprego; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2839-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ANTONIO RIBEIRO VOGT (falecido) 

Nascido em 1944 em Três Passos; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 de Março 
– MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 na cidade de Foz do Iguaçu – PR e de 17/05/1965 a 
04/06/1965 no SESME; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 2°, 3°, 24°, 40° e 41° da Lei 
1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdetar Antônio Dorneles, 
Oniro Solano Bones, Floriano A. Bones, Armindo Benno Vacner e Arnaldo Klessener Solano; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
financeiros e abandono do lar; concedida indenização de R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, fotografia.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-197994 |

Processo: 3897-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

ANTONIO SETEMBRINO CORREA DOS SANTOS 

Nascido em 09/09/1931 em São Sepé; músico da Brigada Militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 17/11/1964 na Granja Filipson do 1º R.P. Montada; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Osmar Reichert, Ester Deggeroni, 
Ione Vaz dos Santos e Jesus Silveira Sapata; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: revolta e vergonha; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4988-1200/98-3
Assunto: Indenização

ANTONIO SIDEKUM 

Nascido em 11/02/1948 em São Leopoldo; estudante; participou do Diretório Acadêmico Tristão 
de Athaide da Faculdade de Filosofia de Viamão e da Federação dos Trabalhadores Rurais de Tapes 
pela Frente Agrária Gaúcha e preso de 01/09/1971 a 04/09/1971 no DOPS; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, foi enquadrado no art. 45 do Decreto Lei n° 898/69; citou como 
companheiro de prisão, Lauricio Neumann; indicou como testemunhas: Lauricio Neumann, Gildo 
Daros, Eligio I. Becker, Dom. Sinesio Bohn Bispo e Pedro Ramão Hilgert; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6087-1200/98-1
Assunto: Indenização

ANTONIO SIMÃO VISINTAINER

Nascido em 11/06/1929 em Alegrete; engenheiro agrônomo e deputado estadual; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em abril de 1964 nas cidades de Rosário do Sul e Alegrete, de maio 
de 1964 a junho de 1964 no 3º Batalhão de Guardas da Brigada Militar e em novembro de 1964 na 
Penitenciária Estadual e no Presídio Escola em Porto Alegre; segundo documento da Subsecretaria de 
Inteligência, enquadrado nos arts. 2º itens II e IV todas da Lei nº 1802/53; citou como companheiros de 
prisão: João Caruso, Floriano D’Ávila, Cel Dayson, Saulo Madureira Coelho e José Felizardo; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, de ordem econômica e social, impossibilidade de obtenção de emprego, impossibilidade 
da renovação da documentação confiscada pelos órgãos de repressão e impossibilidade de participação 
em obras e serviços públicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 95

Processo: 6594-1200/98-6
Assunto: Indenização

ANTONIO SIQUEIRA CORTES (falecido)

Nascido em 09/06/1905 em Palmas – PR; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 29/04/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 1964 a novembro de 1964 
em prisão domiciliar; segundo requerente, Antonio foi preso sob acusação de ser chefe do Grupo dos 
Onze; citou como companheiros de prisão: Jair Siqueira e Carlos Colpani; indicou como testemunhas: 
Jair Siqueira, Jurema de Moura Torres, José Rodrigues dos Santos, José Hertz, Aparício Batista de 
Oliveira, Carlos Colpani, Paulinho Machado e Lourdes D’Agostini Oltramari; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondência.

Processo: 6685-1200/98-5
Assunto: Indenização

ANTONIO SOARES DE SOUZA

Nascido em 21/08/1927 em Triunfo; enfermeiro e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso em 29/04/1964 por quatro dias, no DOPS passando pela Delegacia de Polícia e pelo 
SESME; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Rubens Kersting, Osvaldo 
Carvalho de Oliveira, Ramiro Maioli, Orival Borba, Arlindo Sotero Santos e Vanius Olegário; indicou 
como testemunhas: Orlando Domingues Flores, João Rodrigues de Souza, Osmar Quadros da Silva, 
Orival Ramos de Souza e Joaquim Pedroso Motta; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: perda do emprego e sua impossibilidade de reeleição no município de 
Triunfo; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4642-1200/98-5
Assunto: Indenização

ANTONIO TELLES DA SILVA BASTOS 

Nascido em 03/03/1934 em Pelotas; gráfico; sem vinculação partidária; preso de 05/09/1966 a 
20/09/1966 no Quartel General da Brigada Militar de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos financeiros; 
concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4612-1200/98-0
Assunto: Indenização (Revisão)

ANTONIO ZANCANARO (falecido)

Nascido em 06/09/1911 em Guaporé; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 20/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em prisão domiciliar de 
abril de 1964 a 25/11/1964; segundo requerente, Antonio foi preso após ser intimado a comparecer 
a Subdelegacia de Polícia em Campinas do Sul, sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Englesina Morandi Zancanaro, Oscar João 
Zancanaro, Volmar José Zancanaro e Celso Testa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1581-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

APOLONIO CANHA 

Nascido em 10/02/1934 em Getúlio Vargas; metalúrgico; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso em março de 1966 no 18º Regimento de Infantaria e de 13/11/1970 a 17/08/1971 na 
Penitenciária Estadual do Jacuí; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso em 
delitos definidos pela Lei nº 1802/53 e no art. 36 do Decreto-lei 314/67 e art. 11, 3º da Lei nº 1802/53; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e o afastamento sumário de 
seu emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, telegrama, recorte de jornal. 

Processo: 6356-1200/98-8
Assunto: Indenização

AQUILES GOMES DA SILVA FILHO

Nascido em 18/12/1940 em Porto Alegre; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 06/04/1964 a 30/04/1964 no Academia de Polícia Militar, naquela época Centro de Instrução 
Militar – CIM e de 30/04/1964 a 16/08/1964 no Presídio Militar; não conta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Alves Verlindo, João Pedro Fraga, Maíldes 
Alves de Melo e Reginaldo Ives da Rosa Barbosa; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou 
consequências da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2809-1200/02-4
Assunto: Indenização

ARAMY DE MAIO CABRERA (falecido) 

Nascido em 05/12/1935 em São Borja; fotógrafo; participou do Grupo dos Onze e do Movimento 
dos Agricultores sem Terra – MASTER; preso em abril de 1965 no 3º Regimento de Cavalaria de São 
Luiz Gonzaga; segundo o requerente, Aramy foi preso por participar do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Grisólia Filho, Elias Possap, Flávio José 
Bettanin e Alfredo Flores de Matos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: perseguições sofridas por toda a família, o que o levou ao afastamento e à 
clandestinidade, mudando-se para a cidade de São Paulo – SP, onde continuou sendo perseguido até 
o momento em que o encontraram morto com queimaduras generalizadas; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei n.º 11.042/97, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5696-1200/98-2
Assunto: Indenização

ARCCIZIO CANEPELE 

Nascido em 17/12/1916 em Estrela; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/08/1964 a 16/08/1964 em Crissiumal; segundo requerente foi preso sob acusação de 
ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; não 
foi possível descrever as testemunhas indicadas pelo requerente; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6729-1200/98-3
Assunto: Indenização 

ARGEMIRO PEREIRA DA SILVA 

Nascido em 13/08/1920 em Soledade; prefeito; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 13/05/1964 e de 13/04/1965 a 14/04/1965 no Posto Policial de Planalto, e 
posteriormente por mais dois meses em prisão domiciliar; segundo requerente foi preso sob denúncia 
feitas por adversários políticos que o julgavam como participante do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Willy Valdelírio Picolotto e Setembrino Damin; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2661-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)
 
ARGENOR PONCIANO GARCIA 

Nascido em 20/05/1923 em Sobradinho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 13/05/1964 a 15/05/1964 na Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões; segundo 
requerente foi intimado pelo Soldado Armelindo a comparecer junto a Brigada Militar de Palmeira 
das Missões, sendo preso e declarado como integrante do Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Nair Couto Garcia, Ítalo Três, Severino Três, Alcides Pertussati, 
Luiz Rubin e Vilmar Correia Taborda; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros, por não poder realizar 
sua colheita; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4662-1200/98-9
Assunto: Indenização

ARGEU CHAISE 

Nascido em 30/03/1931 em Soledade; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em abril de 1964 no Destacamento da Brigada Militar de Nonoai por 
quinze dias, posteriormente em prisão domiciliar por cerca de sessenta dias com apresentação diária 
ao comando, e em seguida foi mandado para Erechim, ficando preso no Presídio Municipal e após 
solto, teve que se apresentar uma vez por semana; segundo requerente foi preso por ter ligação ao 
ex-prefeito Jair de Moura Calixto e ser cunhado do Tenente Osório Torres, além de ser acusado como 
o comunista mais perigoso da região; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Loduvico Golin, João Soares Pereira, Italo Bringhenti e Ilo de Araujo Pinto; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perda da família, pois teve que fugir para Santa 
Catarina, problemas psicológicos e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6774-1200/98-9
Assunto: Indenização

ARGOS MESQUITA DE ARAGÃO (falecido)

Nascido em 15/12/1937 em Santa Maria; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 08/04/1964 
a novembro de 1964 no DOPS, transferido para o 1º BPM da Brigada Militar da Praia de Belas e após 
liberação, preso novamente, sem especificação de datas, por militares do 18° RI; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Vera Terezinha de Aragão e Silva, 
Eliane Domingues Zappelini, Cármem Lúcia de Aragão Kussler, Luis Carlos Mesquita de Aragão, Flamarion 
Mesquita de Aragão e Valda da Silva Guimarães; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.  



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 99

Processo: 6657-1200/98-5
Assunto: Indenização

ARIOALDO SALAU PINHEIRO

Nascido em 25/10/1932 em Cruz Alta; sargento do exército; sem vinculação partidária; preso de 
10/04/1965 a 07/05/1965 na Unidade Militar de Cruz Alta e de 21/07/1965 a 20/12/1965 no 7° RI em 
Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso nas sanções dos artigos 132, 133, 134 c/c 33, 1º 
e 66 do Código Penal Militar; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nilson 
Cáceres Sanábria, Raphael Theodorico da Silva, Raymundo Dias Braga, Luis Luisi, Humberto Ferreira da 
Silva, Amadeu Borges de Lima, Arezoly Pacheco da Silva, Adão Skonieski e Eloa Viecili Pinheiro; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
pedido indeferido sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4215-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARIOSTO DAMIN (falecido) 

Nascido em 27/02/1929 em Nonoai; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 18/05/1964 no Presídio de Erechim; segundo o requerente, Ariosto preso sob 
acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Fridoaldo Rower, 
Dileto Pavan, Setembrino Damin, Avelino Reginatto, Lino Cortese, Ernesto Zanon, Mario Moura, Vitório 
Mascarello, Germano Basso e Sérgio Aver; indicou como testemunhas: Idilio Zamin, Adelir José Pavan, 
Argemiro Pereira da Silva, Avelino Reginatto, Mário Marchiori de Moura, Willy Valdelirio Picolotto e 
Carlos Antônio Ciprandi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6747-1200/98-1
Assunto: Indenização

ARISTEU FERREIRA LEAL (falecido)

Nascido em 09/02/1913 em Caçapava do Sul; alfaiate; participou do Partido Comunista do Brasil – PC 
do B; preso por doze dias por agentes do DOPS na Delegacia Regional de Polícia de Cruz Alta, transferido 
em 23/05/1970 para o 17º BI de Cruz Alta onde permaneceu até julho de 1970; segundo documento da 
CJM, incurso nos arts. 36,39,I, D. Lei 510 e arts. 69 e 46 do D. Lei 989/69, c/c art 79 do CPM, nos autos 
do Processo nº 2403/71; citou como companheiros de prisão: Ervin Walter Dobrachinski, Anélio Moura, 
Heitor Ribas e Luiz Carlos Orengo de Pietro; indicou como testemunhas: Gilberto Martins dos Santos, 
José Carlos Martins da Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso Muller da Rocha JR., Christof Colombo Fantinell, 
Carlos Pompílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos Gomes, Baldevim Pereira de Oliveira, Humberto Ferreira 
da Silva, Carol Majewski, Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, Edemar da Cruz Carvalho, Abeguar 
Rocha, Nilton Paulo Homercher e Olívio da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.
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Processo: 6491-1200/98-0
Assunto: Indenização

ARISTIDES RODRIGUES DA SILVA (falecido) 

Nascido em 26/11/1919 em Vacaria; atividade profissional não identificada; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiro de prisão, Bonifácio de Mattos; indicou como testemunhas: Pedro Panho, Primo 
Baratieri e Bonifácio de Mattos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, que o levaram a óbito; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 4125-1200/98-9
Assunto: Indenização 

ARISTIDES SEVERO DE OLIVEIRA (falecido) 

Nascido em 03/10/1913 em Taquara; vereador e ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso do início de abril de 1964 ao final de maio de 1964 no Presídio Municipal de Taquara, na 
Divisão de Trânsito de Porto Alegre e no SESME; segundo requerente, Aristides foi preso por motivos 
políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Domingos de Stefani 
Spadoni, Ivãm Rodrigues Severo, Edson Gonzaga Severo Fagundes, Eulina Severo Pinto e Vilma Gomes 
Fleck; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos e a cassação do seu mandato de vereador; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 

Processo: 6764-1200/98-7
Assunto: Indenização

ARISTOTELINO TIELLET

Nascido em 22/05/1918 em Santa Maria; ferroviário; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 07/04/1964 a 28/04/1964 no 5º Regimento Artilharia Montada de Santa Maria; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ignácio Silva 
e Alberi Menezes Correa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 8385-1200/98-5
Assunto: Indenização

ARLINDO COGO 

Nascido em 04/10/1935 em Nova Esperança do Sul; sapateiro; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 21/04/1964 a 20/05/1964 no aquartelamento do 2º Grupo der Artilharia 
75 de Santiago; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Renô Pasquoto, 
José Luis Pasquoto e Arlindo Vencato; indicou como testemunhas: Belarmino Pacheco de Vargas, 
Domingos Augustino Fabero, Modesto Dalenogare, Adroaldo Luiz Cogo, Élcio Santos Dalenogare, Sadi 
Volmir Deponti e Florisberto João Angonese; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e a perda do emprego; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5275-1200/98-3
Assunto: Indenização

ARLINDO COPPI 

Nascido em 08/01/1932 em Erechim; caminhoneiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em prisão domiciliar; 
segundo o requerente, preso por ter assinado um documento do Grupo dos Onze e por suspeitas de 
que ele escondia armas; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Iradir Pietroski 
e Amaury Darci Bisognin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  4522-1200/98-3
Assunto: Indenização

ARLINDO JOÃO BAGGIO

Nascido em 24/10/1925 em Paim Filho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 08/05/1964 a 09/05/1964 na cidade de Maximiliano de Almeida e de 09/05/1964 a 
13/05/1964 no Presídio Municipal de Erechim; segundo o requerente, preso sob acusação de sub-
versão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alevino Refosco e Narciso Dal 
Pra; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização 
de R$ 10.000,00.
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Processo: 6365-1200/98-7
Assunto: Indenização

ARLINDO KUNZ (falecido)

Nascido em 11/07/1928 em Estrela; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso durante cinco dias em agosto de 1964 no Destacamento de Nonoai e 
posteriormente por mais 30 dias em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nilda Mendes Kunz, Ayrto Moreira, João Delcio 
Schneider e Ferdinando Bringhenti; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6320-1200/98-6
Assunto: Indenização

ARLINDO MENDES DA ROSA

Nascido em 27/08/1934 em Santo Antônio da Patrulha; militar do exército; sem vinculação partidária; 
preso de 05/04/1964 a 06/04/1964 no 2º RC MEC e de 06/04/1964 a 12/06/1964 no 8º RJ de Santa 
Cruz do Sul; segundo documento da CJM, foi incurso no art. 135° do código penal militar e nos arts. 
7° e 14° da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.  

Processo: 5626-1200/98-0
Assunto: Indenização

ARLINDO MONTEIRO

Nascido em 27/04/1919 em Taquara; jornalista; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso 
de 04/07/1961 a 07/07/1961 na Rua Duque de Caxias esquina com a Marechal Floriano e de 07/04/1964 
a 30/07/1964 no DOPS e no SESME; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Morvan Azevedo e Antenor Baptista; indicou como testemunhas: Morvan Azevedo, Antenor Baptista, 
João Borges de Souza, Gilberto Monteiro e Evory de Paula; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.
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Processo: 6563-1200/98-8
Assunto: Indenização 

ARLINDO TERRES (falecido) 

Nascido em 14/04/1920 em Pelotas; servidor público federal; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso durante um dia, entre 09/04/1964 e 29/05/1964 no 9º BIM em 
Pelotas; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Darcy Berny Carret, Denoir da Silva Monks, Jerônimo Bilhalva e Pedro Oleto Xavier; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais 
e isolamento social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5814-1200/98-9
Assunto: Indenização

ARLINDO VENCATO 

Nascido em 21/02/1928 em Nova Esperança do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 18/04/1964 a 30/05/1964 no G.A. 75 Cav. de Santiago, onde ficou, aproxima-
damente, vinte e nove dias incomunicável, e posteriormente esteve em prisão domiciliar; segundo o 
requerente, preso sob acusação de ser comunista e subversivo, citou como companheiros de prisão: 
Renô Pasquoto, José Luis Pasquoto e Arlindo Cogo; indicou como testemunhas: Belarmino Pacheco 
de Vargas, Domingos Augustinho Fabero, Modesto Dalenogare, Sadi Volmir Deponti, Florisberto João 
Angonese, Modesto Dalenogare, Adélia Cogo Vencato, Guilober Luiz Vencato e Rogê Carlos Vencato; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psico-
lógicos, prejuízos financeiros, desamparo e discriminação sofridos pela família; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6366-1200/98-0
Assunto: Indenização

ARMANDO BAGGIO 

Nascido em 04/10/1922 em Nova Prata; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em maio de 1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Egidio Bernardo Arsego, Idílio Carlotto e Giacomin Valmórbida; 
alegou ter sofrido maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino Curio de Carvalho; mencionou como 
consequências da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7035-1200/98-4
Assunto: Indenização

ARMANDO CASA 

Nascido em 26/05/1932 em Marau; secretário do município; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 05/04/1966 a 09/04/1966 na cidade de Passo Fundo; segundo  requerente foi preso por 
ser filiado e militante do PTB, e preso sob acusação de tentativa de tomar o destacamento da brigada 
militar para finalidades políticas e consideradas subversivas; citou como companheiros de prisão: 
Hermeto Araújo e Silva, Rui Martini e José Antonio de Oliveira Valle; indicou como testemunhas: Vital 
Martini, Leonildo Clemantino Cezarotto, Hermeto Antônio de Araujo e Silva, Vilson Riffel, Leovando 
Gomes de Moraes, Bruno Costa, Gentil da Silva Oliveira e Ary Ferronato; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e a exoneração do cargo 
que exercia; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3616-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARMANDO FLORES (falecido)

Nascido em 15/05/1926 em São Luiz Gonzaga; soldado da Brigada Militar; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB e das Ligas Camponesas; preso por diversas vezes na Cidade de Gravataí, de 
29/07/1964 a 15/08/1964 no DOPS e de 20/04/1972 a 10/05/1972 em local não identificado; segundo 
o requerente, Armando preso em função de seu posicionamento político; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Rui da Silva Teixeira, José da Silveira, Dilmar Ribeiro, Marina 
de Souza Ruy e Hilda de Souza Flores; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6557-1200/98-7
Assunto: Indenização

ARMANDO MUNARI (falecido)

Nascido em 02/09/1927 em Osório; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em abril de 1964 na cidade de Torres; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
da prisão; indicou como testemunhas: Paulino Munari, Elenir Reck Munari, Dareina Munari Mattos, 
Adiles Reck Munari, Sirlei Terezinha Munari, Reinaldo Clemantino Munari e Irineu Giacómo Dal Pozzo; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7053-1200/98-2
Assunto: Indenização

ARMANDO PERON 

Nascido em 20/03/1927; atividade profissional não identificada; o requerente aponta que pertenceu 
a um partido político, mas não cita qual partido; preso nos anos de 1972 e 1973 no Quartel da Brigada 
Militar de Três Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; o 
requerente solicitou extinção e o arquivamento do processo; processo sem suma de decisão.

Processo: 5926-1200/98-4
Assunto: Indenização

ARMINDO BENNO WAGNER 

Nascido em 31/01/1927 em Santo Cristo; vigilante; sem vinculação partidária; preso de 29/07/1965 a 
10/08/1965 nas cidades de Campo Novo e Três Passos; segundo o requerente, preso por ser vizinho 
de Euzébio Teixeira Dornelles, dono do sítio no qual se formou o grupo guerrilheiro de Jeferson Cardim 
de Alencar Osório; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Abrão Antônio 
Dornelles, Guinério Rolin dos Santos e Valdomiro Ávila de Brito; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, familiares, financeiros e 
dificuldades para arrumar emprego; concedida indenização de R$ 10.000,00.

Processo: 6588-1200/98-5
Assunto: Indenização

ARNALDO BETTEGA (falecido) 

Nascido em 17/01/1913 no estado do Rio Grande do Sul; atividade profissional não identificada; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 no Presídio 
de Erechim e posteriormente em prisão domiciliar; segundo o requerente, preso sob acusação de 
participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Iris 
Bettega Ribeiro, Alvadi Munaro, Luiz Romeu Sartori, Luiz Pulga, Domingos Nechetti, Valdemar Antônio 
Dal Bosco, Alvadi Munaro e Vespasiano Pasini; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, discriminação sofrida na localidade por ter sido tachado de comunista; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6834-1200/98-0
Assunto: Indenização

ARNALDO CAMPOS DA CUNHA

Conhecido como Dirceu; nascido em 02/01/1932 no Rio de Janeiro – 
RJ; livreiro; participou do Partido Comunista do Brasil – PC do B; preso 
de 31/07/1964 a 15/08/1964 no DOPS e no SESME e de 16/07/1970 a 
20/07/1970 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 2º, 
inciso III, 9º, 11, letra ‘’b’’ e 14 da Lei nº 1.802/53; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Maria Noralina Neves da Rocha, Frida 
Lewin, Brutu Rodrigues Gemignani, Iara Marques da Silveira e Wladymir Netto Ungaretti; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos 
financeiros, por conta das invasões realizadas pelo DOPS bem como o recolhimento dos livros por parte 
dos policiais, o fechamento da livraria durante quase trinta dias, a perda de crédito com fornecedores 
e do despejo de sua moradia por falta de pagamento; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 3172-12.00/98-2
Assunto: Indenização

ARNALDO HUGO BAUM 

Nascido em 29/03/1930 em Sapiranga; industriário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS e de 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME; não 
consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Samuel Arlindo Baum; indicou como 
testemunhas: Elcy Baum Fulber e Edir Inacio da Silva; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda do emprego, dificuldades financeiras 
enfrentadas pela família e preconceito social; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4655-1200/98-5
Assunto: Indenização

ARNALDO PASIN

Nascido em 13/03/1925 em Sarandi; subprefeito e funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de 28/04/1964 a 26/06/1964 na cidade de Nonoai e 
posteriormente em prisão domiciliar; segundo o requerente, preso sob acusação de ser comunista e 
organizador do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Luiz Capellari e Gervasio Magri; 
indicou como testemunhas: Angelo Fistarol, Luiz Capelari, Gervasio Magri e Alcides da Luz; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, a venda de seu patrimônio e a mudança para o estado de Santa Catarina; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, 
pedido de revisão, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5691-1200/98-9
Assunto: Indenização

ARNILDO ABILIO NUNES (falecido) 

Nascido em 11/02/1931 em Taquara; agricultor; não mencionou vinculação partidária; preso de abril 
de 1964 a maio de 1964 na Casa Branca; segundo requerente, Arlindo foi preso sob acusação de ser 
subversivo político; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marta Nunes e 
outros nomes que estão ilegíveis; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, perseguições políticas e dificuldades para trabalhar; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2934-1200/02-4
Assunto: Indenização

ARNILDO BEUTER (falecido) 

Nascido em 04/06/1923 em Palmeira das Missões; metalúrgico; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de abril de 1965 a maio de 1965 na cidade de Cruz Alta e de maio de 1965 a 
setembro de 1965 na cidade de Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso no art. 134, c/c 33 
do CPM; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jorge Eduardo Beuter, Djalma 
Pereira Borges, Olívio da Silva, Darci Santos Carpovinski, Eliza Donato de Oliveira, Aimoré Martins Freire, 
Gilberto Martins Santos, Volmar Veiga de Melo, Ivo Andrade e Edson Cavalheiro; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
financeiros, que afetaram toda a família; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de revista.

Processo: 3760-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARNO ARCENIO BURMANN 

Nascido em 13/11/1922 em Santa Maria; comerciante; participou do Grupo dos Onze e do Partido 
Comunista do Brasil – PC do B; foi intimado diversas vezes para comparecer ao Quartel do 27º 
Regimento de Ijuí e na 5ª Auditoria Militar de Curitiba – PR; segundo documento da CJM, incurso 
no art. 2 inciso III, 10 e 24 da Lei 1802/53; citou como companheiros de prisão: Orlando Frizzo, Adyr 
Milton Burmann, Valter Arbo, Maneco, Altino Estanislau de Souza, Euzébio Dornelles, Fioravante G. 
Leite, Rômolo Correa e Eugênio Castagna; indicou como testemunhas: Renê Gonçalves Terra, Admar 
Lourenço Burmann, Eugenio Castagna e Antônio Carlos Pasquali; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão, problemas psicológicos, desmantelamento do comércio e 
dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: recorte de jornal.
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Processo: 2920-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARNO LUDWIG 

Nascido em 11/03/1935 em Porto Alegre; gerente; sem vinculação partidária, embora simpatizante do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 15/03/1966 a 20/03/1966 e de 08/04/1966 a 22/04/1966 
no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Arnildo Ludwig, Ruy Bastos Xavier, Irceu Luiz Portulan e Altamiro da Silva Reis; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades para 
se manter nos empregos devido ao fichamento no DOPS; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documento oficial, correspondência.

Processo: 6381-1200/98-0
Assunto: Indenização

ARNO MAIER 

Nascido em 15/01/1937 em Santa Maria; trabalhava em um frigorífico; participou do Partido Socialista 
Brasileiro – PSB; preso de 05/05/1964 a 20/05/1964 no Quartel General da Brigada Militar no município 
de Tapera, no Quartel da Brigada Militar de Passo Fundo, no DOPS, no SESME e posteriormente, em 
prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Antonio Meireles 
Duarte, Fioravante Gazzola, Delmo Alves Xavier e Ernesto Félix Scrotegana; indicou como testemunhas: 
Antonio Meireles Duarte, Abnur Ribeiro e Pires de Melo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, dificuldade para conseguir emprego; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 6889-1200/98-2
Assunto: Indenização

ARNO SCHOENFELDT

Nascido em 12/02/1919 em Candelária; produtor rural e funcionário públicol; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a julho de 1964 do 3º GO ISS, atual 13º GAC; 
segundo o requerente, preso sob acusação de conspirar contra o governo e de ser comunista; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luís Gonzaga Machado, Bruno Fontoura 
da Motta e Italo Patta; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
o afastamento de seu trabalho, a interrupção de seu crédito bancário e o preconceito social sofrido por 
seus familiares; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º 
da Lei nº 11.042/97.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, fotografia, panfleto.
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Processo: 2979-1200/02-5
Assunto: Indenização 

AROVALDO SANTOS (falecido) 

Nasceu em 1922; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
16/04/1964 a 01/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Ernesto Ferreira Terres e Ernesto Schvartz; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, o preconceito social sofrido por toda a família; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 
11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 5.000,00. 
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6570-1200/98-1
Assunto: Indenização

ARQUIMINO ASSMANN (falecido) 

Nascido em 03/02/1923 em Gaurama; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB; 
preso por seis dias, em abril de 1964, no Presídio Estadual de Erechim; segundo o requerente, preso 
sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Stanislau Kachniacz, Ivo Fracasso, Domingos Antonio Parmigiam, Alcides Valentin Tonin 
e Leri Victório Lonzetti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: abalos psicológicos e dificuldades para conseguir novos empregos; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5795-1200/98-8
Assunto: Indenização

ARRINO ADAMI (falecido) 

Nascido em 03/02/1941 em Maximiliano de Almeida; corretor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 no Presídio de Erechim; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Rely B. Magnatoxo e Deoclécio 
Plinio Baranceli; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
isolamento social; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial.
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Processo: 2829-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARSENIO BLATT

Nascido em 02/07/1944 em Itapiranga – SC; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 de 
Março – MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 na cidade de Foz do Iguaçu – PR e de 17/05/1965 a 
04/06/1965 no SESME; segundo documento da CJM, o requerente, sob denuncia, foi incurso nos artigos 
2°, 3°, 24°, 40° e 41° da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Valdetar Antônio Dorneles, Abrão Antônio Dornelles, João Batista Figueira e Oniro Solano Bones; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e discriminação social, que o fez mudar para o estado da Bahia; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 6068-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARTEMIO MOCELIN 

Nascido em 01/06/1936 em Erechim; construtor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo dos Onze; preso de 03/04/1964 a 07/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em 
prisão domiciliar de maio de 1964 a novembro de 1964; segundo o requerente, foi preso por pertencer 
ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Arcindo Chipetti; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo sofrido por 
sua família, dificuldade de reinserção social, a venda se sua casa e a mudança para o estado do Paraná; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 6664-1200/98-9
Assunto: Indenização

ARTHUR ALBERTO RIGOTTI (falecido)

Nascido em 09/11/1909 no estado do Rio Grande do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 15/04/1964 a 21/04/1964 na cidade de Erval Grande; segundo documento 
da CJM, incurso nos art. 24° e 40° da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Arlindo Coppi, Severino Souza de Lima, Amaury Darcy Bisognin, Ervino Albino Vicari e 
Leonis da Costa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial. 
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Processo: 6571-1200/98-4
Assunto: Indenização

ARTHUR ASSMANN (falecido)

Nascido em 17/01/1922 em Gaurama; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em abril de 1964 no Presídio Estadual de Erechim; segundo o requerente, preso sob acusação 
de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ivo 
Fracasso, Domingos Antonio Parmigiani, Alcides Valentin Tonin, Edgar Assmann e Eulogio Kluch; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, isolamento do convívio social; 
concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: recorte de jornal. 

Processo: 6697-1200/98-2
Assunto: Indenização 

ARTHUR OSCAR SEFFRIN (falecido) 

Nascido em 23/07/1925 em Soledade; tesoureiro; sem vinculação partidária; preso de 07/04/1964 a 
02/05/1964 no SESME; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso no art. 10° da 
Lei n°1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Marília Cecília Seferin; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e 
preconceito social; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentação oficial. Nome do requerente na capa do processo: Arthur Oscar Seferin.

Processo: 7385-1200/98-8
Assunto: Indenização

ARTHUR PEREIRA DA SILVA (falecido) 

Nascido em 31/05/1924 em Itaqui; ferroviário; não mencionou vinculação partidária; preso de 
05/04/1964 a 30/07/1964 no 3° Batalhão de Carros de Combate Leve de Santa Maria e de 08/09/1964 
a 09/01/1965 na 3° Companhia de Manutenção de Apoio de Santa Maria; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, incurso no art. 2º, item III, da Lei nº 1.802, combinado com o art. 33 
do CPM; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a adoção de uma identidade falsa devido ao 
medo de ser preso novamente e o trauma causado a toda a família, o que levou, inclusive, um filho ao 
suicídio; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais, correspondência. 
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Processo: 3615-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARTIDORIO FLORES 

Nascido em 26/05/1933 em Jaguari; industriário; participou do Partido Operário Comunista – POC; 
preso de 03/08/1971 a 05/09/1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Nelson Danilevicz, Tapir Rocha, Carlos Araújo e Gergina Faleiro 
Macedonio; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e dificuldades para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.

Processo: 6325-1200/98-0
Assunto: Indenização 

ARTIGAS CASTILHOS PUIGNAU

Nascido em 05/01/1925 em Rosário do Sul; advogado, professor e vereador; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 06/04/1964 a 20/05/1964 no 4º RCC-18 RI e no SESME, e de 
06/03/1965 a 30/03/1965 no 8º RC de Uruguaiana; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Octávio Rodrigo de Freitas, Mário Torres e Maria Luiza Castilhos 
Cruz; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, correspondência, laudo médico.

Processo: 6392-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARTUR DE ALMEIDA

Nascido em 04/09/1941 em Panambi; pedreiro; parti-
cipou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
19/04/1964 a 21/04/1964 na cidade de Carazinho, de 
21/04/1964 a 31/05/1964 no SESME e de 31/05/1964 
a 02/06/1964 em prisão domiciliar tendo que se apre-
sentar diariamente a Delegacia de Polícia de Carazinho; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunha, Victor Macha-
do; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: perda do emprego, discri-
minações sofridas, mudança para outro município e 
problemas psicológicos; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, 
fotografia.
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Processo: 5863-1200/98-5
Assunto: indenização

ARTUR PAULO DE SOUZA 

Conhecido como Maneco, Oscar e Guilherme; nascido em 05/11/1940 em Porto Alegre; vendedor; 
participou do Partido Comunista do Brasil – PC do B e do Movimento Revolucionário 26 de Março – 
MR26; preso de abril de 1970 a fevereiro de 1971 no DOPS, em uma unidade do Exército, na Ilha do 
Presídio e no Presídio Central de Porto Alegre; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 25° e 
45°, inciso VI do Decreto Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Carlos Alberto Telles Frank, Paulo Roberto Telles Frank, Marilene de Souza, Hélio Minuto, Dario Vianna 
dos Reis e Pedro Espinosa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da 
prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 
11.042/97.
Observações: parecer psicológico, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6964-1200/98-3
Assunto: Indenização

ARY BATISTA DE AZEVEDO

Nascido em 26/12/1925 em Caxias do Sul; empresário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de maio de 1964 a junho de 1964 e em fevereiro de 1968 na cidade de Caxias do Sul; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Mário Rossetti, 
Ruy Gonçalves de Moura, Victor Hugo Rauch, José Romeu Pujol Rodrigues, Joaquim Domingues Maciel 
e César Serafini; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, fechamento de sua empresa comercial e constrangimento social; concedida indenização 
de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado o provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3660-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARY LUIZ SCHMITZ 

Nascido em 29/08/1932 em Soledade; bancário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso no ano de 1964 na Delegacia de Polícia de Sarandi; não consta motivo da prisão, apenas relata 
que teve sua residência invadida em busca de armas; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Vitorino Magro e Leo Silveira Medica; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documento oficial.
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Processo: 2221-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ARY SILVEIRA MACHADO

Nascido em 01/01/1941 em Arroio Grande; auxiliar da Caixa Econômica Federal; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 26/04/1964 a 02/06/1964 no SESME; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos profissionais; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 5572-1200/98-0
Assunto: Indenização

ASSIR JOÃO DALMAGRO 

Nascido em 24/06/1931 em Sarandi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 03/05/1964 a 14/05/1964 no Destacamento da Brigada Militar em Nonoai e posteriormente em 
prisão domiciliar de 15/05/1964 a 23/06/1964; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Cleto dos Santos, Salatiel Ferreira da Luz, Ângelo Carlos Bedin, 
Ilo de Araújo Pinto e Alcides da Luz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 2487-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

ASTHERICO GARCIA DA ROSA (falecido) 

Nascido em 03/06/1922 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB;  
preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; segundo o 
requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: 
Emílio Dal Piva, Benjamim Dal Piva, Leonor Ficagna, Ângelo Perosa, Luís Antônio Bottesini e Vitalino 
Cerutti; indicou como testemunhas: Idalina da Silva Rosa, João Francisco Zanatta, Benjamim Dal Piva, 
Azir Antônio Bellenzier, Santo Piaia, Leonor Ficagna, Lívio Scatolin, Nadir Zabot, Tristão Antônio de 
Mattos, Lindo Ângelo Cerutti, Augusto Tagliapietra e Zeno Tibiriça Chaeffer; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos 
financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da 
Lei 11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.
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Processo: 4846-1200/98-2
Assunto: Indenização

ASTROGILDO JOSE DEPONTI 

Nascido em 22/05/1931 em Jaguari; sargento do exército; sem vinculação partidária; preso de 
03/04/1964 a 17/04/1964 no Quartel do Exército de Santiago, de 18/04/1964 a 18/05/1964 na Cia de 
Comunicação do Exército de Santiago e posteriormente em prisão domiciliar, a qual exigia apresentação 
quinzenal no DOPS; segundo o requerente, foi preso para responder a interrogatórios, sem que lhe 
fosse especificado os motivos; citou como companheiros de prisão: Nicio Castiel, Claudi Cogo, Inácio 
Rocha Lopes e Derli Cogo; indicou como testemunhas: Orgi Aquino Cleber, Arlindo Vencato e Claudi 
Cogo; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da 
Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documento oficial.

Processo: 5818-1200/98-0
Assunto: Indenização

ATANASIO ORTH (falecido)

Conhecido como Rudi, David e Osório; nascido em 04/04/1946 em Tapera; comerciante; participou da 
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 10/03/1971 a 19/12/1972 no 
DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14, 16, 23, 25 e 45, incisos I e II do Decreto Lei 
898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Madalena Noêmia Hansen, 
Antônio Orth, Carlos Alberto Tejera de Ré e César Augusto Tejera de Ré; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e dificuldades para 
conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 3221-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ATHAIDES DA SILVA TEIXEIRA (falecido) 

Nascido em 08/01/1926 em Santa Catarina; comerciante e 
vereador; participou da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; preso de abril de 1970 a abril de 1971 
passando pelo DOPS, Presídio Central e na Ilha do Presídio; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Gustavo Schüller, Maria Inês Serpa de 
Oliveira, Paulo Roberto Teles Franck, Valdir Isidoro, Tapir Tabajara 
Canto da Rocha, Carlos Alberto Franck, Fernando Pimentel, Índio 
Brum Vargas, Airton Rodrigues Muller, Calino Pacheco e João Carlos 
Bona Garcia; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, parte de livro, parecer psiquiátrico.
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Processo: 4772-1200/98-9
Assunto: Indenização

ATHANAZIO ANTONIO CAVALHEIRO

Nascido em 02/05/1928 em Triunfo; sargento da Brigada Militar; sem vinculação partidária; preso de 
07/10/1964 a 16/11/1964 na Fazenda Fillipson da Brigada Militar em Passo Fundo; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, prejuízo em sua carreira na Brigada 
Militar; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6977-1200/98-3
Assunto: Indenização

ATHAYDES RODRIGUES (falecido) 

Nascido em 08/12/1911 em Bagé; militar e vereador; sem vinculação partidária; preso de 07/04/1964 
a 16/04/1964 no Navio Canopus em Rio Grande, preso de 17/04/1964 a 05/06/1964 e de 02/12/1964 
a 12/01/1965 no 3º Batalhão de Polícia Militar de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lauro Hagemann, João Carlos Vasconcellos, 
Agel Wyse Rodrigues, Astrogildo Rodrigues e Ieda Penna Rey Salomão; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2810-1200/02-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ATILA BRONZONI SANTIAGO (falecido)

Nascido em 15/10/1908 em São Borja; pecuarista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso diversas vezes até o ano 1972 nas cidades de Santiago, de São Luiz Gonzaga e em prisão 
domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º 
da Lei 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 2620-1200/02-7
Assunto: Indenização 

ATTILIO FRANA (falecido) 

Nascido em 27/07/1926 em Antônio Prado; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 06/06/1964 a 08/06/1964 no Posto da Brigada Rural e posteriormente em prisão 
domiciliar de 15/06/1964 a 10/08/1964; não consta o motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: José Pedro Flores e Lindo Gnoatto; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Atilio 
Frana.

Processo: 6787-1200/98-9
Assunto: Indenização

AUGUSTINHO STEFINO MOSSI 

Nascido em 26/12/1925 em Passo Fundo; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 16/08/1964 
a 30/08/1964 em Passo Feio, na cidade de Planalto; segundo o requerente, foi preso pelo Grupo dos 
Onze, que o obrigou a abandonar sua família e as atividades agrícolas que desenvolvia; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arnaldo Fontana e Ângelo Fistarol; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6967-1200/98-1
Assunto: Indenização

AUGUSTO FONSECA CRUZ (falecido)

Nascido em 15/02/1915 em Canguçu; enfermeiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 21/04/1964 a 27/04/1964 no CESA; segundo o requerente, Augusto foi preso e acusado de 
participação no Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ziza 
Braga Cruz, Fausto Centeno Crespo, Volni Lolasco Castro, Henrique dos Santos, Joacy Ferreira Guelmo, 
Eda Maria Garcia Esser, Dirceu Antônio Rodrigues, Polidoro Ferraz Rodrigues, Breno de Mattos, Ligia 
Luzardo Amaral, Neri Mesquita, Hilson Scheren Dias e Ten. Cel. Rubens Azambuja Centeno; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos, perda do direito de exercer a profissão e prejuízos financeiros; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial, fotografia.
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Processo: 3317-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AUGUSTO FISTAROL (falecido)

Nascido em 29/05/1912 em Nonoai; comerciante, guarda sanitário e juiz de paz; participou do Grupo 
dos Onze; preso de 23/04/1964 a 31/05/1964 na localidade de Passo Feio; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Cleto dos Santos, Gervásio 
Magri, Josélia Piccoli, Otávio Guerra, Ferdinando Bringhenti e Valdemar Trentin; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
abalo moral; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da 
Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6835-1200/98-2
Assunto: Indenização

AUGUSTO LOUZADA DA CUNHA

Nascido em 25/04/1926 em Porto Alegre; frentista; participou do Partido Comunista do Brasil – PC do 
B; preso de 08/04/1964 a 23/04/1964 no DOPS e no SESME; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão e como testemunhas: Álvaro Ayala e Carlos Araújo; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6832-1200/98-4
Assunto: Indenização

AUGUSTO MAAS

Nascido em 16/03/1916 em Ijuí; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso em 1964 no Clube 
Humaitá na cidade de Humaitá; segundo o requerente, foi preso por participar do Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Sadi Marquezim; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido 
de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documento oficial, parecer psiquiátrico.
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Processo: 6816-1200/98-1
Assunto: Indenização

AURELINO PESSOTA

Nascido em 08/04/1923 em Santiago; ferreiro; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso de outubro de 1969 a novembro de 1969 na Brigada Militar de São Borja e de novembro 
de 1969 a fevereiro de 1970 no 2º RCMEC de São Borja; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiro de prisão, Amândio Moraes do Amaral; indicou como testemunhas: Percy Necchi, 
Florêncio Aquino Guimarães, Deoclécio Barros Motta e Pedro Sérgio Rebés Guimarães; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão, problemas psicológicos; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7141-1200/98-3
Assunto: Indenização

AURÉLIO CELESTE

Nascido em 24/05/1939 em Rio Pardo; cabo do exército; não mencionou vinculação partidária; preso 
de 22/04/1966 a 27/01/1967 no Quartel do Exército de Santa Maria; segundo documento da CJM, foi 
incurso no art. 2°, item 4 da Lei 1.802/53 e art. 33° do Código Penal Militar; citou como companheiros 
de prisão: Joaquim Machado da Silva Filho, Nadir Martins, Ildo Tólio, Wilson Grunevald, Delfino 
Pereira Lobo, Júlio Enéas de Araújo, Diniz Melo, Deoclides Irineu Prestes, Aurélio Celeste, Luiz Rodolfo 
Kaczynski, Rubem Cassolino; indicou como testemunhas: Edgar Dornelles de Paula, Joaquim Machado 
da Silva, Solange Godoy Hundertmarck, Colberto Neuwald Celeste e Balthazar Neuwald Celeste; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, fotografia.

Processo: 2723-1200/02-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AURELIO DE MARCHI 

Nascido em 12/07/1941 em Ijuí; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso em local e data não 
especificados; segundo o requerente, foi preso por sua militância e envolvimento político com o Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Benno Orlando Burmann; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e dificuldades para exercer sua profissão; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documento oficial, laudo médico.
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Processo: 6957-1200/98-0
Assunto: Indenização

AUREO CORREA DORNELLES (falecido)

Nascido em 09/03/1913 em Palmeira das Missões; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 01/05/1964 a 31/05/1964 no Clube Humaitá e no mês de junho de 1964 na 
cidade de Humaitá; segundo requerente, Aureo foi preso sob acusação de ser subversivo, comunista, 
guerrilheiro e de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiro de prisão, Pedro Soave de 
Almeida; indicou como testemunhas: Brandão Antonio Maria, Hilga Ana Almeida, Agenor da Luz, 
Valter Henrique Juelg, Pedro Soave de Almeida, Natalicio da Silva Barcellos, Elio Vicente Rohr, Alcindo 
Lopes da Silva, Nestor Marquesin, Sadi Marquesin, Horacil Correa Dornelles, Raimundo Dornelles de 
Almeida e Kurt Krupp; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Capitão Gutierres 
e pelos Delegados Ibsen Machado e Mello; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e a perda de crédito no comércio; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 2445-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AVELINO REGINATTO

Nascido em 29/01/1932 em Nova Prata; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 12/05/1964 a 18/05/1964 no Presídio de Erechim, e posteriormente em prisão domiciliar, 
tendo que se apresentar diariamente para averiguações na Delegacia de Polícia de Planalto; segundo o 
requerente, preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: 
Setembrino Damin, Ariosto Damin, Dileto Pavan, Ernesto Zanon, Fridoldo Rower, Lino Cortese, Mario 
Marchiori de Moura e José Lagranha; indicou como testemunhas: Idilio Zamin, Adelir José Pavan, 
Argemiro Pereira da Silva, Ernesto Zanon, Mario Marchiori de Moura e Willy Valdelirio Picolotto; 
alegou ter sofrido maus-tratos cometidos por um militar conhecido como Carrasco; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6025-1200/98-5
Assunto: Indenização

AVELINO SEGUNDINO PASA

Nascido em 01/07/1939 em Erechim; contador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 18/04/1964 a 22/04/1964 no Presídio de Erechim; não consta motivo da prisão; citou 
companheiros de prisão: Antônio Zancanaro, Idalino Baccin, Ítalo Baccin, Lino Turra; indicou como 
testemunhas: Venâncio Hugo Della Latta, Gomercindo Baldissera, Osmar Bertani, Ângelo Atemio 
Cauzzi, Fidelis Tres, Jarcidy Gomes, Vilerino Dall Agnol e Lino Turra; alegou ter sofrido maus-tratos; 
não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00.
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Processo: 5692-1200/98-1
Assunto: Indenização

AVELINO SIMIONATO (falecido)

Nascido em 25/02/1918 em Cachoeira do Sul; agricultor e fretista; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 02/05/1964 a 03/05/1964 na Casa Branca em Crissiumal; segundo 
requerente, Avelino foi preso por ser considerado integrante do Grupo dos Onze e comunista; não citou 
companheiros de prisão; citou como testemunhas: Raul Soares, Amabile Nicoletti, Ricardo Vettorello e 
Geiraçina Georg; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas 
psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da 
Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3314-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

AVELINO TIZZIANI

Nascido em 15/08/1918 em Guaporé; agricultor; participou da Aliança Renovadora Nacional – ARENA; 
preso de 25/04/1964 a 10/05/1964 na localidade de Passo do Feijó; segundo o requerente, foi 
preso pelo Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro 
Luiz Machado e Hortêncio Pires de Moraes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6733-1200/98-9
Assunto: Indenização

AVELINO TRIZOTTO (falecido)

Nascido em 16/07/1918 em Erechim; agricultor e funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso em meados de setembro de 1963 no Posto do Pelotão Especial de Vigilância 
Florestal e na Delegacia de Sarandi, onde estava estruturada uma extensão da DOPS da Capital; segundo 
requerente, Avelino foi preso por motivos políticos e devido a pressão de seus adversários políticos 
de direita; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, Lauri 
Trizotto, Alcides Moresco, Navilio Gambetta, Delci Trizotto Moresco, Antônio Domingos Balestrin, Ony 
Moura, José Carlos Pompeo Oliveira, Argemiro Pereira da Silva e Setembrino Damin; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos cometidos por Ari e Ini; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2913-1200/02-8
Assunto: Indenização 

AVELINO VOGT 

Nascido em 14/07/1926 em Três Passos; agricultor; não mencionou vinculação partidária; preso em 
meados de 1964 nas cidades de Três Passos e Santa Rosa; segundo o requerente, preso sob acusação 
de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Lidio Roesler, Pedro Cordato Pires, Maria Romilda Klering, Iria Maria Klering Knorst e Pedro Soave 
de Almeida; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
discriminação sofrida pelo requerente e sua família, diante da comunidade; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.

Processo: 5581-1200/98-9
Assunto: Indenização

AYRTON DIAS DA MOTTA

Nascido em 04/03/1933 em Curitiba – PR; caminhoneiro; sem vinculação partidária; preso de 
20/05/1964 a 30/05/1964 na cidade de Crissiumal e conduzido para o Presidio Municipal de Três 
Passos; segundo o requerente, foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Antenor Ellias da Motta, Fernando Guedes do Canto, Elmozil Rodrigues 
da Rosa, Luiz Eugênio dos Santos e Juvêncio Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00.

Processo: 6744-1200/98-3
Assunto: Indenização

BALDEVIM PEREIRA DE OLIVEIRA

Nascido em 14/04/1921 em Júlio de Castilhos; funcionário público; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso de 09/04/1964 a 08/05/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Geneval Pereira de Oliveira e José Wilson Figueiredo; indicou como 
testemunhaS: Gilberto Martins dos Santos, José Carlos Martins da Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso 
Muller da Rocha Jr, Christof Colombo Fantinell, Carlos Pompílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos Gomes, 
Humberto Ferreira da Silva, Carol Majewski, Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, Edemar da 
Cruz Carvalho, Abeguar Rocha, Nilton Paulo Homercher, Olívio da Silva, Volmar Veiga de Melo e 
Ivo Andrade; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, comprometimento do trabalho e perda do emprego; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: recorte de jornal, parte de livro. Nome do requerente na capa do processo: Baldavim 
Pereira de Oliveira.
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Processo: 4779-1200/98-8
Assunto: Indenização

BALDOMIRO DA ROSA (falecido)  

Nascido em 18/11/1918 em Soledade; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso no início de maio de 1964 no Presídio Municipal de Erechim e posteriormente em prisão 
domiciliar; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso sob acusação de participar 
de atividades de caráter subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Napoleão João Baldissera, Estevão Malinoski, Tarcísio Grandi, Danton Hartmann, Arlindo Baggio, 
Alcides Caldart, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, Euclides Antonio Bertuol, Luiz Valdomiro 
Beltrame, Oscar Orlando Becker e Nívio José Constante; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, extensivos a sua família; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo médico. 

Processo: 4170-1200-98-4
Assunto: Indenização 

BALTHAZAR MELLO

Nascido em 06/12/1917 em São Vicente do Sul; ferroviário; participou do Sindicato União dos 
Ferroviários Gaúchos; preso por dois dias, em abril de 1964, no Quartel Mallet de Santa Maria, de 
25/05/1964 a 31/07/1964 na 3ª DI de Santa Maria, de 15/09/1964 a 09/01/1965 na cidade de Bagé 
e de 09/01/1965 a 30/09/1967 na 25 GAC de Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso no 
art. 2°, item III da Lei 1802/53, c/c art. 33 §1° do CPM; citou como companheiros de prisão: Euclides 
Gonçalves, Francisco dos Santos Lemes e Artur Pereira da Silva; indicou como testemunhas: Jorge 
Achuti Motichi e Euclides Guedes Dorneles; declarou não ter sofrido sevícias; mencionou como 
consequências da prisão: perda do emprego, abalo familiar, prejuízo material e financeiro; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6760-1200/98-6
Assunto: Indenização 

BARRY AMADO CANDELOT VICHARA (falecido) 

Nascido em 23/08/1945 em Itaqui; estudante; participou do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; 
preso em 31/03/1964 no Quartel do Exército de Itaqui e preso outras treze vezes até o ano de 1968 na 
cidade de Itaqui, no DOPS e no SESME; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso 
nos art. 5°, 9° e 10° da Lei n° 1.802/53; citou como companheiros de prisão: Gil Cunegatto Marques, 
Valter Borges, Alceu Cunegatto Marques e Jorge de Souza Marty; indicou como testemunhas: Jorge 
Haroldo M. Pífero, Gil Cunegatto Marques, Jorge de Souza Marty, José Carlos Lacerda Lopes, Valter 
Borges, Alceu Cunegatto Marques e Raul Silva Gudolle; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
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Processo: 5637-1200/98-4
Assunto: Indenização

BELARMINO BARBOSA SIQUEIRA 

Nascido em 09/08/1928 em Panambi; fundidor; sem vinculação partidária; preso de 19/04/1964 
a 21/04/1964 na Delegacia de Polícia de Carazinho, de 21/04/1964 a 31/05/1964 no DOPS e, 
posteriormente, em prisão domiciliar; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso 
sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Delfino Quevedo, Evaldo Quevedo, Agilberto Carpes Neto e Luis G. V. Ramos; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
prejuízos profissionais, perda do emprego e dificuldades para sustentar sua família; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6466-1200/98-8
Assunto: Indenização

BELARMINO OTERO RIBEIRO

Nascido em 03/03/1922 em São Borja; comerciante e servente; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB, do Grupo dos Onze e do Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER; preso 
de 06/04/1964 a 02/06/1964 no Quartel dos fuzileiros navais de São Borja, no Quartel do Exército, 
no SESME e no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Adão Ori Pires Campos, Waldemar José Marques e Albino Dutra; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízo financeiro e constrangimento 
social, que o levou a mudança de cidade; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 3765-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BELMOR CARLOS PALMA

Nascido em 02/01/1942 em Guaporé; engenheiro agrônomo; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB, do Partido Operário Comunista – POC e da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; 
preso de 05/05/1970 a 06/07/1970 na Brigada Militar de Três Passos, de 06/07/1970 a 07/07/1970 na 
Brigada Militar de Passo Fundo, de 07/07/1970 a 23/07/1970 no Regimento Bento Gonçalves de Porto 
Alegre, de 23/09/1970 a 03/10/1970 na Delegacia Regional de Polícia e no 20° RC de Passo Fundo, de 
03/10/1970 a 06/05/1971 no BCCL e na 1° Cia. Guarda de Santa Maria e de 06/05/1971 a 06/05/1972 
no 20° RC de Passo Fundo; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 23, 24, 25, 42, 43, 45 e 46 do 
Decreto – Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Vivaldo Souza do 
Nascimento, Rosalino Rech, Emma Graziotin, Constantino R. Fanti, Valdemar O. Chaves, Sérgio C. Ricci, 
Bolivar João Palma, Breno Antônio Palma, Bernardo Luiz Palma, Carmelina Graciema Palma, Vivaldo 
Souza do Nascimento, Luiza Thereza Palma, Carolina Domenica Balbinott, Adão, Sérgio, João Carlos 
Bona Garcia, Bruno Piola, Roberto de Fortini, Hetmann, Romeu, Paulo, Trindade, Elvaristo do Amaral, 
Felix da Silveira Netto, Nelson Palma, Edmundo O. Lucas e Alberi Maffi; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, demissão 
do emprego e discriminação social; concedida indenização R$ 15.000,00, pedido de revisão; processo 
sem suma de decisão do pedido de revisão.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, fotografia.
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Processo: 4569-1200/98-0
Assunto: Indenização

BENEMAR XAVIER ALVES

Nascido em 11/09/1922 em Pelotas; funcionário público; sem vinculação partidária; preso de 06/04/1964 
a 28/05/1964 no 4º Batalhão de Policiamento Militar Geral e no Presídio Regional de Pelotas; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Luiz Carpter Itagiba e Altivo Lima; indicou como 
testemunhas: Esmelindro Holter da Silveira, Ferrucio Zanusso, João José Garcia Medeiros, Emilio Martins, 
Gilberto Pinto Dutra, Claraci Duarte Dutra, Edmundo Silveira Cardoso, Airton Oliveira da Silva, Paulo Roberto 
Oliveira Carpter, Orlando Baldossari e José Pereira e Silva; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, preconceito; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2623-1200/02-5
Assunto: Indenização 

BENHUR ANTONIO DE BARROS

Nascido em 15/05/1939 em Colorado; produtor rural; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso em julho de 1965 no Posto Especial de Vigilância Florestal da Vila Planalto e, posteriormente, 
em prisão domiciliar; segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ony Noura, Avelino Reginatto, Idílio Zamim, 
Freddy Antônio Aspiazu Velasco, Antônio Nelso Tasca, Alvide Marchiori, Willy Valdelirio Picolotto 
e Nivilio Gambetta; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos, preconceitos sofridos e prejuízos em seus projetos pessoais; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6690-1200/98-3
Assunto: Indenização

BENILDA DE VARGAS NUNES 

Nascida em 18/10/1949 em Caxias do Sul; tecelã; sem vinculação partidária; presa em 18/03/1975 
e conduzida a local não identificado na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiro de prisão, Hilário Gonçalves Pinha; indicou como testemunhas: Eva Branco de 
Castilhos, Lilia da Silva e João Batista Aveline; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: decréscimo da capacidade profissional e queda de rendimentos de sua 
produção manual; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2486-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BENJAMIM DAL PIVA 

Nascido em 04/05/1938 em Frederico Westphalen; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; 
segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros 
de prisão: Astherico Garcia da Rosa, Emílio Dal Piva, Victorio Piaia, Santo Piaia, Livino Scatolin, Nadir 
Zabot, Severino Candaten, Vitalino Cerutti e Diunysio Domingos Cerutti; indicou como testemunhas: 
Verginia Chiele Dal Piva, Azir Antônio Bellenzier, João Francisco Zanatta, Plinio Dal Piva, Leonor Ficagna, 
Diunysio Domingos Cerutti, Santo Piaia, Livino Scatolin, Nadir Zabot, Tristão Antônio de Matos, Lindo 
Ângelo Cerutti e Marcelino Camargo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: medo de ser preso novamente, dificuldades enfrentadas para conseguir 
trabalho e mudança para outro estado; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6380-1200/98-7
Assunto: Indenização 

BENJAMIN DOS SANTOS PEREIRA

Nascido em 22/06/1914 em Pelotas; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Republicano – PR; preso em 30/04/1964 no 9º RI de Pelotas e em 02/05/1964 na Capitania dos Portos 
do Estado do Rio Grande do Sul; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunha, Darcy B. Carret; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2496-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BENJAMIN GASPARINI (falecido)

Nascido em 01/05/1928 em Seberi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiros de prisão: Ignácio Pietrovski, José Balestrin, Emílio Dal Piva, 
Nadir Zabot, Victório Piaia e Vitalino Cerutti; indicou como testemunhas: João Francisco Zanatta, Azir 
Antônio Bellenzier, Benjamim Dal Piva, Catarina de Brito Gasparini, Santo Piaia, Lindo Ângelo Cerutti 
e Augusto Tagliapietra; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e a perda da clientela de seu estabelecimento comercial; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6817-1200/98-4
Assunto: Indenização 

BENJAMIN SILVA LESCANO

Nascido em 04/06/1935 em São Borja; oleiro; participou do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; 
preso de 20/10/1969 a fevereiro de 1970 na Brigada Militar e no 2º RCMEC em São Borja; segundo o 
requerente, preso sob acusação de atentar contra a segurança nacional; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Isaac Nascimento Lopes, Pedro Sérgio Rebés Guimarães, Regina 
Aquino Ferreira, João Antônio Braga Rodrigues, Florêncio Aquino Guimarães, Deoclécio Barros Motta, 
Pedro Dilon Paiani Durão, João Manoel Froner Bicca, João Ari Ferreira de Carvalho, Paulo Omar de 
Paula Ibairro, Gastão Dornelles da Fonseca, Celso Andrade Lopes, José E. Espindola Barbosa, João 
Alcir Leal e Dino Aldir Nascimento Lopes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, que o impediram de trabalhar; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: nome do requerente na capa do processo: Benjamim Silva Lescano.

Processo: 6227-1200/98-7
Assunto: Indenização

BENNO BOHMER (falecido)
 
Nascido em 20/01/1928 em Roca Sales; professor e marceneiro; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 15/05/1964 a 18/05/1964 na Casa Branca em Crissiumal; segundo o 
requerente, preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Raul Soares e Manoel Borenheiner; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, profissionais e prejuízos 
materiais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da 
Lei 11.042/97.
Observações: nome do requerente na capa do processo: Benno Bomer.

Processo: 6518-1200/98-2
Assunto: Indenização

BENNO VON MUHLEN (falecido) 

Nascido em 29/06/1910 em Lajeado; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 01/05/1964 a 30/05/1964 em São Sebastião; segundo requerente, preso sob acusação de ser 
subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
testemunhas, porém os nomes estavam ilegíveis; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, sociais e isolamento social; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
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Processo: 5294-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BENO ORLANDO BURMANN 

Nascido em 21/07/1925 em Santa Maria; deputado estadual e contador; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 07/04/1965 a 10/05/1965 e de 11/03/1975 a 27/03/1975 no 
DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14 e 42 c/c art. 5° do Decreto-Lei 898/69; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, isolamento social, 
cassação de seu mandato de deputado e preconceitos sofridos pela família; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia. 

Processo: 6330-1200/98-8
Assunto: Indenização

BENTO FERNANDES MARTINS

Nascido em 04/10/1931 em Laguna – SC; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 20/05/1964 a 28/05/1964 em Lagoa Vermelha; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Antonio Gomes Nogueira 
e Claudemir Escobar dos Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos, perda do emprego, dificuldades encontradas para se recolocar no 
mercado de trabalho, dificuldades financeiras e discriminações vividas por toda a família; concedida 
indenização de R$ 8.000,00.

Processo: 6794-1200.98-2
Assunto: Indenização

BENTO MOURA DE TOLEDO (falecido)

Nascido em 11/10/1900 em Nonoai; atividade profissional não identificada; sem vinculação partidária; 
preso de 10/08/1964 a 28/08/1964 em Bom Retiro, na cidade de Rio dos Índios; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Catarina de Moura Toledo, 
Pedro L. Machado e Fabrício Lemes de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
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Processo: 6336-1200/98-4
Assunto: Indenização

BERNABÉ LOPES SOARES

Nascido em 18/05/1949 em Herval; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 10/04/1964 a 20/04/1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nido Furtado Soares, Firmino Ferreira 
dos Santos, Maria Altina da Costa Garcia, Maria Luiza Soares da Silva, Jose Ataides Borges Coelho, Idilio 
Vieira da Silva e Yolanda Torres da Silveira Acunha; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6688-1200/98-3
Assunto: Indenização

BERNARDINO ALVES 

Nascido em 30/12/1930 em Tubarão – SC; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso por seis dias em junho de 1969 e conduzido ao Quartel da Brigada 
Militar de Passo Fundo, três meses após soltura foi chamado para prestar depoimento no Quartel 
do Exército, onde foi detido por vinte e quatro horas, conduzido diversas vezes ao DOPS para 
interrogatórios até o ano de 1980; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunha, José Daltro Fouchard Gomes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.

Processo: 1802-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BERNARDO DUTRA DE ARAUJO (falecido)

Nascido em 20/08/1926 em Itaqui; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 03/04/1964 a 21/04/1964 na cidade de Itaqui; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: João Pedro Valença, Eraclides Amador dos Reis e Hinderburgo 
de Almeida Flores; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, financeiros, abalo moral e indiferença por parte da comunidade de 
Itaqui; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 3652-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BERNARDO TESSER

Nascido em 01/09/1922 em Sarandi; contador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
por vinte e quatro horas, na primeira semana de abril de 1964, na Delegacia de Polícia de Sarandi; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Almendoro 
Vencato e Domingos Zancanella; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino 
Curio de Carvalho; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e profissionais; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.

Processo: 4876-1200/98-8
Assunto: Indenização

BERTO DA SILVA MORAES (falecido) 

Nascido em 17/08/1907 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por horas em 07/06/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; segundo o requerente, preso 
sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Olinto Lanza, Aristides José Andreola, Gentil Andreola, Militão de Moraes e Perceval 
Marques de Jesus; alegou ter sofrido sevícias; mencionou como consequência da prisão, problemas 
psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3218-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BERTULINO GARCIA DA SILVA

Nascido em 25/10/1939 em Santiago; pintor; participou da organização Marx, Mao, Marighella 
e Guevara – M3G; preso de 21/04/1970 a 22/05/1970 no DOPS e de 14/05/1973 a 14/11/1973 no 
Presídio Central de Porto Alegre; segundo documento da CJM, incurso no art.14 do Decreto Lei 898/69; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Índio Brum Vargas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização no valor de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 131

Processo: 6829-1200/98-1
Assunto: Indenização

BISMAR BORGES (falecido)

Nascido em 27/08/1916 em Santa Maria; telegrafista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 1965 a 1968 no Presídio Central e na Colonia Penal Agrícola de Charqueadas; não consta 
motivo de prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
dificuldades financeiras e interrupção da carreira política e profissional; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6565-1200/98-3
Assunto: Indenização

BLAKOI BAKITRTZIEF

Nascido em 04/07/1926 na Iugoslávia; mecânico; sem vinculação partidária; preso durante cinco 
dias, no ano de 1964, no DOPS; segundo o requerente, foi preso pelo fato de trabalhar e viajar junto 
com o Coronel Emílio João Pedro Neme, o qual preso sob acusação de ser subversivo e de passar 
clandestinamente pela fronteira pra encontrar Leonel Brizola; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Petar Petkov, Emílio João Pedro Neme e Esther Ridecard Blakitrtzief; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e perda 
do emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6745-1200/98-6
Assunto: Indenização

BOLIVAR NASCIMENTO PRESTES (falecido)

Nascido em 18/04/1908 em Cruz Alta; horticultor; participou 
do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de abril de 1964 a 
junho de 1964 no QG/AD3 de Cruz Alta, no DOPS e no SESME; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Gilberto Martins dos Santos, José 
Carlos Martins da Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso Muller da 
Rocha Jr., Christof Colombo Fantinell, Carlos Pompílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos Gomes, Baldevim 
Pereira de Oliveira, Humberto Ferreira da Silva, Carol Majewski, Adão Leite de Oliveira, Constantino 
Carlan, Edemar da Cruz Carvalho, Abeguar Rocha, Nilton Paulo Homercher, Olívio da Silva, José Moraes 
Carneiro, Carmelina Mendes Mendoça, Elisa Prestes Fronter, Heitor Aparecido Amaral Ribas, Volmar 
Veiga de Melo, Ivo Andrade e Edson Cavalheiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, desagregação familiar e prejuízo 
econômico; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer psiquiátrico. 
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Processo: 2904-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BONIFÁCIO DE MATTOS

Nascido em 05/08/1924 em Campos Novos – SC; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 03/05/1964 a 21/05/1964 na cidade de Erechim, posteriormente prisão 
domiciliar sendo obrigado a se apresentar por dois meses na delegacia para assinar livro ponto; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Osvaldo 
Luiz Vecchi, Vilmar Antonio Furlanetto, Dolvimar Luiz Furlanetto, Arnaldo Alves da Rocha, Oscar Alves 
Teixeira Sobrinho, Augusto Spader e Primo Baratieri; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: perda da safra de milho, discriminação sofrida pelos filhos na escola; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3311-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BRAIL GOSCH (falecido) 

Nascido em 17/01/1921 em Sarandi; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 18/04/1964 a 
15/05/1964 na localidade de Linha Tope da Serra; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Loremi Maria Gosch, Pedro Luiz Machado e Fabrício Lemes 
de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.

Processo: 6818-1200/98-7
Assunto: Indenização 

BRANDÃO ANTÔNIO MARIA

Nascido em 15/11/1920 em Ijuí; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso por vinte e quatro 
horas em meados do ano de 1964 no clube da cidade de Humaitá; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Soares de Almeida e Júlia Gessi 
Maria; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6895-1200/98-3
Assunto: Indenização

BRASIL AFONSO GUERIN 

Nascido em 21/02/1941 em Nova Esperança do Sul; pecuarista; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 21/04/1964 a 30/04/1964 no Quartel da Artilharia em Santiago; segundo 
requerente, preso sob acusação de ser comunista; citou como companheiros de prisão: Claudi Cogo, 
Nissio Castiel e Jefferson Gomes da Silveira; indicou como testemunhas: Albertina Luíza Cadó Locateli, 
Agenor Rosa, Valdir Lamberti Trombine, Claudi Cogo e Belarmino Pacheco de Vargas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e 
econômicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 133

Processo: 2741-1200/02-1
Assunto: Indenização 

BRASILIANO PAIM LOPES (falecido)

Nascido em 15/04/1913 em Porto Alegre; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de abril de 1964 a julho de 1964 no Quartel da Brigada Militar em Porto Alegre; segundo 
requerente, Brasiliano foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Ângelo Mariante Coelho, Índio Brasileiro Cézar, Carlos Barth Bizarro e Roberto 
Willy Konrad; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 

Processo: 2570-1200/02-8
Assunto: Indenização

BRAULINO GARCIA (falecido)  

Agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em 14/05/1964 no Presídio 
de Erechim e, posteriormente, em prisão domiciliar na cidade de Severiano de Almeida; segundo 
requerente, Braulino foi preso por fazer parte do Grupo dos Onze, de ser subversivo, comunista e de 
atentar contra a segurança nacional; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Antônio Borkovski, Elvira Borkovski, Amélia Madalena Garcia, Leonildo Garcia, Valdir Garcia e Angela 
Tereza Baggio Pauletto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, físicos, financeiros e isolamento social para com toda a família; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
 

Processo: 4913-1200/98-7
Assunto: Indenização

BRENNIO ALMEIDA SALOMÉ (falecido)

Nascido em 16/01/1928 em Cruz Alta; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso no ano de 1964 na cidade de Itaqui; segundo requerente, Brennio 
foi perseguido e preso por ser militante do PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunha, Luiza do Nascimento Salomé; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3912-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BRUNO CIANO MILANI

Nascido em 09/05/1936 em Palmeira das Missões; agricultor; participou do Grupo dos Onze e 
era simpatizante do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 10/06/1964 a 13/06/1964 no 
Destacamento da Brigada Militar e na Cadeia Municipal de Planalto; segundo requerente, foi preso 
por pertencer ao PTB, sendo indagado sobre as pessoas que integravam o Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ernesto Zanon, Carmelinda Dalla Vechhia 
Mascarello, David Potrique e Cosme Frizon; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 0891-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

BRUNO MENDONÇA COSTA

Nascido em 12/06/1937 em Cachoeira do Sul; psiquiatra; participou do Partido Comunista do Brasil 
– PC do B; preso em abril de 1966 no Quartel da Brigada Militar de Passo Fundo e de 28/05/1971 a 
02/08/1971 no DOPS e na OBAN na cidade de São Paulo – SP; segundo documento da CJM, incurso 
nos artigos 14, 23, 25, 43 e 45 do Decreto Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Hermeto 
Araújo, Armando Casa, Rui Martini e José Antônio de Oliveira Vale; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos 
e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7145-1200/98-4
Assunto: Indenização

BRUNO PIOLA

Conhecido como José; nascido em 25/10/1938 em Vicenza – Itália; contabilista; participou da Vanguarda 
Popular Revolucionária – VPR; preso de 13/05/1970 a 20/06/1970 na Brigada Militar de Três Passos, 
de junho de 1970 a agosto de 1970 no Regimento Bento Gonçalves e no 3º BCCL de Santa Maria; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João 
Carlos Bona Garcia, Werner Becker e Éden José Rodrigues Pedroso; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, dificuldades financeiras e 
fechamento de seu escritório; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 135

Processo: 6168-1200/98-9
Assunto: Indenização

BRUNO PIPPI (falecido)

Nascido em 12/10/1913 em Ivorá; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 27/05/1964 na Delegacia de Polícia de Nova Palma, por aproximadamente uma semana; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Fiorindo 
Binotto, Eliseu Zasso e Pio Piovesan; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, físicos e desmoralização pública; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6400-1200/98-0
Assunto: Indenização

BRUNO SEGALLA

Nascido em 07/10/1922 em Caxias do Sul; deputado estadual e operário; participou da Aliança 
Republicana Socialista – ARS e do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 06/04/1964 a 
03/07/1964 no SESME e de 05/04/1975 a 03/05/1975 no DOPS; não costa motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Sandra Maria Segalla e Mário Bernardino 
Ramos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, dificuldades financeiras, humilhações e cassados por dez anos os seus direitos políticos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia, parecer psiquiátrico.

Processo: 5480-1200/98-8
Assunto: Indenização

CALINO FERREIRA PACHECO FILHO 

Nascido em 07/09/1948 em Cachoeira do Sul; 
economista; participou da Vanguarda Armada 
Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso 
de 08/07/1970 a 28/01/1972 na Ilha do Presídio e 
de 08/06/1972 a 13/06/1972 no DOPS; segundo 
documento da CJM, denunciado e incurso nos artigos 
14,23, 25 e 45 I, do Decreto-lei 898/69; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, 
recorte de jornal, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2495-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CAMILO ANTONIO DE AZEVEDO (falecido)

Nascido em 23/08/1918 em Taquari; operário; sem vinculação partidária; preso de 28/05/1964 a 
29/05/1964 na cadeia do município de Frederico Westphalen; segundo o requerente, preso sob acusação 
de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria 
Soares da Costa, Luiz Antonio de Azevedo, Antonio Riboli e Marcíria de Oliveira Dalla Nora; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a 
perda do emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6439-1200/98-0
Assunto: Indenização

CANDIDO CORREA DE MELLO 

Nascido em 30/09/1935 em São Gabriel; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 09/11/1964 na Fazenda Filipson da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6544-1200/98-7
Assunto: Indenização

CANDIDO PEDROSO DE OLIVEIRA (falecido) 

Nascido em 20/05/1925 em Três de Maio; comerciante, agricultor e professor; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 01/05/1964 a 30/05/1964 na cidade de Crissiumal; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Raul Soares e mais 
cinco testemunhas, cujos nomes estão descritos de forma ilegível; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: abandono do magistério, vendeu suas terras e 
comércio para sair da cidade devido a humilhação que passou perante a família, alunos, clientes, 
amigos e fornecedores; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6914-1200/98-4
Assunto: Indenização

CANDIDO SAVOLDI

Nascido em 30/10/1928 no estado do Rio Grande do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso no ano de 1967 na cidade de Palmeira das Missões; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino de Oliveira e Silva e 
Belizario da Silva Fortes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6723-1200/98-7
Assunto: Indenização

CARLOS ADYR AMARO ESCOBAR (falecido) 

Nascido em 05/06/1928 em São Borja; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de abril de 1964 a maio de 1964 no DOPS; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, incurso na Lei nº 1802/53 (LSN); não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Leonel Brizola, Sereno Chaise, Wilson Vargas, Derly Queiros, Dirceu Freitas, 
Ellis Busnello, Dirceu A. de Canto e Wilson Vargas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas de saúde, perseguição no trabalho, discriminações sofridas pela 
família e aposentadoria por invalidez, no ano de 1976; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5494-1200/98-0 
Assunto: Indenização

CARLOS ALBERTO LIBANIO CHRISTO

Conhecido como Olavo Borges e Frei Beto; nascido em 25/08/1944 em Belo Horizonte – MG; religioso 
e jornalista; participou da Ação Libertadora Nacional – ALN; preso de 09/11/1969 a 27/11/1969 na 
cidade de Porto Alegre, de 27/11/1969 a 07/06/1972 na cidade de São Paulo – SP e de 08/06/1972 
a 04/10/1973 na cidade de Presidente Venceslau – SP; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Marcelo Pinto 
Carvalheira, Dom Ivo Lorscheider, Aloísio Lorscheider, Mário dos Passos Simas e Eny Raimundo 
Moreira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, interrupção da atividade jornalística, interrupção do curso de teologia e difamação via 
imprensa como terrorista; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4407-1200/98-5
Assunto: Indenização

CARLOS ALBERTO TEJERA DE RÉ

Conhecido como Danilo; nascido em 16/02/1951 em Jaguari; estudante; participou da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares e da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; 
preso de 10/12/1969 a 30/06/1970 no DOPS e no Presídio Central de Porto Alegre e de 11/12/1970 
a 07/02/1973 no DOPS, no 18° RI, na Ilha do Presídio, no Presídio Central de Porto Alegre e no 6° 
Regimento de Cavalaria em Alegrete; segundo documento da CJM, foi enquadrado no Decreto-Lei 
898/69; citou como companheiros de prisão: seu pai Aldomar Lara de Ré, Antônio Carlos Chagas, 
Flávio Gil Reis, Miguel Maslak, Luís Carlos Dameto, José Antônio Lupe Duarte, César Augusto Tejera de 
Ré, Jorge Sobrosa de Sousa, Diogenes Sobrosa de Souza, José Claiton Vanine, Carlos Roberto Borges, 
José Angeli Sobrinho, Edemar Meimes, Paulo Valter Radke, Antônio Pinheiro Sales, Isko Germer, 
Marco Antônio Lima Dourado, Ana Maria Rocha da Silva e Reinoldo Amadeu Clemente; indicou como 
testemunhas: Carlos Roberto Borges, Edmar Meimer e José Angeli; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: perda de dois empregos, dificuldades morais e 
financeiras, constantes perseguições intimidatórias, humilhações, constrangimentos e problemas 
psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3566-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CARLOS ALBERTO TELLES FRANK

Conhecido como Beto; nascido em 26/06/1940 em Pelotas; cabo 
do exército; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB, da 
Frente Armada Revolucionária Popular – FARP e do Movimento 
Revolucionário 26 de Março – MR26; preso de 02/04/1964 a 15/04/1964 no 3º RA 75 CAV de Bagé, de 
24/12/1969 a 24/11/1970 no 3º RA 75 C. MEC. e no DOPS, e de 07/12/1970 a 22/06/1972 no DOPS e 
na Ilha do Presídio; segundo requerente, preso sob acusação de subversão e por ter colaborado com 
os camponeses sem-terra; citou como companheiros de prisão: Vitor Couto, Gustavo Buarque Schiller, 
Mário Cardoso Campos, Miguel Marques, Miguel Vivstov Golobiesck Maslak, Carlos Alberto Tejera 
de Ré, Índio Brum Vargas, Luís Carlos Dametto, Afrânio Francisco Costa, Aírton Antônio Castagno, 
Antônio Carlos Araújo Chagas, Antônio Constâncio de Souza, Antônio Pinheiro Salles, Antônio Osmar 
Carvalho de Assis, Ataídes da Silva Teixeira, Atanásio Orth, Bertulino Garcia da Silva, Calino Ferreira 
Pacheco Filho, Carlos Pereira dos Santos, Carlos Franklim Paixão Araújo, César Augusto Tejera de Ré, 
Claoni Boeira Garcia, Cláudio Boeira Garcia, Cláudio Menegus, Dário Viana dos Reis, Delvis Hutz, Delfino 
Reis, Djalma Alves de Castro, Eloi Martins da Silva, Evaristo Teixeira do Amaral, Félix Silveira Rosa 
Neto, Fernando da Matta Pimentel, Francisco Martinez Torres, Humberto Belvedere Filho, Inácio da 
Silva Mafra, Irgeu João Menegon, Diógenes Sobrosa de Souza, Edemar Meines, José Angelli Sobrinho, 
João Batista Braga, João Batista Costa, João Batista Rita, João Carlos Bona Garcia, Jorge Ficher Nunes, 
Jorge Carlos Resche, José Cleiton da Silva Vanini, José Clovis de Alencastro Fagundes, Isko Kermer, 
Victor Couto, José Roberto Michelazzo, José Ruaro, Luís Antônio dos Santos Aranovich, Orlando Pedro 
Michelli, Paulo de Tarso Carneiro, Paulo Roberto Telles Franck, Paulo Valter Raotke, Raul Jorge Anglada 
Ponte, Rui Gorthe da Costa Falcão, Valdir Isidoro da Silveira, Vanoli Carvalho, Vítor Antônio Letícia, 
Willi Alberto Brancks Dal Zot e Wladimir Neto Ungaretti; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: instabilidade econômica e familiar, 
perseguição política, perda do emprego, sonegação de direitos por órgãos do estado e registro nos 
arquivos do Sistema Nacional de Informações; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer psiquiátrico. 
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Processo: 2939-1200/02-8
Assunto: Indenização

CARLOS ANCHIETA

Nascido em 02/01/1934 em Santo Ângelo; soldado da Brigada Militar; sem vinculação partidária; pre-
so de junho de 1965 a julho de 1965 no 1º Reg. BM em Santa Maria; segundo o requerente, preso sob 
acusação de participar do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Valdemar Nascimento 
dos Santos, Antônio Sebastião dos Santos de Mattos, Nicanor Machado, Obaldo Pinto Vieira, Pedro 
Nascimento dos Santos e Telmo do Amaral Trindade; indicou como testemunhas: Pedro Nascimento 
dos Santos, Telmo do Amaral Trindade e Valdemar Nascimento dos Santos; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e profissio-
nais; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista.

Processo: 2910-1200/02-0
Assunto: Indenização 

CARLOS BELITZ 
 
Nascido em 25/01/1935 em Três Passos; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso em abril 
de 1964 no Clube da cidade de Humaitá; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Medina Bandeira, Kurt Krupp, Brandão Antônio Maria, Milton 
Steinhorst, Luiz Nelson Ceccato e Waldemar Batista; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos e exclusão social; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4232-1200/98-0
Assunto: Indenização

CARLOS BRASIL GOMES DE CAMPOS

Nascido em 22/10/1947 em São Borja; atividade profissional não identificada; participou do Movi-
mento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 16/11/1969 a 09/01/1970 na Delegacia de Polícia de 
São Borja e de 16/01/1975 a 17/01/1975 na Brigada Militar de Santo Ângelo; segundo requerente, 
preso sob acusação de atentado terrorista na casa de um militar do exército e autoria da pichação de 
muros da cidade; citou como companheiros de prisão: João Felix de Campos e Otávio Alberto Gomes 
de Campos; indicou como testemunhas: Adão Lago Pinto, Dalva Maria Lencina, Leontina Lencina, João 
Batista Maciel Braga e Amândio Moraes do Amaral; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e demissão do emprego, por não 
conseguir certidão negativa no DOPS; concedida a indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6992-1200/98-3
Assunto: Indenização

CARLOS CODEVILLA TAVARES (falecido) 

Nascido em 13/01/1923 em São Gabriel; técnico agrícola; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso em 06/04/1964 no Palácio da Polícia em Porto Alegre, em 08/12/1964 no SESME e em 
1971 em locais não especificados; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Flávio Tavares, Lamaison Porto, Sereno Chaise, Tapir Rocha e Zaire Nunes Adão Bonotto; indicou como 
testemunha, Sereno Chaise; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas físicos e psicológicos, o expurgo que sofreu e a dificuldade enfrentada para 
conseguir novo trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 6592-1200/98-0
Assunto: Indenização

CARLOS COLPANI

Nascido em 28/11/1913 em Serafina Corrêa; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 02/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de maio de 1964 a 
novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo o requerente, preso sob acusação de participar e de 
guardar armas do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Antônio Siqueira Côrtes e Jair 
Siqueira; indicou como testemunhas: Jair Siqueira, José Rodrigues dos Santos, José Hertz e Jurema de 
Moura Torres; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
prejuízos morais e materiais; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6246-1200/98-8
Assunto: Indenização

CARLOS CORREA FLORES

Nascido em 24/07/1926 em Santa Maria; auxiliar de produção; sem vinculação partidária; preso de 
30/04/1964 a 05/05/1964 no DOPS e no 3º Batalhão de Guardas, atual 6º Batalhão da Brigada Militar; 
segundo requerente, preso por participar da tentativa de fundação da associação de classe da Refina-
ria de Petróleo Ipiranga; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6476-1200/98-0
Assunto: Indenização

CARLOS FACHI (falecido) 

Nascido em 11/09/1922 em Colorado; proprietário de uma ferraria; sem vinculação partidária; preso 
de 09/04/1964 a 12/04/1964 na Delegacia de Polícia de Santa Bárbara do Sul; segundo o requerente, 
Carlos preso sob acusação de pertencer ao grupo dos Onze; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros e discriminação social; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6880-1200/98-8
Assunto: Indenização

CARLOS FRANKLIN PAIXÃO ARAUJO

Nascido em 18/02/1938 em São 
Francisco de Paula; atividade pro-
fissional não identificada; partici-
pou da Vanguarda Armada Revolu-
cionária Palmares – VAR Palmares; 
preso de abril de 1964 a julho de 
1964 no SESME, de julho de 1970 
a julho de 1972 na OBAN, DOPS e 
Presídio Tiradentes em São Paulo e 
de agosto de 1972 a junho de 1974 
no DOPS, Ilha do Presídio e Presídio 
Central em Porto Alegre; segundo 
documento da CJM, foi incurso no 
Decreto-Lei 314/67, no Decreto-Lei 898/69 e no Decreto-Lei 510/69; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2475-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CARLOS HEITOR GONÇALVES AFONSO ALVES (falecido) 

Nascido em 08/11/1933 em Alegrete; viajante comercial; não mencionou vinculação partidária; preso 
de 24/08/1964 a 29/11/1964 no SESME e no DOPS, e de 03/01/1966 a 24/03/1970 em local não espe-
cificado; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 7°, c/c 4°, inc. II e 16° da Lei 1802/53; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Cláudio Antonio Weyne Gutierrez, Liris Maria 
Berglund Leite, Paulo Afonso, Eni Taluá Tosca, Vitor Hugo Costa, Valdemar Batista dos Santos, Emgdio 
Mariano dos Santos, Vasco Paim Carvalho, Morgado Inácio, Felipe Gutierrez Assumpção, Evita Costa 
Alves e Eulália Maria Costa Alves; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornal, recorte de revista, parte de livro.
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Processo: 6241-1200/98-4
Assunto: Indenização

CARLOS HELMUTH SPERLING

Nascido em 28/02/1934 em Soledade; industriário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 24/04/1964 nas cidades de Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, e de 05/05/1964 
a 07/05/1964 na cidade de Venâncio Aires; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, in-
curso no art. 24° da Lei n° 1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Antônio Carlos Rosa Flores, Frederico Naue, Mario Luiz Borowski, Walter Borges de Mattos, Saladarte 
Almeida Martins, Otacílio Torres Severo e Osvaldo Gass; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos profissionais; concedi-
da indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6819-1200/98-0
Assunto: Indenização

CARLOS JULG FILHO (falecido)

Nascido em 11/06/1939 em Três Passos; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso em meados 
do ano de 1964 na cidade de Humaitá; segundo o requerente, Carlos foi preso por ser suspeito de par-
ticipar do Grupo dos Onze; citou como companheiro de prisão, Kurt Krupp; indicou como testemunhas: 
Kurt Krupp, Gladis Edith Julg, Walter Henrique Juelg, Edi Candoti Lompa, Brandão Antônio Maria, Jar-
delina Marques da Rosa Cavalheiro, Eni Maas, Jaci Schneider Cortes, Geny Herminia Cardozo, José dos 
Santos Júnior, Sadi Marquezin, Julia Gessi Maria e Pedro Soave de Almeida; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e discriminação 
social; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4279-1200/98-7
Assunto: Indenização

CARLOS NAUM SALIM

Nascido em 08/09/1931 em Bagé; médico e prefeito; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em maio de 1964 na cidade de Paim Filho e no Presídio Municipal de Erechim; segundo docu-
mento da Subsecretaria de Inteligência, incurso no art. 24° da Lei 1.802/53; citou como companheiros 
de prisão: Adelino Ampessan, Arlindo Baggio, Alcides Caldart, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, Eu-
clides Antonio Bertuol, Gabriel Conte, Idylio Carlotto, Jandir João Bertuol, Giacomini Valmorbida, Olivio 
Conte, Protasio Vasco, Silvinio Orlandino Bertuol, Luiz Valdemar Beltrame, Napoleão João Baldissera, 
Albino Carlotto, Eduardo Boza e Armando Baggio; indicou como testemunhas: Antonio Baldin, Olivo 
Conte e Adelino José Ampessan; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: renúncia do cargo de prefeito e mudança de cidade para conseguir trabalho; concedida inde-
nização de R$ 10.000,00.
Observações: recorte de jornal.
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Processo: 6645-1200/98-8
Assunto: Indenização

CARLOS ORESTES CALLAGE 

Nascido em 11/05/1919 em Campo Belo – MG; servidor público; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso de 14/04/1964 a 10/06/1964 no SESME; segundo documento da Subsecretaria 
de Inteligência, incurso nos artigos 9° e 10° da Lei n°1.802/53; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6598-1200/98-7
Assunto: Indenização

CARLOS ORZECHOWSKI

Nascido em 19/01/1932 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim e posteriormente em prisão 
domiciliar de maio de 1964 a novembro de 1964; não consta motivo da prisão; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Albino Kusmanski, Leopoldo Morawski e Felis Fiel; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: danos morais, no perío-
do em que ficou detido e prejuízos materiais, com o gasto financeiro para se deslocar semanalmente à 
delegacia para assinar o livro ponto; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 4669-1200/98-8
Assunto: Indenização

CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Nascido em 05/11/1940 em Porto Alegre; funcionário público; participou do Partido Operário Comu-
nista – POC; preso de 06/08/1971 a 20/11/1972 na cidade de Canoas; segundo documento da CJM, 
incurso no art. 36° e no artigo 42° do Decreto-Lei 314/67 e 510/69; não citou companheiros de prisão; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldade de convívio social; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.
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Processo: 6767-1200/98-5
Assunto: Indenização

CARLOS PINTO DA SILVA 

Nascido em 08/05/1942 em Catuípe; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e da 
Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso nos anos de 1964 e 1969 e de maio de 1970 a julho 
de 1970 no DOPS e no SESME; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência,  incurso no art. 
49° do Código de Justiça Militar; citou como companheiros de prisão e como testemunhas: Índio Brum 
Vargas e Irgeu Menegon; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações:  documentos oficiais, recorte de jornal, recorte de revista.

Processo: 2787-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CARLOS PRESTES DE MOURA  (falecido) 

Nascido 07/06/1929 em Carazinho; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 19/04/1964 a 22/05/1964 no SESME e no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Anelise de O. Brandt, Joanna Celda de Moura, 
Sebastião Olegário Haerffner, Ernani José Arend e Luiz G. Vogt Ramos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, desemprego 
e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5576-1200/98-0
Assunto: Indenização

CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SOUZA 

Nascido em 18/10/1947 em Tapes; comerciante; participou da Vanguarda Armada Revolucionária Pal-
mares – VAR Palmares; preso de maio de 1970 a agosto de 1970 no DOPS e na Ilha do Presídio, e de 
julho de 1971 a agosto de 1971 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14°, 23° e 
25° do Decreto-Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Ernane Conter, Claudio, Noé Carvalho 
e Cilon; indicou como testemunhas: Homero Matsdorf, Silvio Luiz Rebelo da Rosa, Silvio Luiz Pereira e 
Dorli Carlos Butes de Abreu; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, correspondência.
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Processo: 1472-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CARLOS ROBERTO SERRASOL BORGES 

Nascido em 03/01/1950 em Rio Grande; estudante; participou da Vanguarda Popular Revolucionária 
– VPR; preso de 12/09/1970 a 27/01/1972 no DOPS e de 10/11/1972 a 29/11/1973 no Presídio Cen-
tral de Porto Alegre; segundo documento da CJM, incurso no artigo 42° do Decreto-Lei 898/69; citou 
como companheiros de prisão: Fritz Hambrecht, Antônio Carlos de Araujo Chagas, Luiz Carlos Dameto, 
Antônio Pinheiro Sales, Edmar Meines e Carlos Alberto Tejera de Ré; indicou como testemunhas: Lísia 
Fernanda da Silva Borges, João Carlos Bona Garcia, Carlos Alberto Telles Frank, Antônio Carlos de Araú-
jo Chagas, Paulo Roberto Telles Frank, Afrânio Batista Costa, João Batista Costa, Malde Cresqui, José 
Claiton da Silva Vanini e Antonio Osmar Carvalho de Assis; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, perseguição política, profissional e so-
cial; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 6481-1200/98-8
Assunto: Indenização

CARLOS RODRIGUES SOUTO (falecido) 

Nascido em 03/09/1912 em São Gabriel; marceneiro; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de abril de 1964 a junho de 1964 no Presídio de São Gabriel e no SESME; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Walmir Divério Pires, Odayr 
Honorino da Silva Guedes e Luiz Deodoro Barcellos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas de saúde; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 6553-1200/98-3 
Assunto: Indenização

CARLOS TIC

Nascido em 09/09/1922 em Casca; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 12/05/1964 a 13/05/1964 no Posto da Polícia Florestal na cidade de Planalto; segundo o reque-
rente, preso para ceder informações dos armamentos e do esconderijo dos guerrilheiros que lutavam 
pela derrubada do governo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino 
Reginatto, Setembrino Damin e Willy Valdelirio Picolotto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4726-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CARMEN MARTIN LOPES

Nascida em 27/11/1945 em São Paulo – SP; estudante; 
participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; presa de 
01/02/1973 a março de 1973 no DOPS e de março de 1973 a 
outubro de 1973 no DOI-CODI em São Paulo – SP; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiros de prisão e tes-
temunhas: Carlos Franklin Paixão Araújo, Eloi Martins e Erno 
Zimpel; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, transtornos psicológicos; con-
cedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: parecer psiquiátrico, correspondência.

Processo: 5483-1200/98-6
Assunto: Indenização 

CAROL MAJEWSKI

Nascido em 23/05/1930 em Encruzilhada do Sul; bancário e advogado; participou do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 10/04/1964 a 07/05/1964 
no SESME, preso por uma noite na cidade de Palmeira das Missões e outra noite na cidade de Ijuí; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e familiares, o que 
acarretaram a morte de seu primeiro filho, pois sua esposa estava grávida no momento em que o re-
querente foi preso e ela correu risco de vida; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 4965-1200/98-1
Assunto: Indenização

CECILIA DALPIAZ 

Nascida em 14/10/1934 em Osório; professora; não mencionou vinculação partidária; esteve em pri-
são domiciliar do ano de 1976 até o ano de 1988; não consta motivo da prisão; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Julio de Lucca, Luiz Roberto Dalpiaz Rech, Maria Luiza Soares 
Claussen, Antônio Carlos Correia de Mello Filho, Adelina Lourenço Pasian, Alvaro Novais Filho e Amé-
rico Copetti; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, parte de jornal. 
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Processo: 7063-1200/98-4
Assunto: Indenização

CELESTINO GIULIANI (falecido) 

Nascido em 12/03/1921 em Dona Francisca; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso no ano de 1964 em Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lucia Winck, Helio Roque Balem, Noemy Brizolla 
Ferreira, Darci Antônio Mariotti e Ernesto Tiesca; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e isolamento social; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.

Processo: 2254-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CELSO SOARES LEAL (falecido) 

Nascido em 02/04/1936 em Lavras do Sul; funcionário do Porto de Rio Grande; participou do Sindicato 
dos Trabalhadores nos Serviços Portuários de Rio Grande; preso de abril de 1964 até o ano de 1965, de 
forma intercalada, por várias vezes; segundo requerente, Celso foi preso por participar do Sindicato e 
de uma paralisação no navio Rubens; não citou companheiros de prisão; citou como testemunhas: Tar-
ciso Luiz Teixeira, Clóvis Victoria, Maria Freitas Beker, Aurea Olina Machado de Almeida e Cleusa Maria 
Lopes Tavares; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: persegui-
ção, problemas psicológicos e dificuldade de conseguir documentação para fins de trabalho; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5819-1200/98-2
Assunto: Indenização

CESAR AUGUSTO TEJERA DE RÉ

Conhecido como Dirceu; nascido em 13/10/1946 em Alegrete; industriário; participou da Vanguarda 
Popular Revolucionária – VPR; preso de 18/01/1971 a abril de 1971 no DOPS, de abril de 1971 a setem-
bro de 1971 no 6º Regimento de Cavalaria de Alegrete e de setembro de 1971 a 10/04/1972 na Ilha do 
Presídio em Porto Alegre; segundo documento da CJM, denunciado e incurso no Decreto-Lei 898/69, 
tendo sido absolvido em 10/11/72, por insuficiência de provas; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Antonio Carlos de Araujo Chagas, Carlos Alberto Tejera de Ré, Edemar 
Meimes e José Angeli Sobrinho; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequ-
ências da prisão: problemas físicos, psicológicos e demissão da Embratel por justa causa, gerada pelo 
abandono de cargo; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6857-1200/98-1
Assunto: Indenização

CESAR CONTURSI

Nascido em 29/11/1950 em Porto Alegre; estudante; participou do Partido Comunista do Brasil – PC 
do B; preso de 20/08/1970 a 10/09/1970 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso no Decreto-
-Lei 898-69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antonio Losada e Tarso 
Genro; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
a perda de vários empregos por ter sido processado por subversão e outros constrangimentos por 
constar crime contra a segurança nacional em seus antecedentes criminais; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2506-1200/02-1
Assunto: Indenização

CÉSAR CRESQUI 

Conhecido como Zeca e Macedo; nascido em 17/07/1953 em Ibaiti – PR; estudante e lavrador; par-
ticipou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 13/12/1970 a abril de 1971 no DOPS; 
segundo documento da CJM, preso por subversão e indiciado em Inquérito Policial; citou como com-
panheiros de prisão: Carlos Tejera de Ré, Cesar Tejera de Ré, Carlos Borges, Luiz Dameto, Antonio 
Pinheiro Sales, Diogenes Sobrosa, Antonio Carlos Chagas, Paulo Valter Hadcke, Joca (Brillo) e Mailde 
Cresqui; indicou como testemunhas: Carlos Tejera de Ré, Luiz Damento e Carlos Borges; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicoló-
gicos, abandono do curso que fazia na escola técnica e demissões sem justa causa de seus empregos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo psiquiátrico.

Processo: 2961-1200/02-1
Assunto: Indenização

CESAR LUNARDINE DO AMARAL

Nascido em 29/09/1974 em São Borja; atividade profissional não identificada; não mencionou vincu-
lação partidária; o requerente não foi preso, mas solicitou indenização por ter sofrido danos de ordem 
psicológica, devido à prisão de seu pai, o Sr. Roque Silva do Amaral; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunha, Décio Penafirme Teixeira; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão do pai, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadra-
mento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3663-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CESTILIO SARTORETTO (falecido)

Nascido em 16/11/1908 em Veranópolis; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 23/04/1964 
a 20/05/1964 na Localidade de São José; segundo requerente, Cestilio foi preso pelo Grupo dos Onze; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Rosa Alexi Sartoretto, Fabrício Lemes 
de Oliveira, Pedro Luis Machado e Antenor de Amaral; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades financeiras; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2547-1200/02-1
Assunto: Indenização

CEZAR AUGUSTO PRATES PEREIRA DA SILVA 

Nascido em 02/06/1945 em Cachoeira do Sul; estudante; sem vinculação partidária; preso de 
08/07/1972 a 12/07/1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão 
e testemunhas: Calino Ferreira Pacheco Filho, Golmir Gejfinbein e Rita Susane Simon; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedi-
da indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7010-1200/98-7
Assunto: Indenização

CHNODOMAR REINOLDO FERNANDES SPIEGELBERG

Nascido em 08/05/1929 em Cerro Branco; vendedor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/04/1964 a 08/05/1964 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jaime Roberto P. Saraiva, Ivo Otalicio Rodrigues, 
Flori Luiz Gomes e Gilberto Moraes de Melo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, dificuldades financeiras e preconceitos en-
frentados pela família; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2965-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CICERO AVELAR DA ROCHA (falecido)

Nascido em 28/11/1907 em Soledade; alfaiate; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; pre-
so de 21/04/1964 a 01/06/1964 no SESME; segundo requerente, preso sob acusação de prática de 
filiação a partido político de esquerda e prática de atos atentatórios contra a Ordem Social; não ci-
tou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Luiz Gonzaga Vogt Ramos; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo psicológico e moral, prejuízo financeiro, 
fechamento da sua alfaiataria e mudança para a cidade do Rio de janeiro; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6851-1200/98-5
Assunto: Indenização

CID BIVAR DA ROCHA (Falecido) 

Nascido em 03/11/1910 em Soledade; distribuidor de panfletos e jornais; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso em 01/04/1964 na cidade de Carazinho, posteriormente permanecendo 
por 30 dias em prisão domiciliar; segundo requerente, Cid foi preso por pertencer ao PTB e por traba-
lhar pelo Governo João Goulart e pela democracia; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Gomercindo Nicolli e Victor Machado; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e profissionais; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, conce-
dida indenização de R$10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2512-1200/02-2
Assunto: Indenização 

CIRLEY ALVES RAMOS

Nascido em 14/01/1936 em Porto Alegre; tenente da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 26/11/1964 a 20/12/1964 no 1° Batalhão Guardas; segundo requerente, pre-
so e expurgado por subversão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Emílio 
João Pedro Neme e Maildes Alves de Mello; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicossomáticos, psicológicos e profissionais; concedida indenização de 
R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6965-1200/98-6
Assunto: Indenização

CLAONI BOEIRA GARCIA 

Nascido em 14/09/1948 em Tapes; atividade profissional não identificada; simpatizante da Vanguar-
da Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 08/05/1970 a 02/10/1970 no DOPS e 
na Ilha da Pólvora em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Clair Boeira Garcia, Jorge Antonio Freitas Rodrigues e Nildes Inácio de 
Souza; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: constrangimento 
ao longo de uma vida, pois foi considerado bandido e terrorista na comunidade em que vivia, restri-
ções de crédito e dificuldade de acesso as atividades políticas e econômicas; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6440-1200/98-8
Assunto: Indenização

CLARI IZABEL DEDAVID FAVERO

Nascida em 27/11/1949 em Caxias do 
Sul; professora; participou da Vanguar-
da Armada Revolucionária Palmares 
– VAR Palmares; presa de 09/09/1970 
a 17/09/1970 no DOPS; segundo docu-
mento da Subsecretaria de Inteligên-
cia, presa por pertencer a Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares no 
município de Nova Aurora; citou como 
companheiros de prisão: Luiz Andréa 
e Gustavo Buarque Schiller; indicou 
como testemunhas: Luiz Andréa, Cata-
rina Dedavid Tonietto, Belony Gonçal-
ves e Orlando Pedro Michelli; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos, perda 
do emprego, exílio durante treze anos, 
roubo de seus pertences pessoais por 
parte da polícia e aborto de seu primei-
ro filho; concedida indenização no va-
lor de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. 
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Processo: 5629-1200/98-8
Assunto: Indenização

CLARO LUIZ DE FREITAS

Nascido em 19/09/1937 em Pelotas; engenheiro agrônomo; participou do Partido Comunista do Brasil 
– PC do B; preso de 02/06/1971 a 03/06/1971 no DOPS; segundo requerente, o motivo alegado pelos 
agentes do DOPS, foi por sua participação no PC do B; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Silvia Wellausen Dias de Freitas, Cláudio Martins da Silva e Laécio Nunes e Nunes; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6896-1200/98-6
Assunto: Indenização

CLAUDI COGO

Nascido em 22/08/1935 em Nova Esperança do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 21/04/1964 a 19/05/1964 no 2º GAC, hoje 19º GAC; não consta motivos da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Brasil Afonso Guerim, Agenor 
Rosa, Valdir Lamberti Trombine, Belarmino Pacheco de Vargas e Albertina Luíza Cadó Locateli; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos 
e prejuízos econômicos, foi discriminado e as pessoas que faziam negócios com ele, eram vigiadas e 
ameaçadas pela polícia; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado provimen-
to ao recurso.
Observações: documentos oficiais, parecer psicológico.

Processo: 5272-1200/98-5
Assunto: Indenização

CLAUDINO BERNARDI (falecido)   

Nascido em 1919 em Farroupilha; comerciante e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 21/05/1964 a 25/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em prisão domici-
liar de maio de 1964 a novembro de 1964; segundo requerente, preso por motivos políticos e por ser 
considerado subversivo e participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Delisia Tussi Bernardi, Rosalino Piazza, Fidelis Menegazzo e Orestes Tussi; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos, prejuízos financeiros, materiais, discriminação por parte da sociedade e teve seu mandato de 
vereador cassado; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2662-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CLAUDINO GIRARDO BORDIN

Nascido em 10/06/1918 em Guaporé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 16/04/1964 na cadeia de Frederico Westphalen; segundo requerente, preso 
por ser integrante do PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Santo Piaia; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psico-
lógicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6691-1200/98-6
Assunto: Indenização

CLAUDINO JOSE DALMOLIN

Nascido em 22/04/1929 em São João do Polêsine; comerciante e vice-prefeito; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 21/05/1964 a 31/05/1964 na cidade de Faxinal do Soturno; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Roberto 
Calegari e Dirceu José Guarienti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequ-
ências da prisão: problemas psicológicos e discriminação social perante a sociedade; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de 
revisão, concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, raio x. 

Processo: 6353-1200/98-0
Assunto: Indenização

CLAUDINO NUNES (falecido)

Nascido em 18/12/1929 em Pelotas; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 20/04/1964 a 18/08/1964 no Presídio Militar e de 27/11/1964 a 22/12/1964 no 3º Batalhão de 
Caçadores; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e 
expulsão das fileiras da Brigada Militar; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 6113-1200/98-6
Assunto: Indenização

CLAUDIO ALBERTO MANN

Nascido em 03/11/1946 em Jaguari; estudante; sem vinculação partidária; preso de 10/11/1967 
a 18/11/1967 no DOPS, preso em 11/11/1967 no Pol. Exército de Porto Alegre e de 18/12/1969 a 
19/12/1969 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Norberto Bo-
zetti; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos por Marco Aurélio da Silva 
Reis; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e dificuldades de conseguir 
emprego; concedida indenização no valor de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2825-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CLAUDIO ANTONIO WEINE GUTIERREZ

Nascido em 15/08/1948 em Porto Alegre; estudante; participou da Aliança Libertadora Nacional – ALN 
e da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso em 10/05/1968 por aproximadamente três se-
manas no DOPS, de 27/12/1968 ao início de fevereiro de 1969 no DOPS e de 13/11/1969 até janeiro 
de 1970 no Uruguai; segundo requerente sua primeira prisão foi devido a ter encaminhado ao diretor 
do Colégio Estadual Júlio de Castilhos um abaixo-assinado pedindo a reabertura do Grêmio, pois era 
dirigente da UGES; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perseguições contínuas ao longo de 
sua vida e tensão em países como o Chile e o Uruguai; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico. 

Processo: 3163-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

CLAUDIO DOS SANTOS

Nascido em 14/10/1934 em Taquara; mecânico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS e de 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arnaldo Hugo Baum, 
Dejalmo Oerle, Edir Inacio da Silva e Nicanor Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, financeiros e perda do emprego; concedida indeni-
zação de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4171-1200/98-7
Assunto: Indenização

CLAUDIO JORGE HOMRICH

Nascido em 29/04/1943 em São Pedro do Sul; estudante e funcionário do Banco Nacional do Comércio; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 25/10/1966 a 26/12/1966 no 7º Regimento 
de Infantaria de Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso no art. 24 da Lei nº 1.802/53; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: dificuldades financeiras, perda do emprego, danos 
morais, patrimoniais e problemas psíquicos; processo sem suma de decisão.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7121-1200/98-0
Assunto: Indenização

CLAUDIO MARIA RICARDO

Nascido em 31/05/1947 em Jaguarão; estudante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
da Aliança Republicana Socialista – ARS; preso em maio de 1964 na Enfermaria Militar de Jaguarão, 
preso no ano de 1965 no DOPS e na DP de Camaquã, e outras detenções em locais não especifica-
dos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz 
Evaristo Vieira Neto, Iguatemi Freitas Coitinho e Sérgio Pacheco da Costa; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos cometidos por Aragon, Albuquerque e Pedrão; mencionou como consequências da pri-
são: problemas físicos, psicológicos, aposentado com trinta e três anos por invalidez e perda de cargo 
público no Banrisul e no DCT devido a não possuir a atestado de ideologia política; concedida indeni-
zação de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6408-1200/98-2
Assunto: Indenização

CLAUDIO MENEGUZ

Nascido em 27/01/1946 em Garibaldi; estudante; participou da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; preso de 29/06/1970 a 20/12/1972 na cidade de Porto Alegre; segundo 
documento da CJM, incurso nos artigos 14°, 23°, 25° e 45°, I, do Decreto-Lei 898/69; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antonio Osmar Carvalho de Assis, Calino Ferreira 
Pacheco Filho, Ademir Antonio Bacca e Paulo Moretto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2721-1200/02-8
Assunto: Indenização

CLAUDIO NEY FERRAO (falecido) 

Nascido em 09/03/1941 em Santa Maria; funcionário público; participou do Partido Comunista do 
Brasil – PC do B; preso de 24/05/1966 a 08/06/1966 e de 06/10/1966 a 18/01/1967 no 7º RI e no 29º 
BLGO, após julgamento, condenado a mais um ano de prisão no Regimento Mallet em Santa Maria; 
segundo requerente, Claudio foi preso devido ao seu envolvimento político; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Marcelo Ferrão, Hugo Ferrão, Vilmar Ferrão, Dair Santana, 
Wanderley Nunes e Arivaldo Severo da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, mudança de cidade, venda dos bens 
e afastamento da família; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista, laudo médico.

Processo: 2666-1200/02-0
Assunto: Indenização

CLAUDIO ROBERTO FLORIO PEDROSO ORTIZ 

Nascido em 25/06/1941 em Porto Alegre; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB, do Grupo dos Onze e da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; 
preso de 20/06/1969 a 21/06/1969 na Brigada Militar de Porto Alegre, de 19/09/1969 a 21/09/1969 
no DOPS e de 04/12/1971 a 05/12/1971 na Prisão para Agentes a Paisana; segundo requerente, preso 
sob acusação de integrar o Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Luiz Paulo Silveira Martins, Waldir Bitencourt Saldanha e Celmar Vieira Dornelles; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, 
dificuldades financeiras e a perda do emprego público, em junho de 1972;  pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, laudo psiquiátrico.

Processo: 6579-1200/98-6
Assunto: Indenização

CLAUDIO ROMERO DA SILVA BORGES

Nascido em 27/01/1946 em Porto Alegre; marceneiro; não mencionou vinculação partidária; preso de 
07/04/1964 a 09/04/1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Hélio Ricardo Carneiro da Fontoura, Geraldo Fabres Henriquez dos Santos 
e José Newton Machado; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da pri-
são, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7646-1200/98-8
Assunto: Indenização (Revisão)

CLEMENTE FRANCISCO VASSOLER (falecido)

Nascido em 1914 no estado do Rio Grande do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de Erval Grande e posterior-
mente de maio de 1964 a novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso por ter 
assinado a lista do Grupo dos Onze e também para prestar mais esclarecimentos sobre os integrantes 
do grupo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Amaury Darcy Bisognin, 
Alexandre Fedelle Marcon, Raul Molossi, Joaquim Sotoriva, Pedro Sotoriva e Arlindo Coppi; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos, prejuízos morais e materiais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6884-1200/98-9
Assunto: Indenização

CLEMENTINO FELES FERREIRA (falecido)

Nascido em 14/11/1928 em Faxinal do Soturno; sargento da brigada militar; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 04/04/1964 a 19/04/1964 e de 20/04/1964 a 15/10/1964 no 1º 
RPR Montada de Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Cel Nelson Amorelli Viana, Honorival Henrique Bessa e Octávio Thomasi Filho; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos, perda do emprego e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro. 

Processo: 6651-1200/98-9
Assunto: Indenização

CLETO DOS SANTOS

Nascido em 25/06/1935 em Nonoai; atividade profissional não identificada; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB e da União da Juventude Comunista - UJC; preso em abril de 1964 no Desta-
camento da BM/DP de Nonoai e no 3º RC da PM de Passo Fundo, de outubro de 1964 a novembro de 
1964 no 8ª DPA e no SESME, e no ano de 1967, na Reserva Florestal de Nonoai; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo de Araujo Pinto, Valmor Mâ-
nica Canelles, Ferdinando Bringhenti, Marco Antônio da Silva Klassman e Carlos Franklin Paixão Araújo; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físi-
cos, psicológicos, financeiros e familiares; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, diploma. 
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Processo: 2398-1200/02-7
Assunto: Indenização 

CLOVIS BOEIRA GOULART

Nascido em 15/03/1941 em Vaca-
ria; estudante; participou do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 05/04/1964 na Dele-
gacia de Polícia de Carazinho e 
de 06/04/1964 a 30/04/1964 em 
prisão domiciliar; segundo reque-
rente foi preso por pertencer ao 
Partido Trabalhista Brasileiro e acu-
sado de ser suspeito de atividades 
comunistas e de atos subversivos, 
de ser instrutor de guerrilhas com 
bombas molotov e de participar de um grupo de ataque e instrução com preparação para o dia 13, 
quando presumivelmente dedicar-se-ia a instrução avançada de comunismo, e de fazer pronuncia-
mento subversivo na Rádio de Carazinho na noite de 01 de abril; não citou companheiros de prisão; in-
dicou como testemunhas: Gumercindo Nicolli e Vitor Machado; alegou ter sofrido maus-tratos come-
tidos por Paulo Pedro Magalhães; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
dificuldade para arrumar emprego e mudança de Carazinho para Porto Alegre; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6955-1200/98-4
Assunto: Indenização

CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA 

Nascido em 13/03/1939 em Ijuí; estudante; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB e do 
Movimento Estudantil; preso no mês de abril de 1964 na cidade de Porto Alegre; segundo requerente 
foi preso por ser considerado subversivo, devido a ter liderado um grupo de estudantes brasileiros que 
foram para Cuba em um navio fretado pela União Soviética para o encontro internacional de estudan-
tes; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lauro Hagmann, Jaime Rodrigues, 
Cláudio Roberto Zoratto D’Aflito Casaccia e Newton Burmeister; alegou ter sofrido maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 159

Processo: 2709-1200/02-6
Assunto: Indenização

CLOVIS MORAES RODRIGUES

Nascido em 03/06/1919 em Santa Maria; metalúrgico e deputado estadual; participou do Partido Co-
munista Brasileiro – PCB; preso de maio de 1965 a junho de 1965 no DOPS, na Polícia Militar de Por-
to Alegre e no 7º Regimento de Infantaria de Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Honório Campos Peres, João Baptista Aveline e 
Valdemar Severo Marques; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, perseguição e vigia da polícia; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7555-1200/98-9
Assunto: Indenização (Revisão)

CLOVIS RODRIGUES PORTINHO

Nascido em 15/08/1950 em Porto Alegre; professor; sem vinculação partidária; preso em setembro 
de 1971 e novembro de 1971 no Quartel da Rua Luiz Afonso em Porto Alegre e em março de 1972 
no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: demissão das es-
colas que lecionava e após se recolocar no mercado de trabalho como guarda municipal da Prefeitura 
de Porto Alegre, foi considerado inapto para a função e passou por dificuldades financeiras; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parte de livro. 

Processo: 2555-1200/02-8
Assunto: Indenização

COLDOMIRO RIBAS GUEDES

Nascido em 25/08/1938 em São Borja; agricultor; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB e do Grupo dos Onze; preso de outubro de 1964 a novembro de 1964 no Posto da Brigada Militar 
no Bairro do Passo, de agosto de 1965 a setembro de 1965 no 2º RC MEC e de dezembro de 1966 a 
janeiro de 1967 no 2º RC MEC; segundo requerente, foi preso por motivações políticas; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Salvador Trindade Goulart, Hugo Rubim Pereira, 
Joel Carlos Gomes da Silva e Martin Castilho; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6373-1200/98-3
Assunto: Indenização

CRILLE BASSO (falecido) 

Nascido em 08/12/1918 em Dona Francisca; construtor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 09/05/1964 a 21/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Odilon Baggio, Egidio Bernardo Arcego e Hilário 
Basso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, dificul-
dades econômicas pelo fim dos contratos entre sua empresa e a prefeitura de Paim Filho; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações:  documentos oficiais.

Processo: 6871-1200/98-9
Assunto: Indenização

CUSTODIO MARTINS (falecido) 

Nascido em 15/10/1935 em Butiá; bancário; participou do Movimento Trabalhista Renovador – MTR; 
preso de 21/04/1964 a 02/06/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Marques dos Santos, Jorge Dorneles, Inecy Silva Santos, 
Gerino Lucas e Antonio Carlos de Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e demissão efetivada pelo Banco Agrícola Mercantil 
após sua libertação; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6738-1200/98-2
Assunto: Indenização

CYRANO SAVINIANO DE ARAUJO 

Nascido em 22/08/1915 em Passo Fundo; topógrafo; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de abril de 1964 a junho de 1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: José Rosibio Filho, Maria José Selfon, Hero Araújo Pá, Neda 
Lougo, Rubens Braz, Sandra Marcos, Danilo Valério, Cirena M. Braz, Décio Souza, Eunice Maier, Paulo 
G. Silveira, José Bonete, Pedro A. Rosito, Carlos Calage, Jader Domingues, Tadeu Haug, Julieta M. Bas-
tos, Alberto Campezato, Carlos A. Petruci, Ivo Amaral e Vasco Prado; declarou não ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psíquicos; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
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Processo: 3665-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DAJIR LUIZ ELLY (falecido)

Nascido em 28/01/1930 em Tapejara; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 23/04/1964 a 
25/05/1964 por lideres do movimento do Grupo dos Onze na localidade de Linha São José; segundo 
o requerente, foi preso para integrar ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Elza Maria Zanovello, Deodato Antonio Del Col e Lauro Rodrigues da Silva; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psi-
cológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 2664-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DALMIRO DA ROSA 

Nascido em 04/02/1922 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 27/05/1964 a 28/05/1964, de 03/07/1964 a 05/07/1964 e em 06/08/1964 na Delegacia de Po-
lícia de Frederico Westphalen, no mês de julho de 1964 prestou depoimento no Quartel em Ijuí e foi 
três vezes até a 3ª Infantaria de Guerra de Santa Maria para responder Inquérito; segundo requeren-
te, preso por ser apontado como membro do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: 
José Alves de Oliveira, Alcides Antonio da Silva, João Manoel de Freitas Garcia, Odario José de Simas, 
Elmiro da Costa Avila, Leonido da Costa Avila, Moacy Camargo da Roza, Tristão Antonio de Mattos e 
Adão Martins; indicou como testemunhas: José Balestrin, Dourival Bonadiman, Jose Alves de Oliveira, 
João Balestrin, Tristão de Mattos, Santo Piaia, Leonor Ficagna, Albino Buzatto, Augusto Tagliapetra e 
Dyonisio Cerutti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e prejuízos econômicos; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao 
recurso, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5306-1200/98-1
Assunto: Indenização

DALTRO FIORAVANTE PASSOS (falecido) 

Nascido em 17/10/1933 em Três Passos; funcionário dos Correios; participou do Grupo dos Onze e 
do Movimento Guerrilheiro de Três Passos; preso de abril de 1964 a novembro de 1964 na cidade de 
Palmeira das Missões, de abril de 1965 a maio de 1965 na cidade de Santa Rosa e de setembro de 1965 
a junho de 1966 nas cidades de Santa Maria e Palmeira das Missões; não consta motivo da prisão; ci-
tou como companheiros de prisão: Eugênio Castagna, Walmir Taborda, Oscar Padilha, Orlando Frizzo, 
Benjamin Osório, Altino Estanislau de Souza, Fioravante Gonçalves Leite, Maneco, Walter Arbo, Euzé-
bio Dorneles, Rômulo Corrêa e Arno Burmann; indicou como testemunha, Eugênio Castagna; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
financeiros; concedida indenização de R$ 25.000,00.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979162 |

Processo: 6853-1200/98-0
Assunto: Indenização

DALTRO VALMIR SILVEIRA (falecido) 

Nascido em 06/11/1943 em Canguçu; comerciante; sem vinculação partidária; preso em abril de 1964 
no município de Encruzilhada do Sul; segundo requerente, Daltro foi preso por ser irmão de Epami-
nondas Silveira, correligionário de Brizola, e por ter relações de amizade com Wilson Duarte e Higino 
Peixoto, suspeitos de estarem escondendo armas para a resistência ao regime; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Anilton Francisco Prestes, Zeni Santos Silva e Wilson Duarte; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psi-
cológicos e preconceito da comunidade, que diante dos acontecimentos, deixou de comprar em seu 
comércio; concedida indenização de R$ 20.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 5831-1200/98-4
Assunto: Indenização

DALVIR PEREIRA

Nascido em 28/07/1940 em Cachoeira do Sul; policial militar; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso no ano de 1970 no Quartel dos Bombeiros da cidade de Cachoeira do Sul e por três 
dias, em fevereiro de 1971, no QG da Brigada Militar em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Joacyr Correa de Mendoza, Valdeci Lo-
pes dos Santos e Antonio Carlos Pereira da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e familiares; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4570-1200/98-7
Assunto: Indenização

DANIEL FREITAS DE OLIVEIRA (falecido) 

Nascido em 18/05/1923 em Cruz Alta; sapateiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso por alguns dias, no ano de 1964, nas cidades de 
Seberi e Ijuí; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Harry Luersen e Ediber-
to Schimidt; indicou como testemunhas: Erico Schmidt, Egon Schimidt, Ediberto Schimidt, José Jardres 
Ramos, Glenio Cassel da Rocha, Arno Zike, Walter Castro, Ludovico Calegaro, Telmo Zike e Edacilda de 
Bairros Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos, venda de sua sapataria e mudança para a cidade de Palmeira das 
Missões; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2862-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DANILO ADÃO BONOTTO 

Nascido em 14/12/1929 em Porto Alegre; agente fiscal da Fa-
zenda Estadual; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso em 05/04/1964 na Delegacia de Santa Bárbara, ain-
da durante o ano de 1964, foi preso por trinta dias no SESME 
e em abril de 1969, preso por dez dias, no DOPS; segundo o 
requerente, preso porque teria intentado contra o regime; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicológicos e dificuldade para 
conseguir emprego; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: recorte de jornal, parte de livro, cartas escritas 
pelo requerente ao Ministério da Justiça.

Processo: 6991-1200/98-0
Assunto: Indenização

DANILO GROFF

Nascido em 26/02/1934 em Passo Fundo; farmacêutico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB, do Movimento Nacionalista Revolucionário – MNR, da Frente Armada Revolucionária Popular 
– FARP e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso no ano de 1965 e de janeiro de 1967 a 
fevereiro de 1967 no DOPS e no Quartel da Polícia do Exército em Porto Alegre; segundo documento 
da CJM, incurso no Decreto-Lei 1802/53 e 314/67; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida in-
denização de R$ 20.000,00.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 6401-1200/98-3
Assunto: Indenização

DANILO MERIS ESCORTEGANHA (falecido)

Nascido em 23/04/1928 em Maximiliano de Almeida; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Bonifácio de Mattos, Pedro 
Pagno e Deoclecio Plinio Barancelli; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos, que levaram Danilo ao suicídio no ano de 1998; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4098-1200/98-1
Assunto: Indenização

DANILO OLTRAMARI (falecido)  

Comerciante e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 22/04/1964 a 
24/04/1964, de 21/05/1964 a 25/05/1964, de 23/07/1965 a 30/07/1965, de 12/09/1966 a 29/09/1966 
e de 07/02/1967 a 26/02/1967 no Presídio Municipal de Erechim; segundo requerente, Danilo foi 
preso sob acusação de ser chefe do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Padre Maurício Lise, Angelo Luiz Caleffi, Iradir Pietroski, Tereza Bergamaschi, Elza Sam-
paio, Osvaldo Marcon, Ernesto S. Meneghetti, Pedro Dassoler e Lourdes D'Agostini Oltramari; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: cassação de seu manda-
to, decadência de seu comércio, problemas psicológicos e problemas físicos, que o levaram a morte; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6842-1200/98-6
Assunto: Indenização

DANILO OSWALDO SULZBACH 

Nascido em 15/06/1932 em Augusto Pestana; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em meados do ano de 1964 no Quartel de Ijuí; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Evanir Vaz Sulzbach 
e Mirton Wilmar Heinen; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6976-1200/98-0
Assunto: Indenização

DARCI DAVILA

Nascido em 25/05/1948 em Santo Antônio da Patrulha; tabelião; sem vinculação partidária; preso de 
28/06/1968 a 29/06/1968 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Nelson Heller, Francisco e Gilberto Hassen; indicou como testemunhas: Francisco de Assis de Almeida 
e Nelson Heller; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e a perda do emprego no Tabelionato em que trabalhava; pedido inde-
ferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido 
de revisão, negado provimento ao recurso.
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Processo: 6503-1200/98-7
Assunto: Indenização

DARCI JOSE CORBELLINI

Nascido em 23/08/1935 em Lajeado; advogado e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 12/05/1964 a 14/05/1964 no Presídio de Lajeado; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Ervin Spalding, Osvaldo Feier, Hans 
Cremer e Dalton De Bem Stumpf; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicológicos e profissionais; concedida indenização de R$ 10.000,00.

Processo: 7009-1200/98-0
Assunto: Indenização

DARCILO IVO GIACOMAZZI (falecido) 

Nascido em 15/06/1922 em Getúlio Vargas; cooperativista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso em março de 1964 no SESME; segundo requerente,  Darcilo foi preso por ser cooperati-
vista e filiado ao PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Sadi Tagliari e 
Meirelles Duarte; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: cas-
sação de direitos políticos e problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00, pedido 
de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2418-1200/02-0
Assunto: Indenização 

DARCY BATISTI 

Nascido em 06/11/1934 em Estrela; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 15/05/1964 a 17/05/1964 na Brigada Militar, no 1° R.P.R. Montada, no 1° Esquadrão Pelotão de 
Vigilância Florestal de Planalto e, posteriormente, em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, Idílio Zamim, Antô-
nio Domingos Balestrin, José Carlos Pompeo Oliveira e Alvide Marchiori; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indeniza-
ção de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4561-1200/98-8
Assunto: Indenização

DARCY BERNY CARRET 

Nascido em 26/07/1921 em Pelotas; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso de 09/04/1964 a 29/05/1964 no 9° RI ou 9° Batalhão de Infantaria Motorizada – 9° 
BIM em Pelotas; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Manoel Alves de 
Oliveira, Vicente Martins Real, Amauri Alfredo Gomes Arruda, Edilberto da Costa Amaral, Edgar José 
Curvello, Getúlio Pereira Dias, Benjamin dos Santos Pereira, Saad Amim Salim, André Pereira Filho, Irio 
Schwarns, Enio F. Unfer, Jadir Bandeira, José Alves Pereira, Itatiaia Itagiba Telles, Enamar Xavier Alves, Altivo 
Lima, Odilon Garcia, Elson Bitigaray, Francisco Orlando de Souza, José Santos e Joaquim Luiz Carpinter; in-
dicou como testemunhas: Francisco Elifalete Xavier, Sirlei Oliveira Xavier e Obeto Borges; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferi-
do face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6427-1200/98-3
Assunto: Indenização

DARCY JOSÉ DOS SANTOS MARIANTE (falecido)

Nascido em 29/11/1928 em Caxias do Sul; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de janeiro de 1965 a fevereiro de 1965 no 1° Batalhão da Polícia Militar 
em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunhas: Maildes Alves de Mello, Itaboray Pedro de Barcellos, José Angelo Lucas Dutra, José Hilário 
Ayala Retamozo e Dias Francisco Firenzano; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quência da prisão, problemas psicológicos, que levaram Darcy ao suicídio; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 4782-1200/98-0
Assunto: Indenização

DARCY LUIZ BERTUOL

Nascido em 05/12/1929 em Caxias do Sul; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 
a 09/05/1964 na Delegacia de Polícia de Paim Filho e no Presídio de Maximiliano de Almeida, e de 
09/05/1964 a 15/05/1964 no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Raphael Bertuol, Euclides Antônio Bertuol, Silvino Orlandino Bertuol, Jardim 
Bertuol e Protásio Vasco; indicou como testemunhas: Arlindo Baggio, Alcides Caldart, Egídio Bernardo 
Arsego, Euclides Antônio Bertuol, Luiz Valdomiro Beltrame, Napoleão João Baldissera, Silvino Orlandi-
no Bertuol, Protásio Vasco, Idilio Carlotto, Giacomin Valmórbida e Eloi José da Rocha; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 167

Processo: 6024-1200/98-2
Assunto: Indenização

DARCY ROSA 

Nascido em 26/05/1923 em Pinheiro Machado; radialista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 07/04/1964 a 08/04/1964 no 3° Regimento de Artilharia de Bagé e no DOPS, e quinze 
dias depois, foi levado ao SESME, onde permaneceu preso por aproximadamente três meses; segundo 
documento da CJM, incurso nos arts. n° 9 e 11º, § 3°, letra “a”, 12 e 13 da Lei 1802/53; citou como 
companheiros de prisão: Élida Rodrigues Costa, Wilson Afonso K. dos Santos, João Bosco Abero e Ilka 
Pegas; indicou como testemunhas: Élida Rodrigues Costa, Wilson Afonso K. dos Santos, João Bosco 
Abero, José Alves Cruz, Lauro dos Santos Pinto, Waldy França Goulart, José Fagundes Ritta, Altidor 
Machador Garibaldi, Mário de Araújo, Rui Barbosa, Honório Soares Branco, Dorval B. Perez e Darcy 
dos Santos Vaz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer psiquiátrico.

Processo: 6876-1200/98-2
Assunto: Indenização 

DARCY VON HOONHOLTZ 

Nascido em 25/04/1928 em Santo Ângelo; advogado; participou do Movimento Democrático Brasi-
leiro – MDB; preso de 07/01/1970 a 18/03/1970 no Quartel da Guarnição Militar de Santa Maria, de 
18/03/1970 a 27/04/1970 no Presídio Central de Porto Alegre e de 27/04/1970 a 05/06/1970 no 1° Ba-
talhão de Guardas no Rio de Janeiro – RJ; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 9, 11, letra 
“a” e 13 da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Goulart 
Filho e Carlos Alberto Tejera de Ré; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares e dificuldades financeiras; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, radiograma.

     

Processo: 6975-1200/98-8
Assunto: Indenização

DARIO ANTONIO MARTINS FUTURO 

Nascido em 04/03/1922 em Mostardas; prefeito; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em maio de 1964, julho de 1964 e agosto de 1964 no Quartel da cidade de Rio Grande, em uma 
das ocasiões, foi conduzido para a Delegacia de Polícia da mesma cidade; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Chicre Pedro Zogbi, Valdy Xavier Perei-
ra e Elim Joaquin da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares e sociais; pedido indeferido face ao não enquadra-
mento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4147-1200/98-8
Assunto: Indenização

DARIO VIANA DOS REIS

Nascido em 19/04/1923 em Santo Antônio da 
Patrulha; militar; participou do Partido Comu-
nista do Brasil – PC do B e do Movimento Re-
volucionário Oito de Outubro – MR8; preso em 
03/04/1964 por quarenta e nove dias no navio 
Princesa Leopoldina, ancorado na Baía de Gua-
nabara – RJ, após este período permaneceu em 
prisão domiciliar, preso por diversas vezes sem 
especificar datas e locais, e de 06/04/1970 ao 
ano de 1974 preso na cidade de Caxias do Sul, 
no DOPS de Porto Alegre, na ilha das Pedras 
Brancas, no presídio central e na 4ª região mi-
litar em Juiz de Fora – MG; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Ines Maria Serpa de Oliveira e Paulo Roberto 
Telles Franck; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físi-
cos, psicológicos, financeiros, dificuldade de re-
lacionamento social e perseguição de familiares 
e amigos inocentes; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psi-
quiátrico, recorte de jornal. 

Processo: 7116-1200/98-1
Assunto: Indenização

DARTAGNAN LUIZ AGOSTINI

Nascido em 30/03/1943 em Santa Maria; engenheiro civil; participou do Partido Comunista do Bra-
sil – PC do B; preso de 12/08/1971 a 05/09/1971 no DOI-CODI de São Paulo – SP e de 05/09/1971 a 
25/10/1971 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 14°, 23° e 39° I e IV, do Decreto-
-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Luiz Carlos Coronel; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig e Marco Aurélio de Leão; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, dificuldades financeiras e a perda do seu em-
prego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6805-1200/98-7
Assunto: Indenização

DARVIN MENEGAZ

Nascido em 13/07/1937 em São Francisco de Paula; piloto; sem vinculação partidária; preso de 
08/05/1964 a 10/05/1964 no Presídio Municipal de Getúlio Vargas, sendo obrigado a assinar livro pon-
to no Fórum da cidade por mais de trinta dias e a se apresentar todas as sextas-feiras na Delegacia de 
Polícia, durante um período de quarenta a sessenta dias; segundo requerente, preso sob acusação de 
pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Adrues Xavier da Rocha, Fiorello 
Dionísio Piazzetta, Orlando Zancanaro, Orlando Tagliari, Carlos Guimarães, Pedro Lebedeff, Salvador 
Ferreira de Andrade, Getúlio Uriarte, João Lebedeff e Sidnei Simon dos Santos; indicou como testemu-
nhas: Sidnei Simon dos Santos, Otilo Borgmann, Getúlio Uriarte e Daltro Fernandes Giacomazzi; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos, dificuldades financeiras e perda do emprego; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Darwin Menegas.

Processo: 2672-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DAVID TERRA DO AMARAL

Nascido em 18/08/1944 em São Luiz Gonzaga; estudante; sem vinculação partidária; preso de 
04/04/1964 a 04/07/1964 no Centro de Instrução da Brigada Militar em Porto Alegre; segundo docu-
mento da Subsecretaria de Inteligência, incurso no art. 5º da Lei nº 1.802; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Coronel Janot Marques de Oliveira, Coronel Militão, Coronel Odi-
lon Alves Chaves, Coronel Antonio C. Barcelos de Abreu e Major Aquiles Gomes da Silva Filho; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelos Tenentes Kelleter e Braga; mencionou como conse-
quência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, correspondência.

Processo: 5800-1200/98-6
Assunto: Indenização

DECIDERIO OLIARI (falecido)     

Nascido em 1929 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim e posteriormente em prisão do-
miciliar de maio de 1964 a novembro de 1964, tendo que assinar livro ponto diariamente na Delegacia 
de São Valentim; segundo requerente, Deciderio foi preso por ter assinado a lista do Grupo dos Onze 
e por isso foi considerado subversivo, além de possuir armas de tal grupo em sua residência; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Maria Camargo, Erotildes Oliari, Lourenço 
Colpani, Arcilio Calgaro, Paulino Machado, Sebastião de Moura Garcez e José Colpani; alegou ter so-
frido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos morais, materiais e 
problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6766-1200/98-2
Assunto: Indenização

DÉCIO NUNES FLORIANO 

Nascido em 05/02/1918 em Itaqui; professor; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso 
de 20/03/1975 a 24/03/1975 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: perda de seu emprego de professor, aposentado compulsoriamente 
por tempo de serviço, abalo moral e psicológico; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 3641-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DELCI FENSTERSEIFER 

Conhecido como André, Américo e Nicolau dos San-
tos; nascido em 09/10/1945 em Taquari; mecânico; 
participou da Frente de Libertação Nacional – FLN, 
da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR 
Palmares e da Vanguarda Popular Revolucionária – 
VPR; preso de 03/11/1970 a 04/11/1970 na cidade 
de Três Passos e transferido para um Quartel Militar 
no Alto Uruguai, de 05/11/1970 a 16/11/1970 no 
DOPS, de 17/11/1970 a 12/12/1970 na OBAN/SP e 
de 12/12/1970 a 13/01/1971 no DOPS/SP; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Elizabete Rocha da Rocha e Antenor Machado dos Santos; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Sérgio Fleury e Pedro Seelig; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares e a perda do emprego; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico. Nome do requerente na 
capa do processo: Delci Fensterserfer.

Processo: 0900-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DELFINO REIS (falecido)

Nascido em 30/10/1929 em Passo Fundo; engenheiro agrônomo; participou do Partido Comunista do 
Brasil – PC do B; preso de 06/06/1971 a 02/08/1971 no DOPS e na Ilha do Presídio; segundo docu-
mento da CJM, incurso nos arts. 14° e 43° do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Bruno M. Costa, Frida Levin, Júlio João Zancanaro, Raul Carrion, Claro 
Freitas, Flávio Betanim, Ermeto Araújo e Aírton Castagnha; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos na vida profis-
sional; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2082-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DELFINO SIQUEIRA DE QUEVEDO

Nascido em 20/06/1928 em Cruz Alta; metalúrgico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 19/04/1964 a 21/04/1964 no Quartel do Exército de Passo Fundo e no Presídio Municipal de 
Carazinho, de 21/04/1964 a 14/06/1964 no SESME e no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz G. Vogt Ramos, Acácio José de Vargas e Vitor 
Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Delegado Pedro Paulo Magalhães; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e perda do emprego; con-
cedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4740-1200/98-8
Assunto: Indenização

DELMAR AZEVEDO DOS SANTOS

Nascido em 02/05/1932 em Alegrete; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Comunista Brasileiro - PCB; preso no DOPS sem especificar a data; segundo requerente, foi preso por 
ser agitador e defender a campanha do petróleo é nosso; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Adair Batista Antunes, Danilo Lima Vargas, Cezar Tasso Gomes, Euclydes da Rosa e 
José Maria Cabrera Olguins; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia.

Processo: 3166-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DELMAR HOFFMEISTER 

Nascido em 08/05/1941 em Sapiranga; industriário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS e de 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Irineu Luiz Kieling, 
Arnaldo Hugo Baun e Edir Inácio da Silva; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse- 
quências da prisão: problemas psicológicos, discriminação social e perda do emprego; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6296-1200/98-7
Assunto: Indenização

DELMAR SIMÃO (falecido)

Nascido em 06/06/1918 em Rio Grande; estivador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Carvão; o requerente não foi preso,  porém, so-
freu perseguições constantes; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Vilson Santos Mendes Ferreira, Delamar Prates Ribeiro, Antonio Nailem Espindola, 
Rubens Mendes Simão e Dorival; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cias: perseguições contínuas que afetaram também a sua família, prejuízos financeiros, humilhações 
diante de seus vizinhos e perda de sua casa e de seu emprego; pedido indeferido face ao não enqua-
dramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado pro-
vimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1851-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

DELPHINO JOSÉ PEREIRA LOBO (falecido)

Nascido em 21/06/1914 em Uruguaiana; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB; preso do ano de 1963 até o ano de 1965 no Quartel de Santa Maria e do 
ano 1971 até o ano de 1972 no DOPS e no Presídio da Ilha das Pedras Brancas em Porto Alegre; segun-
do documento da CJM, incurso nos arts. 14°, 23°, 25°, 43° e 45°, n° I do Decreto-Lei 898/69; não citou 
companheiros prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego e prejuízos financei-
ros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Delfino José Pereira 
Lobo.

Processo: 4607-1200/98-1
Assunto: Indenização

DELVINO ANGELO BERNARDI (falecido)  

Nascido em 05/10/1927 em Erechim; vendedor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de abril de 1964 a 25/11/1964 em prisão domiciliar, tendo que se apresentar semanalmente 
na Delegacia de Polícia de Campinas do Sul; segundo requerente, Delvino foi preso por fazer parte 
do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Dulce Rina Della 
Latta, Nelso Della Latta e Livio Turra; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas psicológicos, danos morais e materiais; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6974-1200/98-5
Assunto: Indenização

DEMETRIO BONDARENCO

Nascido em 17/02/1934 em Campina das Missões, Distrito de Santa Rosa; gráfico; participou do Parti-
do Comunista Brasileiro – PCB; preso no início de 1964 no Quartel de Santa Maria e posteriormente em 
prisão domiciliar de 16/03/1965 a 18/06/1968; segundo documento da CJM, incurso no artigo n° 10 
da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria J. Bondarenco 
e Luis Lopes Bermeister; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequ-
ências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5458-1200/98-4
Assunto: Indenização

DEOCLECIO PLINIO BARANCELLI

Nascido em 05/06/1934 em Maximiliano de Almeida; agricultor; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 em Erechim; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Panho, Bonifácio de Mattos, Silvino Ber-
tuol e Napoleão Baldissera; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4312-1200/98-5
Assunto: Indenização

DEOCLIDES FERNANDES MORAES

Nascido em 15/07/1937 em São Pedro do Sul; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 25/10/1966 a 24/12/1966 na 5º RAM em Santa Maria; segundo documento 
da CJM, incurso no art. 24° da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemu-
nhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: dificuldades finan-
ceiras, dificuldades para conseguir emprego e perseguições políticas; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4720-1200/98-4
Assunto: Indenização

DEOCLIDES SCHAU ANTUNES

Nascido em 14/03/1917 em Ijuí; funcionário da CRT; participou do Sindicato dos Empregados em Em-
presas de Telecomunicações do Estado do RS; preso de 13/05/1964 a 20/05/1964 no SESME e de 
21/05/1964 a 18/06/1964 teve que assinar diariamente o livro de presença no DOPS; não consta moti-
vo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Alberto Dutra, Seve-
rino Ribeiro Palma, Alcides Guimarães, Darcy José da Costa e Saturnino M. Rosa; alegou ter sofrido se-
vícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas morais, constrangimento 
social e prejuízos na aposentadoria, em virtude de ter antecipado a mesma, em vista de perseguições 
por parte do então presidente da CRT; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3312-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DEODATO ANTONIO DEL COL

Nascido em 28/08/1927 em Sarandi; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 20/04/1964 a 
15/05/1964 em Saltinho Bela Vista, município de Rio dos Índios; segundo requerente, foi preso e obri-
gado a integrar o Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lau-
ro Rodrigues da Silva e Otacílio Granville; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2612-1200/02-0
Assunto: Indenização

DEOLINO MORESCO (falecido)

Nascido em 20/06/1930 em Encantado; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 18/05/1964 a 19/05/1964 no Posto da Brigada Militar – Vigilância Florestal e posteriormente 
em prisão domiciliar de 20/05/1964 a 17/10/1964; não consta motivo da prisão; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Alberto Uberti, Claudino Busa e Armando Antonio Giacobo; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7045-1200/98-6
Assunto: Indenização

DERLY SILVA JUNIOR

Nascido em 22/03/1953 em Quaraí; atividade profissional não identificada; sem vinculação partidária; 
preso de 01/04/1978 a 03/04/1978 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 2724-1200/02-6
Assunto: Indenização

DIDIO BEZERRA (falecido)

Nascido em 22/10/1922 em Jaguarão; funcionário público federal; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 20/04/1964 aos últimos dias do mesmo mês, no que chamam de Cerro da 
Pólvora, em Jaguarão; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Jean Machsoud, Anísio Resen, João Maria Barreiros e Hermes Carlos Barbier; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
perda do emprego; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6004-1200/98-9
Assunto: Indenização

DILCO FERNANDEZ GULARTE (falecido)

Nascido em 19/09/1932 em Bagé; economista; participou do Grupo dos Onze; preso em meados de 
julho de 1964, não especificando os locais da prisão e nem o período em que ficou preso, além de 
ser preso outras vezes, mencionando apenas o Sétimo Regimento de Cavalaria em Livramento como 
um dos locais de prisão; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, enquadrado no art. 24 
da Lei nº 1.802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades 
de conseguir emprego; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Dilco Fernandes Gularte.
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Processo: 2481-1200/02-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DILETO DELLANI 

Nascido em 10/01/1937 em Erechim; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 27/05/1964 
a 31/05/1964 na Delegacia de Campinas do Sul e transferido para a cidade de  Erechim; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão:  problemas psicológicos, perseguição e trans-
ferência de sua residência para o Estado do Paraná; concedida indenização de R$ 7.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6382-1200/98-2
Assunto: Indenização

DILETO PAVAN (falecido)

Nascido em 28/05/1932 em Aratiba; co-
merciante; participou do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro – PTB; preso de 12/05/1964 a 
15/05/1964 no Presídio Municipal de Ere-
chim e posteriormente, por cerca de seis 
meses, em prisão domiciliar, assinando li-
vro ponto diariamente na Delegacia de Po-
lícia de Planalto; segundo requerente, Di-
leto foi preso por pertencer ao Grupo dos 
Onze; citou como companheiros de prisão: 
Avelino Reginatto, Fridoldo Rower, Setem-
brino Damin, Ariosto Damin, Lino Cortese, 
Ernesto Zanon, Germano Basso, Victório 
Antonio Mascarello, Sérgio Aver, Mario 
Machiori de Moura e José Lagranha; indi-
cou como testemunhas: Avelino Reginatto, 
Argemiro Pereira da Silva, Willy Valdelirio 
Picolotto, Adelir José Pavan e Carlos An-
tonio Ciprandi; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências da prisão: problemas físicos, psi-
cológicos, familiares, sociais e financeiros; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, foto-
grafia, panfleto político.
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Processo: 2631-1200/02-1
Assunto: Indenização

DILMA FULGÊNCIO DANTAS

Nascida em 27/10/1937 em Lassance – MG; professora; sem vinculação partidária; presa em janeiro 
de 1965 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, carta.

Processo: 4724-1200/98-5
Assunto: Indenização

DILON NICKLE PINHEIRO

Nascido em 20/04/1928 em Santa Maria; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de 01/09/1964 a 17/07/1967 na cidade de Júlio de Castilhos; 
segundo documento da CJM, incurso no art. 24° da Lei 1802/53, c/c artigo 33° do CPM; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3824-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DILVO ARAÚJO

Nascido em 18/08/1927 em Porto Alegre; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 22/11/1964 a janeiro de 1965 no DOPS, Presídio Central de Porto Alegre e SESME, de 
22/11/1965 a 06/01/1966 no Quartel Militar de Pelotas e de 18/05/1966 a 05/07/1966 no Presídio da 
Marinha – Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro – RJ; segundo o requerente, foi preso e perseguido por 
pertencer ao PTB e por ser compadre de Leonel Brizola; citou como companheiros de prisão: Dr. Caru-
so, Edvaldo Melo e oficiais da Brigada Militar; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, autoexílio e 
prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6412-1200/98-8
Assunto: Indenização

DINARTE LUZ ALVES (falecido)

Nascido em 06/02/1931 em Bagé; portuário; sem vinculação partidária; preso de 06/04/1964 a 
21/04/1964 no Navio Canopus, de 22/04/1964 a 23/04/1964 no 6° Batalhão de Rio Grande e de 
23/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: José dos Santos Leal e Antônio Nailem Espindola; alegou ter sofrido seví-
cias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, dificuldades 
para conseguir emprego e impossibilidade para realizar qualquer concurso público; concedida indeni-
zação de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

 
Processo: 6928-1200/98-7
Assunto: Indenização 

DINIZ MELLO (falecido)

Nascido em 14/06/1912 em São Borja; delegado de polícia; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 25/10/1966 a 13/01/1967 no Regimento Malet e posteriormente no 3° B.C.C.L., em 
Santa Maria; segundo documento da CJM, Diniz foi incurso no art. 24° da Lei de Segurança Nacional, 
c/c art. 33° do CPM; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Osmar Claudino 
Schnadelbach, Ararê Gilberto Maya Bertoia, Abdo Achutti Motecy e Geni Rangel Fernandes; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5862-1200/98-2
Assunto: Indenização

DINO ALDIR NASCIMENTO LOPES

Nascido em 19/06/1941 em São Borja; professor; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB e 
do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 17/09/1968 a 31/01/1970 no 2º Regimento de 
Cavalaria Mecanizada de São Borja, preso de 31/01/1970 a 18/02/1970 no Regimento Coronel Pillar de 
Santa Maria, em 22/12/1970, ficou preso por cerca de um mês no Quartel do Exército em Santana do 
Livramento de onde foi transferido para o 7º Regimento de Cavalaria da Cidade de Santa Maria, sendo 
novamente transferido para o 2º Regimento de Cavalaria Mecanizada de São Borja até 22/10/1971; 
segundo requerente foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Miguel Fabrício Vieira, Edgar Lucena Schenkel, Florêncio Aquino Guimarães, Amandio 
Moraes do Amaral, Tarso Fernando Herz Genro e Percy Quartieri Penalvo; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares, di-
ficuldades financeiras, impossibilidade de concorrer a qualquer concurso público e cassado do Colégio 
Estadual de São Borja, onde lecionava; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4323-1200/98-0
Assunto: Indenização 
 
DIOGENES SOBROSA DE SOUZA

Nascido em 24/10/1943 em Santa Maria; atividade profissional não 
identificada; participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; 
preso de 12/12/1970 a 26/10/1979 no DOPS, sede da Oban em São 
Paulo – SP, Polícia do Exército de São Paulo – SP, Delegacia de Roubos 
em Porto Alegre, Ilha do Presídio em Porto Alegre, Presídio Tiraden-
tes em São Paulo – SP, Presídio do Hipódromo em São Paulo – SP, 
Casa de Detenção de São Paulo – SP, Penitenciária Estadual de São 
Paulo – SP, Presídio da Justiça Militar Federal de São Paulo – SP; se-
gundo documento da CJM, foi incurso nos arts. 23°, 24°, 25°, 27°, 
28°, 39°, n° s I e IV, 42° e 45°, n° I do Decreto Lei 898/69; citou como 
companheiros de prisão: o seu irmão Jorge Sobrosa de Souza, Nilce 
Azevedo Cardoso e outros presos, sem citar nomes; não indicou tes-
temunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por 
Nilo Hervelha; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldade 
de reintegração no mercado de trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, revista.

Processo: 6096-1200/98-0
Assunto: Indenização

DIOGO EMILIO NATIVIDADE DUARTE 

Nascido em 07/03/1931 em Santo Ângelo; oficial da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 01/04/1964 a 30/05/1964 e de 27/11/1964 a 22/12/1964 no 3° BPM de 
Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: Aquiles Gomes da Silva Filho, Emílio João Pedro Neme e João Alves Verlindo; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos,  psicológicos e dificuldades 
financeiras; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3383-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DIONISIO MAJEWSKI 

Nascido em 07/04/1920 em Dom Feliciano; mecânico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso em abril de 1965 no 3° Regimento de Cavalaria Mecanizada de São Gabriel; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: João Natalício Brum Pontes, José Luiz da Cunha 
Porto e Luiz Aires; indicou como testemunhas: Helena Brum Pontes e Higino Simões Brum; declarou 
não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízo social, mo-
ral e financeiro; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3654-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

DIONISIO PELIZZARI

Nascido em 21/08/1924 em Veranópolis; serralheiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso por vinte e quatro horas após o dia 31/03/1964 na Delegacia de Polícia de Sarandi, não 
especificando datas; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão e testemunhas: 
Hugo Rossi e Vitorino Magro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas físicos, psicológicos, danos morais e comerciais; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6379-1200/98-0
Assunto: Indenização 

DIRCEO DA SILVA FRANCO (falecido) 

Nascido em 12/09/1918 em Bagé; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 06/04/1964 a 31/05/1964 no 2° RC Moto de Rosário do Sul, no 18° RI em Porto Alegre e 
no SESME; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Irineu Liaguno, Artigas 
Castilhos Puignau, Rubens Clair Vianna e Graciano Argemi; indicou como testemunhas: Rubens Clair 
Vianna, Ruth Ochoa Viana, Antônio Simão Visintainer, Irineu Liaguno e Artigas Castilhos Puignau; ale-
gou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos financeiros, perse-
guição política e acusado pela comunidade de ser subversivo e comunista; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondência. Nome do requerente na capa do processo: Dir-
ceu da Silva Franco.

Processo: 5909-1200/98-9
Assunto: Indenização

DIRCEU DE LOURDES SOARES 

Nascido em 31/01/1916 em Bagé; escriturário da Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA; participou do 
Sindicato dos Ferroviários de Bagé; preso de 25/04/1964 a 15/05/1964 no 3° Grupo de Artilharia de 
Bagé e de 16/05/1964 a 16/06/1964 no DOPS e no SESME; segundo documento da CJM, foi incurso 
nos arts. 7° c/c os arts. 9º, 11º § 3°, letra “a” 12°, 13°, 18° e 19° da Lei 1.802/53; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Carmen Suzana Montezano Soares e Deomar Souza Alves; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6902-1200/98-7
Assunto: Indenização

DIRCEU DE OLIVEIRA 

Nascido em 16/01/1924 em Itaqui; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 21/04/1964 a 08/05/1964 no 1° Regimento de Cavalaria Mecanizada de Itaqui; segundo 
o requerente, o mesmo se apresentou na guarnição federal militar porque ficou sabendo que estava 
sendo procurado; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Inoemia Dolores dos 
Santos, José Thomaz Ferreira, Henrique Machado Rodrigues, Eustácio Chamorro, Pedro Crissoti e Jorge 
Godói; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos, morais e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7029-1200/98-3
Assunto: Indenização

DIRCEU LUIZ MESSIAS

Nascido em 16/10/1940 em Porto Alegre; funcionário público; participou do Partido Operário Comu-
nista – POC e do Partido dos Trabalhadores – PT; preso várias vezes no DOPS, não mencionando datas e 
períodos em que ficou preso; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Victor Douglas Nuñez, Washington Sidney Segu, Nasson Remedi de Souza, José 
Antonio Fernandes Franco e Inês Maria Serpa de Oliveira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e perda do emprego na CEEE; pedido indeferi-
do face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista.

Processo: 2494-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DIUNYSIO DOMINGOS CERUTTI

Nascido em 30/05/1920 em Guaporé; funcionário de cooperativa agrícola; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico 
Westphalen; segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Elina Tosetto Cerutti, Albino Grassi, Benjamim Dal 
Piva, Ivan Bem-Hur Cerutti, Arlindo Bragante, Querino Candatem e Lindo Antônio Cerutti; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicoló-
gicos, isolamento social, danos morais, humilhação, perseguição política e policial, demissão, perda de 
patrimônio e perda de credibilidade na comunidade; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.
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Processo: 5274-1200/98-0
Assunto: Indenização

DIVO AYRES TORRES

Nascido em 05/12/1941 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 29/04/1964 a 30/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de maio de 1964 a novem-
bro de 1964 em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; in-
dicou como testemunhas: Aldo Ayres Torres, Silvestre Jasson Ayres Torres, Rosalino Piazza, Isaura Vidal 
Torres, Nelson Ayres Torres e Lourdes D`Agostini Oltramari; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: prejuízos morais, materiais, foi impedido de assumir um 
cargo nos Correios para o qual havia sido aprovado em concurso público, sofreu discriminações e teve 
de abandonar sua terra natal por não aguentar as humilhações; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3272-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DJALMA ALVES DE OLIVEIRA 

Nascido em 27/01/1927 em Porto Alegre; industriário; participou do Partido Comunista Brasilei-
ro – PCB; preso de 29/03/1965 a 30/04/1965 no Quartel da Polícia do Exército em Porto Alegre, de 
06/07/1970 a 19/05/1972 no DOPS e na Ilha do Presídio, e de 10/05/1975 a 30/06/1975 no DOPS; se-
gundo documento da CJM, indiciado em IPM e incurso no Decreto-Lei 898/69; citou como companhei-
ros de prisão: Jorge Fischer Nunes, Aimoré Zoch Cavalheiro, Carlos Borges, Luis Fernando Montenegro, 
Fábio Marenco, Diógenes Sobrosa de Souza, Carlos Alberto Telles Franck, Raul Pont, Dario Viana dos 
Reis e Rui Falcão; indicou como testemunhas: Alonso Alves Pereira, Romeu Borttolini, Geraldo de Oli-
veira Novo, José Marechal, Genisabeta Marques da Rosa, Julio Fidelis Filho, Dante Ferla Filho e Manoel 
Marciano Cardoso Castilhos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas físicos e psicológicos, destruição do patrimônio, perseguições permanentes, 
sua esposa ficou abalada por conta das invasões domiciliares e durante os quatorze anos de prisões e 
clandestinidade nasceu um filho com problemas; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3270-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DOMINGOS LUIZ PEZZINI 

Nascido em 15/03/1931 em Santa Bárbara do Sul; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 
27/04/1966 a 01/06/1966 no 17° R.I. de Santa Maria e de 02/06/1966 a 30/09/1966 no 6° R.O. de 
Cruz Alta; segundo o requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Anildo Inhoque, Bruno Burtet, Edivio Samuel 
Rosa, Evaldo Herter, João Francisco Damiani, Leduíno Pecinini, Mário Roberto Utzig, Paulo Afonso Du-
moncel e Pedro Ribeiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, prejuízos financeiros, abalo moral perante a sociedade, negócios desfeitos e 
deixou de aumentar sua área de plantio e colheita; pedido indeferido sob fundamento de ilegitimida-
de passiva “ad causam”, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Domingos Luiz Pessini.
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Processo: 5796-1200/98-0
Assunto: Indenização

DOMINGOS NICHETTI

Nascido em 14/04/1940 em Viadutos; pedreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de abril de 1964 a julho 
de 1964 em prisão domiciliar; preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Juvelino Gratto, Elias José Todsetto, Antenor Dartoro e 
Valdemar Antônio Dal Bosco; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cia da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4649-1200/98-4
Assunto: Indenização

DOMINGOS PASQUIM BRINGHENTI (falecido) 

Nascido em 05/03/1931 em Passo Fundo; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Grupo dos Onze; preso de maio de 1964 a 27/06/1964 no destacamento da Brigada Militar de 
Nonoai e por aproximadamente quarenta dias em prisão domiciliar; segundo o requerente, Domingos 
foi preso sob acusação de ser comunista e subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Flamino Gosch, Loduvico Golin, Nelson Golin, Dileta Poglia, Ilo de Araújo Pinto e Marce-
lino Antônio Damo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino Curio 
de Carvalho e pelo delegado Sebastião Nunes; mencionou como consequências da prisão: dificuldades 
para dormir, alucinações, abandonou seus familiares e fugiu como criminoso, pois tinha medo de ser 
morto; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3655-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DOMINGOS ZANCANELLA

Nascido em 18/07/1920 em Guaporé; industrialista; participou do Partido de Representação Popular 
– PRP; preso por vinte e quatro horas na Delegacia de Polícia de Sarandi, sem especificar a data; não 
consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Almedoro Vencato, Dionisio Pelizzari, 
Naum Grossi, Vitório Bau, Alexandre Castelli, José Zancanella, Zulmir Butelli e Ary Schmitz; indicou 
como testemunhas: Vitorino Magro e João Zanatta; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas físicos, abalo econômico e social, sua esposa sofreu 
desorientação e seu filho menor ficou com trauma psíquico; processo indeferido face ao não enqua-
dramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado pro-
vimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2580-1200/02-0
Assunto: Indenização

DORACI QUERINO BRUSCHI 

Nascido em 04/08/1933 em Marcelino Ramos; agricultor; partici-
pou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; 
preso de 18/04/1964 a 19/04/1964 na Brigada Militar de Marcelino 
Ramos, após ser solto permaneceu por dois meses em prisão domi-
ciliar; segundo requerente foi preso por ser acusado de participar 
do Grupo dos Onze e considerado subversivo; citou como compa-
nheiros de prisão: Hugo Ritter e Nicanor Rodrigues de Almeida; in-
dicou como testemunhas: Amantino Ferreira Borges e Hugo Ritter; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel 
Gonçalino Curio de Carvalho; mencionou como consequências da 
prisão: isolamento, uso de medicamentos para dormir e medo em 
ser preso novamente; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6551-1200/98-0
Assunto: Indenização

DORIVAL GANGUILHET

Nascido em 01/08/1922 em São Borja; agricultor e assessor de obras da Prefeitura de Planalto; parti-
cipou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por três dias em maio de 1964 no Posto Policial da 
Brigada Militar de Planalto e por oito meses em prisão domiciliar; segundo o requerente, preso sob 
acusação de ser subversivo e de colaborar para a derrubada do governo; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Setembrino Damin, Antônio Domingos Balestrin e José Hartmann; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físi-
cos, psicológicos e mudança de residência; concedida indenização de R$ 8.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Dori-
val Gangulhet.

Processo: 7001-1200/98-8
Assunto: Indenização 

DORIVAL GEISS (falecido) 

Nascido em 08/05/1939 em Lajeado; comerciante; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso no ano de 1972 no Quartel da Brigada Militar de Três Passos e no Posto Naval do Distrito 
do Alto Uruguai; segundo o requerente, Dorival foi preso por ser contrário ao regime político da épo-
ca; não citou companheiros de prisão, indicou como testemunhas: Valério Barbosa Segala, Fernando 
Guedes do Canto, Waldirio Pedrali, Adão Geiss e Reni Geiss; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requente nas hipóteses da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provi-
mento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6813-1200/98-3
Assunto: Indenização

DORIVAL KUSKOSKI (falecido)

Nascido em 14/02/1934 em Erechim; dentista protético e vendedor; simpatizante do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso de 14/04/1964 a 15/04/1964 na Delegacia de Viadutos e no Presídio 
de Erechim; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Estanislau Bielski e 
Stanislau João Otovicz; indicou como testemunhas: Helena Otovicz, Estanislau Bielski, Antônio Disarz 
e Rosalina Kuskoski; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: humilhações e desprezo sofridos por ele e por sua família, passou a ser medicado com calmantes, 
ficou desacreditado enquanto profissional e depois de um tempo viu-se obrigado a mudar de cidade 
para poder continuar trabalhando; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2845-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

DORVALINO LUNARDI 

Nascido em 27/01/1923 em Severiano de Almeida; trabalhador autônomo; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso nos primeiros dias de junho de 1964 no porão do 
Hospital João Batista, em Sananduva, não especificando o período; segundo documento da Subsecre-
taria de Inteligência, incurso no art. 24 da Lei nº 1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Jovino Zoraido Giasson, Luiz Afonso Sartor, Dorvalino Guzzo e Taudelino Paiz; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, prejuízos financeiros, dificuldade de conseguir emprego, humilhações e isolamento social 
de toda a família; pedido indeferido sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”, pedido de 
revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3668-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

DORVALINO SOUZA 

Nascido em 05/04/1920 em Erechim; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por vinte e quatro horas no ano de 1964, na Delegacia de Polícia de 
Sarandi; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Leo Silveira Medina, José Serafim Zancanella e Almedoro Vencato, alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos, mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e restrição de 
créditos bancários; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4877-1200/98-0
Assunto: Indenização

DOURIVAL BONADIMAN

Nascido em 18/11/1927 em Palmeira das Missões; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 31/05/1964 no Presídio de Frederico Westphalen, em 15/07/1964 
no Quartel de Ijuí e de 01/08/1964 a 03/08/1964 no Presídio de Frederico Westphalen; segundo re-
querente foi preso por participar do Grupo dos Onze e sob suspeita de possuir grande arsenal de ar-
mas em sua casa; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jorgina dos Santos 
Bonadiman, Augusto Tagliapietra, Ayres M. Cerutti e Leonídio da Costa Ávila; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: distúrbios nervosos, desprestígio social, 
vergonha de estar envolvido em processo, desgaste emocional, prejuízos econômicos e mudança de ci-
dade; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6310-1200/98-4
Assunto: Indenização

ECLAIR LUIZ MONTEMEZZO 

Nascido em 21/01/1943 em Paim Filho; estudante; participou da União Gaúcha dos Estudantes Secun-
daristas – UGES; preso em maio de 1965 no 6º RC de Alegrete; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Carlos Félix de Oliveira e Flávio Sanchotene 
Trindade; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6426-1200/98-0
Assunto: Indenização

EDELSON PALMEIRA DE CASTRO 

Conhecido como Joca; nascido em 25/05/1946 em Santa Maria; eletricitá-
rio; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB e do Movimento Re-
volucionário 26 de Março – MR26; preso de outubro de 1966 a novembro 
de 1967, na Polícia do Exército, no DOPS e na Companhia de Guarda 6ª BE, 
de setembro de 1969 a novembro de 1969 no DOPS e no Quartel da Serra-
ria e de maio de 1970 a abril de 1971 no DOPS, no Presídio Central e no Pre-
sídio da Ilha das Pedras Brancas; segundo requerente na primeira prisão, 
além de obter informações, queriam que ele confessasse ter assassinado o 
Sargento Manuel Raimundo Soares e na segunda prisão era suspeito de ter 
participado do sequestro do Cônsul americano; citou como companheiros 
de prisão: Irmãos Franck, Bona Garcia, Miguel KGB, Fischer Nunes, Venoli 
Carvalho, Felix, Irmãos João e Afrânio, Paulista, Ananonitsch, Paco Catarina 
e Evaristo; indicou como testemunhas: Paulo Roberto Telles Franck, Carlos 
Alberto Telles Franck e João Carlos Bona Garcia; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 4350-1200/98-7
Assunto: Indenização

EDEMAR MEIMES 

Conhecido como Joaquim; nascido em 26/03/1947 em Sobradinho; es-
tudante; participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso 
de 14/12/1970 a fevereiro de 1971 no DOPS, de fevereiro de 1971 a 
outubro de 1971 no Quartel da Cia de Rádio de São Gabriel, de outubro 
de 1971 a 10/11/1972 na Ilha das Pedras Brancas, e de 10/11/1972 a 
07/02/1973 no Presídio Central de Porto Alegre; segundo documento 
da CJM, incurso no Decreto-Lei 898/69; citou como companheiros de 
prisão: Carlos Alberto Tejera de Ré, José Caliton Vanine, José Angeli 
Sobrinho, Carlos Roberto Borges, Antonio Pinheiro Salles, Flávio Gil Reis, Jorge Sobrosa de Souza, Diogenes 
Sobrosa de Souza, Cesar Augusto Tejera de Ré, Isco Germer, José Antonio Lupi Duarte, Antonio Carlos Arau-
jo Chagas, Luis Carlos Dameto, Miguel Maslak e Adomar Lara de Ré; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos,  psicológicos, 
dificuldade de convivência social, mau humor súbito e incontrolável, fim da relação conjugal, sociedade 
desfeita por seu sócio e mudança para outro estado; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal. 

Processo: 2342-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EDGAR GOMES CARVALHO 

Nascido em 06/06/1925 em Tupanciretã; policial militar; sem vinculação partidária; preso por vinte e 
um dias, no ano de 1964, na Sede do 4º Batalhão Policial da Brigada Militar; segundo requerente, foi 
preso por armação forjada por elementos inimigos; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: embora não houvesse problemas físicos, sofreu com angústia por não saber dos futuros acon-
tecimentos, pois respondeu inquérito durante quatro anos, do qual foi absolvido, além disso foi reco-
lhido do Destacamento em que era comandante, com prejuízo das vantagens e prejuízo na carreira; 
concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7117-1200/98-4
Assunto: Indenização

EDGAR IAPPE

Nascido em 03/08/1936 em Soledade; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/05/1964 a 17/05/1964 na cidade de Crissiumal; segundo requerente, foi preso para pres-
tar esclarecimentos sobre o comunismo e o Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Albino Georg, Nairo Arquinello Brietzke, Agenor Galle e Walter Edgar Galle; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
venda de sua terra, mudança para o Estado do Mato Grosso e abalo moral, devido a humilhação de ter 
sido considerado comunista e subversivo; pedido indeferido face ao não enquadramento do requeren-
te nas hipóteses do art. 1° da lei nº 11.042/97.
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Processo: 4104-1200/98-2
Assunto: Indenização

EDGAR JOSE CURVELLO 

Nascido em 29/03/1913 em Santana do Livramento; jornalista e vereador; participou do Partido Co-
munista Brasileiro – PCB; preso de 03/04/1964 a 23/07/1964 na Polícia Civil e no Quartel do Exército, 
em Pelotas e no navio Canopus, em Rio Grande; segundo requerente foi preso por motivos políticos; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Anselmo Francisco do Amaral, Ápio 
Cláudio de Lima Antunes, Darci Norte Rebelo, José Anélio Saraiva, José Karini, Lélio Miguel Antunes de 
Souza e Neytes Alves Madruga; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: exílio no Uruguai e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro. 

Processo: 2476-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EDILBERTO PALMA COCOLICHIO 

Nascido em 10/12/1937 em Itaqui; economista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 10/04/1964 a 20/04/1964 no Palácio da Polícia, de 20/04/1964 a 10/06/1964 no DOPS e posterior-
mente por seis meses em prisão domiciliar, tendo de assinar ponto no DOPS da Mauá; não consta moti-
vo da prisão; citou como companheiros de prisão: Helida Costa, Ilka Campos Pegas, Pinheiro Machado 
Neto, Vitório Veloso, Carlos Callage, Solon Pereira Neto, Joaquim Felizardo, Henrique Nogueira, Jorge 
Kriguer de Melo, Jair de Moura Kalixto, Lacy Osório, Jorge Alberto Campezatto, Páris Ferreira de Souza, 
João Aveline, Otto Olhveiler, Antônio Pádua, Álvaro Ayala, Leovegildo Neri de Campos, José Paulo Abe-
ro, Paraguassu de Moura Brizola, Darcy Rosa, Nabor Menezes, Lucas de Lucas, Ovídio, João Rodrigues 
Barcelos Filho, Ênio Fávaro, Bruno Segala, Rômulo Segala, Adão Barbosa, Tapir Rocha, Wilson Arruda, 
Adão Pitan, Lourenço Calvet, Luzardo M. Siqueira, Procópio Farinha, Wilson Afonso Kopp dos Santos, 
Milton Machado, Carlos Tavares Cordevila, Antônio Oliveira, Walter Graef, Heitor Viterbo de Oliveira, 
Wilson Cheres Dias, Milton Serres, Paulo Santana, Marino dos Santos, Luiz Pizzetti, Afrânio Araújo, Pery 
de Abreu Lima, Ernesto Bernardi, Henrique Ordovás Filho, Darwin Corsétti, Antônio Rath de Queiroz, 
Armin Damian, Clóvis Antônio Sperandio, Walter Romeu Casara, Júlio Pedro Furlán, Antônio Lisboa da 
Silva, Walter Vasquinho Tonini, Rui Gonçalves Moura, Antônio Carlos Rosa de Oliveira, Heran Paulo 
Demin, Darwin Gazzana, Ugolino Uflacker, Luiz Carlos Gomes, Argemiro Pereira da Silva, Ramon Calo 
Waine, Januário Benito Campão, Hamilton Chaves, Cícero, Dib, Deburgo de Deus Vieira, Carel, Marmit, 
Bastico, Cecílio e Honório Campos Peres; indicou como testemunhas: Artur Torelly Martins, Armando 
Prates Dias, Jorge Krieger de Mello, João Rodrigues Barcellos Filho e Thomas Edison Palma Cocolichio; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos, destruição de sua carreira profissional e dificuldades financeiras; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 3168-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EDIR INÁCIO DA SILVA 

Nascido em 03/12/1931 em Gramado; prefeito; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Sindicato dos Empregados da Indústria do Vestuário de Sapiranga; preso de 04/05/1964 a 02/06/1964 
no SESME e posteriormente em prisão domiciliar até meados de 1965; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Arnaldo Hugo Baum; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3263-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EDIVIO SAMUEL DA ROSA 

Nascido em 20/10/1921 em Cruz Alta; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 15/04/1964 no Quartel da Brigada Militar de Cruz Alta e posteriormente de 15/04/1964 a 
15/07/1964 em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Joaquim Caetano da Rosa, Edú Correa Pereira, Wolfrei Oliveira Franco, 
Vanda Emília Rosa Sirio e Luiz Artur dos Santos Rosa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometi-
dos pelo Tenente Adão de Oliveira, pelo Sargento Albino Souza e pelo Cabo Ari de Almeida; mencionou 
como consequências da prisão: trauma vivido em família, prejuízos financeiros e profissionais; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6527-1200/98-1
Assunto: Indenização

EDMUNDO JESUS CARDOSO

Nascido em 27/08/1944 em Torres; funcionário de uma empresa de calçados; participou do Movimen-
to Democrático Brasileiro – MDB; preso de 04/12/1970 a 14/12/1970 e de 22/01/1971 a 25/01/1971 
no DOPS; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, foi preso para prestar declarações 
sobre sua militância na Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Iara dos Santos, Edvino dos Santos e Antônio Bernar-
dino de Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos, ao voltar ao convívio social e familiar, não conseguiu adaptação, sen-
do por isso demitido do emprego, causando enormes dificuldades financeiras e de crédito, inclusive na 
manutenção das necessidades básicas da família; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2801-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EDMUNDO OLIVEIRA LUCAS

Nascido em 26/04/1935 em Passo Fundo; vendedor; sem vinculação partidária; preso de 20/05/1970 
até o final de junho de 1970 no Quartel do Exército de Passo Fundo e no Quartel da Brigada Militar de 
Três Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: Nelson Ferraz e Leopoldino Rosa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego e teve documentos pes-
soais e uma camionete apreendidos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3318-1200/98-4
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

EDMUNDO THEODORO LEUCK (falecido)

Nascido em 26/02/1907 em Nonoai; ferreiro; sem vinculação partidária; preso de 23/04/1964 a 
18/05/1964 pelo Grupo dos Onze na localidade de Passo Feio; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Francisca Prado Leuck, Pedro Luiz Machado e 
Fabrício Lemes de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.

Processo: 3576-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EDU CHAVES XAVIER NUNES

Nascido em 21/04/1932 em São Pedro do Sul; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 27/10/1966 a 13/01/1967 no antigo 7º Regimento de Infantaria de Santa Maria; segun-
do documento da CJM, incurso na Lei de Segurança Nacional; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Airton Garcez Garcia, Lourdes Bittencourt Garcia, Almiro Stein, Norma Nunes 
Stein, Noé Piussi, Ruben Doeler, Nei Bello, Noemia Schimidt, Arare Bertoia, Walmir Dresseler, Edilon 
Senger e Otocar Schirman; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, isolamento social, afastamento do convívio comunitário, problemas para con-
seguir crédito e sua esposa que era professora estadual, foi alvo de ataques jocosos; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 7050-1200/98-4 
Assunto: Indenização

EDUAL ALGAYER

Nascido em 28/04/1935 em Iraí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
26/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; segundo requerente, pre-
so sob acusação de participar do Grupo dos Onze e de esconder armas, livros e cartilhas; citou como 
companheiros de prisão: Celestino Juliane e Nenê Vincler; indicou como testemunhas: Maria Antônia Rosso 
Giuliani, Nilce de Souza Rodrigues, Lúcia Vincler, José Schineider, Carolina Sikorski, Lourdes Algayer, Carolina 
Kufka e Lúcia Winck; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
complicações na gravidez e aceleração do parto de sua esposa, abalo familiar, constrangimento e isolamen-
to social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: parecer psiquiátrico.

Processo: 3687-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EDUARDO AZAMBUJA 

Nascido em 03/02/1936 em Carazinho; bancário; participou do Sindicato dos Estabelecimentos Ban-
cários de Carazinho; preso de 21/04/1964 a 10/05/1964 no SESME e posteriormente de 11/05/1964 a 
02/06/1964 em prisão domiciliar na cidade de Carazinho; segundo requerente foi preso por participar 
de movimentos grevistas, sendo considerado comunista, subversivo e por participar da tomada da 
Rádio Carazinho; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Gonzaga Vogt 
Ramos e Victor Machado; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequ-
ências da prisão: problemas físicos, psicológicos e demissão do banco no qual trabalhava, passando 
a viver de trabalhos informais; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia.

Processo: 4659-1200/98-6
Assunto: Indenização

EDUARDO BOSA

Nascido em 27/08/1911 em Sarandi; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo dos Onze; preso de 28/03/1965 a 25/05/1965 nas cidades de Nonoai, Erechim e no DOPS; 
segundo requerente, preso porque queriam saber da sua ligação com o Tenente Osório e o Sargento 
Iray e com o assalto aos Destacamentos de Três Passos e Tenente Portela; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Domingos Galatto, Decio Lamperti Girardi e Angelo Barea; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Sargento Ilo; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldades de convivência e prejuízos com o abandono de seu 
comércio; concedida indenização de R$ 20.000,00
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979192 |

Processo: 2316-1200/02-7
Assunto: Indenização 

EDUARDO FERREIRA BANDEIRA DE MELLO

Nascido em 05/03/1949 em Rosário do Sul; estudante; participou como líder da União dos Estudantes 
Secundaristas de Alegrete – UESA; preso de 10/09/1969 a 02/11/1969 nas unidades do Exército de Ale-
grete; segundo requerente, preso sob acusação de praticar atos subversivos; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Adão Conceição Dornelles Faraco, Ubirajara Goulart Teixeira e 
Clóvis Kurtz Galery; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências prisão: 
prejuízo nos estudos e ser constantemente vigiado por agentes estaduais e federais, sofrimento psico-
lógico da família e não constou na lista de aprovados para o concurso do Ministério Público Estadual 
em 1976, o que acarretou em prejuízos emocionais e econômicos incalculáveis; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6566-1200/98-6
Assunto: Indenização

EDVINO DOS SANTOS 

Nascido em 24/11/1924 em São Leopoldo; agricultor; participou do Partido Comunista; preso de 
20/03/1964 a 18/04/1964 na Delegacia de Novo Hamburgo e de 14/12/1970 a 22/12/1970 no DOPS; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio 
Bernadino de Souza e Edmundo Jesus Cardoso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, falta de emprego, trauma familiar, dis-
criminação perante a sociedade, ficou na miséria e não teve condições de contribuir para a previdên-
cia, aposentando-se por idade; concedida indenização de R$ 8.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4521-1200/98-0
Assunto: Indenização

EGÍDIO BERNARDO ARSEGO

Nascido em 25/04/1942 em Paim Filho; comerciário; participou do Partido de Representação Popu-
lar – PRP; preso de 08/05/1964 a 13/05/1964 em Maximiliano de Almeida e no Presídio Municipal de 
Erechim; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Alevino Refosco e Narciso Dal Prá; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e seu filho precisou de tratamento ao nascer, 
devido ao trauma sofrido por sua esposa durante a gravidez; concedida indenização de R$ 7.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7030-1200/98-0
Assunto: Indenização

EGON KRAKHECKE

Nascido em 21/04/1941 em Garibaldi; engenheiro agrônomo; participou da Ação Popular Marxista 
Leninista do Brasil – APML do B; preso de 25/04/1972 a 02/06/1972 no DOPS; segundo requerente 
foi preso por motivos políticos; citou como companheiros de prisão: Antonio Ramos Gomes, Paulo 
Loguércio, Saul Kirjbaum, Antonio Fonseca, Antonio Voltan, Alceu Salamoni e Nilce Azevedo Cardoso; 
indicou como testemunhas: Antonio Ramos Gomes, Nilce Azevedo Cardoso, Paulo de Tarso Loguercio 
Vieira e José Fidelis Augusto Sarno; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, afastamento do trabalho durante catorze anos, 
dificuldade financeira e mudança de estado; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4654-1200/98-2
Assunto: Indenização

ELDEBRANDO RODRIGUES

Nascido em 15/06/1924 em Sarandi; agricultor; participou do Grupo dos Onze e do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a junho de 1964 na cidade de Nonoai e posteriormente por 
mais quarenta dias em prisão domiciliar, tendo que diariamente assinar o livro ponto na cidade de 
Nonoai; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Oldarize Guarda, Layde Facco, Adão Hastrahus Teixeira, Ilo de Araujo Pinto e Alcides da Luz; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, a venda de sua propriedade para se 
mudar junto com sua família para o Paraná, permanecendo por dez anos fora do Rio Grande do Sul; 
concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6743-1200/98-0
Assunto: Indenização

ELI DURE DE ALMEIDA

Nascido em 18/02/1941 em Rio Pardo; estofador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso durante o mês de julho de 1964 no DOPS e preso novamente no ano de 1965, sem especificar 
a data e nem o local da prisão; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos, perda do contato com familiares e do emprego; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979194 |

Processo: 2855-1200/02-2
Assunto: Indenização

ELI PEREIRA 

Nascido em 11/05/1929 em Tuparendi; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 10/06/1964 
a 20/06/1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi; não consta motivo da prisão; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Osório Ferreira Canabarro, Selomar de Souza e Nilda 
Canabarro Ribeiro; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: medo 
e discriminação social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1992-1200/02-0
Assunto: Indenização:

ELIANA LORENTZ CHAVES

Conhecida como Márcia e Li; nascida em 22/08/1951 em 
Porto Alegre; estudante; participou da Vanguarda Arma-
da Revolucionária Palmares – VAR Palmares e da Vanguar-
da Popular Revolucionária – VPR; presa de 10/04/1970 a 
05/05/1970 no DOPS e de 07/06/1970 a 08/07/1970 no Pre-
sídio Feminino Madre Pelletier em Porto Alegre; segundo documento da CJM, denunciada e incursa 
nos artigos 14,15 e 25 do Decreto-Lei nº 898/69; citou como companheiros de prisão: Gustavo Schiller 
e Inês Serpa; indicou como testemunhas: Félix Silveira Rosa Neto, Fernando da Matta Pimentel e Inês 
Serpa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Paulo Malhães e pelo Coronel Átila; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, a não conclusão da faculdade, 
prejuízos profissionais, mudou-se para São Paulo – SP e posteriormente para o Chile e Argentina, voltando 
para o Brasil em 1977 ficando em Porto Alegre – RS, por continuar sendo ameaçada mudou-se para São 
Paulo – SP e depois para o Rio de Janeiro – RJ, onde reside; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2804-1200/02-0
Assunto: Indenização

ELIAS POSSAPP 

Nascido em 11/08/1924 em São Luiz Gonzaga; radialista e vereador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 31/01/1965 a 21/02/1965 no 3° Regimento de Cavalaria de São Luiz Gon-
zaga; segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze e do Movimento dos 
Agricultores Sem Terra – MASTER; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, prejuízo financeiro; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2861-1200/02-3
Assunto: Indenização

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

Processo sem informações para preenchimento do verbete.
Observações: documento oficial.

Processo: 5512-1200/98-9
Assunto: Indenização

ELIDA RODRIGUES COSTA

Nascida em 19/11/1920 em Bagé; advogada e professora; participou do Partido dos Trabalhadores 
– PTB; presa de 07/04/1964 até, aproximadamente, a segunda quinzena de junho de 1964 no DOPS 
e no SESME,  de 03/03/1966 até fins de março de 1966 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Gaguinho, Ilka Pêgas, Ataíde e Manoel Raimundo; indicou como tes-
temunhas: Augusto Amaral Olaves, Acilio Hollanda dos Santos e Walter Alexandre de Almeida; alegou 
ter sofrido maus-tratos cometidos pelo Delegado Itamar; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, laudo psicológico.

Processo: 4775-1200/98-7
Assunto: Indenização

ELÍDIO FRANCISCO DE MEDEIROS 

Nascido em 22/07/1929 em São José do Norte; agricultor e vigilante particular; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; esteve preso três vezes na cidade de Rio Grande, sem especificar data e lo-
cal; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos 
e expulsão do seu trabalho; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóte-
ses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6934-1200/98-8
Assunto: Indenização

ELIO DOS SANTOS GARCIA 

Nascido em 30/07/1941 em Santana do Livramento; Tenente da Brigada Militar; sem vinculação parti-
dária; preso em 29/08/1970 no 9° BPM em Porto Alegre, permanecendo por vinte e um dias; segundo 
requerente, preso por suspeita de atos subversivos; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Francisco de Paula de Abreu Fernandes, Hailton Jordão Rodrigues e Newton Jordano 
de Queiros; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: dependência 
alcoólica e reprovação no curso de oficial da Brigada Militar; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6026-1200/98-8
Assunto: Indenização

ELIO RIBAS

Nascido em 07/03/1930 em Passo Fundo; militar; sem vinculação partidária; preso de 09/04/1965 a 
21/04/1965 no 3° Batalhão de Porto Alegre; segundo requerente, preso sob acusação de ter levado 
o Sr. Leonel de Moura Brizola à Montevidéu; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Iray Pain Varella e Maria Natividade da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: afastamento de amigos e conhecidos, prejudicando sua vida 
social; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6737-1200/98-0
Assunto: Indenização

ELISEU GOMES TORRES 

Nascido em 19/02/1934 em Cachoeira do Sul; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso durante oito meses, no ano de 1965, no Exército, DOPS, SESME, no Presídio do Ahú e no 
Corpo de Bombeiros no estado do Paraná; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Julio Cezar Caspani, Odilon Vieira, Pedro Jorge Simon, Matheus 
José Schmidt Filho e Válcio Duarte Peixoto; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldades profissionais e impossibilidade de se 
inscrever em qualquer concurso publico; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6126-1200/98-6
Assunto: Indenização

ELMIRIO DA COSTA AVILA

Nascido em 17/09/1940 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 28/05/1964 a 29/05/1964 na cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Leonildo da Costa Ávila, Alfredo Rosa da 
Costa, Manoel de Vargas, Homero José Pereira e Dalmiro da Rosa; alegou ter sofrido sevícias e maus-
-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e mudança de sua terra 
natal, por não suportar o desprestígio social; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7002-1200/98-0
Assunto: Indenização

ELORA TEREZINHA DE BORBA (falecida) 

Nascida em 01/06/1945 em Porto Alegre; cabeleireira; sem vinculação partidária; presa por mais de 
uma semana no ano de 1972 no Palácio da Polícia; não consta motivo da prisão; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Sabadino Jardim de Borba, Benoni Jardim e Maria Helena 
Peres; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento da reque-
rente na Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2901-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ELOY DE SOUZA ALMEIDA (falecido) 

Nascido em 06/02/1930 em Dom Pedrito; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 23/02/1965 a 26/02/1965 no Quartel do Exército, em Bagé; segundo o requerente, Eloy 
foi preso para prestar depoimentos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Azelino Alves, Manoel Maria Carrion Garcia, Cecilia Antunes Garcia, Noemy de Aguiar Alves, Airton 
Garcez Garcia, Cenaídes Rodrigues, Virgileu Martins, Eladio Pires e Alvaro Pacheco Lins; alegou ter so-
frido sevícias; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente na Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia.

Processo: 3498-1200/98-7
Assunto: Indenização 

ELOY MARTINS 

Nascido em 01/12/1911 em Laguna – SC; auxiliar de escritório; participou do Partido Comunista Bra-
sileiro – PCB; preso de 30/06/1971 a 30/11/1973 sofrendo constantes mudanças de locais de prisão 
de São Paulo para Porto Alegre, incluindo a Ilha do Presídio e o Presídio Central de Porto Alegre, 
após este período ficou em prisão domiciliar até 03/12/1974; segundo documento da CJM, incurso no 
art. 43° do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eloar 
Guazzeli, Bruno Mendonça Costa, Ana Maria Martins da Costa, Maura Regina Martins Fucilini, Luiz 
Carlos Martins, Elisabeth Handel Gava e Humberto Setembrino Correa Carvalho; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, 
danos morais, prejuízos financeiros e profissionais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2589-1200/02-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ELSA DOS SANTOS SCHMALZ

Nascida em 01/08/1936 em Campo Novo; professora; sem vinculação partidária; ocorreram prisões 
periódicas para esclarecimento, em sua própria residência; não consta motivo da prisão, porém alega 
que foi interrogada, ameaçada e espancada por ser irmã de um dos mentores da Operação Três Passos; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

 

Processo: 3041-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ELSON BIDIGARAY

Nascido em 03/10/1921 em Jaguarão; militar do exército; sem vinculação partidária; preso por sessen-
ta dias no DOPS e no 9º RI de Pelotas, não especificando a data de início apenas a data de sua soltura 
em 29/05/1964; segundo requerente, preso sob acusação de praticar atividades subversivas na cidade 
de Pelotas; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Norma Machado Garcia, 
Cecília Lamarque, Iara Maria Brauner, Francisco Orlando de Souza e Victoria E. V. de Souza; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2754-1200/02-1
Assunto: Indenização

ELVARISTO ALVES DA SILVA (falecido) 

Nascido em 28/12/1923 em Sobradinho; agricultor; sem vinculação partidária; preso no ano de 1965 
no 1º Regimento de Cavalaria Motorizada de Santa Rosa; segundo requerente, Elvaristo foi preso 
e perseguido por ser Brizolista; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Nery Franco dos Santos, Teodomiro de Souza Franco e Eva Dias da Silva; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, a morte de Elvaristo por asfixia; pedido in-
deferido face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2504-1200/02-6
Assunto: Indenização

ELVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL 

Conhecido como Amaral; nascido em 27/12/1942 em Marcelino Ramos; bancário; não mencionou 
vinculação partidária; preso de 24/04/1970 a 24/06/1970 no DOPS e de 25/06/1970 a 24/04/1971 na 
Ilha das Flores; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 23° e 42° do Decreto-Lei 898/69; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6091-1200/98-7
Assunto: Indenização

ELVIRA REGINA BURKOSKI

Nascida em 21/07/1939 em Erechim; agricultora; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
presa de 14/05/1964 a 16/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de maio de 1964 a 
28/10/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente foi presa sob acusação de pertencer ao Grupo 
dos Onze, de ser subversiva, comunista, de atentar contra a ordem e a segurança nacional e de possuir 
armas; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Burkoski, Antônio Ban-
durka, Ângelo Setembrino Sulzenco e Pedro Abreu de Lima; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: constrangimento social, teve que deixar sua filha de seis 
meses com vizinhos, prejuízos materiais e financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4640-1200/98-0
Assunto: Indenização

ELZA NUNES BASTOS (falecida) 

Nascida em 20/02/1938 em Rio Grande; gráfica; sem vinculação partidária; a requerente não foi presa, 
porém alega ter que comparecer por quinze dias para prestar depoimento nas dependências do Quar-
tel da Brigada Militar na rua Praia de Belas; não citou companheiros de prisão; não indicou testemu-
nhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos, mas alega que foi assediada sexualmente pelo 
Capitão Kelleter; mencionou como consequência, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento da requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6763-1200/98-4
Assunto: Indenização

EMIGDIO MARIANO DOS SANTOS

Nascido em 22/03/1917 em Carazinho; subtenente; sem vinculação partidária; preso de 23/08/1964 a 
02/09/1964 pelo Exército e pelo DOPS no Porão da PE (Praça do Portão), de 02/09/1964 a 26/11/1964 
na 1ª Companhia da Guarda e de 26/03/1970 a 09/07/1970 no 18° RI; segundo documento da CJM, 
incurso no art. 16° e 50° da Lei 18/02/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 2893-1200/02-4
Assunto: Indenização

EMILIO ANTONIO COLVERO

Sem a documentação necessária para dar prosseguimento ao pedido de indenização, pedido indeferi-
do face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97, pedido de revisão.
Observações: documento oficial.

Processo: 2493-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EMÍLIO DAL PIVA (falecido) 

Nascido em 16/04/1907 em Guaporé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen; segundo reque-
rente, Emílio foi preso sob alegação do mesmo pertencer do Grupo dos Onze; citou como companhei-
ro de prisão, Benjamim Dal Piva; indicou como testemunhas: Plínio Dal Piva, João Francisco Zanatta, 
Benjamim Dal Piva, Azair Antônio Bellenzier, Leonor Ficagna, Marcelino Volpatto, Diunysio Domingos 
Cerutti, Lindo Ângelo Cerutti, Ari Camargo, Santo Piaia, Livino Scatolin, Nadir Zabot e Tristão Antônio 
de Mattos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, proble-
mas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97, 
pedido de revisão, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7004-1200/98-6
Assunto: Indenização

EMILIO DE OLIVEIRA SOBROSA JUNIOR (falecido)

Nascido em 07/07/1933 em Porto Alegre; gráfico; sem vinculação partidária; preso no ano de 1964 
na cidade de Porto Alegre; segundo requerente, Emílio foi preso por alegarem que sua gráfica era 
clandestina e que confeccionava folhetos subversivos; citou como companheiro de prisão, Miltom; in-
dicou como testemunhas: Augusto Ribeiro da Silva, Mario Kraemer e Lilá Lucchese; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda de algumas 
máquinas de sua gráfica que foram levadas pelos policiais e dificuldades financeiras; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2760-1200/02-2
Assunto: Indenização

EMILIO FELIPE DA SILVA (falecido) 

Nascido em 11/09/1948 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de agosto de 1964 a setembro de 1964 no Presídio de Erechim e após solto permaneceu em 
prisão domiciliar, sem especificar período; segundo requerente, Emilio foi preso por pertencer ao PTB 
e por ser integrante do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, 
José de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadra-
mento do requerente nas hipóteses da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6229-1200/98-2
Assunto: Indenização 

EMILIO JOÃO PEDRO NEME

Nascido em 08/03/1926 em Porto Alegre; coronel da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 05/04/1964 a 03/07/1964 na Brigada Militar (IPM do Golpe), de 27/11/1964 
a 30/12/1964 na Brigada Militar (Operação Pintassilgo), de 31/01/1965 a 31/01/1965 na Brigada Mili-
tar (Estações de rádio), por um dia no ano de 1965 e no ano de 1966 na Brigada Militar, de 18/01/1966 
a 28/01/1966 na Brigada Militar, por cinco dias no ano de 1967 na Brigada Militar, de 18/04/1970 a 
30/05/1970 na Brigada Militar e em 19/08/1977 na Polícia Federal; segundo documento da CJM, incur-
so nos artigos 14°, 23° e 25° do Decreto-Lei 898/65; citou como companheiro de prisão, Nicola Traico; 
indicou como testemunhas: Oritz Morari Abiz, Luiz Alberto Quintero Maciel, Milton Weyrich, Werner 
C. J. Becker, Pedro Remi da Silva Tolentino, Ibsen Valls Pinheiro, Blakoi Bakirtzief, José Betat Rosa, Eno 
Dias de Castro e Leovaldo Rodrigues Nunes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicológicos, financeiros e dificuldade de recolocação no mercado de 
trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Emilio 
João Pedro Meme.

Processo: 6712-1200/98-2
Assunto: Indenização

EMILIO LOPES FILHO (falecido)

Nascido em 05/11/1909 em Quaraí; tipógrafo; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso 
de 05/04/1964 a 10/05/1964, de 07/06/1971 a 17/06/1971 e de 12/08/1971 a 20/08/1971 na cidade 
de Alegrete; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Niederawer Alves de 
Brum, Adão Pereira Aguirre, Valentim Campos Trindade, Timóteo Bombach, Amadeu Pereira, Policarpo 
Pereira da Costa, José Angeli Sobrinho, Luiz Afonso Ferreira de Almeida, Carlos Eroni Nogueira Carús, 
Gentil Pedroso, Carlos e Paulo; indicou como testemunhas: Davi Lima de Oliveira, Luiz Alberto Fer-
nandes, Adão Ortiz Houayek, Ilza Paz Bombach, Rui Neves da Rosa, Carlos Eroni Nogueira Carús, Duílio da 
Silveira Napoli, Suzana Trindade Dorneles, José Carlos Angeli Sobrinho, Adão Conceição Dorneles Faraco e 
Niederawer Alves de Brum; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondência, certificado. 
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Processo: 6709-1200/98-0
Assunto: Indenização

ENESTOR FARIAS DE ALBERNAZ (falecido)

Nascido em 20/02/1916 em Rio Grande; portuário; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 06/04/1964 a 21/04/1964 no Navio Canopus, de 22/04/1964 a 23/04/1964 no 6º BPM e de 
23/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; segundo a requerente, Enestor foi preso por ser líder sindical 
e idealista; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marlene Amaral de Sá e 
Wilson Moraes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, discriminação no emprego e perda da aprovação em concurso de promoção pro-
fissional; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 0899-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ENEU DUTRA

Nascido em 11/12/1931 em Santana do Livramento; policial militar; sem vinculação partidária; preso 
de 03/04/1964 a 05/05/1964 e de 15/09/1964 a 09/10/1964 no 2º C. de Santana do Livramento, e 
de 13/09/1965 a 03/11/1965 no 3º BP; segundo requerente, preso sob acusação de fazer parte do 
Movimento Contra Revolucionário do Cel Jeferson; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: José Maria Soares Fernandes, Verginino Garcia Ribeiro, Protestato Rodrigues,  Rem Zi-
mermann, Laura Garcia Ribeiro, Antonio Ciríaco de Barcelos e Hélio Leutert; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financei-
ros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 0889-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

ENI TALUÁ TOSCA DE FREITAS 

Nascida em 10/11/1933 em Porto Alegre; funcionária pública; participou do Movimento Revolucioná-
rio 26 de Março – MR26; presa de 24/09/1964 a 19/11/1964 no SESME; segundo documento da CJM, 
incursa no art. 7° c/c o art. 4°, II e art. 16° da Lei 1.802/53; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico. Nome da requerente na 
capa do processo: Eni Talva Tosca de Freitas.
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Processo: 2807-1200/02-9
Assunto: Indenização

ENIO TADEU NORONHA SCHEIBE 

Nascido em 12/04/1946 em Carazinho; advogado; sem vinculação partidária; segundo o requerente, 
foi preso no ano de 1969 nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
conduzido ao DOPS, solto e encaminhado ao sanatório São José, onde durante longo período ficou 
internado, saído do hospital foi preso pelo DOPS e recolhido ao Porão da 8ª Delegacia de Polícia, após 
decretada prisão preventiva no Presídio Central, alega prisões na cidade de Porto Alegre, Curitiba – PR 
e São Paulo – SP, nesta última foi detido no aeroporto e segundo ele ficou em uma oficina mecânica 
da Polícia Militar de São Paulo, não especificou os períodos das detenções; segundo documento da 
Agência Brasileira de Inteligência, incurso no art. 25° do Decreto-Lei n° 314/67 da Lei de Segurança 
Nacional – LSN; citou como companheiro de prisão, Peter Peng Iora; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Delegado Sérgio Fernandes Paranhos Fleury em São 
Paulo – SP; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido inde-
ferido face ao não enquadramento do requerente no art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6710-1200/98-7
Assunto: Indenização 

EPAMINONDAS SILVEIRA (falecido) 

Nascido em 08/03/1919 em Canguçu; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 20/04/1964 a 21/04/1964 no CESA na cidade de Camaquã e de 21/04/1964 a 05/06/1964 no 
SESME; segundo requerente, Epaminondas foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Elly Weege, Manoel Aguiar, Rodolfo Westphal, Serafim Medeiros, 
Eugênio Queiroz, José Antônio Martins, Elma Westphal Corrêa e Adolfo Westphal; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
perdas materiais e financeiras; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, nota fiscal.

Processo: 7016-1200/98-3
Assunto: Indenização

ERANI GUILHERME MULLER

Nascido em 24/01/1940 em Cruz Alta; advogado; não mencionou vinculação partidária; preso de mar-
ço de 1968 a abril de 1968 na cidade de Ijuí; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego e prejuízos financeiros; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Erani Muller.
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Processo: 2636-1200/02-5
Assunto: Indenização 

ERCI VIEIRA DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 29/01/1939 em Campo Novo; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
28/03/1965 a 30/04/1965 no 7º BPM de Santa Rosa e de 30/04/1966 a 23/09/1967 no Presídio de 
Três Passos; segundo requerente, Erci foi preso por ser irmão do ex-sargento Alberi Vieira dos Santos 
que liderou junto ao Cel. Jeferson Cardim de Alencar Osório, o chamado “Movimento 26 de Março”, na 
cidade de Três Passos; citou como companheiros de prisão: Ari Soares dos Santos, Nelson Antônio Bo-
nes, Valdomiro Avila de Brito e João Avila de Brito; indicou como testemunhas: Ari Soares dos Santos, 
Adão Hipólito Dornelles e Fioravante Gonçalves Leite; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perdeu sua farda e condenado a três 
anos e um dia de reclusão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 4º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6607-1200/98-6
Assunto: Indenização 

ERCILDO ORO 

Nascido em 03/09/1943 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso por uma semana em maio de 1964 no Destacamento da Brigada Militar de No-
noai e entre maio de 1964 e junho de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente foi preso porque 
fazia parte do partido PTB e por ser simpatizante do Brizola; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Alcides da Luz, Ilo de Araujo Pinto, Leduino Gnoatto, Waldomiro Ceresoli, Santo 
Natal Mazaro, Adyr Cancelo de Faria, Cleto dos Santos e Antônio Fonseca; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos cometidos pelo Cel Gonçalino; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e discriminação social; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6702-1200/98-0
Assunto: Indenização

ERICO DORNELES

Nascido em 17/11/1944 em Cachoeira do Sul; médico; participou do Partido Operário Revolucionário 
Trotskysta – PORT; preso entre fevereiro de 1974 e março de 1974 no DOPS e  entre março de 1977 a 
dezembro de 1977 no Presídio Central de Porto Alegre; segundo documento da CJM, incurso no art. 
43° do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, dificuldades 
de conseguir emprego e separação conjugal; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, declaração do instituto psiquiátrico.
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Processo: 6638-1200/98-4
Assunto: Indenização 

ERNANE CONTER 

Conhecido como José; nascido em 04/06/1948 em São Jerônimo; comerciante; participou da Van-
guarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de maio de 1970 a agosto de 1970 no 
DOPS e na Ilha do Presídio, e de julho de 1971 a agosto de 1971 no DOPS; segundo documento da CJM, 
incurso nos arts. 14° e 45° inciso I, do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Carlos Roberto Barbosa de Souza, Claoni Boeira Garcia e Homero Matsdorf; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, impossibilidade de participar de concursos por falta de identidade social e dificuldades de 
reintegração no mercado de trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, telegrama.

Processo: 6370-1200/98-5
Assunto: Indenização

ERNESTO BERNARDI (falecido) 

Nascido em 21/09/1904 em Caxias do Sul; enólogo; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 06/04/1964 a 01/06/1964 na cidade de Porto Alegre; segundo documento da CJM, incurso 
nos arts. 5°, 9°, 10°, 12° e 17° da Lei 1802/53; citou como companheiros de prisão: Bruno Segalla e 
Lovegildo Neri de Campos; indicou como testemunhas: Bruno Segalla, Adair Castilhos e Orlando Pedro 
Michelli; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4892-1200/98-0
Assunto: Indenização

ERNESTO COMELLATE

Nascido em 22/05/1929 em Canela; técnico em fabricação de papel; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de 16/04/1964 a 17/04/1964 na cidade de Gramado; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos 
e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4633-1200/98-6
Assunto: Indenização

ERNESTO FELIX SCORTEGAGNA

Nascido em 13/01/1926 em Passo Fundo; contador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de maio de 1964 a junho de 1964 na cidade de Passo Fundo e no SESME, e no ano de 1968 na 
Brigada Militar em Passo Fundo; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, foi preso sob 
acusação de estar implicado em atos de subversão; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, histórico da universidade.

Processo: 6929-1200/98-0
Assunto: Indenização

ERNESTO MARION (falecido)

Nascido em 19/03/1900 em Júlio de Castilhos; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 02/10/1963 a 30/10/1963 e de 05/07/1964 a 20/08/1964 na Cadeia de Palmeira das 
Missões; segundo declaração da requerente, a causa da prisão de Ernesto foi sua militância no PTB; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Irene Marion, Caetano Marion, Ernesto 
Camargo e Waldemar José da Costa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6875-1200/98-0
Assunto: Indenização

ERNESTO RUBENS CALO WAYNE (falecido)

Nascido em 14/04/1929 em Bagé; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 06/04/1964 a 26/05/1964 nas cidades de Bagé e Porto Alegre; segundo documento da 
CJM, incurso no art. 11°, letra “a”, 19° da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Bety Maria Moraes Severo Meneses, João Arlindo Monte Rosado e Sotero Machado de 
Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 18.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro. Nome do requerente na capa do 
processo: Ernesto Rubens Galo Wayne.
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Processo: 3019-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ERNESTO ZANON

Nascido em 15/07/1928 em Anta Gorda; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 12/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em prisão domici-
liar, sem especificar o período; segundo requerente, preso sob acusação de fazer parte do Grupo dos 
Onze; citou como companheiro de prisão, Mario Marchiori Moura; indicou como testemunhas: Idílio 
Zamin, Adelir José Pavan, Argemiro Pereira da Silva, Willy Valdelirio Picolotto, Ariosto Damin, Hilário 
Balen, Ada Zanatta e Avelino Reginatto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, desestabilização profissional, problemas 
emocionais e teve que se mudar de cidade, indo residir em Frederico Westphalen, devido ao cons-
trangimento social; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, diploma de prefeito.

Processo: 2694-1200/02-0
Assunto: Indenização

ERNO ZIMPEL

Nascido em 07/02/1946 em Três de Maio; estudante e auxiliar técnico; participou do Partido Comunis-
ta do Brasil – PC do B; preso de 02/02/1973 a 26/03/1973 no DOPS; segundo requerente, preso por ter 
ligações com a UNE; citou como companheiros de prisão: Peter Hoopeng, Flávio Presser, Carmen Lo-
pes, Jorge Fischer e Renato Lopes; indicou como testemunhas: Carmem Martins Lopes e Flávio Ferreira 
Presser; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig e Nilo Hervelha; mencio-
nou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5822-1200/98-5
Assunto: Indenização

ERVIN WALTER DOBRACHINSKI

Nascido em 10/06/1928 em Ijuí; alfaiate; participou do Partido Comunista do Brasil – PC do B; preso 
de 21/05/1970 a 27/09/1971 nas cidades de Cruz Alta e Santa Maria; segundo documento da CJM, 
incurso nas sanções dos artigos 16, 25, 39, incisos I, III e IV, e art. 43, do Decreto Lei nº 898; citou como 
companheiros de prisão: Anélio Moura, Luiz Pietro, Ganeval, José de Pietro, Antônio Prestes, Aristeu 
e Heitor Ribas; indicou como testemunhas: Carol Majewski, Edemar da Cruz Carvalho, José Carlos 
Martins da Silva e Abeguar Schetert Rocha; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos econômicos e financeiros; concedi-
da indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.
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Processo: 7064-1200/98-7
Assunto: Indenização

ERVINO WINCK (falecido)

Nascido em 21/06/1930 em Santa Cruz do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso no ano de 1964 na cidade de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Noemy Brizolla Ferreira, Etelvino Michelot-
ti, Nildo Teixeira, Darci Antônio Mariotti e Ernesto Tiesca; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6644-1200/98-5
Assunto: Indenização

ESILIO GUILHERME BATISTI

Nascido em 29/11/1932 em Guaporé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 18/05/1964 a 22/05/1964 no Posto da Polícia Florestal em Planalto; segundo requerente, 
foi preso e interrogado para que desse conta de seus companheiros pertencentes ao Grupo dos Onze; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, Setembrino Damin, 
Willy Valdelirio Picolotto, Iracema Maria Gheno e Orion Alves dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6315-1200/98-8
Assunto: Indenização

ESPERIDIÃO ROLIM DE AZAMBUJA (falecido)

Nascido em 26/07/1925 em Santo Ângelo; agricultor e comerciante; sem vinculação partidária; pre-
so de março de 1964 a maio de 1964 no DOPS; segundo requerente, Esperidião foi preso acusado 
de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão e como testemunhas: Victor 
Machado, Delfino Siqueira de Quevedo e Belarmino Barbosa de Siqueira; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5856-1200/98-1
Assunto: Indenização

ESPIRO ROCHENBACK

Nascido em 02/01/1929 em Encantado; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 27/05/1964 a 31/05/1964 no Presídio de Erechim; segundo requerente foi preso por 
pertencer ao PTB e ser simpatizante de Leonel Brizola; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Silvino Dallagnol e Etelvino Nardino; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e danos morais; concedida indeni-
zação de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6814-1200/98-6
Assunto: Indenização

ESTANISLAU BIELSKI 

Nascido em 06/08/1935 em Bento Gonçalves; agente postal; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 14/04/1964 a 15/04/1964 na Delegacia de Viadutos e no Presídio de Erechim; 
segundo o requerente, foi preso porque os militares pensaram que ele participava de alguma organiza-
ção subversiva e que armaria alguma revolta diante da situação de ditadura que passava o país; citou 
como companheiros de prisão: Stanislau João Otovicz e Dorival Kuskoski; indicou como testemunhas: 
Julia Bielski, Helena Otovicz, Antonio Disarz e Rosalina Kuskoski; alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indeni-
zação de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6849-1200/98-5
Assunto: Indenização

ESTANISLAU NEMECEK (Falecido)

Nascido em 06/05/1916 em São Luiz Gonzaga; comerciante; participou do Partido Comunista Brasilei-
ro – PCB; preso de 19/04/1964 a 21/04/1964 na cidade de Carazinho e de 21/04/1964 a 01/06/1964 
no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, 
Victor Machado; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; concedida indenização no valor de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 6810-1200/98-5
Assunto: Indenização

ESTEVAN MALINOSKI

Nascido 09/10/1905 em Getúlio Vargas; 
vereador e presidente da câmara muni-
cipal de Lagoa Vermelha; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 02/05/1964 a 23/05/1964 no presí-
dio de Erechim; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, preso por 
ser considerado subversivo e incurso na 
Lei 1802/53; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunha, Otilio 
Borgmann; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos, cassação de seus direitos 
políticos e consequentemente a perda 
de seu mandato de prefeito, sua casa foi 
incendiada de forma criminosa, teve di-
ficuldade de conseguir emprego e preci-
sou se mudar com a família para o Estado 
de Santa Catarina; concedida indeniza-
ção de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 6460-1200/98-1
Assunto: Indenização

ESTHER DEGGERONI 

Nascido em 16/06/1932 em Gaurama; sargento da Brigada Militar; não mencionou vinculação partidá-
ria; preso de 27/10/1964 a 16/11/1964 no campo da Brigada Militar – Filipson; segundo o requerente, 
sua prisão ocorreu por motivos políticos, foi acusado de ser subversivo e informante da operação Pin-
tassilgo, não por motivos disciplinares, inclusive porque o Supremo não julga questões disciplinares do 
regulamento militar; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ardanny Brasil da 
Silva, Jaime Pereira Maia, Darci Ethur e Octávio Tomazi Filho; alegou ter sofrido maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos profissionais, era 1° sargento, 
mas foi reformado com o diagnóstico de incapacidade definitiva para o serviço da Brigada Militar, sen-
do rebaixado para 2° sargento; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4783-1200/98-3
Assunto: Indenização

EUCLIDES ANTONIO BERTUOL

Nascido em 26/06/1925 em Caxias do Sul; operário; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 
a 09/05/1964 na cidade de Maximiliano de Almeida e de 09/05/1964 a 15/05/1964 no presídio muni-
cipal de Erechim; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão e como testemu-
nhas: Adelino Ampessan, Arlindo Baggio, Alcides Caldart, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, Carlos 
Naum Salim, Euclides Antonio Bertuol, Gabriel Conte, Idylio Carlotto, Jandir João Bertuol, Giacomini 
Valmorbida, Olívio Conte, Protasio Vasco, Silvino Orlandino Bertuol, Luiz Valdemar Beltrame, Napoleão 
João Baldissera, Albino Carlotto, Eduardo Boza e Armando Baggio; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências prisão: problemas físicos, prejuízos financeiros e profissionais; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei n.º 11.042/97, 
pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 7.000,00.

Processo: 6604-1200/98-8
Assunto: Indenização 

EUCLIDES FERREIRA DA LUZ (falecido) 

Nascido em 10/04/1924 em Sarandi; atividade profissional não identificada; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de 18/04/1964 a 21/04/1964 no destacamento 
da Brigada Militar de Nonoai e posteriormente de 22/04/1964 a 11/06/1964 em prisão domiciliar; 
segundo o requerente, Euclides foi preso por pertencer ao PTB e ao Grupo dos Onze; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo Araujo Pinto, Silvio Rodrigues Ribeiro, Assir João e 
Ferdinando Bringhenti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e mudança com a família para o Estado do Paraná; concedida indeniza-
ção de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6704-1200/98-6
Assunto: Indenização

EUCLIDES RESENDE FLORES 

Nascido em 24/11/1930 em Tupanciretã; inspetor da Polícia Civil; sem vinculação partidária; preso de 
04/03/1965 a 09/04/1965 no 3º Batalhão da Polícia do Exército, em Porto Alegre; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiros de prisão: Moreira, Almore Zoch Cavalheiro e um guarda-civil 
de nome Fischer; indicou como testemunhas: José Luiz Rodrigues Penteado, Assis Brasil Mendes e 
Almore Zoch Cavalheiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos, dissolução da empresa de ônibus da qual era sócio, abalo 
moral, perda de crédito, perseguição no trabalho e constrangimento da esposa e dos filhos perante a 
sociedade; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da 
Lei n.º 11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 18.000,00.
Observações: documentos oficiais, carta, bilhete.
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Processo: 2802-1200/02-5
Assunto: Indenização

EUCLIDES RODRIGUES PAZ

Nascido em 10/10/1934 em São Luiz Gonzaga; atividade profissional não identificada; sem vincula-
ção partidária; preso de 31/01/1965 a 21/02/1965 no 3º Regimento de Cavalaria; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos profissionais e preconceito; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei n.º 11.042/97.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 2568-1200/02-8
Assunto: Indenização 

EUCLIDES VESCOVI (falecido)

Nascido em 11/09/1929 em Erechim; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 no presídio de Erechim; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Carlos Vescovi, 
Pedro Panho e Deoclécio Plínio Barancelli; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2996-1200/02-0
Assunto: Indenização 

EUGENIO CASANOVA (falecido)

Nascido em 13/12/1924 no estado do Rio Grande do Sul; comerciante; participou do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro – PTB; preso de 15/04/1964 a 21/04/1964 no presídio de Erechim; segundo requerente, 
Eugenio foi preso para prestar depoimento sobre o Grupo dos Onze, sobre um carregamento de ar-
mas e por pertencer ao PTB; citou como companheiros de prisão: Padro, Mello e Nardi; indicou como 
testemunhas: Waldir Roque Nardi, Gemide Gatti Casanova, Ernesto Ferreira Terres, Alcides Capoani, 
Sergio Arnaldo Franceschi e Ernesto Schvartz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo 
capitão Marciano Pereira da Silva e pelo capitão Galvão; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, dificuldades financeiras e discriminação; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 3761-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

EUGENIO CASTAGNA 

Nascido em 06/02/1926 em Santa Maria; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso cinco vezes de abril de 1964 a dezembro de 1964 no Presídio 
Municipal de Palmeira das Missões, no ano de 1965, durante 33 dias, nas cidades de Santa Rosa e 
Porto Alegre, e no ano de 1968, durante seis meses, na cidade Santa Maria e no Presídio de Palmeira 
das Missões; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao grupo dos Onze; citou como 
companheiros de prisão: Daltro Passos, Orlando Frizzo, Dr. Benjamin Osório, Altino Stanislau de Sou-
za, Fioravante Gonçalves Leite e Manecol; indicou como testemunhas: Daltro Passos, Orlando Frizzo, 
Benjamin Osório, Altino Stanislau de Souza, Fioravante Gonçalves Leite, Maneco, Renée Gonçalves 
Terra, Airton Antonio Castagna, Admar Lourença Burmann e Arno Arcenio Burmann; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, prejuízos profissionais e 
financeiros, quebra da harmonia do lar, constrangimentos e discriminações sofridas pelos filhos na 
escola; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornais, carta.

Processo: 6669-1200/98-2
Assunto: Indenização 

EUGÊNIO JOSÉ RIBEIRO (falecido)

Nascido em 27/03/1914 em Campo Novo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso por diversas vezes entre os anos de 1964 a 1970 nas cidades de Santa Rosa, Três Passos e 
Curitiba – PR; segundo requerente, Eugênio preso sob acusação de ter abrigado um senhor chamado 
de Alberi, elemento pertencente ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Benjamim 
Osório, Eugenio Castanha e Sadi Forte; indicou como testemunhas: Arnaldo Roever, Antônio Ferrari 
Machado, Dionizio Melo de Oliveira e Laurentina Ribeiro Batista; alegou ter sofrido maus-tratos come-
tidos pelo Coronel Aristóteles; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e dificul-
dades financeiras; concedida indenização no valor de R$ 15.000,00.
Observações: documento oficiais.

Processo: 6795-1200/98-5
Assunto: Indenização

EUGÊNIO JULIO MÂNICA

Nascido em 28/03/1928 em Sarandi; agricultor; participou do Partido Social Democrático – PSD; preso 
de 08/09/1961 a 25/09/1961 em Bom Retiro, município do Rio dos Índios; segundo requerente, foi 
vítima do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antenor de 
Amaral e Genuíno Barela; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, financeiros e morais; pedido indeferido face ao não enquadramen-
to do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
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Processo: 6665-1200/98-1
Assunto: Indenização

EUGÊNIO MARCELINO CECHIN

Nascido em 26/08/1941 em Santa Maria; professor e estudante; sem vinculação partidária; preso em 
novembro de 1969 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Antô-
nio e Padre Schen; indicou como testemunhas: André Luiz Vinhas, Naira Vinhas Cechin, Matilde Cechin 
e Antônio Cechin; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, sociais e o impedimento de participar de concursos públicos; concedida indenização no 
valor de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6659-1200/98-0
Assunto: Indenização

EUGENIO MIOLA (falecido) 

Nascido em 19/07/1900 em Antônio Prado; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 
a 09/05/1964 na cidade de Maximiliano de Almeida e de 09/05/1964 a 14/05/1964 na cidade de Ere-
chim; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Idylio Carlotto, Egidio Bernardo Arsego, Giacomin Valmorbida e Elói José da Rocha; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e sociais; con-
cedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2891-1200/02-9
Assunto: Indenização

EUGENIO SALESKE

Processo sem dados para a elaboração do verbete.

Processo: 6567-1200/98-9
Assunto: Indenização

EULOGIO KLUCH 

Nascido em 28/11/1926 em Gaurama; agricultor; simpatizante do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em abril de 1964, no Presídio Estadual de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alfredo Ril, Alfredo Polinski e Stanislau Kachniacz; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: alcoolismo e por sentir 
vergonha de ter sido preso, excluiu-se do convício social; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: recorte de jornal.
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Processo: 6063-1200/98-7
Assunto: Indenização

EUNICE EINLOFT PEREIRA

Nascida em 07/09/1945 em São Luiz Gonzaga; assistente do diretor da Secretaria de Ação Social; sem 
vinculação partidária; presa de 05/08/1971 a 30/08/1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Wladimir Neto Ungaretti e Nelson Danilevicz; indicou como testemu-
nhas: Elida Rodrigues Costa e Léo Afonso Einloft Pereira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e a perda do emprego; concedida inde-
nização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6715-1200/98-0
Assunto: Indenização

EURIDES PAIM VIEIRA (falecido) 

Nascido em 03/05/1916 em Alegrete; servente do Porto de Rio Grande; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 06/04/1964 a 21/04/1964 no Navio Canopus, de 21/04/1964 a 
23/04/1964 no 6º BPM em Rio Grande e de 23/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; não consta moti-
vo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marisa Helena Dias de 
Abreu, Maris Tadeu Dias Vieira, Joice Gonçalves e Antonio Nailen Espíndola; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos profis-
sionais; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2472-1200/02-5
Assunto: Indenização

EUSEBIO FRANCA FILHO (falecido) 

Nascido em 15/12/1922 em Alegrete; engenheiro agrônomo; participou do Partido Comunista Brasilei-
ro – PCB; preso no ano de 1973 na cidade de Alegrete; segundo documento da CJM, preso e acusado 
de participar de atividades subversivas; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, 
Rui Neves da Rosa; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos e privação do convívio familiar; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2828-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EUZÉBIO TEIXEIRA DORNELLES (falecido) 

Nascido em 18/06/1906 em São Borja; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 de Mar-
ço – MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 em Foz do Iguaçu – PR, de 17/05/1965 a 04/06/1965 
no SESME, de 11/08/1965 a 14/10/1965 em Ponta Grossa – PR e de 14/10/1965 a 27/03/1968 na 
Prisão de Curitiba – PR; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Valdetar Antônio Dorneles, Abraão Antônio Dornelles, João Batista Figueira, Oniro So-
lano Bonés, Arnaldo Klessener Solano, Floriano A. Bonés e Armindo Benno Vagner; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3688-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EVALDO BARBOSA DE QUEVEDO 

Nascido em 09/02/1939 em Cruz Alta; operário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 19/04/1964 a 22/05/1964 no SESME; preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Gonzaga Vog Ramos, Delfino Siqueira 
de Quevedo, Vitor Machado, José Maria Medeiros, Aldo Aury Schilichting e Romeu Barleze; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos financeiros e 
danos morais; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 2704-1200/02-2
Assunto: Indenização

EVANDRO DA SILVA SALDANHA (falecido)

Nascido em 16/11/1929 em Garruchos; comerciante; participou do Movimento Democrático Brasilei-
ro – MDB; preso de setembro de 1964 a outubro de 1964 no Posto da Brigada Militar e no Quartel do 
2º RC MEC em São Borja, e de dezembro de 1969 a janeiro de 1970 no Quartel do 2º RC MEC em São 
Borja; segundo requerente, Evandro foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Isaac Nascimento Lopes, José Salvador Trindade Goulart e Adilio Antônio 
Coco; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documento oficial.
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Processo: 6000-1200/98-8
Assunto: Indenização

EVANDRO VICTOR RODRIGUES

Nascido em 15/06/1931 em Santa Vitória do Palmar; ferroviá-
rio; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
04/04/1964 a 02/06/1964, de 30/03/1966 a 31/03/1966 e de 
10/04/1971 a 14/04/1971 no Navio Canopus, no SESME e no 
DOPS; segundo requerente foi preso sob acusação de ser comu-
nista e considerado um elemento perigoso para a sociedade; ci-
tou como companheiros de prisão e como testemunhas: Miguel 
Gomes, João Rodrigues Viana, Roberto Leonardo Germano, Neri 
de Ávila, Osmar Santa Helena e Sávio da Silva Pinto; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indeniza-
ção de R$ 25.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, parecer psi-
quiátrico.

Processo: 3296-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EVARISTO ANTONIO ESTEVES KRUEL 

Nascido em 28/10/1944 em Porto Alegre; geólogo; participou do Partido Operário Comunista – POC; 
preso de agosto de 1971 a setembro de 1971 no DOPS e de março de 1977 a abril de 1977 no DOPS 
e na Polícia Federal; segundo documento da CJM,  incurso no art. 14° do Decreto-Lei n° 898/69; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Décio Viana Kruel, Maria de Lourdes Kruel, 
Maria Helena Kruel, Fátima Kruel, Marines Grando, Maria Alcida Kruel, Luiz Goulart Filho, Horácio 
Goulart Filho, Hélio Goulart e Renée de Souza Canabarro; alegou ter sofrido sevícias; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, afastamento do convívio social e dificuldades 
para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 3268-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

EVARISTO DE ABREU (falecido) 

Nascido em 16/07/1912 em Cruz Alta; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 27/04/1966 a 01/06/1966 no 17º RI em Santa Maria e de 02/06/1966 a 30/09/1966 no 6º 
RO em Cruz Alta; segundo documento da CJM, incurso no artigo 24° c/c. 40° da Lei 1802/53; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Solange Maria Barzotto Heinrich, Anildo Inho-
que, Bruno Burtet, Edivio Samuel Rosa, Evaldo Herter, João Francisco, Leduíno Pecinini, Mário Roberto 
Utzig, Paulo Afonso Dumoncel e Pedro Ribeiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: abalo moral, preconceito social, por ter sido processado e preso como 
subversivo, e após sua libertação ficou descapitalizado, com dificuldades para voltar a lavoura e sus-
tentar sua família; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2615-1200/02-9
Assunto: Indenização

EVERALDO CRUZ 

Nascido em 10/04/1935 em Sarandi; contador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de maio de 1964 a outubro de 1964 no Posto Policial de Vigilância Florestal e no Presídio Municipal 
de Erechim; segundo o requerente, preso sob acusação de ser comunista subversivo e de pertencer ao 
Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Avelino Reginatto, Fridoldo Röwer, Setembrino 
Damin, Ariosto Damin, Lino Cortese, Ernesto Zanon, Victorio Mascarello, Germano Basso, Dileto Pavan 
e Sérgio Aver; indicou como testemunhas: Antonio Basso, Antonio Domingos Balestrin e Alcides Basso; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físi-
cos, a venda de seus bens e a mudança para outro município; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial, diploma.

Processo: 6673-1200/98-8
Assunto: Indenização

EXPEDITO GILBERTO DE ANDRADE SICILIANI

Nascido em 09/10/1940 em Porto Alegre; funcionário público; sem vinculação partidária; preso de 
01/12/1964 a 04/12/1964 no Presídio Central de Porto Alegre e de 04/12/1964 a 06/12/1964 no DOPS; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Niuton 
Ribeiro Nunes, Neusa Maribél Siciliani Nunes e Sérgio Coelho de Andrade; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, sociais e a 
perda do emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1933-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FABRICIANO BRAGA (falecido) 

Nascido em 25/11/1929 em São Borja; atividade profissional não identificada; participou do Movi-
mento Democrático Brasileiro – MDB; preso de setembro de 1969 a novembro de 1969 no 2º RC MEC 
em São Borja; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: Noemi Maciel Braga, Dino Aldir Nascimento Lopes, Amando Moraes do Amaral, Alcir Marques da 
Silva, Rubem Enio Tasca, João Antônio Carvalho de Castro, Pedro Israel Vieira Prestes, Florêncio Aquino 
Guimarães, Ilca Carpes Lopes, Maria Laura Cândida da Roza e Décio Pennafirme Teixeira; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
situação que se agravou, pois sua família não teve condições financeiras para fazer um tratamento es-
pecializado; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97, pedido 
de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7015-1200/98-0
Assunto: Indenização

FANNY AKSELRUD DE SEIXAS (falecida)

Nascida em 08/02/1918 em Santa Maria; atividade profissional não identificada; participou do Movi-
mento Revolucionário Tiradentes – MRT; presa em 16 de abril de 1971 na OBAN – SP, após um mês foi 
transferida para o DOPS de São Paulo, no mês de junho de 1971 foi transferida para o Presídio Tira-
dentes e presa de 13/07/1971 a 30/08/1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou como 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ivan Akselrud de Seixas, Iara Ackselrud de Seixas, 
Ieda Akselrud de Seixas, Raul Kroeff Machado Carrion e Carlos Roberto Serrasol Borges; alegou ter so-
frido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a desestrutura de sua família, 
resultante da prisão, tortura e assassinato do seu marido, da prisão e tortura de seus filhos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6917-1200/98-2
Assunto: Indenização

FARYDO SALOMÃO (falecido)

Nascido em 24/08/1925 em Rio Grande; prefeito e professor; participou 
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 02/04/1964 a 27/05/1964 
na cidade de Rio Grande e após este período foi preso até junho de 1964 
na cidade de Porto Alegre, seguido de prisão domiciliar; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Leonel Brizola, Sereno Chaise, Vilson Vargas da Silveira, Pedro Simon e Al-
ceu Collares; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego de professor estadual e 
do emprego na Petrobras, cassação do cargo de prefeito, perdendo todos os seus bens e ficando incapaz 
para trabalhar devido a perda de seus direitos políticos por dez anos; pedido indeferido face ao não enqua-
dramento do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de monografia, panfleto.

Processo: 6581-1200/98-6
Assunto: Indenização

FAUSTINO DOS SANTOS BRUM (falecido) 

Nascido em 04/05/1944 em Serafina Corrêa; atividade profissional não identificada; participou do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 no Presídio Municipal de Erechim; 
segundo requerente, Faustino foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Pulga, Valdemar Antônio Dal Bosco e Albino 
Cadore; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: dificul-
dades financeiras e discriminação; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2633-1200/02-7
Assunto: Indenização

FELIPE BARRETO

Nascido em 01/05/1924 em São Borja; atividade profissional não identificada; participou do Movimen-
to Democrático Brasileiro – MDB; preso em dezembro de 1964, levado ao posto da brigada militar e 
após ao Quartel – 2º RC MEC em São Borja, e preso novamente de dezembro de 1972 a janeiro de 1973 
no Quartel – 2º RC MEC em São Borja; segundo o requerente, foi detido por razões exclusivamente 
políticas, afim de prestar informações sobre seu primo Alcides Barreto; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Dino Aldir Nascimento Lopes, Ramão Miguel de Souza Sá, Osvaldo 
de Moura Prestes, Maria Thereza Inda do Nascimento, Rosa Mendonça, Santa Izabel Barreto, Alfredo 
Flores Ballejo, Helena Paz Cruz, Carlos Moyano Ribeiro, Felipe Sergio Jeske, Gabriel Vieira Martins, 
Vicente de Paula G. dos Santos, Miguel de Jesus Charão e Hilário Lucero Robalo; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos 
financeiros, sendo obrigado a deixar o trabalho do qual tirava seu sustento e de sua família; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6595-1200/98-9
Assunto: Indenização

FELIS KIELB 

Nascido em 30/08/1936 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de maio de 1964 a novembro de 1964 em prisão domiciliar nas cidades de Erval Grande e São 
Valentim, tendo que se apresentar na delegacia local todos os sábados; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Albino Kusmanski, Leopoldo Morawski 
e Carlos Orzechowski; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: prejuízos morais e materiais, sendo tachado de comunista; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2758-1200/02-2
Assunto: Indenização

FELISBINO RIBEIRO BARLETTE (falecido) 

Nascido em 29/03/1925 em Carazinho; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 01/04/1964 a 20/04/1964 na cidade de Carazinho e de 18/06/1964 a 18/07/1964 no DOPS; 
segundo requerente, preso sob acusação de ser subversivo, comunista, agitador e de possuir um vasto 
armamento bélico, além de ser acusado de tentativa de tomada da rádio local, de participar de reuni-
ões subversivas no Circulo Operário e formação do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e a mudança para o estado do Rio de Janeiro, por falta de clientes e 
amigos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 
nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 5817-1200/98-7
Assunto: Indenização

FELIX SILVEIRA ROSA NETO

Nascido em 27/04/1924; bancário; participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 
12/04/1970 a agosto de 1970 no DOPS e na Ilha das Pedras Brancas, de agosto de 1970 a maio de 1971 
em Quartéis do Exército e de maio de 1971 a 23/11/1977 no Presídio Central e na Penitenciária Esta-
dual de Jacuí; segundo documento da CJM, preso por motivos exclusivamente políticos, sendo incurso 
na Lei de Segurança Nacional; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Capitão Paulo Malhães e pelos agentes Cabral e Átila; 
não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3914-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

FERDINANDO BRINGHENTI

Nascido em 06/04/1917 em Iraí; agricultor; participou do Grupo dos Onze e foi simpatizante do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em março de 1964 na delegacia de Nonoai e, por trinta dias, em pri-
são domiciliar; segundo o requerente, preso sob acusação de ser comunista, subversivo e de esconder 
armamento; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Armando Salvador, João 
Matielo, Ângelo Fistarol e João Décio Schneider; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos pelo Coro-
nel Gonçalino Curio; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, transtornos 
familiares, sociais e o fechamento da Olaria onde trabalhava; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2617-1200/02-4
Assunto: Indenização

FERDINANDO TODESCATT (falecido) 

Nascido em 05/09/1910 em Lagoa Vermelha; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 18/05/1964 a 20/05/1964 no Posto Florestal e posteriormente de 30/05/1964 a 05/09/1964 
em prisão domiciliar no município de Planalto, sendo obrigado a assinar livro ponto; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luis Bongiorno, Ângelo San-
tin e Eugenio Thomasi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e graves problemas com alcoolismo; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6377-1200/98-4
Assunto: Indenização

FERMINO FERREIRA DOS SANTOS 

Nascido em 06/08/1917 no Rio de Janeiro – RJ; trabalhador rural; sem vinculação partidária; preso de 
novembro de 1964 a 22/12/1964 na cidade de Herval, e encaminhado ao DOPS; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: José Maurício Fernandes e Nair Toche Fernandes; indicou 
como testemunha, Nair Toche Fernandes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos financeiros e discriminação; concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3822-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

FERMINO SOARES NETTO 

Nascido em 27/01/1920 em Jaguari; vereador; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso de 31/03/1965 a 12/04/1965 na cidade de Tenente Portela e encaminhado a cidade de 
Palmeira das Missões, preso de 07/03/1966 a 09/03/1966 na Câmara de Vereadores e encaminhado 
ao DOPS e preso, por período não especificado, em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiro de prisão, Sadi Fortes; indicou como testemunhas: Leopoldo Dorindo Le-
manski, Osvaldir Golle e Aloysio Sauer; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: estresse, devido as perseguições, venda de seus bens e a troca do seu ramo 
de negócio, tendo prejuízos financeiros e não conseguindo mais se reequilibrar financeiramente; con-
cedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5510-1200/98-3
Assunto: Indenização

FERNANDO ANTONIO LEMOS GOULART 

Nascido em 05/10/1948 em Pelotas; jornalista; simpatizante do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de final de março de 1977 até o início de abril de 1977 no DOPS, ficando preso e incomunicável 
por onze dias; segundo o requerente, preso e acusado de subversão, pelo fato de ter sido o jornalis-
ta designado pela Zero Hora para cobrir o caso sobre a morte do menor Carlos Alberto Arébalo, nas 
dependências do DOPS; citou como companheiros de prisão: Horácio e Hélio; indicou como testemu-
nhas: Antônio Britto, Armindo Antônio Ranzolin, João Lauro Noguez, Milton Galdino da Silva, Alberto 
André, João Borges de Souza e Pedro Simon; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 5400-1200/98-3
Assunto: Indenização

FERNANDO BARCELLOS DE ALMEIDA

Nascido em 30/07/1929 em Porto Alegre; advogado e funcionário público; participou do Partido Co-
munista Brasileiro – PCB; preso de 29/07/1964 a 20/08/1964 no DOPS, preso em dezembro de 1964, 
por doze dias na Penitenciária Estadual e preso de 18/03/1975 a 30/03/1975 na cidade de Porto Ale-
gre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Pedro Lisboa, Honório Campos Peres, Antenor Baptista, Antônio de Pádua Ferreira da Silva e Telmo 
Seganfredo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas físicos, psicológicos, familiares, prejuízos financeiros e profissionais; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer psiquiátrico.

Processo: 5493-1200/98-8
Assunto: Indenização

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Conhecido como Jorge; nascido em 
31/03/1951 em Belo Horizonte – MG; estu-
dante; participou da Vanguarda Popular Re-
volucionária – VPR e da Vanguarda Armada 
Revolucionária Palmares – VAR Palmares; 
preso de abril de 1970 a agosto de 1970 no 
DOPS e na Ilha do Presídio, de agosto de 1970 
a março de 1971 no Quartel do REC MEC e 
de março de 1971 a julho de 1971 no Presí-
dio Central, posteriormente transferido para 
a Penitenciaria Estadual de Linhares – MG; 
segundo requerente, preso por ter partici-
pação na tentativa de sequestro do Cônsul 
norte-americano, Curtis Cutter em Porto 
Alegre; citou como companheiro de prisão, 
Félix Silveira Rosa Neto; indicou como teste-
munha, João Carlos Bona Garcia; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por 
diversos agentes do DOPS sob o comando 
de Pedro Seelig e de Nilo Hervelha, e pelos 
oficiais do exército Capitão Malhães, Tenente 
Cabral e Major Átila Horsetzer; não mencio-
nou consequências da prisão; concedida in-
denização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte 
de jornal, recorte de revista.
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Processo: 2648-1200/02-2
Assunto: Indenização 

FERNANDO ELYSIO DE ALCANTARA (falecido) 

Nascido em 10/08/1927 no estado do Rio Grande do Sul; radialista; não mencionou vinculação partidá-
ria; preso em 15/12/1967 por policiais do DOPS, em invasão efetuada ao Sindicato dos Radialistas de 
Porto Alegre, momento em que foi brutalmente agredido e levado ao pronto socorro local; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Virgínia Chaves de 
Alcântara e Lauro Hagmann; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos por policiais do DOPS; mencio-
nou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6145-1200/98-7
Assunto: Indenização

FERNANDO SEBASTIÃO CARRENO 

Nascido em 03/12/1937 em Porto Alegre; funcionário da CRT; sem vinculação partidária; preso de 
12/05/1964 a 02/06/1964 no DOPS e no SESME, e após sua liberação teve ainda que assinar o ponto 
no DOPS, diariamente, por um determinado período; segundo o requerente, preso a mando do então 
presidente da CRT, Antônio da Silva Nunes, por ter participado de uma reunião no Sindicato dos Telefô-
nicos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria Terezinha Jacques Dutra, 
João Alberto Dutra Filho, Pedro Fontoura Garcia, Leonardo Szurek e Gabriella Alves Martins; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a perda do emprego, devido as 
pressões sofridas no ambiente de trabalho, o fechamento do comércio da família, que gerou grande 
prejuízo financeiro e as humilhações sofridas por sua irmã e sua mãe nas visitas realizadas nas depen-
dências do DOPS; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3310-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

FIDENCIO CASSARO (falecido)

Nascido em 29/08/1925 em Nonoai; agricultor; participou da Aliança Renovadora Nacional – ARENA; 
preso de 20/04/1964 a 10/05/1964 na localidade de Saltinho Bela Vista e após ser solto teve que se 
apresentar todas as manhãs, por um longo tempos, sob pena de ser castigado; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria Anziliero Cassaro, Otací-
lio Granville, Deodato Antônio Del Col e Lauro Rodrigues da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. 
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Processo: 7115-1200/98-9
Assunto: Indenização

FIORAVANTE DARIVA 

Nascido em 27/04/1924 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 05/04/1964 a 08/04/1964 na Delegacia de Polícia de Nonoai; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Rudi José Viccari, Luiz Guarez, Francis-
co Alves Lopes, Nilda Mendes Kuns e João Décio Schneider; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4653-1200/98-0
Assunto: Indenização

FIORAVANTE GAZZOLA (faleceu durante o processo de revisão)

Nascido em 16/10/1908 em Guaporé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por dois dias em maio de 1964 na Prefeitura Municipal em Sarandi, preso por nove dias no 
Quartel da Brigada Militar em Passo Fundo e por vinte e oito dias entre maio de 1964 e junho de 1964 
no DOPS; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso por tentativa de subversão de 
ordem política e por integrar o Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Hugo Leonardi, 
Américo da Silva e Paraguaçu Brizola; indicou como testemunhas: Adelino Goffi, Salatiel Ferreira da 
Luz, Maximiliano Valério Panazzolo, Joana Elvira Valério, Amilcam Machado, Américo da Silva e Cleto 
dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente na Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6549-1200/98-0
Assunto: Indenização

FIORAVANTE MENEGHETTI (falecido)

Nascido em 04/06/1921 em Anta Gorda; agricultor; não mencionou vinculação partidária; não consta 
data e local da prisão; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Amaury Darcy Bisognin, Pedro Sotoriva, Alexandre Fedelle Marcon, Arlindo Coppi, Raul 
Molossi e Joaquim Sotoriva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6801-1200/98-6
Assunto: Indenização

FIORELLO DIONISIO PIAZZETTA (falecido)

Nascido em 08/04/1908 em Getúlio Vargas; industrialista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 08/05/1964 a 10/05/1964 no Presídio de Getúlio Vargas, e depois de solto passou a 
assinar um livro ponto durante mais de trinta dias, e deveria se apresentar todas as sextas-feiras à De-
legacia de Polícia, por um período de 40 a 60 dias; segundo requerente, Fiorello foi preso sob acusação 
de participar do Grupo dos Onze, considerado comunista e subversivo; citou como companheiros de 
prisão: Darwin Menegás, Orlando Zancanaro, Adrues Xavier da Rocha, Orlando Tagliari, Carlos Guima-
rães, Pedro Lebedeff, Salvador Ferreira de Andrade, Getúlio Uriante, João Lebedeff e Sidnei Simon dos 
Santos; indicou como testemunhas: Daltro Fernandes Giacomazzi, Sidnei Simon dos Santos e Theresa 
Nunes Piazzetta; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, abalo emocional de sua família e isolamento social; concedida indeni-
zação de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, parte de jornal. 

Processo: 3319-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FIORINDO ELLI (falecido)

Nascido em 19/12/1924 em Sertão; atividade profissional não identificada; sem vinculação partidária; 
preso de 23/04/1964 a 20/05/1964 na localidade de Passo Feio; segundo a requerente, Fiorindo foi 
coagido e obrigado a integrar o Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Tereza Luiza Scolari Elli, Deodato Antônio Del Col e Otacílio Granville; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
financeiros e morais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5455-1200/98-6
Assunto: Indenização

FIORINDO ZENI 

Nascido em 15/02/1928 em Machadinho; vereador e agricultor; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alvino Formighieri e Arnaldo Alves da 
Rocha; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 1425-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FLAVIA BEATRIZ ROSSLER 

Conhecida como Ana; nascida em 20/03/1944 em São Leopoldo; industriária; participou do Partido 
Comunista do Brasil – PC do B; presa de 29/05/1971 a 02/08/1971 no DOPS; segundo documento da 
CJM, incursa nos arts. 14, 23, 25, 43 e nº I do art. 45 do Decreto-lei 898/69; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicológicos, perda do emprego e  dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6317-1200/98-3
Assunto: Indenização

FLÁVIO ANTÔNIO BORGES

Nascido em 12/10/1944 em Porto Alegre; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 07/04/1964 a 09/04/1964 no DOPS; segundo requerente, preso por ser cunhado do 
deputado Hélio Fontoura; citou como companheiros de prisão: Orlando de Vargas Borges e Cláudio Ro-
mero da Silva Borges; indicou como testemunhas: Ismael Motta Falcão, José Newton Machado, Geral-
do Fabres Henriquez dos Santos, José Newton Machado e Hélio Ricardo Carneiro da Fontoura; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7000-1200/98-5
Assunto: Indenização

FLAVIO ANTONIO TEFILI

Nascido em 20/12/1946 em Erechim; soldado; participou da Associação Erechinense de Estudantes – 
AEE e da Juventude Estudantil Católica - JEC; preso de março de 1965 a maio de 1965 na cidade de Ale-
grete; segundo requerente foi preso durante uma marcha de instrução, porque gritou vivas ao Brizola; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Celso Testa e Eduardo Pinto; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente na Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia.
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Processo: 3164-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FLAVIO CAMPOAMOR FAUTH 

Nascido em 20/09/1928 em Taquara; radiotécnico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS e de 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arnaldo Hugo Baum, 
Edir Inácio da Silva e Renato Evaldo Konrath; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas psicológicos, morais e profissionais; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2696-1200/02-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FLAVIO FERREIRA PRESSER 

Nascido em 25/08/1951 em Porto Alegre; estudante; participou do Movimento Estudantil da UFRGS; 
preso em 01/02/1972, por uma semana, no DOPS; segundo requerente foi preso com o objetivo de dar 
informações a respeito de Nelson Rolim de Moura, presidente do Centro de Estudantes Universitários 
de Engenharia, instituição da qual ele também fazia parte; citou como companheiros de prisão: Clóvis 
Zimpel, José Diogo Prates, Izabel, Peter Ho Peng, Erno Zimpel e Carmem Lopez; não indicou testemu-
nhas; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos por Pedro Seelig; mencionou como consequência da 
prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6696-1200/98-0
Assunto: Indenização

FLAVIO GIL REIS

Nascido em 11/09/1951 em Porto Alegre; estudante; sem vincula-
ção partidária; preso de 10/12/1970 a abril de 1971 no DOPS, de 
abril de 1971 a maio de 1971 no 18º Reg. Infantaria, de 20/05/1971 
a setembro de 1971 no 6º Reg. Cavalaria de Alegrete, de setembro 
de 1971 a fevereiro de 1972 na Ilha do Presídio e de 10/11/1972 a 
fevereiro de 1973 no Presídio Central; segundo documento da CJM, 
incurso nos arts. 15° § 2° e 4°, c/c inciso I do art. 49° e art. 31° do Decreto-Lei 898/69 e foi também acusa-
do de pertencer a Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; citou como companheiro de prisão, Carlos 
Alberto Tejera De Ré; indicou como testemunhas: Laura Gil Reis, Carlos Roberto Serrasol Borges, Carlos 
Alberto Tejera De Ré, Luiz Goulart Filho, José Clayton da Silva Vanini, Laís Ávila, Luiz Carlos Dametto, Cezar 
Augusto Tejera De Ré, Laerte Dornelles Meliga e Maria Luiza Jaeger; alegou ter sofrido sevícias e maus-tra-
tos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 4687-1200/98-6
Assunto: Indenização

FLÁVIO JOÃO PAGANELLA (falecido) 

Nascido em 18/11/1932 em Lagoa Vermelha; oficial de justiça; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 25/05/1964 a 30/05/1964 na cidade de São José do Ouro; segundo requerente, 
Flávio foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze na cidade de São José do Ouro;  não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Odone Lenzi, Napoleão João Baldissera, 
Lirio Biasi, Nelson Bergamo, Cersi Adriani, Nelcy Nelga Bender Stein, Luiz Valdemar Beltrame e Maria 
Helena Dutra Paganella; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e mudança de cidade; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1654-1202/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FLAVIO LEÃO PACHECO 

Nascido em 05/04/1924 em Santana do Livramento; ferroviário; participou da União dos Trabalhado-
res da Linha de Viação Férrea do Rio Grande do Sul; preso de 02/04/1964 a 06/04/1964 no 8º Regi-
mento de Cavalaria do Exército em Uruguaiana e de 06/04/1964 a 09/04/1964 no Presídio Municipal 
de Uruguaiana; segundo requerente, preso sob acusação de ser um elemento subversivo e agitador, 
que conspirava contra as Forças Armadas e que praticava atos de terrorismo; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Walter Severo Marques, Waldemar Severo Marques, Germano 
Rodrigues Ribeiro, Sonia Maria Rodrigues Ribeiro Calle, Raul Rodrigues Jardim, Maria Helena Guedes 
da Silva, Cleusa da Silva Pacheco, Valmir da Silva Pacheco e Maildes Alves de Mello; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos financeiros 
e dificuldades para conseguir trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 7062-1200/98-1
Assunto: Indenização

FLORENTINO GOMES 

Nascido em 23/12/1930 em Catuípe; operário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 12/04/1964 a 14/04/1964 na delegacia de Catuípe, de 24/04/1964 a 06/05/1964 na cidade de 
Santo Ângelo e após ser solto permaneceu em prisão domiciliar por aproximadamente seis meses 
tendo que se apresentar diariamente a Delegacia de Polícia de Catuípe; segundo requerente, preso 
sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e de praticar atividades subversivas; citou como com-
panheiros de prisão: Alberto Hanell, Amândio de Carvalho, Meirelles, Arteis Ortência e Paulo Russo; in-
dicou como testemunhas: Wilson José Coracini, Luiz Zaleski, Joel Londero, Basílio Arzevenko, Amandio 
Vargas Possani, Valdir Luiz Sandri, Wilson Roberto Cervi e Alberto Hannel; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: dificuldades financeiras e sua família sofria 
constantemente de medo; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóte-
ses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7026-1200/98-5
Assunto: Indenização

FLORI ANTONIO NUNES SOARES 

Nascido em 22/06/1938 em Santiago; sargento; não mencionou vinculação partidária; preso de 
23/08/1964 a 02/09/1964 no portão da PE, de 02/09/1964 a 26/11/1964 na 1ª Companhia da Guarda 
do Exército e de 26/03/1970 a 09/07/1970 no 18º RI – Porto Alegre; segundo requerente foi preso por 
motivos políticos; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido se-
vícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, finan-
ceiros, abalo moral e foi expulso das fileiras do Exército; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente na Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 3493-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FLORIANO PEIXOTO PINTO (falecido) 

Nascido em 05/11/1924 em Caçapava do Sul; alfaiate; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso no início de abril de 1964 a início de junho de 1964 no SESME e DOPS e de abril de 1965 
a maio de 1965 no 3º RCM em São Gabriel; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Licinio Antônio Santos Motta, João dos Santos, Elias Ineu, Antonio 
Kabaas, Moacir Luiz Sarmento da Fonseca e Mrad Ineu; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação, perseguição e da-
nos profissionais, com a perda de vários clientes; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de 
revisão, negado provimento ao recurso.
Obervações: documentos oficiais.

Processo: 3315-1200/98-6
Assunto: Indenização 

FLORIO ROSA DA SILVA (falecido) 

Nascido em 15/12/1943 em Carazinho; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 18/04/1964 
a 20/05/1964 na Linha Tope da Serra, localidade pertencente ao município de Nonoai; segundo re-
querente, Florio foi preso pelo Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: João Rosa da Silva, Pedro Luiz Machado e Amadeu Gomes de Oliveira; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da 
Lei 11.042/97.
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Processo: 2902-1200/02-3
Assunto: Indenização

FLORISBAL DOS SANTOS 

Nascido em 03/10/1938 em Ijuí; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso por dois dias no clube 
da cidade de Humaitá; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Waldemar Batista, Brandão Antônio Maria e Kurt Krupp; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e exclusão 
social; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte jornal.

Processo: 2707-1200/02-0
Assunto: Indenização

FLORY RAMOS DE AGUIAR (falecido)

Nascido em 10/12/1926 em Santo Ângelo; vogal; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso em dezembro de 1961 no DOPS, em outubro de 1964 sem especificar local, após sair da prisão 
anterior, foi preso novamente, ficando preso por um mês no quartel de Santa Rosa; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Honório Campos Peres, João 
Baptista Aveline e Nicanor Rodrigues; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5097-1200/98-6
Assunto: Indenização

FRANCISCO BUDELÃO ROSALES

Nascido em 17/12/1929 em Triunfo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; preso por um dia, em 19/08/1964, na Delegacia de Polícia de 
Camaquã, após solto permaneceu em prisão domiciliar por aproximadamente quinze dias, e no início 
de 1970 foi encarcerado por oficiais do Exército dentro de uma viatura, em sua propriedade, durante 
um dia inteiro; segundo requerente foi preso por ser um dos organizadores do movimento dos agricul-
tores sem-terra, sendo perseguido e ameaçado pelas lideranças políticas; citou como companheiros 
de prisão: Tasso Soares Peres, Hilson Scherer Dias e José Adão de Assis Barbosa; indicou como teste-
munhas: Maria Otília Rosales, Paulo Fscher, Carolino Soares de Lacerda e Hilson Scherer Dias; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos, perdas materiais e perseguições sociais, que repercutem até hoje; concedida indenização de 
R$ 5,000.00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2731-1200/02-0
Assunto: Indenização 

FRANCISCO CORREA TABORDA (falecido)

Nascido em 10/07/1901 em Santo Ângelo; atividade profissional não identificada; participou do Par-
tido Comunista; preso durante o período da ditadura militar, sem especificar datas e locais; segundo 
requerente, Francisco foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Francisco Beck Taborda.

Processo: 6291-1200/98-3
Assunto: Indenização

FRANCISCO CRUZ AMADO (falecido) 

Nascido em 30/07/1937 em Palmeira das Missões; funcionário público municipal; participou do Parti-
do Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 07/05/1964 a 08/05/1964 na cidade de Maximiliano de Almei-
da e de 08/05/1964 a 12/05/1964 no Presídio Municipal de Erechim; segundo requerente, Francisco 
foi preso sob acusação de ser comunista e de pertencer ao movimento clandestino; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Idilio Carlotto, Giacomin Valmórbida, Egidio Bernardo 
Arsego e Carmem Umalda Manfredi Amado; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2998-1200/02-6
Assunto: Indenização

FRANCISCO DALTRO KUSSLER 

Nascido em 18/01/1943 em Barros Cassal; comerciante; sem vinculação partidária; preso no ano de 
1967 por agentes do DOPS, na cidade de Santo Antônio da Patrulha e conduzido ao SESME; segundo o 
requerente, preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão 
e testemunhas: Rafael Peres Borges e Sereno Chaise; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
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Processo: 4511-1200/98-9
Assunto: Indenização

FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS LAMAS (falecido) 

Conhecido como Chico Retratista; nascido em 30/11/1935 em Pelotas; fotógrafo; participou do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Partido Comunista do Brasil – PC do B; preso no ano de 1965 e 
no ano de 1967 no DOPS e no SESME; segundo requerente, Francisco foi preso por motivos políticos; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria Regina Ferreira, Lorena de Souza 
Vieira, Judith de Souza Lamas, Gilberto dos Santos Lamas, Doralice Lamas de Oliveira, Jorge Luiz Prates 
Chiden, Lais Theresinha Sica da Rocha, João Polidoro Coutinho Machado, Aydê Freitas Teixeira, Valdir 
Jorge Elias, Gregório Mendonça, João Pacheco e Carlos Alberto Telles Frank; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, teve seus 
equipamentos fotográficos apreendidos pelo DOPS e enfrentou dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 5571-1200/98-7
Assunto: Indenização

FRANCISCO GOSCH (falecido) 

Nascido em 20/11/1911 em Nonoai; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de 27/04/1964 a 18/05/1964 no Destacamento da Brigada Militar de Nonoai e 
posteriormente de 19/05/1964 a 23/06/1964 em prisão domiciliar; segundo documento da Subsecre-
taria de Inteligência, enquadrado na Lei nº 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Utilia Dalvit Gosch, Fabricio Lemes de Oliveira, Pedro Luiz Machado, José Francisco da Silva e 
Ilo de Araujo Pinto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino; mencionou 
como consequências da prisão: afastamento social, perda do prestígio, dificuldade para dormir, perseguição 
até o ano de 1980 e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6447-1200/98-7
Assunto: Indenização

FRANCISCO LAGES DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 20/06/1924 em Pelotas; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB, do Movimento Nacionalista Revolucionário – MNR, do Movimento Revolucionário 26 de Março – 
MR26 e da Frente Armada Revolucionária Popular – FARP; preso de 27/08/1969 a agosto de 1972 na 1ª 
DP de Pelotas, no DOPS, no 9º RI de Pelotas, no 18º RI de Porto Alegre e no Presídio Central; segundo 
requerente, a prisão de Francisco ocorreu em decorrência de ações de expropriação da qual participou 
junto do MR26; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Paulo Roberto Frank, 
Adão Carlos Fonseca, Solon Silva, Ailton Lauriano Teixeira, Carlos Alberto Telles Frank, Airton Laureano 
Teixeira e José Lemes Fernandes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 2857-1200/02-8
Assunto: Indenização

FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 26/08/1919 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 
10/06/1964 a 20/06/1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi; segundo requerente, Francisco foi pre-
so por pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Iracema da Silva Cezar, Osório Ferreira Canabarro e Nilda Canabarro Ribeiro; alegou ter sofrido maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: discriminação, preconceito e rejeição social; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6618-1200/98-0
Assunto: Indenização

FRANCISCO MARTINEZ TORRES (falecido) 

Nascido em 24/03/1949 em Sevilha – Espanha; construtor civil; participou da Vanguarda Armada Re-
volucionária Palmares – VAR Palmares; preso de abril de 1970 até o ano de 1973 no DOPS, no Presídio 
Central, na Ilha do Presídio e no Quartel da Serraria, em Porto Alegre; segundo documento da CJM, 
incurso no Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos 
Franklin Paixão Araújo, Antonio Carlos de Araújo Chagas, Carlos Alberto Tejera de Ré, Calino Ferreira 
Pacheco Filho, Cesar Augusto Tejera de Ré e Indio de Brum Vargas; alegou ter sofrido sevícias e maus-
-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida inde-
nização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4562-1200/98-0
Assunto: Indenização

FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA

Nascido em 14/05/1931 em São Lourenço do Sul; militar; sem vinculação partidária; preso do início 
ao final do mês de abril de 1964 no 9º R.I, hoje 9º MTZ; não consta motivo da prisão; citou como com-
panheiros de prisão: Darcy Berny Carret, Manoel Alves de Oliveira, Amauri A. G. Arruda, Edilberto da 
Costa Amaral, Getulio Dias, Vicente Martins Real, Elert e Itatiaia Itagiba Telles; indicou como testemu-
nhas: Gentil Garcia, Julieta Garcia, Júlio Pereira Sobrinho, Elomar Martins Pereira, Castilho da Silveira 
Oliveira, Neli Tunes Oliveira, Vera Oliveira, Wilson Souza, Santa Nair Cruz de Souza e Rubem de Souza; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
transferência para cidade de Manaus, sofreu danos financeiros e profissionais; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6920-1200/98-5
Assunto: Indenização

FRANCISCO PAULO DOS SANTOS LEMES (falecido)

Nascido em 02/04/1918 em Rio Pardo; ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 25/05/1964 a 31/07/1964 e de 15/09/1964 a 09/01/1965 na cidade de Santa Maria; se-
gundo documento da CJM, incurso no art. 2°, III, da Lei 1802/53 c/c art. 33°, § 1° do CPM; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lusardo Moreira Siqueira e Luiz Augusto Rodri-
gues; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: o expurgo da viação 
férrea, problemas físicos e as dificuldades financeiras sofridas pela família; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7054-1200/98-5
Assunto: Indenização

FRANCISCO PAULO LOCATELI (falecido) 

Nascido em 02/04/1919 em Jaguari; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 21/04/1964 
a 20/05/1964 na cidade de Santiago e posteriormente em prisão domiciliar; segundo o requerente, 
Francisco foi preso sob a acusação de ser comunista e subversivo; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Albertina Luíza Cadó Locateli, Luci Locateli Rosa, Ione Angélica Locateli 
Cogo, Belarmino Pacheco de Vargas, Reno Pasquoto, José Luis Pasquoto, Brasil Guerin, Célito Francisco 
Locateli, Oreste João Rosa, João Batista Angonesi, Artur Adelmo Guasso e Lili Ricieri Madalozzo; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, privação econô-
mica pela safra perdida e discriminação do requerente e de sua família pela comunidade onde viviam; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2310-1200/02-0
Assunto: Indenização

FREDDY ANTONIO ASPIAZU VELASCO

Nascido em 17/01/1932 em Oruro – Bolívia; médico; sem vinculação partidária; preso no ano de 1964 
na cidade de Erechim e transferido para o DOPS, onde ficou detido durante trinta dias; segundo o re-
querente, sua prisão se deu sob acusação de ser amigo pessoal do então deputado Mendelli, oposição 
do governo na época; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Regina-
to, Antônio Balestrin, Navilio Gambetta, José Carlos Pompeo Oliveira e Valdir Dionísio Pavan; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Dr. Fernandes e pelo delegado Mochel; mencionou 
como consequências da prisão: preconceito social, que afetou toda a estrutura familiar, mudando-se 
com sua família para outro município, onde ocorreu igual discriminação; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2706-1200/02-8
Assunto: Indenização 

FREDE ANTONIO TIVERON RODRIGUES

Nascido em 16/10/1950 em Serafina Corrêa; estudante; participou do Movimento Democrático Bra-
sileiro – MDB e do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Matemática da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – DAEMA;  o requerente não foi preso, porém alega constantes perseguições e in-
terrogatórios no ano de 1974 por dois agentes do DOPS; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5460-1200/98-4
Assunto: Indenização

FREDERICO GERMANO DE ALMEIDA (falecido) 

Nascido em 12/06/1916 em Panambi; pedreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 19/04/1964 a 31/05/1964 no SESME, posteriormente em prisão domiciliar na cidade de Carazi-
nho; segundo o requerente, Frederico foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não ci-
tou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação de amigos e parentes, 
dificuldade de conseguir emprego e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6452-1200/98-5
Assunto: Indenização

FREDERICO GUILHERME SERAFIN HAMBRECHT (falecido)  

Nascido em 20/10/1905 em Ijuí; marceneiro; não mencionou vinculação partidária; preso no ano de 
1964 e de dezembro de 1970 a março de 1971 em Santa Maria; segundo requerente, Frederico foi 
preso sob acusação de aliar-se aos comunistas e de ser líder guerrilheiro; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Roberto Serrasol Borges, Tânia Hambrecht Machado; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: falta de auxilio 
financeiro e preconceito, sofridos pela família, comprometimento da capacidade motora, não conse-
guindo mais exercer sua profissão, e em decorrência dos fatos, Frederico suicidou-se em 26/12/1983; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Frederico Guilherme 
Hambrecht.

Processo: 0874-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FREDOLINO PEREIRA DOS SANTOS 

Nascido em 10/12/1924 em Novo Hamburgo; funcionário do Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodagem – DAER; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 12/04/1964 a 22/04/1964 
na cidade de Taquara e de 24/04/1964 a 26/05/1964 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nestor Egon Renck, Carlos 
Barth Bizarro, Arno Apolo do Amaral, Ruth Áurea Adams Coelho, Ocírio Pires Cerveira, Índio Brasileiro 
Cezar, Protázio Marques da Rosa e Felícia de Paula; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos, afastamento, seu e de sua esposa, dos 
cargos públicos que ocupavam e desemprego vivido durante sete anos; concedida indenização de R$ 
30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 0892-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

FRIDA LEVIN 

Nascida em 07/01/1923 em Porto Alegre; funcionária pública; não mencionou vinculação partidária; 
presa de 31/05/1971 a 28/07/1971 no DOPS; segundo documento da CJM, incursa nos artigos 14°, 23°, 
25°, 43° e 45° do Decreto-Lei 898/69; citou como companheira de prisão, Flávia Beatriz Rossler; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos por Pedro Seelig; mencionou como 
consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 20.000,00, pedido de revisão, 
aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, parecer psiquiátrico.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979238 |

Processo: 6865-1200/98-8
Assunto: Indenização

FRIDOLDO ROWER (falecido)

Nascido em 23/09/1925 em Ibirubá; industrialista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 14/05/1964 no Presídio de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Argemiro Pereira da Silva, Avelino Reginatto, 
Idílio Zamin, Wylli Valdelirio Picolotto, Adelir José Pavan e Carlos Antonio Cipradi; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e a perda 
do cargo de prefeito, motivos que desencadearam em seu suicídio no ano de 1969, deixando a família 
sem recursos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2759-1200/02-5
Assunto: Indenização

FRIEDERICO BEBBA (falecido) 

Nascido em 29/10/1929 em São Luiz Gonzaga; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 05/04/1964 a 06/05/1964 no Quartel da Brigada Militar em Passo Fundo e 
na Delegacia de Polícia de Carazinho; segundo requerente, Friederico foi preso sob acusação de en-
volvimento em atividades subversivas; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos 
e preconceito social, pelo fato de ter sido preso; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao re-
curso, concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7071-1200/98-0
Assunto: Indenização

FRITHOLD RAASCH 

Nascido em 01/12/1915 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 01/05/1964 a 30/05/1964 na cidade de Crissiumal; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Delcio Bertholdo Johann, Almery Soares, 
Delmar Kirsch, Alvido e Astor Fochink; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: abalo moral sofrido pela família, devido à discriminação imposta pela comu-
nidade onde viviam; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1º da Lei nº 11.042/97.
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Processo: 4265-1200/98-4
Assunto: Indenização

FRUTUOZO DE MOURA BRIZOLA

Nascido em 19/02/1919 em Lagoa Vermelha; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 15/04/1964 a 16/05/1964 na cadeia de Erechim; segundo o requerente, preso por 
ser irmão do ex-governador Leonel Brizola; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Luiz C. Ponsoni e Amandio da Rocha; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e isolamento social; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.

Processo: 4784-1200/98-6
Assunto: Indenização

GABRIEL CONTE

Nascido em 09/03/1920 em Paim Filho; agricultor; não mencionou vinculação partidária; preso em 
maio de 1964 na cidade de Paim Filho e no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Adelino Ampessam, Arlindo Baggio, Bernardo Caldart, 
Darcy Luís Bertuol, Carlos Naum Salim, Euclides Antônio Bertuol, Idylio Carlotto, Jandir João Bertuol, 
Giocomini Valmorbina, Olívio Conte, Protásio Vasco, Silvino Orlandino Bertuol, Luís Valdemar Beltra-
me, Napoleão João Baldissera e Albino Carlotto; indicou como testemunhas: Odilo Baggio e Narciso 
Dal Prá; não declarou sevícias ou maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas 
psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6961-1200/98-5
Assunto: Indenização

GABRIEL DE OLIVEIRA MEDEIROS (falecido) 

Nascido em 22/03/1927 em Cruz Alta; ferroviário e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso em 31/03/1964 no município de Santa Maria, não especificando período; segundo 
requerente foi preso por fazer parte do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Paulo Cesar Medeiros e Mari Sandra Medeiros da Silva; declarou não ter sofrido 
sevícias ou maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda de 
bens, afastamento do emprego e endividamento; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6749-1200/98-7
Assunto: Indenização

GANEVAL PEREIRA DE OLIVEIRA (falecido) 

Nascido em 21/06/1913 em Carazinho; funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos; parti-
cipou do Partido Comunista do Brasil – PC do B; preso de abril de 1964 a 08/05/1964 nas cidades de 
Cruz Alta e Porto Alegre, e de maio de 1970 a janeiro de 1971 nas cidades de Cruz Alta e Santa Maria; 
segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso no art. 12 da Lei nº 1802/53; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Iolanda Campos Berwanger, Elice Costa Carvalho, 
Eva de Lima Gomes, Gilberto Martins dos Santos, José Carlos Martins da Silva, João Felipe Ilgenfritz, 
Celso Müller da Rocha Jr., Christof Colombo Fantinell, Carlos Pompílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos 
Gomes, Humberto Ferreira da Silva, Carol Majewski, Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, Ede-
mar da Cruz Carvalho, Abeguar Rocha, Nilton Paulo Homercher, Olívio da Silva, Volar Veiga de Melo, 
Ivo Andrade, Edson Cavalheiro e Baldevin Pereira de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos;  
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldades financeiras e 
a perda do emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 1938-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GELINDO JOÃO FOLLADOR

Nascido em 23/12/1936 em Erechim; professor; participou do Movimento Trabalhista Renovador – 
MTR; preso em outubro de 1964, por dois dias, no OG em Santa Rosa; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ceslau Sawitski, Rodolfo Neto, Luiz 
Pilotti, Osmar Lautenchleguer, Cândido Norbeto e Chafic Borges de Oliveira; alegou ter sofrido maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, foi expurgado do serviço 
público e perdeu o emprego outras vezes devidos as perseguições sofridas; pedido indeferido sob 
fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, correspondência.

Processo: 5090-1200/98-7
Assunto: Indenização

GENARO GRAFFUNDER KREBS

Nascido em 10/09/1926 em Santa Rosa; produtor rural, vereador, professor, estudante e funcionário 
público estadual; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 12/04/1964 a 02/06/1964 
na Guarnição Militar de Santo Ângelo e por um dia, no ano de 1965, na Guarnição Militar de Ijuí; se-
gundo documento da CJM, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e por ter ideias nacio-
nalistas; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Allan Edson Moreno Fonseca, 
Reginald Delmar Hintz Felker, Maria de Lourdes de Carvalho Krebs e Mário Beck; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indeniza-
ção de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, diploma. 
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Processo: 2905-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GENIR JOSE BERTOLDO 

Nascido em 16/03/1939 em Ijuí; funcionário da empresa IMASA; par-
ticipou da juventude católica, do sindicato dos metalúrgicos, do movi-
mento cooperativista, da juventude trabalhista e do movimento comu-
nitário de base; preso de 11/11/1966 a 14/11/1966 e de 16/11/1966 
a 18/11/1966 no 27º GAC em Ijuí e de 25/03/1969 a 25/03/1970 no 
Presídio de Ijuí; segundo requerente, preso por participar de atividades 
consideradas subversivas, por ser representante da classe trabalhadora 
e de pertencer a um grupo de terroristas; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Almicar Estanislau Souza, Sady Stra-
pazon, Wilson Mânica e Amauri Müller; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda de emprego e do crédito no comércio 
acarretando dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, diploma, parte de livro. 

Processo: 5930-1200/98-0
Assunto: Indenização

GENTIL ANTONIO DOS SANTOS 

Nascido em 11/09/1917 em Gaspar – SC; atividade profissional não identificada; participou do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso no ano de 1964 na cidade de Frederico 
Westphalen; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: João D’Avila Vieira, Tereza Ferreira Neves, Aldina Pires Zanette, Antônio Romano dos Santos, 
Leopoldino Rosa, Maria Rezende Vieira, Clara da Graça dos Santos, Luiz Alberto Hobas e Clarice de 
Lourdes dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, conce-
dida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 6684-1200/98-2
Assunto: Indenização

GENTIL AZEVEDO RODRIGUES

Nascido em 25/06/1925 em Rosário do Sul; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
06/04/1964 a 27/04/1964 no 5º BMP de Montenegro; segundo requerente, preso sob acusação de per-
tencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4736-1200/98-2
Assunto: Indenização

GENTIL FERNANDES FOLADOR

Nascido em 24/11/1938 em São Valentim; auxiliar de ensino do magistério estadual; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em 22/04/1964 no presídio da cidade de Erechim, e poste-
riormente em prisão domiciliar de abril de 1964 a dezembro de 1964; segundo o requerente, preso sob 
acusação de ser chefe do chamado Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Amaury Darcy Bisognin, Pedro Dassoler, Arlindo Coppi e Alexandre Fedelis Marcon; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de 
revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6463-1200/98-0
Assunto: Indenização

GENTIL JOÃO PEDROSO (falecido) 

Nascido em 19/11/1924 em Itaqui; auxiliar datiloscopista; participou do Partido Comunista do Brasil 
– PC do B; preso em março de 1964 no 6º RC de Alegrete; segundo documento da Subsecretaria de 
Inteligência, incurso nos arts. 2° inciso IV, 7°, 9°, e 40°, letra “a”, da Lei 1.802/53; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Oto Ávila Anhaia, Adão Ortiz Houayek e Luis Carlos Santos 
Lopes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos, financeiros e dificuldades para conseguir trabalho; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6864-1200/98-5
Assunto: Indenização

GENTIL PEDRO PERSICI

Nascido em 17/07/1927 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 12/05/1964 a 16/05/1964 no Posto Policial de Planalto; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Willy Valdelirio Picolotto, Argemiro 
Pereira da Silva e Ariosto Damin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências da prisão: problemas físicos, financeiros e a perda do emprego; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Gentil Percisi.
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Processo: 6608-1200/98-9
Assunto: Indenização

GENUINO RIBOLI

Nascido em 18/09/1926 em Guaporé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso durante oito dias, em maio de 1964, no Destacamento da Brigada Militar e poste-
riormente de maio de 1964 a junho de 1964 em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo de Araujo Pinto, Liduino Gnoatto, Valdemiro 
Ceresoli e Santo Natal Mazaro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências da prisão: medo de ser preso novamente se isolando do convívio social; concedida indeniza-
ção de R$ 10.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 6883-1200/98-6
Assunto: Indenização

GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA FILHO

Nascido em 23/05/1938 em Porto Alegre; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Partido Democrático Trabalhista – PDT; preso de 08/04/1964 a 16/04/1964 e de 27/11/1964 a 
16/12/1964 no 3º BP; segundo requerente, preso por motivos políticos; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Guerino Riçardo e Reginaldo Ives da Rosa Barbosa; alegou ter so-
frido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão: problemas físicos, psicológicos 
e familiares; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficias, recorte de jornal.

Processo: 6869-1200/98-9
Assunto: Indenização

GERINO LUCAS

Nascido em 07/03/1929 em Encruzilhada do Sul; mineiro; participou do Sindicato dos Mineiros e foi 
simpatizante do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 21/04/1964 a 02/06/1964 no Instituto 
Central de Menores em Porto Alegre e posteriormente de 03/06/1964 a 03/08/1964 em prisão do-
miciliar, no município de Butiá; segundo requerente, preso por participar de greves em defesa dos 
direitos dos mineiros e por ser defensor da ideologia comunista; citou como companheiros de prisão: 
Procópio Farinha Vieira, Jorge Dorneles, Assis Gamalho, Cecílio Hernandes Vila, Custódio Martins, Pe-
dro Anolino Viana e José Serafim Santos; indicou como testemunhas: Pedro Marques dos Santos, Jorge 
Dorneles, Inecy Silva Santos e Antonio Carlos de Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas de saúde e humilhações; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979244 |

Processo: 4636-1200/98-4
Assunto: Indenização

GERMANO BASSO (Falecido)

Nascido em 11/09/1922 em Guaporé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 18/05/1964 no Presídio Municipal de Erechim; segundo requerente, Germano 
foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Aveli-
no Reginatto, Fridoldo Rower, Setembrino Damin, Ariosto Damin, Lino Cortese, Ernesto Zanon, Mario 
Moura, Vitório Mascarello, Dileto Pavan e Sérgio Aver; indicou como testemunhas: Edi Basso Pizzinato, 
Theolide Almeida Basso, Avelino Reginatto, Argemiro Pereira da Silva, Willy Valdelirio Picolotto, Adelir 
José Pavan, Idílio Zamin, Plínio Luiz Cerutti e Mario Basso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3382-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GERONCIO ORSINI SCARDOELLI VAZ (falecido)

Nascido em 12/10/1935 em Bagé; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em abril de 1964 no SESME e no DOPS, e em abril de 1965 no 3º RCM em São Gabriel; não consta mo-
tivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Licinio Antônio Santos 
Motta, Luiz Fernando Dockhorn Tonetto, Luiz Fernando Palmeiro e Freitas; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perseguição policial, invasão e pi-
chação da sua residência, e preconceito sofrido pelos filhos na escola; concedida indenização de R$ 
10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2675-1200/02-0
Assunto: Indenização

GERVASIO MAGRI

Nascido em 13/04/1933 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do 
Movimento Democrático Brasileiro – MDB e do Grupo dos Onze; preso de 15/04/1964 a 25/04/1964 e 
novamente, no final de outubro de 1968 no Batalhão da Polícia Militar de Nonoai; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Cleto dos Santos, Jair Natal 
e Josélia Piccoli; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas físicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6808-1200/98-5
Assunto: Indenização

GETULIO CLAUDINO DA CÁS (falecido)

Nascido em Getúlio Vargas; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por 
horas em 17/04/1964, no Presídio da cidade de Gaurama; segundo requerente, Getulio foi preso sob 
acusação de ser comunista, subversivo e de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiro de 
prisão, Tadeu Sieslevski; indicou como testemunhas: Antônio Siepko, Albano Nicolau Henz e Joannina 
Victória da Cás; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2243-1200/02-6
Assunto: Indenização 

GETULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Nascido em 24/05/1929 em Pinheiro Machado; professor; participou do Movimento Democrático Bra-
sileiro – MDB; preso por horas em 27/04/1964, na cidade de Pinheiro Machado e de 28/04/1964 a 
08/05/1964 na cidade de Bagé; segundo requerente, preso por motivos políticos; citou como compa-
nheiros de prisão: Oscar Feijó da Cunha e José Genésio Camacho; indicou como testemunhas: Maria 
Oliveira Machado, Dalva Vitter da Cunha, José Maria da Luz Faria, Aides Camacho de Ávila, Nedel 
Rui Camacho e João Ilsom Fagundes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos, perseguição política e constrangimento social por ser consi-
derado presidiário; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3913-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GETULIO FRANCISCO DA SILVA

Nascido em 17/07/1935 em Sarandi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de julho de 1963 a agosto de 1964 na Delegacia de Nonoai; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiro de prisão, Tadeu Siellevski; indicou como testemunhas: Fabrício 
Lemes de Oliveira, Bitinel Scherer e Gomercindo Francisco da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo moral, abandono do trabalho na lavoura e 
problemas financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 6804-1200/98-4
Assunto: Indenização

GETULIO URIARTE (falecido)

Nascido em 02/02/1929 em Getúlio Vargas; agricultor; sem vincu-
lação partidária; preso de 08/05/1964 a 10/05/1964 no Presídio 
de Getúlio Vargas e posteriormente por trinta dias, em prisão do-
miciliar; segundo requerente, preso sob acusação de ser comu-
nista, subversivo e de integrar uma facção que buscava o confron-
to armado e a desestabilização do país; citou como companheiros 
de prisão: Darwin Menegás, Fiorello Dionísio Piazzetta, Adroes 
Xavier da Rocha, Orlando Tagliari, Carlos Guimarães, Orlando 
Zancanaro, Salvador Ferreira de Andrade, Pedro Lebedeff, João 
Lebedeff e Sidnei Simon dos Santos; indicou como testemunhas: 
Sidnei Simon dos Santos, Eduardo Pereira e Otilo Borgmann; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicológicos e isolamento social; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5724-1200/98-2
Assunto: Indenização

GIACOMIN VALMORBIDA

Nascido em 28/03/1933 em Paim Filho; guarda sanitário; sem vinculação partidária; preso de 
08/05/1964 a 10/05/1964 na cidade de Paim Filho; não consta motivo da prisão; citou como compa-
nheiros de prisão: Vandir Carlotto, Gabriel Conti e Darci Bertuol; indicou como testemunhas: Euclides 
Antonio Bertuol, Edylio Carlotto, Egidio Bernardo Ársego e Venicio Miola; alegou ter sofrido maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, enfrentados por 
ele e sua esposa; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 
1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3285-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GIDELCI NUNES MACEDO (falecido) 

Nascido em 16/01/1924 em São Gabriel; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por cerca de trinta dias, em abril de 1964, no DOPS e transferido posteriormente para o Hospital 
Militar de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Luci Doile Macedo, Américo Salvadé, Rosa Salvadé, Francisco Salvadé, Cacilda Salvadé, 
Izabel Marques da Fontoura e Maria Souto; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos, de relacionamento social e familiar; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2931-1200/02-6
Assunto: Indenização

GIL CUNEGATTO MARQUES

Nascido em 06/02/1929 em Santa Rosa; agropecuarista e prefeito; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 01/04/1964 a 15/07/1964 e de 14/08/1964 a 16/10/1964 no 1º RC Mec em 
Itaqui, e de 18/12/1964 a 28/12/1964 no DOPS e no SESME; segundo documento da Agência Brasi-
leira de Inteligência, preso por ser suspeito de práticas e atos subversivos; citou como companheiros 
de prisão: Jorge Marty, Indelburgo Flores e Barry Candelót Vichara; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perseguições políticas e 
prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 

Processo: 2590-1200/02-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GIL DE OLIVEIRA GRANEZ (falecido) 

Nascido em 09/07/1930 em Santa Maria; militar; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 15/04/1964 a 24/04/1964 na cidade de Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Natálio Sanches Fernandes, Geni Rangel Fernan-
des, Feliz Guimarães Viana, Trajano Silva e Hiloi M. Lacerda; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, isolamento e a expulsão da 
Brigada Militar; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2442-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GILBERTO BRAUN 

Nascido em 28/12/1942 em Bom Retiro do Sul; zootecnista e professor; sem vinculação partidária; 
preso de 01/07/1972 a 30/07/1972 no 7° RI de Santa Maria; segundo requerente, preso sob acusação 
de ser receptor de contrabando, traficante e subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Hélio Musskopf, Mirtis Musskopf, Luiz Carlos Calachi Moraes, Decio José Pagliarin 
e Arnaldo Dias Alves; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas físicos, perda do emprego e desestruturação familiar; pedido indeferido sob fundamento de 
ilegitimidade passiva “ad causam”, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6750-1200/98-4
Assunto: Indenização

GILBERTO MARTINS SANTOS 

Nascido em 06/09/1936 em Cruz Alta; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 09/04/1965 a 30/04/1965 no Quartel do 2°/ 6° RO em Cruz Alta; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiro de prisão, Alberto Plentz; indicou como testemunhas: José Carlos Martins 
da Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso Müller da Rocha Jr., Christof Colombo Fantinell, Carlos Pompílio 
Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos Gomes, Baldevim Pereira de Oliveira, Humberto Ferreira da Silva, Carlos 
Majewski, Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, Edmar da Cruz Carvalho, Abeguar Rocha, Nilton 
Paulo Homercher, Olívio da Silva, Volmar Veiga de Melo, Ivo Andrade e Edson Cavalheiro; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos, profissionais, familiares, de crédito, demissão da Escola Annes Dias e o impedimento de assinar 
contrato com a FUNDAMES; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 2005-1200/02-8
Assunto: Indenização

GILBERTO SÁ BRITO DOS SANTOS

Nascido em 09/10/1935 em Porto Alegre; bancário; participou do Sindicato dos Bancários de Porto 
Alegre e Região; preso de 27/09/1963 a 28/09/1963 no DOPS; segundo requerente, preso sob  acu-
sação de causar dano ao patrimônio público; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunha, Olímpio Ivani Pedrotti; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: a perda do emprego no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por justa 
causa e o impedimento de assumir cargos públicos no IRGA e na Secretaria de Segurança Pública; pe-
dido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6616-1200/98-5
Assunto: Indenização

GILBERTO TUBINO DA SILVA 

Nascido em 28/11/1939 em Quaraí; médico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 15/05/1964 a 15/06/1964 no Quartel da Brigada Militar em Passo Fundo e no SESME; segundo re-
querente, preso por pertencer ao PTB e por apoiar o Governo de João Goulart; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunha, Ernesto Scortgagna; alegou ter sofrido maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas físicos e a suspensão de seus rendimentos financeiros; 
concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4897-1200/98-4
Assunto: Indenização

GILDO LUIZ DE VARGAS

Nascido em 08/07/1941 em Montenegro; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 13/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de maio de 1964 
a 28/10/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo 
dos Onze e para fornecer informações sobre os outros integrantes do grupo e armas; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Abreu de Lima, José Dagostini, Palmira de Vargas, 
Therezinha Farias Nadaletti, Nery Nadaletti, Oreste Deparis, Darci Stoll e Dozolina Tedesco Sperotto; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indeni-
zação de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2825-1200/02-7
Assunto: Indenização

GLADIS MARIA SANTOS DA SILVA 

Nascida em 26/09/1939 em Júlio de Castilhos; funcionária pública; participou ao Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; a requerente não foi presa, porém sofreu ameaçadas de um superintendente do IPE e 
do Cel. Waldemar, que prometiam chamar o Inspetor Biquinha do DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequência, perseguição; pedido indeferido face ao não enquadramento 
da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2477-1200/02-9
Assunto: Indenização

GLENIO DAISON ARGEMI 

Nascido em 03/09/1934 em Rosário do Sul; fiscal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ma-
rítimos; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 31/03/1964 a julho ou agosto de 
1964 no 8° RC em Uruguaiana, no 18° RI e no SESME; segundo requerente, preso para averiguações 
por ordem do general e do diretor do DOPS; citou como companheiros de prisão: Grano de Araujo, 
Hamilton Chaves, Carlos Callack, Heitor Riterbo, Ivo Bittencourt, Victorio, Pedro Silvio Coutinho, Alber-
to Sohroeter, Walter Tschieder, Paulo, Gilberto Tubino, Sady Buttelli, Gregorio, Francisco Lamas, Pedro 
Protacio Gongo, Carlos Souto, Jacy Bernardo da Silva, Edson Medeiros, Guilherme do Valle, Antônio 
Pádua Ferreira da Silva, Marinho, João e Enio Bernardi; indicou como testemunhas: Jayme Paz da Silva, 
João Alberto Schenkel Filho, Morgado Inácio Felipe Gutierrez Assumpção, Oscar Souza Trindade, Cláu-
dio Antônio Weyne Gutierrez, Osmar Nicolau Lucca, Eduardo Tulio Sarmento Barcellos e Vinicio Piffero 
Cavalcanti Tabajara; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: problemas psicológicos, exoneração e clandestinidade; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.
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Processo: 6780-1200/98-0
Assunto: Indenização

GOLMIR GEJFINBEIN

Nascido em 27/09/1949 em Dom Feliciano; professor; sem vinculação partidária; preso de 08/07/1972 
a 12/07/1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; indicou como companheiros de prisão: Calino 
Ferreira Pacheco Filho, Vilnei S. Garcia, Antonio Osmar Carvalho de Assis, Valdir Boeira Garcia, Claudio 
Boeira Garcia, Cézar Augusto Prates Pereira da Silva e Rita Suzane Simon; indicou como testemunhas: 
Calino Ferreira Pacheco Filho, Vilnei Sílvio Garcia e Rita Suzane Simon; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e afastamento de 
amigos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6328-1200/98-8
Assunto: Indenização

GOMERCINDO DE OLIVEIRA MELO (falecido)

Nascido em 1906 em Lagoa Vermelha; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 21/05/1964 a 31/05/1964 na cidade de Lagoa Vermelha; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter so-
frido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida inde-
nização de R$ 7.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2743-1200/02-7
Assunto: Indenização

GOMERCINDO NELSON GONZAGA (falecido) 

Nascido em 28/07/1922 em Santa Cristina; comerciante e vereador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 08/04/1964 a 17/04/1964 no Presídio Municipal de Taquara, de 18/04/1964 a 
26/04/1964 na Divisão de Trânsito do Palácio da Polícia de Porto Alegre e de 27/04/1964 a 22/05/1964 
no SESME; segundo requerente, Gomercindo foi preso por motivos políticos, por cometer atos discri-
cionários de cunho ideológico, pelo fato de pertencer ao quadro do PTB, motivo pelo qual foi conside-
rado comunista; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Índio Brasileiro Cezar, 
Carlos Barth Bizarro, Roberto Willy Konrad, Ângelo Mariante Coelho e Angela Maria Gonzaga; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6840-1200/98-0
Assunto: Indenização

GRACIANO ARGEMI (falecido)

Nascido em 18/12/1913 em Rosário do Sul; pecuarista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 06/04/1964 a junho de 1964 no 2° RC Moto, no 18° RI e no SESME; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, incurso nos arts. 11 letra “b”, 14, 17 e 24 da Lei nº 1.802/53; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Washington Rey, Celso Cláudio Camargo, Rio-
grandino Souza, Euneides Nunes Rodrigues, Angelina Bolzan Rossignolo, José Rey, Rubens Clair Vian-
na, Sara Andreuchetti Franco e Antônio Simão Visintainer; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: dano moral, dificuldade de conseguir crédito e prejuízos financeiros; 
concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6538-1200/98-6
Assunto: Indenização

GREGORIO MENDONÇA

Nascido em 25/05/1936 em São Borja; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, 
do Partido Comunista do Brasil – PC do B, do Movimento Revolucionário 26 de Março – MR26, do 
Movimento Nacionalista Revolucionário – MNR e da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso 
no ano 1963, por mais de vinte e quatro horas, no DOPS, preso de 1967 a 1969 no Presídio de Linha-
res, no estado de Minas Gerais, preso de 1971 a 1979 no DOI-CODI/SP, OBAN/SP, DOPS, REC. MEC. 
Serraria – Porto Alegre, DOPS/SP, Presídio Tiradentes, Carandiru, Penitenciaria do Estado de São Paulo 
e Presídio Político do Barro Branco em São Paulo; segundo documento da CJM, incurso no Decreto-Lei 
898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Laerte Dorneles Meliga; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig e Paulo Artur; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6349-1200/98-4
Assunto: Indenização

GUARACY ANTONIO UMINSKY (falecido) 

Nascido em 26/05/1934 em Pedro Osório; representante comercial; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a julho de 1964 no DOPS; segundo requerente, Guaracy foi 
preso por pertencer ao PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Cher-
lok Peres, Altamir Alves Gonçalves, Aires Paiva, Fernando Antonio Pinho Marchese, Celecina Albina 
Ferreira Nobre, Edidem Funari de Lima e Zilma da Vara Canielas; alegou ter sofrido maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e sociais; concedida indenização de R$ 
15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6560-1200/98-0
Assunto: Indenização

GUARACY ROCHA DA COSTA 

Nascido em 11/05/1949 em Tupanciretã; bancário; sem vinculação partidária; preso de 24/06/1970 a 
27/06/1970 no 17º Regimento de Infantaria do município de Cruz Alta; segundo documento da CJM, 
incurso no Decreto-Lei 314/67 e no Decreto-Lei 510/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunha: Jocelym Amauriti Borba e Luiz Amando Seibel; declarou não ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, demissão do Banco 
do Brasil e dificuldade de conseguir outro emprego; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6027-1200/98-0
Assunto: Indenização

GUERINO DAL PRÁ (falecido) 

Nascido em 18/04/1922 em Lagoa Vermelha; funcionário público; sem vinculação partidária; preso 
de 08/05/1964 a 13/05/1964 no Presídio Central de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nara Lucia Dal Prá Corrêa, Marcia Maria Dal Prá, 
Verônica C. Dal Prá, Gabriel Conte, Odilon Baggio, Antonio Carlotto Sobrinho e Avelino Reginatto; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e a exoneração do cargo que ocupava por motivos de perseguição política; concedida a 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6882-1200/98-3
Assunto: Indenização

GUERINO RIÇARDO 

Nascido em 16/08/1940 em Marau; líder estudantil e sargento da Polícia Militar; participou do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 20/07/1964 a 06/08/1964 no 3° BPM e de 21/11/1964 a 
26/12/1964 no DOPS e no Presídio Central; segundo requerente, preso sob  acusação de ser comunis-
ta e subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Alves Velindo e 
Reginaldo Ives da Rosa Barbosa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, expulsão do quadro da Brigada Militar e desemprego; concedi-
da indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer psiquiátrico, fotografia. 
Nome do requerente na capa do processo: Guerino Ricardo.
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Processo: 3039-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

GUIDO ENDRES

Nascido em 29/05/1934 em Montenegro; atividade profissional não identificada; participou do Sindi-
cato dos Empregados do Comércio de Novo Hamburgo; preso de 12/04/1964 a 28/05/1964 no SESME, 
na Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo e no 19° R.I de São Leopoldo; segundo requerente, as auto-
ridades, sob interrogatório, queriam saber quem era o chefe do Grupo dos Onze, quem eram os outros 
companheiros, onde estavam as armas e qual era o plano de luta; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Antonio Pinheiro Machado Neto, Carlos Araújo e Bruno Segala; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, sofrimento 
da família e a perda do emprego; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficias, recorte de jornal.

Processo: 6329-12.00/98-0
Assunto: Indenização

GUILHERME ANTONIO LENZI (falecido) 

Nascido em 20/11/1924 em Lagoa Vermelha; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de 19/05/1964 a 29/05/1964 na cidade de Lagoa Vermelha; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Neri Adamy, 
Paulo Melo Lobo, Antonio Mascaranhas e Miguelina Dolzan; alegou ter sofrido maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos financeiros e profissionais; con-
cedida indenização de R$ 10.000.00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7080-1200/98-0
Assunto: Indenização

GUILHERME JARDIM NUNES DA SILVA (falecido) 

Nascido em 1915 em Santana do Livramento; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 15/09/1964 a 07/11/1964 na 3° Companhia de Manuten-
ção e Apoio de Santa Maria, e de 08/11/1964 a 10/11/1964 e de 30/12/1964 a 11/01/1965 no Hospital 
da Guarnição de Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso na Lei 1802/53 e no Código Penal 
Militar; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Hélio de Oliveira Netto, Jorge 
Alberto Franco de Moraes, Elemar Hermes Scalcon e Loderitz Ferreira Mello; declarou não ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6485-1200/98-9
Assunto: Indenização

GUILHERME ROSSINI (falecido)  

Nascido em 22/08/1911 em Ijuí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
durante dois dias, em maio de 1964, no Clube de Humaitá; segundo requerente, Guilherme foi preso 
sob acusação de ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Kurt Krupp, Pedro Soave de Almeida, Gentil Ribeiro Gessi, 
Afonso Estevão Lauremann, Henrique Otto Schirimbeck e Walter Julg; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e discriminação; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7019-1200/98-1
Assunto: Indenização

GUSTAVO BUARQUE SCHILLER (falecido) 

Conhecido como Bicho, Rui, Luís e Flávio Gomes Leal; nascido em 19/11/1950 no Rio de Janeiro – RJ; 
atividade profissional não identificada; participou da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – 
VAR Palmares; preso de abril de 1970 a 13/01/1971 nas cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro – 
RJ; segundo documento da CJM, incurso no Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Luiz Andrea Favero e Paulo de Tarso Carneiro; alegou ter sofrido sevícias 

e maus-tratos; mencionou como consequ-
ências da prisão: problemas físicos e psico-
lógicos, que levaram Gustavo ao suicídio; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte 
de jornal, parte de livro.
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Processo: 5861-1200/98-0
Assunto: Indenização

HAMILTON BARRETO ORENGO 

Nascido em 16/12/1941 em Santa Maria; estudante; sem vinculação partidária; preso de abril de 1964 
a maio de 1964 no Presídio de Novo Hamburgo; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunha, Julio Bossle; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a perda do emprego; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2459-1200/02-0
Assunto: Indenização

HAMILTON DUARTE DA CRUZ 

Nascido em 16/02/1945 em São Luiz Gonzaga; estudante; participou da União Santamariense de Estu-
dantes Secundaristas – USES; preso por uma noite, no ano de 1964, no Quartel General da Guarnição 
Federal Local; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: Airton Luiz Duarte Trindade, America B. Ineu Chaves e Percy Quartieri Penalvo; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos profissio-
nais e perseguição; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 
1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3801-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HAROLDO PRADO BECK (falecido) 

Nascido em 01/12/1914 em Santo Ângelo; funcionário da Companhia Riograndense de Telecomunica-
ções – CRT; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Sindicato dos Trabalhadores da CRT; 
preso de 13/05/1964 a 03/06/1964 do SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: João Alberto Dutra Filho, Saturnino Rosa, Deoclides Schau An-
tunes, Vitor Martinez, Jayme de Marco, Weimar Cavalcante Wilasco, Geny B. Sommer, Milma Figueira 
Beck, Honório B. Marques, Elloisa Correa Marques, Carlota Beck Wist; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos com a transferência no 
trabalho; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 5852-1200/98-0
Assunto: Indenização

HARRY BIEHLER 

Nascido em 14/08/1931 em General Câmara; médico; sem vinculação partidária; preso de 22/04/1964 
a 06/05/1964 no DOPS e no SESME; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, 
Armin Scheer; indicou como testemunhas: Armin Scheer, Irma Bichler Bahr e Arnaldo Schünke; alegou 
ter sofrido maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6587-1200/98-2
Assunto: Indenização

HARRY LUERSEN (falecido) 

Nascido em 08/06/1934 em Erval Seco; vereador e funcionário do Departamento de Correios e Telé-
grafos; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 05/05/1964 a 15/05/1964 na De-
legacia de Polícia de Seberi e na Prisão de Ijuí; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Egon Erico Schmidt, Ediberto Schmidt e José Jadres Ramos; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, abandono da vida pública, renúncia do mandato de vereador, transferência de posto de 
trabalho e exoneração; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6752-1200/98-0
Assunto: Indenização

HEITOR APARECIDO AMARAL RIBAS

Nascido em 30/06/1936 em Cruz Alta; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Comunista do Brasil – PC do B; preso de 25/05/1970 a fins de julho de 1970 na Delegacia Regional de 
Cruz Alta; segundo requerente, preso por manter contato com a Vanguarda Popular Revolucionária – 
VPR e por uma ação de sequestro da VPR em Porto Alegre que fracassou; citou como companheiros de 
prisão: Ervin Walter Dobrachinski, José de Pietro, Luiz Carlos de Pietro, Anélio Moura Gomes, Ganeval 
Pereira de Oliveira, Antônio Prestes de Jesus e Aristeu Leal; indicou como testemunhas: Gilberto Mar-
tins dos Santos, José Carlos Martins da Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso Müller da Rocha Jr, Christof 
Colombo Fantinell, Carlos Pompílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos Gomes, Baldevim Pereira de Olivei-
ra, Humberto Ferreira da Silva, Carol Majewski, Adão Leite de Oliveira, Cosntantino Carlan, Edemar 
da Cruz Carvalho, Abeguar Rocha, Nilton Paulo Homercher, Olívio da Silva, Volmar Veiga de Melo, Ivo 
Andrade, Eson Cavalheiro, Alonso Fagundes Beltrão, Elpídio dos Santos Franco e Elebrides Agostinho 
Ferreira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos, discriminação, prejuízos financeiros e dependência de familiares; concedida 
indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico. Nome do requerente na 
capa do processo: Heitos Aparecido Amaral Ribas.
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Processo: 6837-1200/98-8
Assunto: Indenização

HEITOR MACHADO ALVES

Nascido em 27/12/1939 em Alegrete; professor; sem vinculação partidária; preso por dois dias no ano 
de 1973, nas dependências do Palácio da Polícia, não sabendo especificar dia ou hora da detenção; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Delci Alves 
Haesbaert, Luiz Carlos Medaglia Haesbaert, Luis Antonio dos Santos Canto e Maria Thereza Fonseca 
de Bezerra; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas psicológicos e profissionais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Heitos Machado Alves.

Processo: 6925-1200/98-9
Assunto: Indenização

HEITOR SEVERO MALHEIROS (falecido)
 
Nascido em 03/12/1932 em Panambi; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em março de 1964 na cidade de Panambi; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, preso sob acusação de praticar atividades subversivas no município de 
Panambi, com a organização do Grupo dos Onze e de passar lista para assinatura de leigos, com a pro-
messa de distribuição de terra logo após a reforma agrária, sendo incurso no art. 24, da Lei 1802/53; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Miguel Schmitt Prym, Zeno Dilon Bas-
so, Leandro Rodh, Dorival Malheiros de Paula, Willy Germano Pautz, Otilia Severo, Francisco Pires Ma-
lheiros, Euclides Severo Malheiros, Plínio Candido Mayer e Enio Gilnei Malheiros; alegou ter sofridos 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e abalo social; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3643-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HEITOR VITERBO DE OLIVEIRA (falecido) 

Nascido em 15/10/1919 em Vacaria; promotor de justiça; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso de 14/04/1964 a 20/04/1964 no Navio Canopus, de 20/04/1964 a 22/04/1964 no 3° BG. 
BM em Rio Grande e de 22/04/1964 a 03/06/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marly Wild Mendes Ribeiro e João Batista Lima 
Guimarães; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: problemas físicos, psicológicos, expurgo do Ministério Público e suicídio; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4733-1200/98-4
Assunto: Indenização

HELENA BURKOSKI

Nascida em 12/10/1918 em Gaurama; agricultora; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
presa de 14/05/1964 a 16/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de maio de 1964 a 
28/10/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente presa sob acusação de pertencer ao Grupo dos 
Onze, de ser subversiva, comunista, de atentar contra a ordem e a segurança nacional e de possuir 
armas; citou como companheira de prisão, Natália Burkoski; indicou como testemunhas: Neivor José 
Marchesi, José da Silva Lesse Filho, Elvira Regina Burkoski, Antonio Bandurka e Antonio Burkoski; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, isolamento social e venda de sua propriedade, mudando-se para Concórdia – SC; conce-
dida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, atestado médico.

Processo: 6350-1200/98-1
Assunto: Indenização

HELENA LUCIA RODOLPHI CARNEIRO 

Nascida em 28/04/1948 em Caxias do Sul; comerciária; 
participou da Vanguarda Armada Revolucionária Palma-
res – VAR Palmares; presa de 06/04/1970 a 15/04/1970 
no DOPS e de 16/04/1970 a 07/07/1970 na Penitenciá-
ria Feminina Madre Peletier; segundo requerente,  pre-
sa sob a acusação de subversão e de envolvimento com 
atividade política contra a segurança nacional; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ma-
ria Aparecida Donda Falcão, Inês Maria Serpa de Oliveira, 
Iara Glória Areias Prado, Nara Machado, Eliane Chaves, Paulo de Tarso Carneiro, João Carlos de Bona 
Garcia, Félix Silveira Rosa Neto, Índio Brum Vargas, Rui Goethe da Costa Falcão, Antônio de Pádua 
Prado Júnior, Airton Joel Frigeri, João Ruaro, Isolda Rodolphi, Paulo Rodolphi e Ana Maria Rodolphi; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig, Átila Roetzig, Marco Aurélio Silva 
Reis, Leão de Medeiros e Ma-
lhães; mencionou como con-
sequências da prisão: pro-
blemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de 
R$ 30.000,00.

Observações: documentos 
oficiais, recorte de jornal, 
parecer psiquiátrico.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 259

Processo: 6904-1200/98-2
Assunto: Indenização

HELGO ARTHUR MEYER 

Nascido em 06/02/1934 em Pelotas; técnico de planejamento; participou da Associação Profissional 
dos Trabalhadores da Indústria de Destilação e Refino de Petróleo do Rio Grande; preso de 30/04/1964 
a 17/05/1964 no 6º BPM e no DOPS em Rio Grande; segundo requerente, a prisão ocorreu com o 
objetivo de apurar fatos delituosos na sua atuação como membro da Associação Profissional dos Tra-
balhadores da Indústria de Destilação e Refino de Petróleo do Rio Grande; citou como companheiros 
de prisão: Gleno Leite More, Carlos Flores e Laudemar Valentin Quaresma; não indicou testemunhas; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido inde-
ferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2729-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HELIO CORBELLINI 

Nascido em 27/02/1942; estudante; participou da Ação Popular – AP;  preso no segundo semestre do 
ano de 1965, por alguns dias, na Escola do Exército, na rua José Bonifácio; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos, expulsão da universidade e dificuldades 
para conseguir emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2662-1200/02-0
Assunto: Indenização

HELIO DIEGUEZ LOPEZ 

Nascido em 27/10/1940 em Palmares do Sul; funcionário da SUPRA; sem vinculação partidária; preso 
de 03/04/1964 a 21/04/1964 no DOPS, preso em fevereiro de 1965 no DOPS, em maio de 1969 no 
DOPS, em outubro de 1971 no DOPS e em outubro de 1974 no DOPS; segundo requerente foi preso 
por vários motivos e várias vezes, a primeira e a segunda detenção ocorreram, pois queriam que ele 
informasse o paradeiro de ex-colegas da Superintendência, na terceira detenção queriam que ele assu-
misse e identificasse a qual sigla política era pertencente e a quarta detenção ocorreu por ser suspeito 
de pertencer a algum partido político comunista ou órgão fora da Lei vigente; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Elvira Machado de Jesus, Heliane Machado Lopes, Rosane Ma-
chado Lopes, Nei Remedi de Souza, Helio Minuto, Délio Goulart de Costa, Ataide Machado de Jesus e 
Carlos Serrasol Borges; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros, abalo social e dificuldades de conseguir emprego; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6762-1200/98-1
Assunto: Indenização

HELIO GONÇALVES

Nascido em 07/04/1938 em Santa Cruz do Sul; militar; não mencionou vinculação partidária; preso 
em 24/08/1964 pela Polícia do Exército em conjunto com o DOPS e encaminhado ao 8º Batalhão, 
permanecendo preso por 99 dias; segundo requerente, preso por não querer aderir ao Golpe Militar; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, expulsão das fileiras do 
exército sem qualquer direito, prejuízos em seus estudos; impedido de trabalhar no Estado do Rio 
Grande do Sul, prejuízos financeiros e abalo moral; concedida indenização de R$ 20.000,00, pedido de 
revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6947-1200/98-8
Assunto: Indenização

HELIO GOULART

Nascido em 06/11/1951 em Porto Alegre; estudante; sem vinculação partidária; preso de 24/03/1977 
a 06/04/1977 no DOPS e na Polícia Federal; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de 
prisão: Helios Puig Gonzalez, Fernando Goulart e Ana Tereza Nequesaurt Pereira Neto; indicou como 
testemunhas: Horácio Goulart, Evaristo Esteves Kruel, Luiz Alberto Oliveira Miranda, Maria Luiza Jae-
ger, Sergio Luiz Bittencourt, Maria da Graça Bulhões, Elizabete Rocha da Rocha, Helios Puig Gonzalez, 
Fernando Goulart, Ana Tereza Nequesaurt Pereira Neto e Celestino Paz Santana; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5089-1200/98-0
Assunto: Indenização

HELIO LAUTERT 

Nascido em 01/03/1931 em Santa Maria; policial militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 02/04/1965 a 06/07/1965 no 3º BPM; não consta motivo da prisão; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunha, Airton José Gomes dos Santos; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos cometidos pelo Coronel Geraldo Alvarenga Navarro, pelo Coronel Orlando Pacheco e 
pelo Major Jesus Linhares Guimarães; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, dificuldades familiares, abalo moral e expulsão da Brigada Militar; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, laudo médico.
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Processo: 1605-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HELIO MINUTO 

Nascido em 22/10/1935 em Rio Grande; contabilista; participou do Movimento Revolucionário 26 de 
Março – MR26 e do Partido Comunista do Brasil – PC do B; preso no final do ano de 1968 no DOPS, 
de agosto de 1969 a outubro de 1969 no DOPS, na PE e no REC MEC, e de abril de 1970 a agosto de 
1970 no DOPS e na Ilha do Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 21°, 22°, 23°, e 
38°, inciso II, do Decreto-Lei 314/67; citou como companheiros de prisão: Paulo Roberto Telles Franck 
e Ângelo e Paco; indicou como testemunhas: Carlos Alberto Telles Franck, Paulo Roberto Telles Franck, 
João Carlos Bona Garcia, Dario Vianna dos Reis, Artur Paulo de Souza e Índio Vargas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
prejuízos profissionais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6642-1200/98-0
Assunto: Indenização

HELIO NUNES GUEDES 

Nascido em 17/09/1920 em Rio Grande; funcionário da Caixa Econômica Federal; participou do Parti-
do Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em abril de 1964, porém não especifica local; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ney Ortiz Borges e Índio 
Brum Vargas; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida in-
denização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6852-1200/98-8
Assunto: Indenização

HELIOS PUIG GONZALEZ 

Nascido em 29/04/1947 na Espanha; proprietário de uma gráfica; sem vinculação partidária; preso de 
13/01/1971 a 15/03/1971 no Palácio da Polícia e de 24/03/1977 a 29/04/1977 no Palácio da Polícia 
e na Polícia Federal; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 13° e 14° do Decreto-Lei 898/69; 
citou como companheiros de prisão: Carlos Borges Reinholdo, Carlos Alberto Tejera De Ré, Ana Teresa 
Pereira Neto, Jussara Assunção, José Alberto Lissaraça, Walter Paulo Correa, Horácio Goulart, Maria 
Tereza Mucci, Luis Alberto Miranda, Coronel Pedro Alvarez, Hélio Goulart, Fernando Goulart e Evaristo 
Kruel; indicou como testemunhas: Carlos Borges, Luiz Miranda, Evaristo Kruel e Alberto Oliveira Ribeiro 
de Miranda; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig, Major Átila e por um 
professor de artes marciais de apelido Kung-Fu; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6487-1200/98-4
Assunto: Indenização

HELMUTH CHRISTOFF (falecido) 

Nascido em 03/01/1933 em Roca Sales; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por dois dias no ano de 1964, no Clube de Humaitá; segundo requerente, Helmuth foi preso sob 
acusação de ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Kurt Krupp, Pedro Soave de Almeida e Walter Jung; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e discrimina-
ção no convívio social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Elly Christoff.

Processo: 4734-1200/98-7
Assunto: Indenização

HELMUTH PEDRO NOTTAR (falecido) 

Nascido em 21/06/1911 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 03/05/1964 a 22/06/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente, de junho de 1964 
a 29/03/1966 em prisão domiciliar e de 16/07/1966 a 16/01/1968 no Presídio de Erechim; segundo 
requerente, Helmuth foi preso sob acusação de ser chefe do Grupo dos Onze e atentar contra a ordem 
e a segurança nacional; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luzia Nottar, 
Celso Testa, Jacob Sacomori e Arcindo Chipetti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: prejuízos morais, materiais e familiares; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2813-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HELVIO RODRIGUES RIBAS

Nascido em 04/03/1919 em Bagé; capitão da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 06/04/1964 a 16/12/1964 no 3º BP da Brigada e no Presídio Militar do Partenon; 
segundo requerente, preso por ser considerado subversivo, elemento perigoso e comunista; citou 
como companheiro de prisão, Maildes Alves de Melo; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos financei-
ros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2762-1200/02-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HENRIQUE CYBULSKI (falecido) 

Nascido em 16/03/1933 em Erechim; eletricista e vendedor de ração para suínos; sem vinculação par-
tidária; preso de 18/12/1966 a 22/12/1966 na Delegacia de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas físicos o que acabou por levar Henrique à morte; 
pedido indeferido por ausência de legitimidade nas hipóteses do art 4° da Lei n° 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6949-1200/98-3
Assunto: Indenização

HENRIQUE MACHADO RODRIGUES

Nascido em 24/05/1932 em Sarandi; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 07/04/1964 a 10/05/1964 na cidade de Itaqui; segundo documento da Subsecretaria de In-
teligência, enquadrado nos arts. 5º e 9º da Lei n° 1.802/53; citou como companheiro de prisão, Paulo 
Fernando Gudolle Dias; indicou como testemunhas: Carlos Cardoso Azevedo, Nilo Osório Pereira dos 
Santos, Pedro Goulart, Jorge Haroldo Monteiro Píffero, Dirceu de Oliveira, Dionisio Antonio Gurski, Del-
cio Rodrigues Fontella, Germano Antunes Kovalewki e Valter Borges; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos financeiros; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 1629-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HENRIQUE MANSSUR ANFLOR 

Nascido em 11/03/1961 em Porto Alegre; estudante e músico; sem vinculação partidária; preso por 
horas em 26/04/1978 no DOPS, preso de 26/08/1978 a 27/08/1978 e por horas em 30/08/1978, em lu-
gares não especificados; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Cesar Alvarez, Ricardo Portugal e Cesar Menezes de Moraes; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, abandono 
de seus estudos e teve que abrir mão de sua carreira musical; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, laudo médico, parecer psiquiátrico, fotografia.
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Processo: 7027-1200/98-8
Assunto: Indenização

HENRIQUE ORDOVAS FILHO (falecido) 

Nascido em 03/07/1919 em Porto Alegre; médico e vereador; 
participou da Aliança Republicana Socialista – ARS; preso de 
06/04/1964 a 28/05/1964 no SESME; segundo documento da 
CJM, incurso nos arts. 5°, 9°, 10° e 17° da Lei 1802/53; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Reny Camilla 
Damin Ordovás, Eurico Daudt, Mario Bernardino Ramos, João Re-
nato Cambruzzi, Alcides Pont, Isamar D. Ordóvas Sartori, Marcia 
Ordovás Baldi e Nádia Ordovás; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observação: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6488-1200/98-7
Assunto: Indenização

HENRIQUE OTTO SCHIRMBECK 

Nascido em 26/02/1927 em Cruz Alta; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por dois dias no ano de 1964 no Clube Humaitá; segundo requerente, preso em decorrência de 
sua militância no PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Soave de 
Almeida, Kurt Krupp, Helmuth Christoff, Nestor Marquesin, João Batista Neto, Egon Rodolfo Kraher, 
Lothar Walbring; não declarou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e dificuldades em relacionar-se com outras pessoas; concedida indeni-
zação de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Henrique Otto Schirimbeck.

Processo: 4743-1200/98-6
Assunto: Indenização

HENRIQUE PIRES DE ARRUDA (falecido) 

Nascido em 05/12/1893 em Santo Ângelo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB, do Partido Comunista Brasileiro – PCB e do Grupo dos Onze; preso de 05/04/1964 a 05/06/1964 
na Delegacia de Polícia da Brigada Militar; segundo documento da CJM, enquadrado na Lei de Seguran-
ça Nacional; citou como companheiro de prisão, João Adalberto Pires Neto; indicou como testemunha, 
Paraguassú Cabana de Quadros Meireles; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7136-1200/98-5
Assunto: Indenização

HENRIQUE ROSSATO 

Nascido em 04/03/1926 em Julho de Castilhos; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; segundo requeren-
te, preso pelo fato de pertencer ao PTB; citou como companheiros de prisão: Santo Piaia, Livino Sca-
tolin, Nadir Zabot, Victório Piaia, Severino Candaten, Adão Martins, Jose Alves de Oliveira, Tristão De 
Mattos, Jose Balestrin, Antonio Zampirollo, Vitalino Cerutti, Dyunisio Cerutti e Odario Simas; indicou 
como testemunhas: Clemente Laber, Lindóia Bedatti Pastorio e Rudi Ervino Kirchof; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos 
financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n°. 11/042/97.
Observações: documentos oficias.

Processo: 7003-1200/98-3
Assunto: Indenização

HER AGAPITO DA LUZ 

Nascido em 26/12/1922 em Uruguaiana; estivador; participou do Partido Socialista Brasileiro – PSB 
e foi atuante no Sindicato dos Estivadores no Comando Sindical de Porto Alegre; preso em agosto de 
1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunhas: Manoel Fonseca Braga, Slavko Bonavic e Honório Campos Peres; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, financeiros 
e cassação de seus direitos políticos por dez anos; concedida a indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 3133-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HERACLIDES DE AZEVEDO 

Nascido em 25/10/1924 em Triunfo; inspetor de polícia; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por horas em 11/04/1964 na cidade de Campinas do Sul, de 12/04/1964 a 14/04/1964 
na cidade de Cruz Alta e de 15/04/1964 a 03/06/1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Álvaro A. Soares, Valdir Arcoverde, Mari-
non Porto, Henrique Henkin, Francisco Solano Borges, João Francisco Ramos, Coradino Dias Batista, 
Auro Vieira de Azevedo e Ataides de Azevedo; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicológicos, morais e dificuldades financeiras; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia, carta.
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Processo: 5655-1200/98-2
Assunto: Indenização

HERCULANO DE BARROS (falecido) 

Nascido em 17/05/1912 em Carazinho; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo do Onze; preso de fevereiro de 1964 a março de 1964 na delegacia de Nonoai; segundo o 
requerente, Herculano foi preso por motivos políticos, por ter pertencido ao antigo PTB e ao chamado 
Grupos dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Orlanda Francisca 
Gobbi, Antônio Nelso Tasca, Ítalo Paulino Bringhenti, João Décio Schneider e Angelo Fistarol; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão: problemas psicológicos e perseguição 
política; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11/042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6941-1200/98-1
Assunto: Indenização

HERIBERTO BACK

Nascido em 30/12/1942 em Criciúma – SC; industriário; sem vinculação partidária; preso em junho 
de 1973, por aproximadamente seis meses,  passando pelo DOPS, Presídio Tiradentes, OBAN e no 
Presídio do Hipódromo; segundo requerente foi preso por motivos políticos; citou como companheiro 
de prisão, Simeão Varela Velho; indicou como testemunhas: Maria Augusta Silveira Back, Luiz Ernesto 
Rocha de Freitas, José Carlos Pires, Ivo Richter Rodrigues e Nereu D’Avila; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades 
de inserção no mercado de trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Herberto Back.

Processo: 2490-1200/02-03
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HERMETA MARLI COE FAGUNDES 

Conhecida como Maria Eliza; nascida em 27/06/1944 em Uruguaiana; estudante; participou de mo-
vimentos estudantis; presa, sem precisar período, em um navio no Cais do Porto; não consta motivo 
da prisão;  não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a perda do 
emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 
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Processo: 7036-1200/98-7
Assunto: Indenização

HERMETO ANTONIO ARAUJO E SILVA

Nascido em 27/04/1934 em Santo Ângelo; contador e professor de matemática; participou do Movi-
mento Democrático Brasileiro – MDB e do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 05/04/1964 
a 09/04/1964 na cidade de Passo Fundo; segundo requerente, preso por sua militância política sendo 
acusado da tentativa de tomar o destacamento da Brigada Militar, para finalidades políticas considera-
das subversivas à ordem política e social vigente; citou como companheiros de prisão: Armando Casa, 
Bruno Mendonça, Rui Domingos Martini e José Antonio Vale; indicou como testemunhas: Vital Martini, 
Leonildo Clemente Cezarotto, Roberto Westerich, José Antônio de Oliveira Vale, Vilson Riffel, Leovaldo 
Gomes de Moraes, Rui Domingos Martini e Bruno Costa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e a perda do cargo de professor; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1804-1200/02-3 
Assunto: Indenização

HERTER CARLOS MACALÓS 

Nascido em 20/09/1937 em Espumoso; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 13/01/1966 a 13/07/1966 no 7º Regimento de 
Infantaria em Santa Maria e no Presídio Municipal de Cruz Alta; segundo documento da CJM, incurso 
na Lei n° 1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Manoel Osório de 
Albuquerque, Arlindo Schmitz e Ademar Orlando de Castro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: dificuldades financeiras e teve sua saúde debilitada, pela 
falta de exposição ao sol durante o enclausuramento; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4899-1200/98-0
Assunto: Indenização 

HERVANDIL DA ROSA SANTOS (falecido)

Nascido em 22/01/1920 em São Gabriel; representante comercial autônomo; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso de 23/04/1964 a 11/01/1965 na cidade de Santa Maria; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Carlos da Rosa Cardoso, 
Romaguera Bicca Filho e Ervandil Rodrigues Reis; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos, apreensão pelo medo de ter sua liberda-
de tolhida a qualquer momento e dificuldades financeiras enfrentadas pela família; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2292-1202/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HILARIO GONÇALVES PINHA

Nascido em 26/08/1927 em Regente Feijó – SP; jornaleiro; participou do Partido Comunista Brasilei-
ro – PCB; preso de 18/03/1975 a 28/03/1975 em local desconhecido, de 28/03/1975 a 17/04/1975 
na Polícia Federal, de 17/04/1975 a 24/04/1975 no DOPS, de 24/04/1975 a 30/08/1975 no Hospital 
de Clínicas de São Paulo e de 30/08/1975 a 22/07/1977 no Hospital Militar de Porto Alegre; segundo 
documento da CJM, incurso no Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: João Batista Aveline, Fernando Almeida e Pedro Aparecido Gonçalves Pinha; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, que re-
duziram sua capacidade para o trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista.

Processo: 3167-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HILARIO MARASINI (falecido)

Nascido em 20/04/1920 em Cerro Largo; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS e de 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME; não cons-
ta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Arnaldo Hugo Baum; indicou como testemu-
nhas: Edir Inacio da Silva, Arnaldo Hugo Baum, Carlos Gilberto Weis e Ivo Marasini; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, preconceito 
e dificuldades financeiras sofridas pela família; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Miriam Jureci Marasini 
Blos.

Processo: 2485-1200/02-5
Assunto: Indenização

HILÁRIO MORESCO (falecido)

Nascido em 25/03/1938 em Encantado; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 13/04/1964 a 16/04/1964 no Posto Policial Militar e no 1º R.P.R Montada em Planalto e pos-
teriormente, por vários meses foi mantido em prisão domiciliar; segundo requerente, Hilário foi preso 
sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunhas: Avelino Reginatto, Ony Moura, Willy Valdelirio Picolotto, Antônio Basso, Navilio Gambetta, 
Adelir José Pavan, Lauro Kurtz e Darcy Tamanho; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e isolamento da família perante a co-
munidade; concedida indenização de R$ 5.000,00.
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Processo: 5721-1200/98-4
Assunto: Indenização

HILLOI MARTINS DE LACERDA 

Nascido em 11/11/1933 em São Vicente do Sul; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
17/04/1964 a 24/04/1964 na Sede do 1º Regimento de Polícia Montada; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Adil Athaydes Borges, Antônio Carlos 
Paust Spiazzi e Octávio Thomazi Filho; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6374-1200/98-6
Assunto: Indenização 

HILSON SCHERER DIAS 

Nascido em 04/03/1925 em Camaquã; prefeito; par-
ticipou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 08/05/1964 a 30/05/1964 no SESME; segundo 
requerente, sua prisão foi efetuada sem qualquer 
ato legal que a justificasse; citou como companhei-
ros de prisão: Jair Calixto, Nilton Serres Rodrigues, 
Tapir Rocha, Hamilton Chaves, Maia Neto, Bruno 
Segala, Eroni Carus, Edson Medeiros, Jessé Madu-
reira Coelho, Walter Tschiedel e Frutuozo de Moura Brizola; indicou como testemunhas: Egon Wilde, 
Rubens José Martins de Abreu, Dom Jacó Ilgert, Índio Brum Vargas e Pedro Simon; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: cassação dos direitos políticos, interrupção 
de sua carreira política e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 15.000,00, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, laudo psiquiátrico.

Processo: 6731-1200/98-3
Assunto: Indenização 

HINDEMBURGO ALMEIDA FLORES

Nascido em 24/03/1925 em Itaqui; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 03/04/1964 a 
30/06/1964 pela guarnição militar de Itaqui em um campo de concentração na mesma cidade, preso 
em um segundo momento do mesmo ano, no Quartel de Santiago e preso uma terceira vez, entre o 
ano de 1964 e o ano 1965, no DOPS; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso 
nos arts. 5º, 9º, 10 e 15 da Lei nº 1.802/53; citou como companheiros de prisão: Jil Conegatto Mar-
ques, Alfeu Monteiro Pífero, Bernardo Dutra Araújo, José Lopes, Vespertino Bonorini, Alceu Conegatto 
Marques, Silas Moraes, Darcir Moreira Monteiro e José Marti; indicou como testemunhas: Jorge Ha-
roldo Monteiro Piffero, Jorge de Souza Marty, Gil Cunegato Marques e Paulo Bissol; alegou ter sofrido 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Himdemburgo Almeida Flores.
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Processo: 1905-1200/02-4
Assunto: Indenização 

HIRTON BROWNE MAIA

Nascido em 26/10/1931 em Fortaleza – CE; comerciante; sem vinculação política, embora simpatizan-
te de Brizola; preso durante quinze dias em setembro de 1972 no DOPS; segundo requerente, preso 
para que confessasse que tinha comprado carne desviada do Exército; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Sérgio de Camilis, Erocilda Nila de Melo Maia e Wilson Browne 
Maia; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, falência do supermercado que possuía e passou por dificuldades financeiras; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7007-1200/98-4
Assunto: Indenização 

HONORATO DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 18/02/1913 em Dom Pedrito; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 23/02/1965 a 28/02/1965 na cidade de Bagé; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: desestruturação familiar e problemas físicos, vindo a falecer em função des-
tes; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 1676-1200/98-0
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

HONORÉ KATO JOVER 

Nascido em 22/05/1922 em Bagé; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso de 13/05/1964 a 21/05/1964 no presídio de Lajeado; segundo requerente, a prisão 
deu-se exclusivamente por motivos políticos; citou como companheiros de prisão: Pedro Eugenio Horn 
e Noé Martins; indicou como testemunhas: Pedro Eugenio Horn, Noé Martins, Rubens Ruschel, Wer-
ner Schuingel, Alvina Petter e Maria Suely Caminha; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
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Processo: 5399-1200/98-6
Assunto: Indenização 

HONORIO CAMPOS PERES 

Nascido em 09/01/1924 em Alegrete; estudante; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 09/04/1964 a 10/06/1964 e de julho de 1964 a agosto de 1964 no SESME, de 18/03/1975 
a abril de 1975 no DOPS e no Regimento Osório de Cavalaria em Porto Alegre; segundo requerente, 
preso devido a sua participação em lutas democráticas; citou como companheiros de prisão: Hilário 
Gonçalves Pinha, Adhair Moreira Castilhos, Walter Guimarães e Daltro Silva; indicou como testemu-
nhas: Delly Salozar Peres, Álvaro Leonardi Ayala, Fernando Barcellos de Almeida, Élida Rodrigues da 
Costa, Adhair Moreira Castilhos e Hilário Gonçalves Pinha; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos co-
metidos pelo Delegado Claudio Barbedo do DOPS; mencionou como consequências da prisão: insônia, 
pesadelos, problemas físicos, psicológicos, perda do emprego público, não conclusão do quinto ano da 
Faculdade de Direito, agravamento da situação financeira, perda de audiências judiciais e abandono do 
escritório profissional; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: Parecer psiquiátrico, correspondência, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6095-1200/98-8
Assunto: Indenização 

HONORIVAL HENRIQUE BESSA

Nascido em 10/02/1924 em São Francisco de Assis; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 04/04/1964 a 15/04/1964 no 2º Regimento de Polícia Montada de Santa Maria e em 
um segundo momento, sem menção de data e local; não consta motivo da prisão; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Juvenal de Melo Pacheco e Pedro Filmo da Silva; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Capitão João Maria Alves e pelo Sargento Wilton José 
de Miranda; mencionou como consequências da prisão: a expulsão da Brigada Militar, dificuldades 
financeiras e desequilíbrio emocional; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2640-1200/02-0
Assunto: Indenização 

HORACIO DORNELES ALMEIDA (falecido)

Nascido em 28/04/1934 em Campo Novo; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por alguns dias em abril de 1964 e de dois a três meses no ano de 1965, nas cidades de Humai-
tá, Crissiumal, Santa Rosa e Curitiba – PR; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de 
prisão, Raimundo Dorneles de Almeida; indicou como testemunhas: Fioravante Gonçalves Leite, Adão 
Hipólito Dornelles, Carlos Cancio Machado e Romy Dornelles de Almeida; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo emocional, venda da propriedade e 
mudança para Campo Novo; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóte-
ses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Horacio Dornelles de 
Almeida.
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Processo: 6943-1200/98-7
Assunto: Indenização

HORÁCIO GOULART (falecido)

Nascido em 19/12/1952 em Porto Alegre; professor; sem vinculação partidária; preso de 24/03/1977 
a 06/04/1977 no DOPS e na Polícia Civil; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de 
prisão, Hélio Goulart; indicou como testemunhas: Maria Luiza Jaeger, Sérgio Luiz Bittencourt, Maria da 
Graça Bulhões e Fernando Antônio Goulart; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou 
consequências da prisão; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3313-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HORTÊNCIO PIRES DE MORAES 

Nascido em 15/05/1930 em Passo Fundo; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 25/04/1964 
a 18/05/1964 na localidade de Passo Feio; segundo requerente, preso pelo Grupo dos Onze e obrigado 
a integrar o grupo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Tizziani e 
Pedro Luiz Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6585-1200/98-7
Assunto: Indenização

HUGO BARBERINI 

Nascido em 21/07/1924 em Erechim; funcionário dos Correios; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 22/04/1964 a 23/04/1964 no Presídio de Erechim; segundo requerente, preso 
sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Pedro Formica, 
Albina Bérgamo e Nelci Teixeira; não indicou testemunha; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros enfrentados pela fa-
mília e perda do emprego; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2982-1200/02-8
Assunto: Indenização 

HUGO BRENER DE MACEDO 

Nascido em 01/03/1929 em Santana do Livramento; professor; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 21/02/1965 a 23/02/1965 no 12° Regimento de Bagé; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiro de prisão; indicou como testemunhas: Darci Ferreira Maciel, Josino V. 
Bittencourt, Leão Feldman, Helio Sarubi da Cunha, Antonio Arnildo Garrido Laval, Bernanrdino Fialho 
Caminha, Carlos Roberto Modernel Rodrigues, Syrio Lemos da Silva, Nelson Machado, Ilso Menegas e 
Abu Souto Bicca; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: afastamento do exercício da profissão e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1 da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6699-1200/98-8
Assunto: Indenização

HUGO CASSAPIETRA DE ANDRADE (falecido)

Nascido em 01/04/1909 em Uruguaiana; alfaiate; não mencionou vinculação partidária; preso do início 
de novembro de 1969 a 20/11/1969 na cidade de Bagé e de 20/11/1969 a 31/12/1970 na 22° CAG em 
Uruguaiana; segundo documento da CJM, incurso no art. 36° do Decreto-Lei n° 314 de 13 de março de 
1967; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Genaro Alfano, Maria de Lourdes 
Brizola Alegre e Gislaine Pereira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: perda de clientes e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4564-1200/98-6
Assunto: Indenização

HUGO LEONARDI (falecido) 

Nascido em 18/06/1922 em Caxias do Sul; agri-
cultor e vereador; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso de 06/05/1964 a 
07/05/1964 na cidade de Sarandi, de 07/05/1964 
a 15/05/1964 na cidade de Passo Fundo e de 
15/05/1964 a 03/06/1964 na cidade de Porto 
Alegre; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: João Manuel Ribeiro, João Batista Casalli e 
Adão Ferreira Bueno; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abandono da carreira política, dificuldades 
financeiras e mudança de estado; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, panfleto.

Processo: 2579-1200/02-2
Assunto: Indenização

HUGO RITTER 

Nascido em 08/12/1935 em Marcelino Ramos; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de 18/04/1964 a 20/04/1964 no destacamento da Brigada Militar 
de Marcelino Ramos e após ser solto foi mantido em prisão domiciliar por dois meses na cidade de 
Marcelino Ramos; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Doraci Querino 
Bruschi e Nicanor Rodrigues de Almeida; indicou como testemunhas: Amantino Ferreira Borges e Do-
raci Querino Bruschi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: preconceito social e medo de voltar a ser preso; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 3657-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

HUGO ROSSI

Nascido em 10/12/1930 em Sarandi; pintor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
por horas em 04/04/1964 na Delegacia de Polícia, sem especificar a cidade; não consta motivo da pri-
são; citou como companheiros de prisão: Alexandre Casteli, Leo Silveira Medina, Almedoro Vencatto e 
Zulmir Butelli; indicou como testemunhas: Alexandre Casteli, Dorvalino de Souza, Leo Silveira Medina, 
Dionísio Pelizzari e Bernardo Tesser; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequência da prisão, prejuízos profissionais; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 6436-1200/98-2
Assunto: Indenização

HUMBERTO FERREIRA DA SILVA 

Nascido em 23/05/1930 em Santo Amaro – BA; bancário e advogado; participou do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro – PTB; preso de 13/04/1964 a 13/05/1964 no SESME e de 04/04/1965 a 26/04/1965 no 
Quartel 29° CAG de Cruz Alta e na Polícia Civil; segundo documento da Secretaria de Assuntos Estra-
tégicos, incurso nos arts. 9°, 10°, 12°, 13°, 14° e 17° da Lei n° 1.802/53; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Carol Majevski, Luiz Carlos Gomes, João Carlos Lütz e Baldevim P. 
de Oliveira; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: problemas físicos, psicológicos e dificuldade para se reestabelecer profissionalmente; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6070-1200/98-0
Assunto: Indenização 

HYLLARIO FERNANDE OLTRAMARI 

Nascido em 08/05/1926 em José Bonifácio; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso de 28/04/1964 a 30/04/1964 no Presídio Municipal de Erechim e posteriormente de 
maio de 1964 a novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de 
ser chefe do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Amaury 
Darcy Bisognin, Pedro Dassoler, Arlindo Coppi, Alexandre Fedelis Marcon, Lourdes D’ Agostini Oltrama-
ri e Celso Testa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
abalo moral, na cidade Erval Grande, onde já tinha sido prefeito, prejuízos em seu comércio, venda de 
sua propriedade, mudança para Nonoai e mais tarde para o estado do Paraná, devido aos sofrimentos, 
humilhações e vergonhas passadas; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Hilario Fernandes 
Oltramari.
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Processo: 7022-1200/98-4
Assunto: Indenização

IARA DE SEIXAS BENICHIO 

Nascida em 18/05/1949 em Porto Alegre; atividade profissional 
não identificada; participou do Movimento Revolucionário Tira-
dentes – MRT; presa em 16/04/1971 permanecendo por aproxi-
madamente um mês na OBAN, de maio de 1971 a junho de 1971 
no DOPS de São Paulo, de junho de 1971 a julho de 1971 no pre-
sídio de Tiradentes e de 12/07/1971 a 30/08/1971 no DOPS de 
Porto Alegre; segundo requerente, presa por pertencer ao MRT; 
citou como companheiros de prisão: Fanny Akselrud de Seixas, 
Ieda Akselrud de Seixas, Ivan Akselrud, Joaquim de Alencar Sei-
xas, Diniz Cabral Filho, Job Alves dos Santos, Eduardo Carrion, 
Jorge Abraão, Luiz Eduardo da Rocha Merlino, Carlos Alberto Bor-
ges e Luis Heron da Paixão Araújo; indicou como testemunhas: Raul Kroeff Machado Carrion e Carlos 
Roberto Serrasol Borges; alegou ter sofrido maus-tratos cometidos pelo delegado Pedro Sellig; não 
mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2938-1200/02-5
Assunto: Indenização 

IBERÊ ATHAYDE TEIXEIRA

Nascido em 16/05/1944 em São Borja; estudante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas – UGES; preso de meados de abril de 1964 ao início 
de maio de 1964, por cerca de quinze dias, no município de Itaqui; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Berry Amado Candelot Vichara e Luiz Zunino; não indicou testemu-
nhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, interrupção dos estudos e mudança para o Uruguai; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 6441-1200/98-0
Assunto: Indenização

IDALECIO CHAVES 

Nascido em 12/02/1936 em Pedro Osório; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 09/11/1964 na Fazenda Filipson da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e abalo moral, 
perante familiares e subordinados; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6719-1200/98-1
Assunto: Indenização

IDALÉCIO DA SILVA

Nascido em 15/09/1921 em Passo Fundo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de 18/04/1964 a 24/04/1964 no presídio de Erechim; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiros de prisão: Agripio Pinheiro de Oliveira, José Bopko e José Schmidt; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4610-1200/98-4
Assunto: Indenização

IDALINO AMBROSIO BACCIN (falecido)

Nascido em 1929 em Getúlio Vargas; operário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 15/04/1964 a 20/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de abril de 1964 a 25/11/1964 
em prisão domiciliar; segundo requerente, Idalino foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos 
Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Celso Testa e Lino Turra; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e a 
redução de seu salário, devido aos dias em que ficou preso e aos afastamentos por motivo de saúde; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6354-1200/98-2
Assunto: Indenização

IDELMAR COSTA MENNA BARRETO 

Nascido em 30/10/1934 em Jaguarão; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Partido Democrático Trabalhista – PDT; preso de 09/04/1964 a 16/08/1964 no 3° BPM e no Presídio 
Militar de Porto Alegre e de 27/11/1964 a 22/12/1964 no 3° BPM; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Alves Verlindo e Reginaldo Ives da 
Rosa Barbosa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, dificuldades financeiras e expulsão da Brigada Militar; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 2614-1200/02-6
Assunto: Indenização

IDILIO ZAMIN 

Nascido em 05/11/1939 em Passo Fundo; contador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso durante uma hora, em maio de 1964 no Departamento de Polícia de Planalto e posteriormente, 
em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Everaldo Cruz; 
indicou como testemunhas: Antônio Domingos Balestrim e Mario Basso; declarou não ter sofrido se-
vícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: contratempos administrativos em 
seu escritório e falta de confiança que alguns de seus clientes e familiares passaram a ter do reque-
rente; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n.°11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2978-1200/02-2
Assunto: Indenização 

IDO GEORG 

Nascido em 30/11/1939 em Taquari; ferreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em junho de 1964 na Casa Branca de Crissiumal, em fevereiro de 1965 e em março de 1969 na Delega-
cia de Polícia de Crissiumal; segundo requerente foi preso sob acusação de ser comunista, integrante 
do Grupo dos Onze, guerrilheiro e subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Geiracina Barcelos Georg, Delcio Bertoldo Johann, Leo Becker, Adão José da Luz, Rodolfo Kirs-
ch, Waldemar Johann, Ivo Patsch, Osvaldo Reinold Marmitt, Arnindo Abílio Nunes, Natalício Ferreira 
da Cruz, Benno Von Muhlen, Afonso Georg, Jacob Leo Ritter, Adir Adão Vieira e Silvério Aloísio Nedel; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psi-
cológicos, perda total de crédito, perda de clientes, de amigos e de parentes, que sumiram por medo 
da repressão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5723-1200/98-0
Assunto: Indenização

IDYLIO CARLOTTO

Nascido em 02/03/1927 em Lagoa Vermelha; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Libertador – PL; preso em maio de 1964 no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Euclides Antonio Bertuol, 
Egidio Bernardo Arsego e Giacomin Valmorbida; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização 
de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 7024-1200/98-0
Assunto: Indenização

IEDA AKSELRUD DE SEIXAS 

Nascida em 06/10/1947 em Santa Maria; secretária; participou do Movimento Revolucionário Tira-
dentes – MRT; presa em São Paulo e transferida para Porto Alegre onde ficou detida de 12/07/1971 a 
30/08/1971 no DOPS; segundo requerente foi presa por pertencer ao MRT, organização de oposição 
a ditadura militar; citou como companheiros de prisão: a irmã Iara, o irmão Ivan, a mãe e o pai, além 
de Diniz Cabral Filho, Job Alves dos Santos, Eduardo Carrion e Jorge Abraão; indicou como testemu-
nhas: Raul Kroeff Machado Carrion e Carlos Roberto Serrasol Borges; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos cometidos por Pedro Seelig; mencionou como consequência da prisão, problemas psico-
lógicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6564-1200/98-0
Assunto: Indenização

IGNACIO MIGUEL MARCINIAK 

Nascido em 03/02/1929 em Porto Alegre; professor; sem vinculação partidária; preso de 09/12/1970 
a 10/12/1970 na cidade de Cachoeira do Sul e posteriormente em prisão domiciliar por três meses; 
segundo requerente foi preso sob acusação de ser subversivo; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Clineu Luiz Pandolfo e Estér Maya de Azevedo; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e profissionais; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4879-1200/98-6
Assunto: Indenização 

IGNÁCIO PIETROVSKI (falecido)

Nascido em 01/01/1938 em Frederico Westphalen; dentista; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na cadeia de Frederico Westphalen, de 10/06/1964 
a 12/06/1964 no quartel de Ijuí, de 04/07/1964 a 23/07/1964 na cadeia de Iraí e posteriormente por 
quarenta dias, em prisão domiciliar; segundo requerente, Ignácio foi preso sob acusação de pertencer 
ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eva Pia Bernar-
di Pietrovski, Marcíria de Oliveira Dalla Nora, Irene Santin e Augusto Tagliapietra; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
prejuízos econômicos; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento 
ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6847-1200/98-0
Assunto: Indenização

IGNEZ MARIA SERPA DE OLIVEIRA 

Nascida em 25/05/1948 em Porto Alegre; estudante; participou da 
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; presa em 
04/04/1970 no DOPS, no final do mesmo mês foi encaminhada para o 
Presídio Feminino Madre Peletier, em fevereiro de 1971 transferida para 
o Hospital da Brigada Militar onde permaneceu até maio de 1971; se-
gundo documento da CJM, incursa no art. 14° do Decreto Lei 898/98; 
citou como companheiros de prisão: Gustavo Buarque Schiller, Helena 
Rudolphi, Maria Aparecida Falcão, Iara, João Carlos Bonna Garcia, Félix, 
Fernando da Mata Pimentel, Ergeu Menegon, Paulo Telles Frank, Índio Vargas, Francisco Martinez, Ed-
mur Péricles Camargo, João Batisa Rita, Ten. Dario, Evaristo, Paulo de Tarso Carneiro, Ataide, Thereza 
Burmeister e Mailde; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos 
por Malhães; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6420-1200/98-4
Assunto: Indenização

ILGO JOÃO KOPPLIN 

Nascido em 04/01/1942 em Marcelino Ramos; fotó-
grafo; participou da organização Marx, Mao, Mari-
ghella, Guevara – M3G, do Partido Operário Comu-
nista – POC e foi simpatizante da Vanguarda Armada 
Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 
16/03/1970 a 27/03/1970 no DOPS, de 20/04/1970 
a 04/06/1970 no Presídio Central e de 28/06/1970 a 
14/07/1970 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiros de prisão: Adão Domingos 
dos Santos, Jerônimo Fávero, Edmur Péricles Camar-
go, Cláudio Boeira Garcia, Dario Viana Garcia, Félix 
Silveira Rosa Neto, Jorge Fischer Nunes, João Carlos 
Bona Garcia, Irgeu João Menegon e Carlos Alberto 
Telles Franck; indicou como testemunhas: Adão Do-
mingos dos Santos, Índio Vargas, Miriam Eliza Haas 
Kopplin, Mônica Kopplin Crespo, Max Stock, Harri Kurt 
Kopplin, Eliza Kopplin Ferraretto e Nilton Leal Maria; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, apreensão de equipamentos de traba-
lho e dificuldades financeiras; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, 
parecer psiquiátrico.
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Processo: 6668-1200/98-0
Assunto: Indenização

ILKA CAMPOS PEGAS 

Nascida em 21/03/1937 em Bagé; professora; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; presa 
de 10/04/1964 a 11/04/1964 no Hospital de Guarnição Militar de Bagé, de 11/04/1964 a 15/04/1964 
na Secretaria de Segurança e Trânsito e de 16/04/1964 a junho de 1964 no SESME; não consta motivo 
da prisão; citou como companheira de prisão, Élida Rodrigues da Costa; indicou como testemunhas: 
Camilo Moreira, José Albino Avancini, Carlos Benjamim da Silva e Leopoldo Mairom; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
expurgo do cargo profissional, prejuízos profissionais e financeiros para toda a família; concedida in-
denização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 2624-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ILSE HELENA BERNARDI DO VALE

Nascida em 20/10/1935 em Bento Gonçalves; professora estadual; participou do Partido Comunista; 
segundo requerente não foi presa, porém alega que foi perseguida pela Polícia Militar diversas vezes 
por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Fiorindo Vitó-
rio Marcílio, Lourdes Cecília Bazo e Zoé Iotti; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, abalo moral, discriminação no local de trabalho, 
isolamento social e a perda de seus livros de estudo profissionais, que foram levados por agentes do 
DOPS após a invasão de sua residência; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6577-1200/98-0
Assunto: Indenização

ILSO PAULO TOMAZELLI

Nascido em 20/10/1931 em Gramado; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 16/04/1964 a 25/04/1964 no DOPS e no SESME e posteriormente, por trinta dias, em prisão 
domiciliar; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Irio Bezzi e Remi Henri-
que Zatti; indicou como testemunhas: Irio Bezzi, Setembrino José Baniatti, Nelson Dinnebier, Walter 
Bertolucci, Horts Ernesto Volk e Remi Henrique Zatti; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, abalo moral e prejuízos financei-
ros; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2708-1200/02-3
Assunto: Indenização

ILTON FATTORI (falecido) 

Nascido em 25/08/1930 em Porto Alegre; tesoureiro do Sindicado da Carris; não mencionou vincula-
ção partidária; preso em 01/04/1964 no SESME permanecendo por quarenta dias e posteriormente em 
prisão domiciliar; segundo requerente foi preso sob acusação de ser comunista e agitador; citou como 
companheiros de prisão: Afrânio Araújo, Darci Dubai, Índio Vargas, Alcebíades de Oliveira, Franklin 
Araújo, Roque Pífero Marques, José Oswaldo Girão, Ovídio A. Rettzer e Sérgio Coimbra Duarte; indicou 
como testemunhas: Nicanor Rodrigues, Ivan Lima Fernandes, Valfique Germano João e Roque Píffero 
Marques; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos e o pedido de demissão do seu emprego, devido as constantes perseguições 
sofridas; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 1572-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

INÁCIO DA SILVA MAFRA 

Nascido em 25/09/1947 em Brusque – SC; estudante e bancário; participou da Vanguarda Armada Re-
volucionária Palmares – Var Palmares; preso de abril de 1970 a outubro de 1970 no DOPS e na Ilha do 
Presídio, de outubro de 1970 a abril de 1971 no 2° REC MEC e de abril de 1971 a outubro de 1971 na 
Ilha do Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 14°, 23° e 25° do Decreto-Lei 898/69; 
citou como companheiros de prisão e testemunhas: João Carlos Bona Garcia, Carlos Alberto Telles 
Franck, Índio Brum Vargas, Paulo de Tarso Carneiro, Dario Viana dos Reis, José Carlos Reschke, Fernan-
do da Matta Pimentel, Paulo Roberto Telles Franck, Hélio Minuto, João Batista Costa, Rui Goethe da 
Costa Falcão, Elvaristo Teixeira do Amaral, Irgeu Menegon, Isko Germer, Afonso Junqueira Alvarenga, 
Calino Ferreira Pacheco Filho, Gustavo Buarque Schiller, Afrânio Francisco Costa, Helena Lúcia Rodol-
phi, Airton Joel Frigeri, João Batista Rita, Antônio de Pádua Prado Júnior, Adão Domingos dos Santos, 
Edmur Péricles de Camargo, Jorge Fischer Nunes, Artur Paulo de Souza, Cláudio Boeira Garcia, Athayde 
da Silva Teixeira, Francisco Martins Torres, Ignez Maria Serpa de Oliveira, Ayrton Muller, José Ruaro, 
Luiz Ernesti Reis Quaresma, Orlando Pedro Michele, Miguel Marques, Eloy Martins da Silva, Felix Silvei-
ra Rosa Neto, Vanoli Carvalho, Vito Letizia, Luiz Antônio Aranowich, Mário Cardoso, Antônio Carvalho 
de Assis, Edelson Palmeira de Castro, Noé Campos de Carvalho e Clauni Boeira Garcia; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e dificul-
dades para conseguir emprego, inclusive no serviço público; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.
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Processo: 6899-1200/98-4
Assunto: Indenização

INÁCIO LOPES FILHO (falecido) 

Nascido em 26/10/1929 em Santiago; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 21/04/1964 a 02/06/1964 nas cidades de Nova Esperança, Jaguari, na Artilharia de Santia-
go e no Quartel do Exército em Santiago; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Belarmiro Pacheco de Vargas, Mário Rocha Lopes, Agenor Rosa, 
Brasil Afonso Guerin, Jaime Chagas Castiel e Claudi Cogo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros, por não ter com 
quem negociar, visto que era considerado guerrilheiro e comunista; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito 
provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 10.000,00.

Processo: 3600-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)
   
ÍNDIO BRASILEIRO CEZAR 

Nascido em 03/05/1936 em Porto Alegre; vereador e advogado; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 08/04/1964 a 17/04/1964 no Presídio de Taquara, de 18/04/1964 a 26/04/1964 
na Divisão de Trânsito no Palácio da Polícia e de 27/04/1964 a 22/05/1964 no SESME; segundo re-
querente, preso sob acusação de ser comunista, corrupto e subversivo; citou como companheiros de 
prisão: Aristides Severo, Nelson Gonzaga, Jessé Coelho, Fredolino Pereira dos Santos, Agenor Spindler 
e Willy Konrad; indicou como testemunhas: Renato Batista, Aldo Born, Luiz Brussius, Ivo Ostermann, 
Carlos Barter Bizarro e Angelo Mariante Coelho; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, interrupção da carreira política e teve sua 
inscrição para o concurso de juiz trancada; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2422-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)
   
ÍNDIO BRUM VARGAS 

Nascido em 01/01/1938 em São Sepé; vereador e funcionário da Caixa Econômica Federal; participou 
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e da organização Marx, Mao, Marighella, Guevara – M3G; preso 
de 08/04/1970 a 06/04/1971 e de 14/05/1973 a 03/08/1973 no DOPS e na Ilha do Presídio em Porto 
Alegre; segundo documento da CJM, incurso no art. 27° do Decreto-Lei 898/69, no art. 27° do Decreto- 
Lei 314/67, inciso III, no art. 49° do Decreto-Lei 898/69, no art. 22° do Decreto-Lei 314/67 e nos arts. 
36°, 37° e 40° do Decreto-Lei 510/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físi-
cos, cassação do seu mandato de parlamentar e demissão do cargo de funcionário da Caixa Econômica 
Federal; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6756-1200/98-0
Assunto: Indenização

IPOLITO RODRIGUES DE ABREU 

Nascido em 14/06/1927 em São Jerônimo; líder sindical da classe mineira; participou do Partido Co-
munista Brasileiro – PCB; preso de 03/05/1968 a 06/05/1968 na cidade de São Jerônimo; segundo 
requerente, preso porque executava um pichamento contra a ditadura no Bairro Partenon, em Porto 
Alegre; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jonas da Silva Xavier, Honório 
Ovelha e Solon Tavares; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da 
prisão, problemas físicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2849-1200/02-1
Assunto: Indenização 

IRACEMA DA SILVA CEZAR

Nascida em 19/06/1940 em Tuparendi; agricultora; participou do Grupo dos Onze; presa de 10/06/1964 
a 20/06/1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi; segundo requerente, presa sob acusação de per-
tencer ao Grupo dos Onze e de ser comunista; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunhas: Nilda Canabarro Ribeiro, Beate Sirlei Petry, Selomar de Souza e Olga Soares dos Santos; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
discriminação e a transferência da lotação de trabalho do seu esposo; pedido indeferido face ao não 
enquadramento da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6937-1200/98-6
Assunto: Indenização

IRACEMA SOBROSA DE SOUZA (falecida) 

Nascida em 07/01/1910 em São Vicente do Sul; do lar; sem vinculação partidária; presa em dezembro 
de 1970 na cidade de Santa Maria e de dezembro de 1970 a fevereiro de 1971 na cidade de Porto 
Alegre; segundo requerente, Iracema foi presa por ser mãe de pessoas procuradas por subversão; 
citou como companheira de prisão, Aldonara Sobrosa de Souza; indicou como testemunhas: Francisco 
Marques, Eva Palmeira Kota, Renato Sobrosa de Souza, Maria Cely Lorenzoni e Antônio Constâncio de 
Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Delegado Fleury; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5858-1200/98-7
Assunto: Indenização

IRACI JOÃO CAMPANHOLO

Nascido em 18/11/1943 em Erechim; atividade profissional não identificada; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 23/04/1964 a 24/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim 
e de maio de 1964 a novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso ao buscar 
informações na delegacia onde seu pai encontrava-se preso, e acusado de envolvimento com o Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Fidelis Menegazzo, Alcides 
Tussi, Sebastião de Moura Garcez e João Confortin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: prejuízos morais e financeiros provocados pelos deslocamentos 
frequentes, até o município de São Valentim, para assinar o livro ponto; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4992-1200/98-9
Assunto: Indenização

IRAJÁ ALMEIDA PRATES

Nascido em 08/04/1923 em São Jerônimo; radiotelegrafista; participou do Partido Comunista Brasi-
leiro – PCB e de campanhas salariais pela regulamentação profissional do aeroviário, quando exercia 
a função de Delegado Regional do Sindicato Nacional dos Aeroviários; preso durante pouco tempo, 
nos anos de 1961 e 1962, no DOPS e na Chefia de Polícia, de 13/04/1964 a 19/06/1964 na Divisão de 
Transito e no SESME, e de 10/06/1965 a 28/06/1965 no DOPS e na FAB; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiro de prisão, Adil Domingues de Oliveira; indicou como testemunhas: Arnaldo 
da Silva Cruz, Adão Martins Miranda, Edson Turba Nogueira e Valbiririo Bioca de Figueiredo; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos, financeiros e perda de sua função pública no DCT – EBCT, por abandono de serviço por período 
superior a trinta dias; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observação: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico, diploma. 

Processo: 3129-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

IRAJÁ GOMES DE SÁ 

Nascido em 08/10/1936 em Porto Alegre; jornalista; participou do Grupo dos Onze; preso de 
10/12/1964 a 15/12/1964 no Presídio de Porto Alegre e de 15/12/1964 a 25/02/1965 no SESME; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Alber-
to Pinheiro Figueiredo, Fernando Gonçalves do Nascimento, Cirano Ari Peixoto Silveira e Antônio de 
Pádua Marques da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e profissionais; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, telegrama.
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Processo: 6924-1200-98/6
Assunto: Indenização

IRAN EZEQUIEL DE GERONE PINHEIRO 

Nascido em 10/04/1932 no estado do Rio Grande do Sul; militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 17/11/1964 na fazenda Filipson em Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Valentin Puchale, Ernandi Forlan, Marlene 
Maria Buchmann e Enedina Rosa Pinheiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, morais e prejuízos profissionais; concedida indeni-
zação de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Iran Ezequiel de Geron 
Pinheiro.

Processo: 5937-1200/98-9
Assunto: Indenização

IRAY PAIM VARELLA

Nascido em 17/05/1921 em Passo Fundo; subtenente; sem vinculação partidária; preso de 24/03/1965 
a 19/05/1965 no 3° Batalhão da Brigada Militar de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Romeu Gaspar Salles Pitthan, Militar Elio Ribas 
e Coronel da Reserva Murilo Neves Zimermann; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, afastamento da família e mudança 
para outro estado; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Iracy Paim Varella.

Processo: 2926-1200/02-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

IRENE DA SILVA PINHO 

Nascida em 30/12/1935 em Pelotas; professora e advogada; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB e do Grupo dos Onze; presa em abril de 1964 no DOPS e em 1978 na Polícia Federal de 
Rio Grande (a requerente foi presa várias vezes não especificando precisamente as datas e locais); se-
gundo requerente, presa por fazer parte da Intentona Comunista e de ser amiga pessoal e ir visitar na 
cadeia o então sargento do exército Antônio Afonso Alves; não citou companheiros de prisão; não in-
dicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: danos 
morais e profissionais, uma vez que foi impossibilitada de assumir qualquer função pública aos 29 anos 
de idade, além de ser aposentada compulsoriamente; pedido indeferido face ao não enquadramento 
da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, diploma. Nome do requerente na capa do processo: Irene da Silva 
Pinto.
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Processo: 6556-1200/98-4
Assunto: Indenização

IRENEO GIACOMO DAL POZZO 

Nascido em 03/08/1934 em Nova Prata; agricultor; sem vinculação partidária; preso em abril de 1964 
na cidade de Torres; segundo requerente foi preso por ser comunista; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Maria Madalena Dal Pozzo Pacheco, Raulino Munari, Geraldo 
Munari, Reinaldo Clemantino Munari, Davina Munari Mattos e Elenir Reck Munari; alegou ter sofri-
do maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e isolamento so-
cial; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4083-1200/98-6
Assunto: Indenização 

IRGEU JOÃO MENEGON

Conhecido como Zé; nascido em 09/11/1945 em Veranópolis; atividade profissional não identificada; 
participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 13/04/1970 a 10/06/1970 na Ilha da 
Pólvora, de 10/06/1970 a 12/05/1971 no Quartel REC MEC e de 12/05/1971 a 10/05/1972 no semia-
berto; segundo documento da CJM, incurso nos art. 14°, 23°, 24°, 25°, 27°,  28°, 37°, 42°, 46° e 49° do 
Decreto-Lei 898/69, art. 27°, 28° e 53° do Código Penal Militar e nos art. 36° do Decreto-Lei 314/67; 
citou como companheiro de prisão, João Carlos Bona Garcia; não indicou testemunhas; alegou ter so-
frido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Delegado Pedro Selig; mencionou como consequência da 
prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6438-1200/98-8
Assunto: Indenização

IRINEO LLAGUNO

Nascido em 17/12/1910 em Rio de Janeiro – RJ; mecânico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 06/04/1964 a 16/04/1964 no 2° RCM e posteriormente por dois meses em prisão do-
miciliar; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Rubens Clair Viana; indicou 
como testemunhas: Rubens Clair Viana, Paulo Paiva e Hector Llaguno; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: proibição de sair da cidade, perda de clientes e as dificul-
dades financeiras pelas quais passou com sua família; concedida indenização de R$ 8.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6993-1200/98-6
Assunto: Indenização

IRINEU ALFREDO RONCONI (falecido) 

Nascido em 17/11/1930 em Augusto Pestana; farmacêutico e vereador; participou do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 04/05/1969 a 05/06/1969 
no 1° R. Rec. Mec. em Santo Ângelo, em maio de 1971 na cidade de Santa Maria e de junho de 1971 
a julho de 1971 no Presídio Civil Estadual de Santo Ângelo; segundo documento da CJM, incurso nos 
arts. 14°, 33° e 39°, inciso 5°, do Decreto-Lei 510/69; citou como companheiros de prisão: Allan Edson 
Moreno Fonseca e João Batista; indicou como testemunhas: Irineu Alfredo Ronconi Júnior, Allan Ed-
son Moreno Fonseca e Sayonara Maria Ronconi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; concedida in-
denização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6927-1200/98-4
Assunto: Indenização

IRINEU PRESTES (falecido) 

Nascido em 15/12/1927 em Porto Alegre; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 25/10/1966 a 13/01/1967 na cidade de Santa Maria; segundo documento da 
CJM, incurso no art. 24° da Lei de Segurança Nacional, c/c art. 33°, e acusado de pertencer ao Gru-
po dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Leni Rangel Fernandes, 
Abdo Achutti Motecy, Osmar Claudino Schnadelbach e Ararê Gilberto Maya Bertois; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, expurgo do serviço 
público e o fechamento de dois estabelecimentos comerciais que possuía em São Pedro do Sul; conce-
dida indenização de R$ 20.000,00.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 5821-1200/98-2
Assunto: Indenização

IRNO ROQUE DEVITTE

Nascido em 12/05/1949 em Nova Bréscia; secretário da administração da prefeitura; participou do 
Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso na cidade de Caiçara, sem especificar o dia e perío-
do; segundo requerente foi preso porque era oposicionista; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Argenor Ponciano Garcia, Aristeu Lanza, Rita Bortolotti, Jussara de Gregório, 
Tristão Antônio Gonsalves e Odilom Moraes dos Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, ameaça aos seus familiares e acabou 
se mudando para Santa Catarina; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4504-1200/98-5
Assunto: Indenização

IROCINO ALVES DOS SANTOS 

Nascido em 29/10/1925 em Cachoeira do Sul; pedreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 13/05/1964 a 15/05/1964 no Presídio Civil do 3° BE de Cachoeira do Sul; segundo 
documento da CJM, incurso nos artigos 5, 9 e 11 da Lei nº 1802/53; não citou companheiros de pri-
são; indicou como testemunhas: Matheus Schmidtt, Henrique José Möller, Ely Costa Marciniak e Ciro 
Simões; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, perda de imóveis e, devido as perseguições políticas, dificuldades para conseguir traba-
lho; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2841-1200/02-0
Assunto: Indenização

ISIO EIZERIK

Nascido em 07/04/1952 em Porto Alegre; estudante; participou da Fração Bolchevique Trotskysta da 
Quarta Internacional – FBT da QI e do Partido Operário Comunista – POC; preso de 14/09/1971 a 
22/09/1971 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 12° e 14° do Decreto-Lei 898/69 
e preso sob acusação de pertencer ao Partido Operário Comunista – POC; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Antônio Carlos de Araújo Chagas e Claudio Antônio Weine Gutier-
rez; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e prejuízos profissionais; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, ne-
gado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 6735-1200/98-4
Assunto: Indenização

ISKO GERMER (falecido)  

Nascido em 02/02/1932 em Indaial – SC; militar; participou da 
Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 10/08/1970 a 
03/09/1970 na 19° RI, de 21/01/1971 a 10/11/1972 na Ilha do Presí-
dio e de 11/11/1972 a 16/03/1973 no Presídio Central; segundo docu-
mento da CJM, incurso nos arts. 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 27°, 28°, 39°, 
itens I e IV, 42°, 45°, n° I, 46° e 40° n° IV, do Decreto Lei 898/69; citou 
como companheiros de prisão: Jorge Sobrosa, Meirelles, Joca, irmãos 
de Ré, Anastácio, Paco, Airto Burmann, Raul Pont, Fischer, Beto Cha-
gas, Flavinho e Carlos Borges; indicou como testemunhas: Iara Maria 
Germer, Stella Maris Germer Moraes, Carlos Borges, Orlando Burmann, Diva Terra Burmann, Maíldes 
Alves de Mello e Carlos Alberto Telles Franck; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observação: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, carta.
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Processo: 6705-1200/98-9
Assunto: Indenização

ISMAEL AUGUSTO ZANOTTA CARNEIRO

Nascido em 19/05/1947 em Pelotas; estudante; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 23/09/1969 a 03/10/1969 na cidade de Pelotas e no DOPS; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carmen Regina de Souza Carneiro, Remígio 
Krakhecke, José Luis Oliveira, Gilson dos Santos Martins, Ede Castanheira Carneiro, Carlos Marino Lou-
zada, José Manoel Delgrande Assis, Mario Roberto Rochedo da Costa, João Ignácio Sica de Gomes, José 
Luiz Ferreira Lopes, Gilnei Getúlio da Silva Fróes, Dom Jaime Chemello, Flávio Cosvick e Eponina Chagas 
Proença; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos, dificuldades para conseguir trabalho e sua expulsão da Escola de Engenharia 
da Universidade Católica de Pelotas; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4261-1200/98-3
Assunto: Indenização

ISMAIL FERNANDES (falecido)

Nascido em 08/03/1930 em Cruz Alta; radiotelegrafista e repórter; não mencionou vinculação partidá-
ria; preso nos anos de 1964 e 1966 na cidade de Rio Grande; segundo documento da CJM, denunciado 
e incurso no artigo 24 da Lei 1802/53, c/c artigo 33 do Código Penal Militar; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Lauro Hagemann, Cleom Guatimozim, Alceu de Deus Collares, 
Carlos Alberto Kolecza, Evandro Victor Rodrigues, Adair Batista Antunes, João Baptista Aveline, Eta 
Gibbon Fernandes, Irajá Almeida Prates e Antonio Ary de Carvalho; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, afastamento do trabalho nos cor-
reios e Telégrafos, desemprego, discriminações pelas quais passou e dificuldades financeiras; concedi-
da indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4774-1200/98-4
Assunto: Indenização

ISNAR BARROS
 
Nascido em 29/09/1932 em Pedro Osório; atividade profissional não identificada; não mencionou vin-
culação partidária; o requerente não menciona se foi preso e nem o período da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, o fato de ter sido fichado no DOPS, que o impossibilitou de conseguir 
emprego por não ter acesso à certidão negativa; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 2794-1200/02-9
Assunto: Indenização 

ITACIR CAPELARI 

Nascido em 27/03/1939 em Garibaldi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo dos Onze; preso de julho de 1964 a setembro de 1964 na delegacia de polícia de Planalto 
e posteriormente por trinta dias em prisão domiciliar; segundo requerente preso por ser integrante 
do Grupo dos Onze e por pertencer ao PTB sendo tachado de comunista e traidor da pátria; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Mario Virgilio Chies, Angelo Santin, Irma Felipeto 
e Armando Antonio Giacobo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cia da prisão, a dificuldade enfrentada no trabalho, em sua lavoura, durante o período da prisão domi-
ciliar; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da lei n° 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3857-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ITACIR RODRIGUES DA SILVA 

Nascido em 18/11/1927 em São Francisco de Paula; motorista; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 22/04/1964 a 10/05/1964 no Presídio de Canoas, e posteriormente em prisão 
domiciliar por um ano tendo que assinar o livro ponto diariamente; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Pahim da Silva, Elza da Rocha Lucas, 
Aurora Oliveira da Silva, Fredolino Willmann e Amaro Faleiro Lucas; alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a perda do empre-
go; concedida indenização de R$ 18.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4609-1200/98-7
Assunto: Indenização

ITALO AMBROZIO BACIN (falecido) 

Nascido em 1915 em Getúlio Vargas; empresário de transportes; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 15/04/1964 a 20/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de final 
de abril de 1964 a 25/11/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, Italo foi preso sob acusa-
ção de ser chefe do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Celso Testa, Valentina Minetto Bacin, Eliseu Dallacort e Lauriano Dallagnol; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: humilhações passadas por ele e seus familiares, o 
fechamento da empresa que estava quase falindo e o isolamento do convício social; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6562-1200/98-5
Assunto: Indenização

ÍTALO MEDEIROS CASTOLDI (falecido) 

Nascido em 22/11/1928 em Porto Alegre; vigilante da Petrobras; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso de 20/07/1963 a 23/07/1963 no DOPS; segundo requerente, Ítalo foi preso por 
motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Vilma da Costa Luz, 
Edith da Silva Baroni, Luiz Italmer Medeiros Castoldi, Morvan Azevedo, Clara Baroni Castoldi, Izalda 
Maria Castoldi Maya, Odette Silva da Silva, José Antonio Morales, José Eray Martins Silva e Santos Gon-
çalves Baroni; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, dificuldades financeiras e perda do emprego; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Clara 
Baroni Castoldi.

Processo: 1770-1200/02-7
Assunto: Indenização 

ITAMAR RODRIGUES FARIAS 

Nascido em 04/12/1942 em Pelotas; mecânico; participou da Associação de Marinheiros e Fuzilei-
ros Navais do Brasil; preso de 19/02/1969 a 06/12/1971 no Presídio de Pelotas e de 07/12/1971 a 
22/07/1975 em regime de liberdade condicional; segundo requerente, preso e condenado devido sua 
participação na reunião dos marinheiros, realizada no sindicato dos metalúrgicos no Rio de Janei-
ro – RJ, em março de 1964; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz dos 
Santos Miltersteiner, Adão Pinto e Artigas Marques; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: sua expulsão, em 1964, do Serviço Ativo da Marinha e sua 
demissão da Empresa Fonseca Jr.; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5546-1200/98-5
Assunto: Indenização

ITATIAIA ITAGIBA TELLES (falecido) 

Nascido em 15/05/1912 em Pelotas; carpinteiro do Porto de Rio Grande; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 06/04/1964 a 28/05/1964 na Cadeia Civil de Pelotas; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Admar Albuquerque, 
Orlando Baldassari, Nei Ávila, Sidnei Neves, Sônia Dutra Telles e Benamar Xavier Alves; alegou ter so-
frido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida 
indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 7021-1200/98-1
Assunto: Indenização

IVAN AKSELRUD DE SEIXAS

Nascido em 04/09/1954 em Porto Alegre; jornalista; participou do 
Movimento Revolucionário Tiradentes – MRT; preso de 16/04/1971 a 
20/08/1976 na 37ª Delegacia de Polícia em São Paulo – SP, na OBAN/SP 
e no DOPS; segundo requerente, preso por pertencer ao MRT, junto de 
seu pai, que foi assassinado na prisão; citou como companheiros de pri-
são: Edgard de Aquino, Diniz Cabral Filho, Job Alves dos Santos, Eduardo 
Carrion, Jorge Abraão, Luiz Eduardo da Rocha Merlino, Ieda e Iara (irmãs), 
sua mãe Fanny Akselrud de Seixas e seu pai Joaquim Alencar de Seixas; 
indicou como testemunhas: Luis Heron Paixão Araújo, Carlos Alberto Ser-
rassol Borges, Luis Heron da Paixão Araújo, Eduardo Carrion, Careca, Car-
los Roberto Serrasol Borges e Raul Kroeff Machado Carrion; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro Seelig; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indeni-
zação de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6854-1200/98-3
Assunto: Indenização

IVO ALEXANDRE

Nascido em 06/03/1939 em Caçador – SC; investigador de polícia; sem vinculação partidária; preso nos 
primeiros meses do ano de 1971 no GOE, no DOPS e no 7º Btl. B.M.; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Seelig, Leonidas da Silva Reis, José 
Trindade, Rubens Bastolla Brenner, Wilson de Souza Leal, José Carlos da Silva do Amaral, Edegar Funks, 
Guilherme Englert, Carlos dos Santos e Ubirajara; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, que o levaram a aposentadoria por invalidez em 
1979, prejuízos de ordem funcional e financeiro; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 1878-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

IVO DA SILVA BITENCOURT 

Nascido em 22/11/1939 em Caçapava do Sul; estudante e comerciante; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 12/04/1964 a 16/04/1964 no Quartel da Artilharia de Bagé  de 
16/04/1964 a 02/06/1964 no SESME, e posteriormente em prisão domiciliar, tendo que se apresentar 
mensalmente na Delegacia de Caçapava do Sul, não especificando o período; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão e testemunhas: Paulo Passos, Hélida e Ilka Pegas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: danos morais, a falência 
de sua oficina e de seu comércio de eletrônica, e os prejuízos profissionais sofridos por sua esposa; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondências.
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Processo: 5693-1200/98-4
Assunto: Indenização

IVO PATSCHE 

Nascido em 18/10/1918 em Estrela; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 15/05/1964 a 18/05/1964 na cidade de Crissiumal; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Miguel de Rosso, Celso Alves de Carvalho Arcizo e 
Delcio; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas 
psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.

Processo: 2975-1200/02-4
Assunto: Indenização

IZAAC NASCIMENTO LOPES 

Nascido em 11/02/1943 em São Borja; atividade profissional não identificada; participou do Movimen-
to Democrático Brasileiro – MDB; preso de abril de 1969 até agosto de 1969 no Quartel do Exército da 
cidade de Santiago; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou tes-
temunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 7125-1200/98-0
Assunto: Indenização

IZABELINO BULDAIN ABAD 

Nascido em 19/11/1919 em Uruguaiana; prefeito; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 02/04/1964 a 30/04/1964 na 8° RC MEC em Uruguaiana e de 30/04/1964 a 11/05/1964 no 
18° R.I e no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Antônio Augusto Brasil Carus, Valter Severo Marques, Vinívio Piffero C. Tabajara, Apo-
linario Vieira da Silva, Aldo da Silva Fagundes e Maria Tereza Gomes dos Santos; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda do mandato 
de prefeito do município de Uruguaiana, cassação dos seus direitos políticos por dez anos, prejuízos 
morais, financeiros e dificuldades para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6615-1200/98-2
Assunto: Indenização

IZALINO JOÃO VENTURA (falecido) 

Nascido em 02/05/1924 em Carazinho; industrialista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Bonifácio de Mattos, Pedro Panho, Raul 
Vecchi, João Lacerda de Bittencourt, Dioclécio Plínio Baranceli e Primo Baratieri; alegou ter sofrido 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2684-1200/02-9
Assunto: Indenização

IZALTINO ANTONIO DE OLIVEIRA (falecido)

Nascido em 19/03/1910 no estado do Rio Grande do Sul; agricultor; sem vinculação partidária; preso 
de 15/06/1964 a 30/06/1964 na cidade de Rio dos Índios; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Estevão Charnobay e Silvestre Bernardelli; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológi-
cos e a humilhação vivida por ser considerado comunista perante a sociedade; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6931-1200/98-0
Assunto: Indenização

IZIDORO ZAMPIROLLO

Nascido em 11/08/1937 em Caiçara; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Alves de Oliveira, Antonio Clemente 
Zampirollo e Aristides José Andreolla; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e a perda do emprego; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4283-1200/98-2
Assunto: Indenização

IZIDRO DOS SANTOS LIMA 

Nascido em 17/06/1933 em Tupanciretã; policial militar; não mencionou vinculação partidária; pre-
so de 03/11/1964 a 03/12/1964 no Quartel do 1° RPR Montada Regimento Coronel Pillar em San-
ta Maria; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: João Cândido de Mello Genro, Otávio Tomazzi Filho e Jarbas Quadros da Silva; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda da promoção 
de Cabo, apesar de ser o primeiro da lista e dificuldade de progressão funcional; concedida indeniza-
ção de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6093-1200/98-2
Assunto: Indenização

JACI ANDRADE

Nascido em 17/02/1935 em Santo Ângelo; sargento da Brigada Militar; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso de 02/04/1964 a 05/09/1964 no Presídio Político Especial do Partenon 
em Porto Alegre; segundo requerente, preso sob acusação de chefiar o Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Enedy Severo Moreira, Adelço Menezes da Silva 
e Reginaldo Ives da Rosa Barbosa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, expulsão das fileiras da Brigada Militar do Estado, proibição de 
entrar em repartições públicas, pressão sofrida para pedir demissão dos empregos que conseguiu após 
a expulsão da Brigada Militar, dificuldades financeiras pelas quais passou e a expulsão de sua moradia, 
que ficava junto ao Hospital da Brigada Militar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5802-1200/98-1
Assunto: Indenização

JACOB AMADEU CALGARO (falecido) 

Nascido em 07/12/1908 em Getúlio Vargas; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 na delegacia São Valentim e posteriormente de maio de 1964 
a novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, Jacob foi preso para que confessasse 
quem eram os integrantes do Grupo dos Onze e onde estavam as armas que os chefes de grupo pos-
suíam; citou como companheiros de prisão: Desidério Oliari, João Maria Camargo, Lourenço Colpani, 
João Antonio Fragoso, Paulinho Machado, Sebastião de Moura Garcez, Santiago Pacheco e Manuel 
Siqueira; indicou como testemunhas: Arcilio Calgaro e João Maria Camargo; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: impedimento para exercer a profissão de 
agricultor, acusação de comunista subversivo sofrida por longo período de tempo, dificuldades de 
relacionamento e mudança para o estado do Paraná, devido a vergonha que sentia das pessoas da 
comunidade onde vivia; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5575-1200/98-8
Assunto: Indenização 

JACOB ANTONIO AGUZZOLI (falecido)

Nascido em 07/11/1930 em Caxias do Sul; gerente de gráfica; sem vinculação partidária; preso de 
06/04/1964 a 22/06/1964 no Quartel do Exército de Caxias do Sul e no Centro de Preparação dos 
Oficiais da Reserva de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunha, Celina Zugno Aguzzoli; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, perda do emprego e discriminação sofrida na cidade 
de Caxias do Sul, motivo que levou a família a mudar-se para a Bahia em busca de novas oportunidades 
de recomeçar a vida; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 5277-1200/98-9
Assunto: Indenização 

JACOB SACOMORI 

Nascido em 23/07/1928 em Gaurama; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 03/04/1964 a 07/04/1964 no presídio de Erechim e posteriormente de abril de 1964 a no-
vembro de 1964 em prisão domiciliar na cidade de Severino de Almeida; segundo requerente, preso 
sob acusação de ser comunista e detido para prestar confissões sobre o chamado Grupo dos Onze; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Arcindo Chiapetti; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos enfrentados pelo requerente e por sua família, além de prejuízos financeiros; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2182-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JACOB SCHAAN FILHO (falecido) 

Nascido em 08/09/1893 em Montenegro; fiscal de arrecadação da Superintendência de Política Agrá-
ria – SUPRA; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 07/04/1964 a 15/06/1964 no 
DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Válcio Duarte e Maria de Lourdes Guimaraães Schaan; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 
20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6056-1200/98-3
Assunto: Indenização

JACY BERNARDO DA SILVA (falecido) 

Nascido em 15/11/1921 em Alegrete; comerciante; participou do Partido Republicano – PR; preso de 
03/04/1964 a 29/05/1964 na cidade de Uruguaiana e de 24/02/1970 a 10/01/1971 nas cidades de 
Bagé e Uruguaiana; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Vinívio Píffero Cavalcanti Tabajara e João A. Schenkel Filho; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4214-1200/98-2
Assunto: Indenização

JADIR ANTONIO SCHWANZ BANDEIRA 

Nascido em 07/07/1943 em Pelotas; professor; participou de grupos brizolistas; preso na cadeia civil e 
no quartel 9° RI, especificando apenas as datas de saída das prisões, a primeira no dia 13/05/1964 e a 
segunda no mês de setembro de 1965, posteriormente foi também preso de 1969 a 1971 na prisão de 
Miguelete em Montevideo – Uruguai; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Carlos Alberto Franck e Paulo Roberto Telles Franck; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, mudança para o Uru-
guai e o assédio sofrido por um indivíduo que era vinculado a Secretaria de Segurança Pública do Rio 
Grande do Sul, o mesmo que o investigou e o delatou, acarretando em sua prisão em Montevideo no 
Uruguai, e suas mudanças para Buenos Aires – Argentina e posteriormente para Estocolmo – Suécia; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7040-1200/98-2
Assunto: Indenização

JAIME RODRIGUES

Conhecido como Sérgio; nascido em 02/08/1944 em Porto Alegre; estudante; participou do Partido 
Operário Comunista – POC; preso de 27/08/1968 a 18/09/1968 no DOPS; segundo requerente, preso 
devido a sua militância política no Rio Grande do Sul; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, isolamento da família e de pessoas de convívio pessoal, abandono dos 
estudos, gastos extraordinários da família para contratação de advogados, viagens e apoio material 
durante o período de detenção, exílio, dificuldades de integração nos diferentes países em que residiu, 
perda de vários anos de contribuição à Previdência Social e dificuldades de reinserção no mercado de 
trabalho, após seu retorno ao país; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2645-1200/02-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JAIR DE MOURA CALIXTO (falecido) 

Nascido em 10/01/1921 em Passo Fundo; deputado estadual; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de maio de 1964 a julho de 1964 no SESME e de fevereiro de 1965 a maio de 1965 
no 6° BE de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, exílio no Uruguai, problemas financeiros e dificuldades para conseguir emprego; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Em anexo processo administrativo de indeniza-
ção onde o requerente é Sérgio Luiz Puggina Reis. 
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Processo: 6593-1200/98-3
Assunto: Indenização

JAIR SIQUEIRA 

Nascido em 05/12/1942 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 02/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de maio de 1964 
a novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer 
ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Antônio Siqueira Cortes e Carlos Colpani; 
indicou como testemunhas: José Hertz, José Rodrigues dos Santos, Carlos Colpani, Jurema de Moura 
Torres, Paulino Machado e João Maria Camargo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6461-1200/98-4
Assunto: Indenização

JAIRO TASSO DA COSTA

Nascido em 15/12/1943 em Alegrete; estudante; participou de movimentos estudantis; preso de 
12/09/1969 a 28/04/1970 nas cidades de Alegrete e Porto Alegre, e de 20/08/1970 a 28/08/1970 nas 
cidades de Bagé e Alegrete; segundo documento da CJM, incurso no art. 23° do Decreto-Lei n° 314; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e o impedido de exercer cargos públicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4781-1200/98-8
Assunto: Indenização

JANDIR JOÃO BERTUOL 

Nascido em 19/02/1927 em Caxias do Sul; atividade profissional não identificada; sem vinculação par-
tidária; preso de 08/05/1964 a 09/05/1964 em Maximiliano de Almeida e de 09/05/1964 a 15/05/1964 
no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão e 
testemunhas: Adelino Ampessan, Arlindo Baggio, Alcides Caldart, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, 
Carlos Naum Salim, Euclides Antonio Bertuol, Gabriel Conte, Idylio Carlotto, Giacomini Valmorbida, Oli-
vio Conte, Protasio Vasco, Silvino Orlando Bertuol, Luiz Valdemar Beltrame, Napoleão João Baldissera,  
Albino Carlotto, Eduardo Boza e Armando Baggio; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, discriminação social e problemas familiares; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6678-1200/98-1
Assunto: Indenização

JAYME DE ARAÚJO (falecido) 

Nascido em 18/07/1925 em Cachoeira do Sul; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; não chegou a ser preso, mas exilou-se no Uruguai após o Golpe de 1964, devido a ser vereador do 
PTB e por acreditar ser preso por este motivo; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Guido Milan Bock, Beno Freitas de Araújo, José Scarparo, João 
Freitas Araújo e José Fernando Dreyer; mencionou como consequências: problemas físicos e psicoló-
gicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, carta, panfleto.

Processo: 6911-1200/98-6
Assunto: Indenização

JAYME SAUL DE BORBA (falecido) 

Nascido em 15/08/1921 em Encruzilhada do Sul; secretário da fazenda; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; não foi preso, sendo vítima da perseguição política, passando a refugiar-se em 
locais fora da cidade, inclusive em Mato Grosso, aproximadamente entre os anos de 1965 até 1968; 
segundo requerente foi processado e julgado por ser subversivo e pertencer ao Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Milton Serres Rodrigues, Enio Prestes e 
Sergio Juarez Becker; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências: problemas psi-
cológicos, prejuízos morais, materiais e financeiros tendo que vender suas propriedades; pedido inde-
ferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido 
de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 

Processo: 6886-1200/98-4
Assunto: Indenização

JEFFERSON GOMES DA SILVEIRA (falecido) 

Nascido em 01/08/1922 em Santiago; agricultor; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 12/04/1964 a 26/05/1964 na 19° GAC e de 31/10/1970 a 03/11/1970 na cidade de São Borja; 
segundo documento da CJM, incurso nos arts. 9°, 10° e 11°, § 3° da Lei 1802/53; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Mário Rocha Lopes, Claudi Cogo, Brasil Afonso Guerim, Ger-
vacil Daltão Serres e Leão Lanoino Martins Brum; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos financeiros; concedida indenização 
de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psicológico.
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Processo: 6891-1200/98-2
Assunto: Indenização

JERONIMO MOREIRA BORGES (falecido) 

Nascido em 15/11/1900 em Independência; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de março de 1964 a junho de 1964 na cidade de Crissiumal; segundo requerente, Jeronimo 
foi preso sob acusação de ser subversivo, comunista e pertencer ao Grupo dos Onze; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Manoel Gonçalves de Oliveira, Thomas Alfredo Verguta, 
Pedrolino Ferreira da Cruz, Osvaldo Ferrira de Godoy e Edgar Both; alegou ter sofrido maus-tratos co-
metidos pelo Capitão Gutierres e pelo Delegado Ibsen Machado; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5917-1200/98-5
Assunto: Indenização

JESSÉ MADUREIRA COELHO (falecido) 

Nascido em 31/12/1923 em Pelotas; servidor público, jornalista e vereador; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 08/04/1964 a 18/04/1964 no DOPS, de 18/04/1964 a 25/04/1964 
no SESME e de 26/04/1964 a 27/05/1964 no Presídio de Taquara; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão, indicou como testemunha, Luiz Carlos Adams Coelho; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psíquicos, físicos, constrangimen-
to social e mudança para outra cidade; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

 

Processo: 3306-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JESUS ALVES DE ARAUJO

Nascido em 14/06/1938 em Iraí; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 18/04/1964 a 
15/05/1964 na localidade de Linha Tope da Serra; segundo requerente, preso e obrigado a integrar o 
Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Luiz Macha-
do, Edgar de Witt e Amadeu Gomes de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, abalo moral e dificuldades finan-
ceiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5544-1200/98-0
Assunto: Indenização

JESUS FRANCISCO LAGES DOS SANTOS 
 
Nascido em 22/12/1946 em Pelotas; estudante; participou da Frente Armada Revolucionária Popu-
lar – FARP e do Movimento Revolucionário 26 de Março – MR26; preso de 17/03/1966 a 17/04/1966 
no Quartel do 9° RI em Pelotas e de junho de 1969 a 22/06/1972 no Quartel do 9° RI em Pelotas e no 
DOPS de Porto Alegre; segundo documento da CJM, enquadrado no art. 149° da CJM e arts. 12°, 23°, 
25°, 41° e 43° da Lei de Segurança Nacional; citou como companheiro de prisão,  Francisco Lages dos 
Santos; indicou como testemunhas: Carlos Alberto Telles Frack, Dr. Valdir Barrilli, Adão Carlos Fonseca 
Garcia e Maria Terezinha Silva dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e cassação dos direitos políticos por cinco 
anos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 5485-1200/98-1
Assunto: Indenização

JESUS SILVEIRA SAPATA 

Nascido em 13/12/1939 em Quaraí; subtenente; sem vinculação partidária; preso de 27/10/1964 a 
09/11/1964 na Fazenda Filipson da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; não citou compa-
nheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; não men-
cionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6308-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOACIR CORREA DE MENDONÇA                                                                                              

Nascido em 06/01/1934 em Cachoeira do Sul; inspetor de linhas telegráficas; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso entre 10/04/1964 e 22/04/1964 no atual Grupo de Artilharia de 
Campanha – 13° GAC, em Cachoeira do Sul; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 9 e 11 da Lei 
1802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: prejuízos financeiros, pelo fato de ter sido aposentado 
compulsoriamente devido ao seu indiciamento, danos morais e perda de seu patrimônio; pedido inde-
ferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido 
de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979302 |

Processo: 6915-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOAES CARLOS GOMES 

Nascido em 16/04/1930 em Canguaretama – RN; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Comunista do Brasil – PC do B e era presidente do Sindicato Nacional dos Taifeiros; preso de 
agosto de 1964 a outubro de 1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de 
prisão, Carlos Pinto da Silva; indicou como testemunha: Carlos Pinto da Silva, Hary Buher, Lauro Hage-
mann e Demóstenes Pinto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, demissão sumária da Frota Nacional de Petroleiros da Petrobras e 
dificuldade encontrada para conseguir novo emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4744-1200/98-9
Assunto:  Indenização

JOÃO ADALBERTO PIRES NETO 

Nascido em 20/09/1927 em Santo Ângelo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 05/04/1964 a 05/06/1964 na Delegacia de Polícia 
da Brigada Militar e Exército; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Hen-
rique Pires de Arruda; indicou como testemunha, Paraguassú Cabana de Quadros Meireles; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
dificuldades no trabalho em razão do medo constante em voltar para a prisão; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2587-1200/02-9
Assunto: Indenização

JOÃO AFONSO ROHR (falecido) 

Nascido em 01/02/1911 em Sede Nova; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por dois dias, em meados de 1964, no clube Humaitá; segundo requerente, João foi preso por 
pertencer ao Grupo dos Onze e ao PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Kurt Krupp, Walter Julg e Pedro Soave de Almeida; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, abalo moral e isolamento social; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo:  6144-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO ALBERTO DUTRA FILHO 

Nascido em 05/05/1916 em Porto Alegre; funcionário da Companhia Riograndense de  Telecomuni-
cações – CRT; sem vinculação partidária; preso de 12/05/1964 a 02/06/1964 no SESME; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Fontoura Gar-
cia, Leonardo Szurek e Fernando Sebastião Carreño; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: perseguição política no trabalho e dificuldade para se aposentar com tran-
quilidade; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo:  6295-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO ALBERTO SCHENKEL FILHO 

Nascido em 05/08/1919 em Uruguaiana; advogado; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 01/04/1964 a 15/04/1964 na cidade de Uruguaiana, de 16/04/1964 a 28/04/1964 na 18° R.I. 
em Porto Alegre e de 29/04/1964 a 29/05/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunha, Glênio Daison Argemi; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perda do emprego, direitos políti-
cos cassados e foi bastante hostilizado onde morava, tendo que se mudar para outra cidade; concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 7075-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOÃO ALTIVO JACQUES 

Nascido em 06/06/1932 em Erechim; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; esteve em prisão domiciliar e foi obrigado a comparecer todos os sábados, 
por mais de dois meses, na Delegacia de Polícia de São Valentim para assinar o livro ponto, não especi-
ficando datas; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: José Fernandes, José Confortim e João Oliveira de Cardoso; não declarou sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observação: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Altivo Jaques.
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Processo:  6520-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOÃO ALVES VERLINDO

Nascido em 01/01/1930 em Veranópolis; policial militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 16/04/1964 a 10/05/1964 em quartéis da Brigada Militar e de 28/11/1964 a 22/12/1964 
no 3° BPM; segundo requerente, preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Reginaldo Ives da Rosa Barbosa e Aquiles Gomes da Silva Filho; alegou ter so-
frido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e morais; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 1935-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO ANTONIO BRAGA RODRIGUES 

Nascido em 23/10/1952 em São Borja; atividade profissional não identificada; participou do Movimen-
to Democrático Brasileiro – MDB; preso de 01/11/1969 a 26/11/1969 no Quartel da 2° R.C. MEC; não 
consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Dino Aldir Nascimento Lópes, Aman-
dio Moraes do Amaral, Fabriciano Armando Braga, Abrão Braga e João Batista Maciel Braga; indicou 
como testemunhas: Décio Pennafirme Teixeira, Florencio Aquino Guimarães, Dino Aldir do Nascimento 
Lópes, Alcir Marques da Silva, Ilca Carpes Lópes, João Antônio Carvalho de Castro, Amandio Moraes 
do Amaral, Pedro Israel Vieria Prestes, Maria Laura Cândida da Roza, Maria Teresinha Belmont Rodri-
gues e Alberty Mazzuco Ganguilhet; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: dificuldade no mercado de trabalho, por preconceito de ter sido preso político e 
problemas financeiros; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 0475-1202/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO ANTONIO DIEHL (falecido) 

Nascido em 26/12/1920 em Montenegro; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 25/10/1966 a 26/12/1966 na 7° R.I. de Santa Maria; segundo documento da CJM, in-
curso no art. 24° da Lei 1802/53 c/c art. 33° do CPM; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Dulce Lampert Diehl, Célia Lampert Dressler, Eda Beltrão de Castro, Sérgio F. Costa Oli-
veira, Paulo Roberto Lampert Diehl, Maria de Lourdes A. dos Santos, Mara Vanice da Silva Diehl, Luiz 
G. L. Lampert, Rita de Cássia da Silva, Luiz Honório de Oliveira, Patrícia R. de Oliveira Zamberlan, Pedro 
Zamberlan, Mara L. Diehl Oliveira, Delmar de Souza Guerra e Pedro de Alcantara Gonçalves Ramos; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Antonio Dihel.
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Processo: 3659-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO ANTONIO DOS ANJOS

Nascido em 27/09/1929 em Nonoai; funcionário público municipal; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso por cinco vezes na Brigada Militar de Nonoai, sem especificar as datas das pri-
sões; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão e testemunhas: Leo Silveira 
Medina e Vitorino Magro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e perseguição política, tendo que vender seus bens e sair do município de 
Nonoai; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.

Processo: 6590-1200/98-5
Assunto:  Indenização

JOÃO ANTONIO FRAGOZO (falecido)

Nascido em 1903 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim; segundo requerente, João foi preso 
para confessar quem eram os integrantes do Grupo dos Onze e onde se encontravam as armas que os 
chefes de grupo possuíam; citou como companheiros de prisão: Lourenço Colpani, Desidério Oliari, 
João Maria Camargo, Paulino Machado, Sebastião de Moura Garcez, Santiago Pacheco e Manoel Si-
queira; indicou como testemunhas: Lourenço Colpani, Paulino Machado e Loremi Colpani; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos morais, materiais, 
dificuldades para exercer a profissão de agricultor e desprezo vindo dos vizinhos, por ser considerado 
elemento comunista e subversivo; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6888-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOÃO ANTONIO GERMANY

Nascido em 30/08/1922 em Santa Cruz do Sul; comerciante; participou do Partido Trabalhista  Brasilei-
ro – PTB; preso de março de 1964 a junho de 1964 na cidade de Crissiumal; segundo requerente, preso 
sob acusação de ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Geraldo Georg, Lidolfo Gastrinch, Almery da Silva e Ronaldo D. 
Arno; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicoló-
gicos, prejuízos profissionais, financeiros e mudança para outra localidade; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
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Processo: 2831-1200/98-2
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

JOÃO ANTONIO JACQUES (falecido)  

Nascido em 24/06/1912 em Cruz Alta; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 de Mar-
ço – MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 em Foz do Iguaçu – PR e de 17/05/1965 a 04/06/1965 
no SESME; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 2°, 3°, 24°, 40° e 41° da Lei 1802/53; não ci-
tou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdetar Antônio Dornelles, Abraão Antônio 
Dornelles, João Batista Figueira, Arnaldo Klessenger Solano, Armindo Benno Vacner, Valdomiro Avila 
de Brito, Floriano Alves Bones, Euclides Carvalho de Araujo, Otávio Gomes dos Santos e Oniro Solanio 
Bones; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: repressão 
policial, preconceito, venda de sua propriedade e mudança para o estado do Paraná; concedida inde-
nização de R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista. Nome do requerente na capa do processo: João 
Antonio Jaques.

Processo: 6792-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOÃO ANTONIO SANTOS MULLER

Nascido em 17/05/1942 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 15/08/1964 a 
27/08/1964 na localidade Passo Feio; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Julião de Borba e Pedro Luiz Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas financeiros e abalo psicológico; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6375-1200/98-9
Assunto: Indenização

JOÃO ARTHUR VIEIRA

Conhecido como João Balanceiro; nascido em 05/04/1930 em Cachoeira do Sul; funcionário público; 
participou da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso em julho de 1970 no 
3° Grupo de Artilharia de Cachoeira do Sul, não especificando o período; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiro de prisão, Osório; indicou como testemunhas: Vasco Antônio Flores da Pai-
xão, Hélio Machado e Nair Morais Ribeiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 307

Processo: 6772-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOÃO BAPTISTA AVELINE

Nascido em 21/06/1919 em Porto Alegre; jornalista; participou do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB; preso de 07/06/1966 a 19/06/1966 no DOPS e 
de 18/03/1975 a 19/05/1975 em diversos locais não especificados; segundo 
requerente, preso sob a alegação de participar de gestões para a indicação 
do professor Cirne Lima como candidato de oposição; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: João Borges de Souza, Honório 
Campos Peres e Fernando Barcellos de Almeida; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e a perda do emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, parecer 
psiquiátrico.

Processo: 5578-1200/98-6
Assunto: Indenização 

JOÃO BAPTISTA DE MELO (falecido) 

Nascido em 24/11/1907 em Júlio de Castilhos; comerciante e juiz de paz; sem vinculação partidária; 
preso de 14/05/1964 a 23/05/1964 no Presídio Municipal Júlio de Castilhos; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, enquadrado nas sanções impostas pelo art. 7° do Ato Institucional de 
09/04/1964 e no art. 24° da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: Maria de Lourdes Belles, Elsa Coco Dalcim, Terezinha Gomes, Cláudio Bastos de Araújo e Vicente 
Mileno Moreira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
abalo moral e perda do cargo público; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, conce-
dida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1934-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOÃO BAPTISTA MACIEL BRAGA

Nascido em 12/08/1935 em São Borja; estudante; participou do Movimento Revolucionário 8 de Outu-
bro – MR8; preso de 02/09/1969 a 01/02/1970 na Brigada Militar de São Borja; segundo requerente, 
preso sob acusação de subversão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Raul 
Mendonça, Alberty Mazzuco Ganguilhet, Maria Laura Cândida da Roza, Florêncio Aquino Guimarães, 
Dino Aldir Nascimento Lopes, Amandio Moraes do Amaral e Otávio Alberto Gomes de Campos; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, dificuldades financeiras e a impossibilidade de continuar os estudos, devido as ameaças 
sofridas durante a prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Batista Maciel Braga.
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Processo: 6299-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOÃO BAPTISTA MELLO DE FREITAS (falecido)  

Nascido em 13/12/1936 em Passo Fundo; jornalista e secretário administrativo da Câmara de Verea-
dores; sem vinculação partidária; preso entre os dias 19/05/1964 e 24/05/1964 no Instituto Central de 
Menores, de 29/03/1965 a 02/05/1965 em local indefinido na cidade de Porto Alegre e no ano de 1966 
no Quartel da Brigada Militar de Passo Fundo; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunha, Ernesto Félix Scortegagna; não declarou sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão:  medo de ser preso novamente, preconceitos sofridos e 
perda de seu patrimônio; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6493-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOÃO BAPTISTA NETO (falecido) 

Nascido em 19/10/1928 em Ijuí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
por dois dias, no ano de 1964, no Clube Humaitá; segundo requerente, João foi preso sob acusação 
de ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: José Berti, Eli Rossini, Kurt Krupp, Pedro Soave de Almeida, Gentil Ribeiro 
Gessi, Afonso Estevão Lauermann, Henrique Otto Schirimbeck e Walter Julg; alegou ter sofrido seví-
cias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e discrimina-
ção; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Albina Rossini Baptista.

Processo:  3266-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO BATALHA DA SILVA 

Nascido em 30/07/1930 em Santa Bárbara do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso de 27/04/1966 a 01/06/1966 na 17° R.I. de Santa Maria e de 02/06/1966 a 30/09/1966 
na 6° R.O. de Cruz Alta; segundo documento da CJM, incurso no art. 24° da Lei 1802 de 1953, c/c 33°, 
§1° do CPM; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Anildo Inhoque, Bruno 
Burtet, Edivio Samuel Rosa, Evaldo Herter, João Francisco Damiani, Leduíno Pecinini, Mário Roberto 
Utzig e Paulo Afonso Dumoncel; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências da prisão: abalo moral e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00, pedi-
do de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 1250-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO BATISTA COSTA 

Conhecido como Lambreta e Celso; nascido em 19/10/1944 em Osório; motorista e soldado da bri-
gada militar; participou da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 
11/04/1970 a 09/10/1971 na Ilha do Presídio; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, 
incurso nos arts. 23°, 25° e 46° do Decreto-Lei n° 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: João Carlos Bona Garcia, Carlos Alberto T. Franck, Antonio C. Chagas e Afranio F. 
Costa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e expulsão da Brigada Militar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 5794-1200/98-5
Assunto: Indenização
 
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOBRINHO (falecido) 

Nascido em 25/10/1918 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 29/04/1964 a 02/05/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 1964 a novembro de 1964 em 
prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunhas: José Boldim e Aldo de Moura Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: abalo moral, saúde fragilizada e prejuízos financeiros; pedido indeferi-
do face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2821-1200/02-6
Assunto: Indenização

JOÃO BATISTA FERRAZ MACHADO

Processo sem dados para a elaboração do verbete.
Observação: documento oficial.

Processo: 2832-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO BATISTA FIGUEIRA 

Nascido em 14/06/1947 em Campo Novo; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 
de Março – MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 em Foz do Iguaçu – PR e de 17/05/1965 a 
04/06/1965 no SESME; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 2°, 3°, 24°, 40° e 41° da Lei 
1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdetar Antônio Dorneles, Abrão 
Antônio Dornelles, Oniro Solano Bones, Floriano A. Bones, Armindo Benno Vagner e Arnaldo Klessener 
Solano; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, prejuízos profissionais e financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, parecer psicológico, fotografia.
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Processo: 2840-1200/02-7
Assunto: Indenização

JOÃO BATISTA LOPES 

Conhecido como Ivo; nascido em 06/04/1937 em Entre-Ijuís; operário; participou da Vanguarda Ar-
mada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de junho de 1970 a agosto de 1970 no DOPS e 
de agosto de 1970 a 14/12/1971 na Ilha do Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 
14°, 23°, 25° e 45° Inc. I do Decreto-Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Paulo de Tarso 
Carneiro e Carlos Roberto Serrasol Borges; indicou como testemunhas: Paulo de Tarso Carneiro, Carlos 
Roberto Serrasol Borges, Mara Rosane de Moura Lopes, Marlene de Moura Lopes e Venilda de Moura 
Lopes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos e discriminação, buscando como alternativa, emprego em outro estado; con-
cedida indenização de R$ 30.000,00.   
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2667-1200/02-3
Assunto: Indenização

JOÃO BATISTA MARÇAL

Nascido em 04/11/1941 em Quaraí; metalúrgico e radialista; participou do Partido Comunista Brasilei-
ro – PCB; preso em maio de 1971 no Palácio de Polícia de Porto Alegre – DPM SSP/RS, sem especificar o 
período; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
João Baptista Aveline, Antônio Manoel de Oliveira, Lairton Galaschi Ripoll e Maria Regina Alves de Var-
gas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do reque-
rente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observação: documentos oficiais, recorte de jornal, recorte de revista, laudo psicológico.

Processo: 4893-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOÃO BATISTA MATIUZZI

Nascido em 12/07/1925 em Santa Maria; sargento; sem vinculação partidária; preso de 10/09/1964 a 
07/10/1964 no Quartel da Brigada Militar de Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Geraldo Segredo da Silva e Emiliano Moraes Neto; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e perda de promoção em seu trabalho; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais. 
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Processo: 5417-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO BATISTA PILAR (falecido) 

Nascido em 20/06/1921 em São Vicente do Sul; ferroviário; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso em abril de 1964 e em novembro de 1964 no Presídio Central de Porto Alegre, sem pre-
cisar as datas; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemu-
nhas: José Everson Oliveira Pilar, Zeneide Oliveira Pillar, Valneida Oliveira Pillar, Clóvis Morais Rodrigues 
e Niltom Pillar Lhamby; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 4861-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOÃO BATISTA RITA (desaparecido)

Conhecido como Catarina; nascido em 
24/06/1948 em Criciúma – SC; estudante; 
participou do Movimento Marx, Mao, Mari-
ghella, Guevara – M3G; preso de 10/04/1970 
a 14/01/1971 na cidade de Porto Alegre; não 
consta motivo da prisão; citou como compa-
nheiro de prisão e testemunha, Paulo Roberto 
Telles Franck; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, prejuízos financeiros e o desaparecimento do ex-preso, com fortes indícios de 
seu falecimento; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observação: documentos oficiais, recorte de jornal, diploma. Nome do requerente na capa do proces-
so: Aide Rita Duarte. 

Processo: 7068-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOÃO BOSCO ABERO

Nascido em 16/10/1935 em Bagé; estudante; participou do Partido Comunista e do Movimento dos 
Agricultores Sem-terra – MASTER; preso de 06/04/1967 a 09/06/1967 no DETRAN, SESME e DOPS, 
de 21/11/1967 a 29/11/1967 no Quartel de Artilharia de Bagé e durante oito dias, no ano de 1970, 
no 12° B. Log de Bagé; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, abandono dos seus estudos e exílio no Uruguai; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observação: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2575-1200/02-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO CAPITANI (falecido) 

Nascido em 10/06/1919 em Encantado; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso duas vezes, entre maio de 1964 a junho de 1964 na cidade de Laje-
ado; segundo requerente, João foi preso por dois motivos, o primeiro para encontrar ou saber notícias 
de seu filho e o segundo, para encontrar armas e explosivos que poderiam pertencer aos Grupos dos 
Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilse Kaefer Mallmann, Lauro 
Kafer e Agenor dos Santos Brizola; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 6071-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOÃO CARLOS AYRES (falecido)

Nascido em 20/09/1934 em Santa Maria; militar; sem vinculação partidária; preso de 27/10/1964 a 
09/11/1964 na fazenda Filipson em Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 4938-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO CARLOS BONA GARCIA

Conhecido como Felipe e André; nascido em 13/06/1946 em Passo 
Fundo; estudante; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB, 
do Partido Operário Comunista – POC e da Vanguarda Armada Revo-
lucionária Palmares – VAR Palmares; preso no ano de 1968, por duas 
vezes, ficando detido durante um dia, em Passo Fundo, encaminhado 
ao DOPS e Brigada Militar, de 14/04/1970 a 13/01/1971 foi novamen-
te preso pelo DOPS, após sua soltura, foi banido para o Chile e ainda 
esteve preso outras vezes, sem precisar as datas, no DOPS, Presídio Central, Ilha das Pedras, 19° RI 
de São Leopoldo e no Galeão no Rio de Janeiro – RJ; segundo documento da CJM, preso por tentar 
subverter a estrutura político-social vigente no Brasil, visando implantar o socialismo, promoveu atos 
destinados a provocar a guerra revolucionária e assaltou um automóvel que recolhia o dinheiro para 
o Banco do Brasil de São Paulo – SP; citou como companheiros de prisão: Irgeu e Elvaristo; não indi-
cou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Átila, Nilo Hervelha, Pedro 
Seelig e um médico militar não identificado; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, desordem no trabalho, problemas nos estudos, perturbações na família, banimento em 1971, 
trocado pelo embaixador da Suíça sem documentos brasileiros, sendo obrigado a viver no Chile, Argentina, 
Argélia e França; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observação: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.
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Processo: 6415-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOÃO CARLOS DA PAIXÃO 

Nascido em 08/09/1938 em Itajubá – MG; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso no final do mês de abril de 1964, por trinta dias, na Brigada Militar de Passo Fundo, sendo preso 
novamente no ano de 1966, por mais trinta dias, na cidade de Passo Fundo; segundo requerente, pre-
so sob acusação de participar da guerrilha promovida pelo coronel Jeferson Cardin Osório; citou como 
companheiro de prisão e testemunha, Cleto dos Santos; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tra-
tos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos profissionais e sua 
expulsão do exército por envolvimento em atividades tidas como subversivas, tendo que se refugiar 
em outros estados; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n°11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6540-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOÃO CARLOS HAAS SOBRINHO (falecido)

Nascido em 24/06/1941 em São Leopoldo; estudante; participou do Movimento Estudantil do Centro 
Acadêmico Sarmento Leite da UFRGS; preso em abril de 1964 no SESME, não especificando o período 
da detenção; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Elena Chemale e Roberto Luis Haas; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, o desaparecimento do militante João Carlos Haas Sobrinho no ano de 1972; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6979-1200/98-9
Assunto: Indenização

JOÃO CARLOS NOGUEIRA BARBOSA (falecido) 

Nascido em 31/03/1940 em São Francisco de Assis; professor, funcionário do INCRA e estudante; par-
ticipou do Partido Comunista do Brasil – PC do B; preso em 28/05/1971 no DOPS, não especificando a 
data de soltura; segundo requerente, João foi preso por ser suspeito de pertencer a uma célula do PC 
do B infiltrada no INCRA, para ali desenvolver atividade subversiva; citou como companheiros de pri-
são: Claro Freitas e Venina Pereira de Mello; indicou como testemunhas: Claro Luiz de Freitas, Venina 
Peruza de Freitas, Bruno Mendonça Costa, Raul K. M. Carrion, Odilon R. Abreu, Marilena Corbellini, 
Terezinha de Jesus Hahn e Milton Cavalheiro Mendes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perseguição política, demissão 
sem causa aparente, dificuldades para conseguir outros trabalhos, necessidade de exílio voluntário e 
perseguição por parte dos colegas de trabalho, que mesmo após sua morte, em 1991, promoveram 
ação visando anular a anistia concedida em 1986; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo psiquiátrico. Nome do requerente na capa do processo: 
Noris Maria Fonseca Balbuena.
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Processo: 3287-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO CARLOS SILVA RILLO 

Nascido em 07/07/1939 em Guaíba; funcionário da Delegacia de Polícia de São Borja; participou do 
Grupo dos Onze; preso de 04/06/1964 a 21/06/1964 no 3° Batalhão da Polícia Militar de Passo Fundo; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alberty 
Mazzuco Ganguilhet, Janot Marques de Oliveira e Nilo Bairros de Brum; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas de relacionamento, medo e interferência do 
Estado impedindo-o de realizar operações financeiras; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 5999-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOÃO CARUSO SCUDERI (falecido)  

Nascido em 22/05/1908 em Palermo – Itália (naturalizado brasileiro); advogado, deputado estadual; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 27/04/1964 a 26/06/1964 no Quartel da 
3ª Cia de Guardas da Brigada Militar de Porto Alegre e de 24/11/1964 a 24/12/1964 na Penitenciária 
Estadual de Porto Alegre; segundo requerente, João foi preso por motivos políticos; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Henrique Henkin, Ajadil de Lemos, Wilson Vargas, 
Walter Bertoluci, Perciano de Castilhos Bertoluci, Antônio Visintainer, Paulo Brossard de Souza Pinto, 
Alexandre Machado, Alceu Collares e Índio Brum Vargas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: cassação de seu mandato e perseguição política no governo do Eng. 
Ildo Meneguetti, que ocasionou o afastamento de seu cargo de consultor jurídico da Unesul Transpor-
tes S.A.; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: João 
Caruso.

Processo: 6681-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO CONFORTIN 

Nascido em 28/02/1938 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso em abril de 1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim e posteriormente 
de abril de 1964 a setembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de 
pertencer ao Grupo dos Onze e de esconder armamentos; citou como companheiros de prisão: Lido 
Aramndo Oltramari, Paulino Machado, João Maria Camargo, José Mendes, Adão Sfolia, João Altivo, 
Pedro Pinho Mendes, Abele Campagnolo, Iraci João Campagnolo, João Carlos Ochikoski, Homero Abadi 
Guimarães, Darci Guimarães, Pedro Campagnolo, Gentil da Silva Guimarães, Ivo da Silva Guimarães, 
Divo Aires Torres, Valdir da Silva Guimarães e João Oliar; indicou como testemunhas: Candido Rezende 
Cazuni, Joaquim Coser, Amaury Darcy, Rui Carlos Bertelli, João Maria Camargo e Darcy Bisognin; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6410-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOÃO CRISOSTOMO BELTRAME

Nascido em 27/01/1923 em Paim Filho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Bonifácio de Mattos, Fiorindo Zeni, Pedro Panho, 
Alvino Formighieri, Maximino Atanasio Beltrame, Primo Baratiere e Arnaldo Alves da Rocha; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, isolamento social; concedida indeniza-
ção de R$ 5.000,00.

Processo: 2582-1200/02-5
Assunto: Indenização 

JOÃO DE CARVALHO CALIXTO 

Nascido em 01/05/1943 em Porto Alegre; auxiliar administrativo; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB, do Movimento Revolucionário Tiradentes – MRT e da União Nacional dos Estudantes 
– UNE; preso do ano de 1965 até o ano de 1966 em Porto Alegre, sem especificar as datas; segundo 
requerente preso por não concordar com o golpe militar e por acompanhar os ideais democráticos e as 
reformas sociais da época do PTB, junto de seu primo Leonel de Moura Brizola, pela legalidade demo-
crática; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e perseguição política; pe-
dido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Carlos Calixto.

Processo: 7079-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOÃO DOS SANTOS FARIA (falecido)

Nascido em 22/11/1917 em Bagé; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; não foi preso, mas perseguido por ter sido assessor do Deputado Justino Quintana, o qual foi 
ex-preso político; segundo requerente, João foi perseguido devido a praticar atos subversivos; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Rubem Almeida, José Carlos T. Giorgis e 
Luiz Carlos Deibleir; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e profissionais; pedido indeferido face ao não enquadramento do re-
querente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6742-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOÃO EDVINO OSORIO (falecido)  

Nascido em 02/03/1935 em Passo Fundo; metalúrgico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de abril de 1964 a maio de 1964 na Delegacia de Polícia de Taquara e no SESME; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Iracema da 
Silva Osório, Angelo Mariante Coelho, Fredolino Pereira dos Santos e Índio Brasileiro Cezar; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perda do emprego e abalo 
psicológico; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 2914-1200/02-0
Assunto: Indenização 

JOÃO ERNESTO KLERING (falecido) 

Nascido em 10/02/1919 em Montenegro; comerciante; participou do Grupo dos Onze; preso em me-
ados do ano de 1964 na cidade de Humaitá; segundo requerente, João foi preso sob acusação de 
ser comunista, guerrilheiro e subversivo; citou como companheiro de prisão, Theobaldo Sylvino Rei-
nher; indicou como testemunhas: Maria Romilda Klering, Pedro Soave de Almeida, Theobaldo Sylvino 
Reinher, Iria Maria Klering Knorst, Maria Luiza Klering, Olinda Emelda Ledur, Pedro Cordato Pires, 
Lídio Roesler, Avelino Vogt e Romilda Klering; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: humilhações e discriminações perante a sociedade onde vivia, oca-
sionando-lhe constrangimentos, danos morais e problemas psicológicos; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5857-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO FANIN (falecido) 

Nascido em 29/01/1911 em Veranópolis; açougueiro; simpatizante do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 19/05/1964 a 22/05/1964 no Presídio de Erechim; segundo requerente, João foi preso 
para que contasse onde o Sr. Lido Oltramari tinha armas escondidas; não citou companheiros de pri-
são; indicou como testemunhas: Amaury Darcy Bisognin, Fidelis Menegazzo, Armando Ducatti, Padre 
Atalíbio Maurício Lise, Paulina Fanin Longo, Maria de Lurdes Fanin Fachini e Alcides Cadore; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológi-
cos, constrangimento social e passou a ser tachado de comunista e subversivo; concedida indenização 
de R$ 10.000,00.
Observações: documento oficial.
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Processo: 4742-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOÃO FELIX DE CAMPOS (falecido) 

Nascido em 11/06/1920 em São Borja; barbeiro; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso de 16/11/1969 a 09/01/1970 na Delegacia de Polícia da Brigada Militar de São Borja; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Adão Lago 
Pinto, João Batista Maciel Braga, Leontina Lencina, Dalva Maria Lencina, Amândio Moraes do Amaral e 
Otavio Alberto Gomes de Campos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas de saúde, prejuízos financeiros e profissionais; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6543-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO FIGUEIRÓ 

Nascido em 29/07/1925 no estado do Rio Grande do Sul; decorador; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso de 11/11/1965 a 09/01/1966 no DOPS do Rio de Janeiro – RJ e de 09/01/1966 
a 29/04/1966 em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Etelmiro Castilhos, Maria Segóvia, Prof. Sebastião da Paraíba, Carlos Alberto Arioly e João Alfredo dos 
Anjos; indicou como testemunha, Ana Maria Figueiró; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos profissionais e passou 
a morar de favor, devido as dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6781-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOÃO FLORES AGUIAR (falecido)

Nascido em 01/05/1915 em Rio Grande; 
agricultor; participou do Partido Comu-
nista; preso de 06/04/1964 a 21/04/1964 
no Navio Canopus, de 22/04/1964 a 
23/04/1964 no 6° BPM de Rio Grande e 
de 23/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Elizabe-
th Aguiar Borges, Clarice de Paula Aguiar, Maria Francelina Aguiar, Joana 
Aguiar, Orgemiro Aguiar, Arnoldo Flores Aguiar, Blantida Aguiar, Jorge Ma-
reno Stefe da Silva, Miguel Gomes, Antônio Nailem Espindola, Luiz Alberto 
Modernell, Eva Neli Teixeira de Sá, Herculano C., Vilmar Ramires C., Leontina Soares da Trindade, Isaac 
Campos e Nilton Esquerdo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, desemprego e a expulsão de sua família da fazenda onde 
João trabalhava como capataz; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.
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Processo: 1426-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO FLORES DA SILVA 

Nascido em 02/12/1941 em Cacequi; funcionário da Petróleo Brasileiro S/A; participou do Partido Co-
munista do Brasil – PC do B; preso de 29/05/1971 a 03/08/1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas financeiros, desemprego e mudança para o Rio 
de Janeiro – RJ; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4518-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOÃO FRANCISCO DA SILVA (falecido) 

Nascido em 28/05/1930 em Palmeira das Missões; carteiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por três dias, em maio de 1964, na casa Branca em Crissiumal; não consta motivo da pri-
são; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Raul Soares, Edith Lunardi, Brasílio 
Carvalho, Iria Selzler Spier, Osmar Spier e Hermindo Pott; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e dificuldades financeiras; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial.

Processo: 2752-1200/02-6
Assunto: Indenização 

JOÃO FRANCISCO GAY (falecido) 

Nascido em 06/08/1911 em Três Passos; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso no ano de 1969 na cidade de Três Passos e no ano de 1970 no Alto Uruguai e na cidade de Três 
Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Gaspar Martins da Cruz e Mario Antunes do Nascimento; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 3162-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO GRACIANO SEIMETZ

Nascido em 28/03/1928 em Rolante; professor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS e de 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arnaldo Hugo Baun, Maria 
Noemia Hoff Souza e Edir Inacio da Silva; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documento oficial. Nome do requerente na capa do processo: Albertina Andriola 
Seimets.

Processo: 4608-1200/98-4
Assunto: Indenização 

JOÃO KIELBOWICZ (falecido) 

Nascido em 16/09/1916 em Severiano de Almeida; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 13/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim, e após este período teve de se 
apresentar semanalmente, por mais de seis meses na Delegacia de Polícia de Severiano de Almeida; 
segundo requerente, João foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze, de ser subversivo, 
comunista e de atentar contra a ordem e a segurança nacional; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Anna Paula Kielbowicz, Antônio Borkovski e Antônio Bandurka; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
morais e materiais; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6802-1200/98-9
Assunto: Indenização

JOÃO LEBEDEFF 

Nascido em 18/07/1936 em Getúlio Vargas; mecânico; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 
a 10/05/1964 no presídio municipal de Getúlio Vargas e posteriormente, por dois meses, em prisão do-
miciliar; segundo requerente preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze, de ser comunista e 
subversivo, em decorrência da nacionalidade russa de seu pai Pedro Lebedeff; citou como companhei-
ros de prisão: Pedro Lebedeff, Sidnei Simon dos Santos, Darwin Menegás, Fiorello Dionísio Piazzeta, 
Adroes Xavier da Rocha, Orlando Tagliari, Carlos Guimarães, Orlando Zancanaro, Salvador Ferreira de 
Andrade e Getúlio Uriarte; indicou como testemunhas: Helena Lebedeff Testa e Sidnei Simon dos San-
tos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, preconceito e discriminação; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2054-1200/02-4
Assunto: Indenização 

JOÃO LUCAS NUNEZ NETO 

Conhecido como Sebastián; nascido em 20/06/1948 em Santana do Livramento; estudante; partici-
pou do Movimento de Libertação Nacional – Tupamaros; não foi preso, mas perseguido pelas Forças 
Armadas Brasileiras em conjunto com as forças Uruguaias; segundo requerente foi perseguido por 
realizar trabalhos políticos em Montevidéu e organizar guerrilhas em Rivera, tendo que escapar de 
várias tentativas de sequestro, o que ocasionou sua saída de Montevidéu em 05/06/1972; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Adão Alcides Zanandrea, Guilherme dos Santos 
Souza, Waldin de Lima, Luis Carlos Fernandes Alves, Eduardo Rugnitz e Wilson A. del Castillo C.; não 
declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências: problemas físicos, psicológicos e o 
desligamento do curso de medicina; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observação: documento oficiais.

Processo: 1870-1200/02-5
Assunto: Indenização

JOÃO LUIZ BELLISSIMO DE AZAMBUJA 

Nascido em 05/05/1928 em General Câmara; atividade profissional não identificada; simpatizante do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso no ano de 1964 pelo exército, permanecendo vinte dias no 
presídio de Canoas e posteriormente durante um ano, esteve em prisão domiciliar; segundo reque-
rente, preso para prestar interrogatórios sobre sua participação política no grupo constituído para 
apoiar o governo de Brizola e de João Goulart; citou como companheiros de prisão: Itacir Rodrigues 
da Silva, Amaro Faleiro Lucas, Pedro Luiz Cunha Lobo e Marino Belíssimo de Azambuja; indicou como 
testemunhas: Elza da Rocha Lucas, Itacir Rodrigues da Silva e Amaro Falecido Lucas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
profissionais; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Luiz Belissimo de 
Azambuja.

Processo: 5931-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOÃO LUIZ DE BARCELLOS PINHEIRO MACHADO 

Nascido em 28/04/1950 em Montenegro; estu-
dante; participou da Ação Popular – AP; preso de 
05/04/1968 a 17/04/1968 no DOPS, e por dois 
dias, em agosto de 1969, no DOPS; não consta mo-
tivo da prisão; não citou companheiros de prisão; in-
dicou como testemunhas: Fernando Antônio Balles-
trin, João Luiz Santos dos Santos, Carlos Alberto Teje-
ra de Ré, Calino Pacheco Filho, Brauzolino Lacerda da 
Silva e Eloá de Oliveira Pinheiro Machado; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e as expulsões, por 
razões políticas, do Colégio Padre Reus em 1965, do Colégio Infate Dom Henrique em 1966 e do Colégio Pio 
XII em 1968; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2856-1200/02-5 
Assunto: Indenização 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 07/10/1926 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 
10/06/1964 a 20/06/1964 na cidade de Tuparendi; segundo requerente, João foi preso por ter par-
ticipado do Grupo dos Onze e preso sob acusação de ser comunista e guerrilheiro; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eroni Aparecida dos Santos, Abrelino Sonza, Iracema 
da Silva Cezar, Nilda Canabarro Ribeiro, Beate Sirlei Petry, Selomar de Souza e João Ivanir dos Santos; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: humilhações, discrimina-
ções e problemas psicológicos, que o levou, no ano de 1975, a suicidar-se ingerindo veneno; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2735-1200/02-0
Assunto: Indenização 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS SANTOS

Nascido em 21/08/1949 em Cruz Alta; estudante; participou da Ação Popular – AP; preso em 08/11/1967 
na Rua da Praia na cidade de Porto Alegre, ainda no mês de novembro de 1967 foi preso novamente 
quando estava na Catedral Metropolitana de Porto Alegre após repressão à passeata estudantil e em 
dezembro de 1967 foi preso na Rua Botafogo, por agentes do DOPS; não consta motivo da prisão; ci-
tou como companheiro de prisão, Tibério Canuto; indicou como testemunhas: Irmão Antonio Cechin, 
Antonia Mara Loguércio, Ernesto de Mello Levy, Raul Kroeff Machado Carrion, Índio Brum Vargas, José 
Vieira Loguércio, Cláudio Antonio Weyne Gutiérrez, Morgado Inácio Gutierrez Assunção, Emidio Ma-
riano dos Santos, José Wilson da Silva, Márcio Madureira, Marcus Klassmann, João Luiz de Barcelos 
Pinheiro Machado, Tarso Fernando Herz Genro, Carlos Alberto Tejera de Ré, Terezinha Irigaray, Hélio 
Fontoura, Hélio Corbelini, Calino Pacheco, Alberto Becker, Waldemar Batista dos Santos e João Luiz 
de Barcelos Pinheiro Machado; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e demissão de forma injustificada do serviço público, quando estava de 
licença para tratamento de saúde; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da Lei nº11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2528-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO MACHADO DOS SANTOS 

Conhecido como João sem Terra, nascido em 06/05/1925 em Santo Antônio da Patrulha; agricul-
tor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Movimento dos Agricultores sem Terra – 
MASTER; preso de 21/10/1963 a novembro de 1963 na cidade de Nonoai e no DOPS, e em 08/08/1964 
na Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha, não especificando o período; segundo docu-
mento da Subsecretaria de Inteligência, incurso nos arts. 15 e 17 da Lei nº 1802/53 e no art. 202 do 
Decreto-lei nº 2.848/40; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eliseu Tor-
res, Jair Krischke e Carlos Wagner; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos e sociais, tendo que viver na clandestinidade, com 
identidade falsa, no interior de Goiás de 1964 a 1989; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 4881-1200/98-6
Assunto: Indenização 

JOÃO MANOEL DE FREITAS GARCIA (falecido) 

Nascido em 19/03/1902 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; segundo requerente, João foi 
preso pelo fato de estar engajado no PTB da época; citou como companheiro de prisão, Dalmiro da 
Rosa; indicou como testemunhas: Alfredo Rosa da Costa, José Duarte Garcia e Dalmiro da Rosa; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5799-1200/98-9 
Assunto: Indenização 
 
JOÃO MARIA CAMARGO

Nascido em 29/07/1933 em Erval Grande; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim e posteriormente  de maio 
de 1964 a novembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de per-
tencer ao Grupo dos Onze, sendo interrogado sobre os integrantes do grupo e sobre as armas que pos-
suíam; citou como companheiros de prisão: Desidério Oliari, João Maria Camargo, Lourenço Colpani, 
João Antônio Fragosos, Paulino Machado, Sebastião de Moura Garcez, Santiago Pacheco e Manoel 
Siqueira; indicou como testemunhas: Lourenço Colpani e Paulino Machado; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: discriminação, prejuízos financeiros e abalo 
moral; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6613-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOÃO MARIA FIUZA DE OLIVEIRA (falecido)

Nascido em 03/11/1939 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do 
Grupo dos Onze e das Ligas Camponesas; preso em maio de 1964, por cinco dias, no Destacamento da 
Brigada Militar de Nonoai e posteriormente de maio de 1964 a junho de 1964 em prisão domiciliar; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alcides 
da Luz, Assir João Dalamgro, Cleto dos Santos e Ferdinando Bringhenti; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação e per-
da de patrimônio; concedida indenização de R$ 15.000,00.
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Processo: 6900-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOÃO MARIA PETRECOSKI DOS SANTOS 

Nascido em 04/12/1941 em Santiago; Cabo da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 02/02/1964 a 18/02/1964 no 3º BPM de Porto Alegre; segundo requerente, 
preso por ter escrito, morra Castelo Branco e viva Brizola, no corredor carcerário do 3º BPM; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Reginaldo Ives da Rosa Barbosa, Militão da Silva 
Neto e José Horácio Gomes Palmeiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas psicológicos, expulsão da Brigada Militar, dificuldades financeiras e 
discriminação; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Maria Petrecoski

Processo: 2898-1200/02-8
Assunto: Indenização

JOÃO MARIA VIEIRA GRAMINA 

Conhecido como Luiz Antonio Piccoli e José Renato Sbardelloto; nascido em 12/07/1945 em Bom Je-
sus; estudante; participou do Comando de Libertação Nacional – COLINA; preso no ano de 1968, por 
oito meses, no DOPS, no ano de 1971 até o ano de 1973 nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo e no Distrito Federal, e do ano de 1974 até o ano de 1977 no DOPS e no Presídio Central de 
Ijuí; segundo requerente, preso para averiguação de suspeita de subversão no movimento estudantil; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos profissio-
nais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97.

Processo: 2177-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO NATALICIO BRUM PONTES 

Nascido em 25/12/1928 em São Sepé; vereador e agropecuarista; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso em abril de 1964 na Delegacia de São Sepé, no SESME e no DOPS, em abril de 
1965 no 3º Regimento de cavalaria motorizado de São Gabriel, não especificando o período das pri-
sões; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Santos, Antônio Pedro de 
Oliveira da Silva, Juarez Brum, Índio Vargas, Érico Silva Simões e José Valnei Duarte Teixeira; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: discriminação, prejuízos financeiros, 
por não atender suas atividades rurais e prejuízos políticos, por não poder desempenhar qualquer 
atividade pública; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao 
recurso, concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal. 
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Processo: 6984-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOÃO NUNES DE CASTILHOS (falecido) 

Nascido em 01/12/1919 em São Francisco de Paula; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso em 30/05/1966 no 1º BPM, não especificando o período; segundo documento da CJM, 
incurso no artigo 7º da Lei n° 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Iran Colelho Garayp, Adauto Garcês da Silva, Vasco Melo Leiria, Geni do Amaral Moura, Emília do Ama-
ral Moura, Sérgio Augusto Moura de Castilhos e Adão Brizola Matos; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, foi reformado da Brigada 
Militar e encontrou dificuldades para arranjar novo emprego; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2683-1200/02-6
Assunto: Indenização

JOÃO PAULO TORRES DE ALMEIDA (falecido)

Nascido em 14/01/1926 em Nonoai; agricultor; participou da Aliança Renovadora Nacional – ARENA; 
preso de 15/06/1964 a 30/06/1964 na cidade de Rio dos Índios; segundo requerente, João foi preso 
sob acusação de ser subversivo, corrupto e de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Francisco Padilha de Almeida e Olinto Luz Bilibio; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Tenente Hepitácio; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e discriminação; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.

Processo: 6355-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOÃO PEDRO FRAGA 

Nascido em 16/06/1930 em Tubarão – SC; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Partido Democrático Trabalhista – PDT; preso de 21/04/1964 a 16/08/1964 no Presídio Militar, 
e de 27/11/1964 a 22/12/1964 e 30/03/1965 a 20/04/1965 no 3° Batalhão Caçadores; segundo re-
querente, preso por motivos políticos; citou como companheira de prisão, a sua ex-esposa; indicou 
como testemunhas: Reginaldo Ives da Rosa Barbosa e João Alves Verlindo; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, familiares, abalo 
moral e foi expulso da corporação através de Ato Institucional; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 6995-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOÃO PEDRO MENDES (falecido) 

Nascido em 29/03/1917 em Santana do Livramento; comerciante; participou do Partido Comunista; 
preso em novembro de 1964 no SESME, não especificando o período; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Her Agapito da Luz; alegou ter sofrido seví-
cias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6893-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOÃO PEDRO SERRES (falecido) 

Nascido em 08/12/1905 em São Francisco de Assis; atividade profissional não identificada; participou 
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB; não foi preso, mas foi perseguido pelo exército e pela polícia 
diariamente em sua casa, o que resultou no seu exílio no Uruguai; não consta motivo de prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jefferson Gomes da Silveira, Wilson dos 
Santos, Marcos da Silva Corrêa Neto, Archangelo Antenor Deborteli e Marite Serres Gaspar; não decla-
rou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências do exílio: problemas físicos, psicológicos, 
dificuldades financeiras e sua família foi tachada de comunista pelas pessoas; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6021-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO PEDRON 

Nascido em 21/06/1930 em Machadinho; agricultor; participou do Partido Libertador – PL; preso 
de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim; segundo requerente, preso por motivos polí-
ticos e por pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Fiorindo Zeni, Bonifácio de Mattos, Alvino Formighieri, Zeferino Garbin, Paulo Pieri, Elena 
Pozzer Baccin, Attino de Paris, Heitor Crestani, Ercilio Querini e Inês Russi; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a mudança 
para o estado do Paraná; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 1741-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS 

Nascido em 03/10/1932 em Porto Alegre; funcionário público; sem vinculação partidária; preso de 
28/04/1964 a 26/05/1964 no SESME e por três meses em prisão domiciliar; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: José Pereira dos Santos e seu pai; indicou como teste-
munhas: Léo da Silva, Alvim Borba Machado e Antônio S.; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5846-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOÃO POLENTEZ (falecido)

Nascido em 17/12/1926 em Severiano de Almeida; funcionário público; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso nos primeiros dias do mês de junho de 1964 no porão do Hospital São 
João Batista de Sananduva; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Maria Conceição Polentez Bertolini, Alcindo Paiz, Antônio Luiz Broch e Luiz Do-
mingos Salvador; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 0893-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO POLIDORO COUTINHO MACHADO

Nascido em 28/04/1933 em Uruguaiana; comerciante; sem vinculação partidária; preso de 03/03/1974 
a 14/03/1974 no DOPS, de 14/03/1974 a 16/04/1974 no Quartel da Serraria e de 16/04/1974 a 
15/05/1974 na Polícia Federal; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: fechamento de seu comércio, discriminações sofridas por ele e pela família, e dificuldade en-
frentada para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, correspondência.
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Processo: 6611-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOÃO REIS FILHO (falecido)

Nascido em 24/06/1923 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso por cinco dias, em abril de 1964, no Destacamento da Brigada Militar de Nono-
ai e posteriormente, até junho de 1964, em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo de Araújo Pinto, Ferdinando Bringhenti, Cleto 
dos Santos e Adão Hastraus Teixeira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, constrangimento social e mudança para Santa 
Catarina, vendendo a qualquer preço sua moradia; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Reais Filho.

Processo: 4267-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOÃO RODRIGUES BARCELLOS FILHO

Nascido em 02/02/1931 em Santa Maria; securitário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 07/04/1964 a 19/04/1964 no Palácio da Polícia, de 20/04/1964 a 22/06/1964 no SESME 
e de 23/06/1964 a 05/07/1964 em lugar não especificado, provavelmente no DOPS; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Milton Serres Rodrigues, 
Edilberto Palma Cocolichio e Wilson Afonso Kopp Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego, dificuldades finan-
ceiras e constrangimento social; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 5615-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOÃO RUARO FILHO 

Nascido em 17/02/1938 em Caxias do Sul; bancário; participou da Vanguarda Armada Revolucioná-
ria Palmares – VAR Palmares e do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso em junho de 1965, por 
dezessete dias na Base Aérea de Gravataí, em agosto do 1965, por cinco dias, no DOPS, em fevereiro 
de 1966, por cinco dias, no 18 RI do 3° Exército e de 18/01/1970 a 20/09/1971 na cidade de São Pau-
lo – SP; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso nos delitos previstos na Lei n° 
1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Ivo de Oliveira Andrade; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, demissão do emprego e problemas financeiros; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 6083-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOÃO SALLES 

Nascido em 20/08/1933 em Passo Fundo; sargento da Brigada Militar; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso em 31/03/1964 no 3º Regimento Militar, na Escola ao lado do Regimento 
Bento Gonçalves, no Presídio Regional e no DOPS, não detalhando períodos das prisões; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Maíldes Alves de Mello; indicou como teste-
munhas: Maíldes Alves de Mello, Ernesto Félix Scortegagna e Eloir Reis dos Santos; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6695-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOÃO SILVIO CORRÊA

Nascido em 06/12/1928 em São Sepé; industriário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Sindicato do Calçado e Construção Civil; preso de 19/04/1965 a 05/05/1965 em Novo Hamburgo; 
não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Júlio Bossler, Ignácio Treis, Luiz Al-
buquerque, Oscar Rosa, Rubem Matte, José Lori Salgado e Seno Ludwig; indicou como testemunhas: 
Rui Rocha Noronha de Mello, Milton Cassel, Níveo Leopoldo Friederich, João Luiz Terra e Júlio Bossler; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, perda do 
emprego e mudança de estado; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, fotografia.

Processo: 2635-1200/02-2
Assunto: Indenização

JOÃO SOARES DE LIMA 

Nascido em 04/07/1927 em Campo Novo; agricultor; sem vinculação partidária; preso em 26/03/1965 
no 7° BPM de Três Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
 Observações: documento oficial.
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Processo: 4651-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOÃO SOARES PEREIRA

Nascido em 01/09/1938 em Passo Fundo; açougueiro e motorista; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de 29/04/1964 a 14/06/1964 na cidade de Nonoai e por 
quarenta dias, em prisão domiciliar; segundo requerente, preso por pertencer ao Grupo dos Onze; 
citou como companheiros de prisão: Ferdinando Bringhetti, Francisco Gosch, Luiz Capellari, Modes-
to Magri e Eldebrando Rodrigues; indicou como testemunhas: Derci Meneghetti, Benjamim Dionísio 
Bringhenti, Angelo Fistarol e Ilo de Araújo Pinto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldade para conseguir empre-
go; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6286-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOÃO TELMO DIAS 

Nascido em 20/05/1934 em Porto Alegre; funcionário de uma companhia de seguros; sem vinculação 
partidária; preso do final de agosto 1964 a meados de novembro de 1964 no DOPS; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Carlos Seelig, João 
Bertoluci, Pedro Santos Cunha, Júlio Oliva Sobrinho, Sadi Soares Salatino e João Cézar Bertoldi; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a proibição de prestar qualquer 
tipo de concurso público e problemas psíquicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5851-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOÃO VALENTIM DE MEDEIROS

Nascido em 03/07/1933 em Gravataí; funcionário de uma companhia de cerveja; participou do Movi-
mento Democrático Brasileiro – MDB; preso no ano de 1975 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Neli Gonçalves, Jovino Felipe e Aris-
tides Pinheiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e dificuldades para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, laudo médico.
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Processo: 2705-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOÃO WISCHNESKI 

Nascido em 11/07/1928 em Giruá; inspetor seccional municipal; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; não foi preso, mas sofreu perseguição de agentes policiais; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Albino Evaldo Danzer, Eduardo Gortt-
zak e Odilo Simon; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências: proble-
mas psicológicos e a exoneração do cargo que ocupava; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.

Processo: 6873-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOAQUIM ADROALDO SANTANA GOULART

Nascido em 09/10/1936 em Vacaria; professor do magistério; participou do Movimento Demo-
crático Brasileiro – MDB; preso de 29/08/1970 a 30/08/1970 no 7º BPM/BM em Três Passos; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Beno 
Adelar Breitembach, Evandro Diniz Benites, Sueli Silva Weber Goulart, Maria Ribeiro de Vargas, 
Malaquias Vagner da Silva, Antonio Alberi Mafi e Fernando Guedes do Canto; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos profis-
sionais e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, avaliação psicológica, correspondência.

Processo: 6788-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOAQUIM ALVES PEREIRA 

Nascido em 23/05/1928 em Soledade; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/08/1964 a 29/08/1964 em Passo Feio no Município de Planalto; segundo requerente, pre-
so sob acusação de ser adepto das ideias Brizolistas; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Adnir Guarez e Osvaldo da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e dificuldades financeiras; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia.
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Processo: 2823-1200/02-1
Assunto: Indenização 

JOAQUIM DE LUCENA 

Nascido em 16/09/1929 em Porto Alegre; assistente social; participou da Comissão de Justiça 
e Paz da Arquidiocese de Porto Alegre; não foi preso, mas alega ter sofrido profundo mal-estar 
psíquico em virtude das denúncias sofridas e as consequentes vigílias dos órgãos de seguran-
ça, sendo denunciado em inquérito pela Justiça Militar; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jorge Gilberto Krug, Emiliano Limberguer 
e Pascoal A. Crocco; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências: problemas psicológicos, financeiros e a perda do emprego; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7060-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOAQUIM FERNANDES DE ANDRADE (falecido) 

Nascido em 22/10/1909 em Dom Pedrito; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso durante um dia, no ano de 1964, na Guarnição Militar do Exército em São 
Gabriel; segundo requerente, Joaquim foi preso sob acusação de guardar propaganda comunista; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Adroaldo Mesquita Guterres, Ivo 
da Silva Bitencourt, Doroti da Silva Bitencourt e Luiz Carlos Torres de Andrade; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferi-
do face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2566-1200/02-2
Assunto: Indenização 

JOAQUIM JOSE BARCELOS FELIZARDO 
(falecido) 

Nascido em 17/07/1932 em Porto Alegre; 
professor; sem vinculação partidária; preso 
em abril de 1964 e em dezembro de 1964, por 
aproximadamente vinte dias, na Penitenciária 
Estadual em Porto Alegre; segundo requeren-
te, Joaquim foi preso devido ao seu parentesco com Luis Carlos Prestes; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Zoleva Carvalho Felizardo, Sereno Chaise, Matheus Schimidt, Luis 
Osvaldo Leite, Sérgius Gonzaga e Décio Freitas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: desemprego, causado pelo estigma de subversivo que o impedia de ser contra-
tado, direitos políticos cassados, expurgado da universidade e aposentadoria; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 5712-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOAQUIM LUIZ CARPTER (falecido) 

Nascido em 11/01/1912 em Pelotas; carpinteiro; sem vinculação partidária; preso de 06/04/1964 a 
04/05/1964 no Quartel da Brigada Militar de Pelotas e na Cadeia Civil de Pelotas; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, incurso na Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Vilmar Oliveira Carpter, Paulo Roberto Oliveira Carpter, Luis Carlos Oliveira Carp-
ter, Benamar Xavier Alves, Sonia Telles, Zaira da Rosa Antunes, Vanderlei Petiz da Silva, Luci Helena 
Farias e Cleusa Santos Madruga; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da 
prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7072-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOAQUIM PIRES CERVEIRA (falecido) 

Nascido em 14/12/1923 em Pelotas; Major do Exército; participou da Vanguarda Popular Revo-
lucionária – VPR e da Frente de Libertação Nacional – FLN; sequestrado e preso em 5 de dezem-
bro de 1973 na Argentina por uma ação conjunta dos militares do Cone Sul, passando pelo Rio 
Grande do Sul onde foi torturado e transferido para o Rio de Janeiro, entre os dias 13/01/1974 
e 14/01/1974, vindo a falecer em decorrência dos maus-tratos naquela mesma madrugada; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: o sofrimento psíquico 
por parte de seus familiares, por conta do desaparecimento de Joaquim, além disso, consta que 
até o momento do requerimento da indenização não possuíam informações precisas das condi-
ções de sua prisão e da sua morte, mesmo após o reconhecimento do estado do seu sequestro e 
morte; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3165-1200/98-9
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

JOBES ANANIAS FAUTH 

Nascido em 29/08/1935 em Taquara; barbeiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS, de 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME e posterior-
mente, em período não definido, em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação 
de ser comunista e de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Edir Inacio da Silva, Arnaldo Hugo Baum e Renato Evaldo Konrath; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos profissionais e proble-
mas psíquicos para seus familiares; concedida indenização de R$ 15.000,00.
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Processo: 6477-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOCY SANTOS KIELING 

Nascido em 25/07/1934 em São Sepé; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por dezoito dias, no mês de maio de 1965, no Presídio de São Sepé; segundo requerente, preso 
sob acusação de participação no grupo guerrilheiro comandado pelo Cel. Jefferson Alencar Cardim 
Osório; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alípio Charão Dias, Adail Sil-
veira Santos, Diocir Oliveira Silva, Licínio Antônio Santos Motta e Antônio Pedreo de Oliveira; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discri-
minação e a perda do emprego; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2703-1200/02-0
Assunto: Indenização

JOEL CARLOS GOMES DA SILVA 

Nascido em 01/07/1945 em São Borja; funcionário público; participou do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB; preso de novembro de 1969 a janeiro de 1970 no Posto da Brigada Militar e no 
Quartel do 2º RC MEC em São Borja; segundo requerente, preso por motivos políticos; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Dino Aldir Nascimento Lopes, Benjamim Silva Lesca-
no, Amandio Moraes do Amaral e Issac Nascimento Lopes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e sociais; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 6482-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOEL MAIA 

Nascido em 25/09/1935 em Herval; atividade profissional não identificada; participou do Movimento 
Trabalhista Renovador – MTR; preso de 14/03/1965 a 20/03/1965 em Porto Alegre; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Carlos Varella Prati, José 
Carlos Vinhas, Rômulo Brasil, Cândido Norberto dos Santos, Odilon Tolotti Cezar, Cleber Antonio de 
Souto Franzen, Elza Maia Cantos, Dalmo Fonseca, Zuleida Teresinha Fonseca Maia e Walmor Fernandes 
Maia; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e a perda de amigos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6561-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOEL ROBERTO DE SOUZA

Nascido em 08/06/1946 em Porto Alegre; soldador; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 20/10/1972 a 12/11/1972 no DOPS; segundo documento da Subsecretaria de Inteligên-
cia, incurso no Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Noé Niches de Oliveira, Paulo Gilberto Neves e Catharino Montezzana; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos cometidos pelo Delegado Cláudio Luis dos Santos Roca; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros, causados pela demissão e pela dificuldade de 
conseguir empregos devido sua ficha criminal, além disso, foi impedido de realizar concursos públicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 7014-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOFRE DE MATOS MEDEIROS (falecido) 

Atividade profissional não identificada; não mencionou vinculação partidária; preso nos anos de 1964, 
1965 e 1966, sem precisar locais; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão; problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observação: documento oficial. Nome do requerente na capa do processo: José Davi Guedes Campos.

Processo: 4728-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOFRE LOURAU

Nascido em 14/09/1935 em Gaurama; tabelião; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 03/05/1964 a 24/05/1964 no Presídio de Erechim, de maio de 1964 a 29/03/1966 em prisão 
domiciliar e de 16/07/1966 a 16/01/1967 no Presídio em Erechim; segundo requerente, preso sob acu-
sação de liderar o Grupo dos Onze; citou como companheiro de prisão, Helmuth Pedro Nottar; indicou 
como testemunhas: Celso Testa, Sérgio da Costa Franco e Arcindo Chiapetti; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: danos morais sofridos pelo requerente e 
seus familiares, prejuízos materiais e indeferimento de inscrição em concurso público; concedida inde-
nização de R$ 20.000,00.  
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Jofre Loureau.
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Processo: 6848-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOMIL DOMINGOS OLTRAMARI

Nascido em 26/06/1945 em Erechim; escriturário; sem vinculação partidária, mas declarou ser simpa-
tizante de ideias socialistas; preso de setembro de 1965 a novembro de 1967 no DOPS, na Ilha do Presí-
dio, no 6º Batalhão de Engenharia e Combate, na Polícia do Exército e no 18º Regimento de Infantaria, 
todos em Porto Alegre; segundo requerente, preso por motivos políticos; citou como companheiros 
de prisão: Ponciano e Lairton Rippol; indicou como testemunhas: Lairton Rippol, Apolonio Canha, João 
Ruaro, Adroaldo Francisco Ferreira e João Paulo Sventinikas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, demissão do cargo que 
ocupava e dificuldades profissionais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 4648-1200/98-1
Assunto: Indenização

JONAS FELIX CORREA

Nascido em 17/12/1926 em Carazinho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de maio de 1964 a junho de 1964 no Presídio Municipal de Sarandi; se-
gundo requerente, preso por pertencer ao PTB e acusado de ser comunista; citou como companheiro 
de prisão, Salatiel Ferreira da Luz; indicou como testemunhas: Salatiel Ferreira da Luz, Arlindo Goffi, 
Adelino Goffi, Valdevino de Brito Sidra, Joice Teresa Grandi e Joana Elvira Valerio; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e discriminação 
social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2822-1200/02-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JORGE ALBERTO CAMPEZATTO 

Nascido em 03/12/1931 em Porto Alegre; eletrotécnico; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB e do Movimento dos Agricultores Sem-terra – MASTER; preso de 08/05/1964 a 17/06/1964 no 
SESME e no DOPS, de 26/11/1964 a 09/12/1964 na Penitenciária Estadual e no DOPS, de 28/03/1967 
a 03/04/1967 no Quartel de Polícia do Exército Duque de Caxias e de 03/04/1967 a 31/01/1968 na Pe-
nitenciária Estadual; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 12,13 da Lei 1802/53, c/c 25 e 51, 
§ 2º do Código Penal; citou como companheiros de prisão: João Caruso e Álvaro Ayala; indicou como 
testemunhas: Victor Douglas Nuñes, João Marcelo Pereira dos Santos e Jesy Flavia M. Campezatto; ale-
gou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, demissão 
da CEEE e dificuldades financeiras pela qual passou sua família; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2572-1200/02-3
Assunto: Indenização

JORGE BATISTA SOEIRO 

Nascido em 29/08/1930 em Machadinho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 13/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiro de prisão, Almiro Soeiro; indicou como testemunhas: Almiro Soeiro, Bonifácio de Mattos 
e Valdir João Ventura; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3512-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JORGE DE SOUZA MARTY 

Nascido em 16/09/1925 em Uruguaiana; médico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 27/12/1964 até o início de janeiro de 1965 em uma escola perto do regimento Bento Gonçal-
ves em Porto Alegre e por algumas horas, no ano de 1965, no 1º RC Mec de Itaqui; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiros de prisão: Hidenburgo Almeida Flores, Gil Cunegatto Marques, 
Alceu Cunegatto Marques, Jorge Haroldo Monteiro Píffero, Barry Candelot Vichara e Luiz Alberto Ro-
cha; indicou como testemunhas: Jorge Haroldo Monteiro Píffero, Hidenburgo de Almeida Flores, Percy 
Quartiero Penalvo, Gil Cunegatto Marques, Alceu Cunegatto Marques, Leila Barbosa Borges da Costa, 
José F. M. Crosseti, Pacífico Berni Fiorenza, Valter Borges e Ciciliano Machado Vieira Filho; declarou não 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
perda acentuada de clientes, que se afastaram de seu consultório e o afastamento de amigos; conce-
dida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6868-1200/98-6
Assunto: Indenização

JORGE DORNELES 

Nascido em 15/06/1935 em Butiá; mineiro; participou do Sindicato dos Mineiros; preso de 12/05/1964 
a 29/05/1964 no Instituto Central de Menores e posteriormente em prisão domiciliar, sem especificar 
o período; segundo requerente foi preso devido à suspeita da polícia de que ele soubesse da localiza-
ção de armamentos e munições; citou como companheiros de prisão: Procópio Farinha Vieira, Gerino 
Lucas, Custódio Martins, José Serafim dos Santos, Cecílio Hernandes e Pedro Anolino Viana; indicou 
como testemunhas: Inecy Silva Santos, Antonio Carlos de Souza e Gerino Lucas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discrimi-
nação de seus amigos e colegas de trabalho, constrangimento e humilhação perante sua comunidade, 
desconto de seu salário nos dias em que esteve preso, prejuízos profissionais e aposentadoria com 
proventos menores dos que os de seus colegas; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 7041-1200/98-5
Assunto: Indenização

JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO 

Nascido em 17/12/1949 em Porto Alegre; estudante, participou do Partido Operário Comunista – 
POC; preso de junho de 1971 até meados de 1972 na CEBRAP, no DOPS/SP, no Presídio Tiradentes e 
no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 14°, 23°, 25° e 45°, I e II, do Decreto-Lei n° 
898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Leane Ferreira de Almeida e 
Léia Schacher Abramovich; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos financeiros, profissionais, exílio e a perda de vários 
anos de contribuição à Previdência Social; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 

Processo: 5011-1200/98-5
Assunto: Indenização

JORGE EDUARDO SAAVEDRA DURÃO 

Nascido em 15/07/1945 no Rio de Janeiro – RJ; serventuário da Justiça; participou da Vanguarda Ar-
mada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 30/06/1970 a 14/07/1970 no DOPS e num 
Quartel não identificado em Porto Alegre, de 15/07/1970 a dezembro de 1971 no Q.G da III Zona Aé-
rea/RJ, no Presídio Linhares/MG, no DOPS e no DOE-CODI/RJ, e de dezembro de 1971 a 16/12/1972 
no Regimento Mal. Caetano de Farias da Polícia Militar do Rio de Janeiro; não consta motivo da pri-
são; citou como companheiros de prisão: Cláudio Jorge Câmara, Carlos Franklin Paixão de Araújo e 
Sérgio Emanuel Dias Campos; indicou como testemunhas: Cláudio Meneguz, Vera Ligia Huebra Neto 
Saavedra Durão, Afonso Junqueira de Alvarenga e Mara Curtiss Alvarenga; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos cometidos pelo Major Átila; mencionou como consequências da prisão: problemas psi-
cológicos, constrangimento sofrido para que pedisse demissão do cargo de serventuário da Justiça no 
cartório onde trabalhava e a tentativa de suicídio no momento da prisão; concedida indenização de R$ 
20.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3098-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JORGE EDUARDO SCHAAN (falecido) 

Nascido em 12/04/1938 em Porto Alegre; auxiliar de serviços técnicos da Prefeitura Municipal de Por-
to Alegre; sem vinculação partidária; preso de 04/04/1964 a 07/04/1964 no Palácio da Polícia – DOPS; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria 
Hugo Vermelho, Alva Escaris Conte, Aluísio Paraguassu Ferreira e Maria de Lourdes Guimarães Schaan; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4725-1200/98-8
Assunto: Indenização

JORGE FISCHER NUNES (falecido)

Nascido em 15/11/1935 em Santa Cruz do Sul; comerciante; participou da organização Marx, Mao, 
Mariguella e Guevara – M3G; preso do ano de 1965 até o ano de 1973 na polícia do Exército, na Peni-
tenciária Estadual, no DOPS, na Ilha do Presídio, no 3º Grupo de Obuzes, no 6º Batalhão de Engenharia, 
na Penitenciária Estadual, na Penitenciária do Jacuí e no Presídio Central; segundo documento da CJM, 
incurso no art. 14, 23 e 25 do Decreto-lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunhas: Djalma Mendes, Lauro Hagemann, Hilário Pinha, João Aveline, Índio Vargas, Carlos Alberto 
Peterson, Eloy Martins, Antonio Losada, João Batista Costa, José Angeli, Irgeu Menegon, Glauco Fischer 
Nunes, Glauciara Ficher Nunes, Maria Helena Palombini Grehs, Carlos Roberto Serrasol Borges, Carlos 
Alberto Tejera de Ré e Laureano; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse- 
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos e familiares; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, cartão-postal, fotografia.

Processo: 3289-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JORGE KRIEGER DE MELLO 

Nascido em 30/08/1932 em Passo Fundo; bancário, vereador e advogado; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 05/04/1964 a 15/04/1964 no DOPS e de 16/04/1964 a 06/05/1964 
no SESME; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso nas sanções do Código Penal 
Comum e na Lei n°1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nelson 
Vieira Davila e Natale Ferrari; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas psicológicos, perda de seu mandato de vereador, impedimento de 
prestar concurso público por conta do fichamento no DOPS, transferência de estado e aposentadoria 
por motivos de saúde pelo Banco do Brasil no ano de 1976; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, correspondência.

Processo: 6811-1200/98-8
Assunto: Indenização

JORGE MARQUES SORTIGA SOARES 

Nascido em 22/07/1933 em Júlio de Castilhos; estudante; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB e da União Gaúcha do Ensino Comercial; preso de 31/03/1964 a 18/04/1964 no Presídio de 
Júlio de Castilhos; segundo requerente, preso sob acusação de ser comunista e subversivo; citou como 
companheiro de prisão, João Batista de Mello; indicou como testemunhas: Edith de Mello Souza e José 
Antonio Razzia; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, foi obrigado a renunciar à Presidência da União Gaúcha do Ensino 
Comercial e passou a ser apontado nas ruas como comunista, subversivo e ex-presidiário; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4860-1200/98-0
Assunto: Indenização

JORGE PAZ DA SILVA (falecido) 

Nascido em 27/02/1932 em Alegrete; militar; sem vinculação partidária; preso de 21/10/1964 a 
10/11/1964 no 1° RP Mon. do Quartel de Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou compa-
nheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação e perseguições constantes, 
acompanhadas de penas disciplinares e ameaça de expulsão da corporação; concedida indenização de 
R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2141-1200/02-2
Assunto: Indenização

JORGE PEREIRA ROLDÃO (falecido) 

Nascido em 06/10/1918 em Rio Grande; barbeiro; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB 
e da União Operária; preso de 14/04/1964 a 21/04/1964 no Presídio Municipal de Rio Grande, de 
22/04/1964 a 23/04/1964 no 6° BPM de Rio Grande e de 23/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Nery de Avi-
la; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psi-
cológicos, discriminação, prejuízos profissionais e dificuldades financeiras; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, processo de antecedentes do Sr. Paulo Roberto 
Marin Roldão n° 1908-1200/02-2 em anexo.

Processo: 6326-1200/98-2
Assunto: Indenização

JORGE QUEVEDO DE BARROS 

Nascido em 28/09/1935 em Palmeira das Missões; industriário; participou do Grupo dos Onze; preso 
no dia 18/11/1964 e no dia 15/12/1964 na cidade de Palmeira das Missões; não consta motivo de 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Souza da Silva, Pedro Sou-
za da Silva e Josino Quevedo de Barros; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais, financeiros e foi proibido de se 
reunir com grupos de mais de cinco pessoas, incluindo a diretoria da Igreja; pedido indeferido face ao 
não enquadramento nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento 
ao recurso, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7023-1200/98-7
Assunto: Indenização

JORGE RICARDO DUCATI 

Nascido em 09/06/1950 em Cruz Alta; estudante; participou do movimento estudantil da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; preso em abril de 1971 no DOPS em Porto Alegre; segundo requerente, 
preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, a impossibilidade de prestar concurso 
público; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4566-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JORGE SOBROSA DE SOUZA 

Nascido em 24/08/1941 em Santa Maria; alfaiate autônomo; participou da Vanguarda Popular Revo-
lucionária – VPR; preso de 12/12/1970 a 19/12/1970 no DOPS, de 19/12/1970 a 07/01/1971 na OBAN 
de São Paulo, de 07/01/1971 a fins de setembro de 1971 no DOPS de São Paulo, de fins de setembro de 
1971 a fevereiro de 1973 no DOPS e na Ilha do Guaíba, ambos em Porto Alegre; segundo documento 
da CJM, incurso nos arts. 23, 24, 25, 27, 28, 39 nº I e IV, 42 e 45 nº I do Decreto-lei 898/69; citou como 
companheiro de prisão, Diógenes Sobrosa de Souza; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido seví-
cias e maus-tratos cometidos por Carlos Brilhante Ustra, Sérgio Paranhos Fleuri e Pedro Seelig; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais, dificuldades finan-
ceiras e suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6676-1200/98-6
Assunto: Indenização

JORGINA DA SILVA SCHNEIDERS 

Nascida em 21/03/1929 em Santa Cruz do Sul; do lar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
presa em 20/04/1964 e em 15/05/1964 no 3º B.E. Combate de Cachoeira do Sul, entre estas datas 
ficou em prisão domiciliar, e após 15/05/1964 continuou em prisão domiciliar até 14/01/1965; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ely da Costa 
Maniciak, Carmereci Ribeiro Borges e Armando Ernesto Schneiders; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; pedido indeferido face ao não enquadra-
mento da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6717-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOSÉ ADÃO DE ASSIS BARBOSA (falecido)

Nascido em 12/11/1924 em Sentinela do Sul; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso de abril de 1964 a julho de 1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marco Aurélio Pereira, Ludgero Luís Marques, 
Francisco Budelon Rosales, Dario Levi Coelho e José Candido de Godoy Netto; alegou ter sofrido seví-
cias; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perseguição política, 
prejuízos profissionais, dificuldades financeiras e preconceito; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6919-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOSE ALBERTO SILVEIRA LISSARACA 

Nascido em 06/05/1950 em Três de Maio; estudante; sem vinculação partidária; preso de 24/03/1977 
a 10/04/1977 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Helios Puig 
Ganzalez, Juçara Assunção e Ana Tereza Nequesaurt Pereira Neto; indicou como testemunhas: Helios 
Puig Ganzalez, Ana Tereza Pereira Dias da Silva e Antônio Mário Guimarães; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas de saúde, abalo moral, perda do 
emprego e abandono dos estudos; concedida indenização de R$ 20.000,00, pedido de revisão, aceito 
provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornal.
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Processo:  5464-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOSE ALTINO FOGAÇA 

Nascido em 11/10/1940 em Ijuí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em abril de 1964 na cidade de Itaqui; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Vespertino de Medeiros Bonorino, Hidemburgo de Almeida Flores e He-
raclides Amador dos Reis; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas de saúde, dificuldade financeira e preconceito; pedido indeferido face ao não enquadra-
mento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 7124-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOSE ALVES DE OLIVEIRA 

Nascido em 02/07/1912 em Caxias do Sul; agricultor e carroceiro; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na cadeia de Frederico Westphalen; segundo 
documento da CJM, incurso na lei 1802/53 c/c art. 33°, §1° do CPM; não citou companheiros de pri-
são; indicou como testemunhas: Dionízio Degregori, Aristides Jose Andreola e Olinto Lanza; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas de saúde, 
abalo moral, perseguição, isolamento social e dificuldades financeiras; concedida indenização de 
R$ 5.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7065-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ AMÉRICO CASTANHO 

Nascido em 13/05/1938 em Passo Fundo; funcionário da empresa Estação Experimental de Engenhei-
ro Englert; não mencionou vinculação partidária, mas se considerava brizolista; preso por quatro dias, 
em março de 1964, na cidade de Sertão, sendo transferido para o Presídio de Erechim; segundo reque-
rente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Nelson Hugo Neitzke, Nelson Oscar Müller e Nilda Castanho Neitzke; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicoló-
gicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4349-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSE ANGELI SOBRINHO

Conhecido como Miranda e Meireles; nascido em 20/12/1937 em Erechim; estudante e agrimensor; 
participou do Partido Operário Comunista – POC e do Movimento Comunista Revolucionário – MCR; 
preso de 26/01/1971 a fevereiro de 1971 no DOPS, de fevereiro de 1971 a outubro de 1971 no 6º Re-
gimento de Cavalaria de Alegrete, de outubro de 1971 a 11/11/1972 na Ilha das Pedras Brancas e de 
11/11/1972 a 07/02/1973 no Presídio Central; segundo documento da CJM, incurso no art. 42°, com 
fundamento no art. 74° do Decreto-Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Antonio Cons-
tâncio de Souza, Cesar de Ré, Carlos Alberto Tejera de Ré, Carlos Borges, Diogenes Sobrosa de Souza, 
Edemar Meimes, José Vanini, Paulo Radke e Antonio Pinheiro Sales; não indicou testemunhas; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos e perseguição de agentes policiais, não conseguindo permanecer nos empregos e prejudicando 
o sustento de sua família; concedida a indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 7039-1200/98-5
Assunto: Indenização 

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE

Nascido em 12/05/1939 em Palmeira das Missões; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 05/04/1966 a 09/04/1966 na cidade de Passo Fundo; segundo  requerente, preso 
sob acusação de ser subversivo; citou como companheiros de prisão: Armando Casa, Ruy Domingos 
Martini, Hermeto Antônio de Araújo Silva e Bruno Mendonça Costa; indicou como testemunhas: Vital 
Martins, Leonildo Clementino Cezarotto, Roberto Westerich, Hermeto Antônio de Araujo Silva, Vilson 
Riffel, Leovaldo Gomes de Moraes, Rui Domingos Martini, Bruno Mendonça Costa, Ari Ferronato, Gen-
til da Silva Oliveira, Eloir Brandner Fiori, Dovilio Giacomini, Elírio Bressan e Eduardo Fernando Vignati; 
alegou ter sofrido maus-tratos cometidos por Assis Félix da Costa; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, preconceito sofrido e dificuldade de manter seu escritório de 
advocacia; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, panfleto.

Processo: 5786-1200/98-9
Assunto: Indenização

JOSE ANTONIO FONSECA

Nascido em 01/01/1943 em Santo Ângelo; estudante; participou da Ação Popular – AP; preso de abril 
de 1972 a junho de 1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheira de prisão, 
Nilce Azevedo Cardoso; indicou como testemunhas: Alceu Salamoni, Antonio C. Voltan, Paulo de Tarso 
Loguércio Vieira, José Fidelis Sarno, Nilce Cardoso, Sérgio Luiz Bittencourt e Antonio Ramos Gomes; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Nilo Hervelha; mencionou como consequên-
cias da prisão: o aborto que sua esposa precisou fazer, pois a criança que esperavam havia morrido, a 
perda do emprego e a mudança para outro estado; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6921-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOSE ANTONIO MORALES

Nascido em 30/08/1938 em Porto Alegre; funcionário de uma refinaria; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso de 20/07/1963 a 23/07/1963 no DOPS; segundo requerente, preso sob 
acusação de ser subversivo e comunista; citou como companheiros de prisão: Italo Castoldi, Artur de 
Oliveira, Marçal Raimundo e Nilo Raimundo; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, perda do emprego e perseguição de 
agentes policiais; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7046-1200/98-9
Assunto: Indenização

JOSÉ ANTONIO PERON

Nascido em 02/09/1950 em Sarandi; atividade profissional não identificada; não mencionou vincula-
ção partidária; não indicou o período e nem o local de prisão, apenas menciona os anos de 1972 e 1973 
e o nome do Quartel da Brigada de Três Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou conse-
quências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente na Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: José Peron.

Processo: 4883-1200/98-1
Assunto: Indenização 

JOSE BALESTRIN 

Nascido em 28/05/1925 em Guaporé; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 27/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen e de 20/06/1964 a 21/07/1964 
no Quartel de Ijuí; segundo requerente, preso sob acusação de ser militante político de esquerda; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, desprestígio social e perseguições, 
que o levaram a exilar-se na Argentina do ano de 1966 a 1971, e ainda na volta do exílio, teve de se 
mudar para outro estado; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3267-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ BATTISTELI (falecido) 

Nascido em 06/04/1898 em Garibaldi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 27/04/1966 a 01/06/1966 no 17º RI de Santa Maria e de 02/06/1966 a 30/09/1966 no 6º 
RO de Cruz Alta; segundo documento da CJM, incurso no art. 24° da Lei 1802/53, c/c 33° § 1° do CPM; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Anildo Inhoque, Bruno Burtet, Edivio 
Samuel Rosa, Evaldo Herter, João Francisco Damiani, Leduíno Pecinini, Mário Roberto Utzig e Paulo 
Afonso Dumoncel; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: problemas físicos e dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: José Batistelli.

Processo:  2876-1200/02-9
Assunto:  Indenização

JOSÉ BOBCO (falecido)

Nascido em 1934 em Erechim; comerciante; participou do Grupo dos Onze; preso de setembro de 
1964 a outubro de 1964 na cidade de Passo Fundo; segundo requerente, José foi preso por pertencer 
ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Raul Paulo Ris-
si, Ana Teresinha Bertotti Rissi, Valdemar Antonio Bortolotto, Ervino Albino Vicart, João de Oliveira e 
Amaury Darcy Bisognim; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, impossibilidade de exercer suas atividades como comerciante, 
fechamento de seu estabelecimento comercial, perda de todas as suas posses e precisou viver da aju-
da de amigos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3704-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ BUENO TRINDADE

Nascido em 02/01/1931 em Quaraí; advogado; sem vinculação partidária; preso de 26/04/1970 a 
20/05/1970 na cidade de Três Passos; segundo requerente, preso sob acusação de estar envolvido em 
sublevação da ordem; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Leu-
tchuk e Waldir Walter; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da 
prisão, problemas financeiros; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2641-1200/02-3
Assunto: Indenização

JOSÉ CANDIDO DA SILVA 

Nascido em 17/02/1931 em Tupanciretã; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
11/05/1965 a 11/06/1965 no 1° BPM; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Catarino Maire, Altino Estanislau de Souza e Sady Espadim; não decla-
rou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológi-
cos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97; pedido de revisão, negado provimento ao recurso. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: José 
Candico da Silva.

Processo: 4313-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOSÉ CANDIDO RODRIGUES LEAL 

Nascido em 02/09/1938 em Rosário do Sul; professor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 25/10/1966 a 13/01/1967 no 7° R.I. em Santa Maria; segundo documento da CJM, 
incurso no art. 24° da lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; não 
declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
perda do emprego, abalo moral, dificuldade financeira e perseguições políticas de toda a ordem; pedi-
do indeferido sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6599-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSE CARLOS COLOGNESE 

Nascido em 10/11/1924 em Ilópolis; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 20/04/1964 no Presídio de Erechim; segundo requerente, preso sob acusação 
de que pertencia ao Grupo dos Onze e que possuía armamentos em casa; citou como companheiro de 
prisão, Ângelo Luiz Colognese; indicou como testemunhas: Arlindo Coppi, Antonio Casagrande, Jandir 
Pazini, Ademir Pauilino Pazini, Aristheo Gallina, Isidoro Schervinski, Gelsemina Sartori Zanoni, Iracema 
Zanoni, Maria Isolete Romanoski, Vilma M. F. Lorenzon e Oreste Dalpra; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo:  2544-1200/02-3
Assunto: Indenização

JOSÉ CARLOS DUARDES BOABAID 

Nascido em 22/09/1947 em Alegrete; estudante; participou da União dos Estudantes Secundaristas 
de Alegrete; preso por aproximadamente trinta dias, entre novembro e dezembro de 1969, no 12° Be 
Comb de Alegrete e no Hospital da Guarnição Militar de Alegrete; segundo documento da CJM, incurso 
na Lei de Segurança Nacional, Dec. Lei nº 314/67; não citou companheiros de prisão; não indicou tes-
temunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2929-1200/02-6
Assunto: Indenização

JOSÉ CARLOS LACERDA LOPES 

Nascido em 15/11/1926 em Itaqui; atividade profissional não identificada; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a setembro de 1964 no Hangar do Aeroclube de Itaqui; 
segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, enquadrado no art. 5º da Lei nº 1.802/53; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2258-1200/02-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ CARLOS POMPEO DE OLIVEIRA

Nascido em 01/06/1939 em Palmeira das Missões; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso por três dias, no ano de 1964, no Posto Policial Militar; segundo requerente, preso 
por conta de denúncias gratuitas e inverídicas, feitas por adversários políticos aliados ao regime de 
exceção; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antonio Basso, Alvide Mar-
chiori, Avelino Reginatto, Idílio Zamim e Antônio Domingos Balestrin; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2421-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

JOSÉ CARLOS RESCHKE

Nascido em 09/11/1936 em Nova Prata; corretor de imóveis; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso de 14/04/1970 a 09/12/1970 no Palácio da Polícia em Porto Alegre; segundo documen-
to da CJM, incurso no art. 22° do Decreto-Lei 314/67 e nos arts. 36°, 37° e 40° do Decreto-Lei 510/69, 
c/c art. 33° do Código Penal Militar; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Paulo Krug Biccs e João Carlos Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 4889-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOSÉ CLAUDIO GUTIERRES ASSUMPÇÃO

Nascido em 17/12/1935 em Itaqui; corretor de imóveis; participou do Grupo dos Onze; preso de 
24/08/1964 a meados de dezembro de 1964 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso no art. 7º, 
c/c art. 4ª, inc. II e 16 da Lei 1.082/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Valdemar B. Dos Santos, Claudio Antonio Weyne Gutiérrez, Evita Nunes Costa e Eni Taluá Tósta; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos, emocionais e mudança para São Paulo – SP, onde permanece até hoje; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do 
processo: José Claudio Gutierrez Assumpção.

Processo:  4862-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOSÉ CLAYTON DA SILVA VANINI 

Conhecido como Tito, Raimundo e Mendes; nascido em 17/06/1948 em Porto Alegre; comerciário; 
participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 13/12/1970 a 03/01/1971 no DOPS, 
de fevereiro de 1971 a outubro de 1971 no 9° RCB de São Gabriel, de outubro de 1971 a 10/11/1972 
na Ilha das Pedras Brancas e de novembro de 1972 a fevereiro de 1973 no Presídio Central; segundo 
documento da CJM, incurso nos arts. 23°, 24°, 25°, 27°, 28°, 39°, I e IV, 42° e 46° do Decreto-Lei n° 
898/69; citou como companheiros de prisão e testemunhas: Edemar Meimes, Luiz Carlos Danetto, 
Carlos Alberto Tejera de Ré, Carlos Roberto Serrasol Borges, Antônio Chagas, Jorge Sobrosa de Souza, 
Diógenes Sobrosa de Souza, Antônio Constâncio de Souza, Cézar Augusto Tejera de Ré, Flávio Gil Reis, 
José Angeli Sobrinho, Antônio Pinheiro Sales, Isko Germer, Aldomar Lara de Ré e Miguel Maslak; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
sociais e dificuldades para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.
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Processo:  6844-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOSÉ CLEO QUADROS RODRIGUES

Nascido em 21/07/1947 em Pelotas; estudante; sem vinculação partidária; preso em 27/06/1968, per-
manecendo por um dia, nas dependências do QG da Brigada Militar e no DOPS; segundo requerente, 
preso sob a acusação de ser um líder estudantil paranaense que veio para o Rio Grande do Sul, com o 
objetivo de tumultuar e praticar planos subversivos; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Jandyra Rocha, Léo de Almeida Rodrigues, Maria Elisabete Seben Rodrigues e Ivo Sefton 
de Azevedo; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e dificuldades para conseguir emprego após uma reportagem publicada no Jornal Folha 
da Tarde, que segundo ele, era caluniosa; pedido indeferido face ao não enquadramento do reque-
rente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 1863-1200/02-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)
 
JOSÉ CLOVIS ALENCASTRO FAGUNDES 

Conhecido como Roy; nascido em 22/09/1947 em Tapes; estudante; participou da Vanguarda Armada 
Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 08/05/1970 a 14/04/1971 no DOPS e na Ilha do 
Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 14, 23, 25 e 45, inciso I da Lei de Segurança 
Nacional (Dec. Lei 898/69); não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Índio Brum 
Vargas, Carlos Alberto Telles Franck, João Carlos Bona Garcia, Carlos Franklin Paixão de Araújo, Flávio 
Koutzi e Hilário Gonçalves Pinha; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, mudança de sua terra natal e o impedimento de assumir cargo 
público, após aprovação em concurso público, em razão de sua ficha como ex-preso político; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 5792-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ COLPANI 

Nascido em 01/06/1938 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de São Valentim, e posteriormente esteve em 
prisão domiciliar por cerca de seis meses; segundo requerente, preso sob acusação de ser comunis-
ta e subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eneri Campanholo, 
Sebastião de Moura Garcez, Paulino Machado e João Maria Camargo; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos morais e materiais, pelo fato de 
ter sido impedido, por mais de seis meses, de ausentar-se de sua residência, tendo sido compelido a 
assinar livro de presença todos os sábados na Delegacia de Polícia e prejuízos financeiros, tendo que 
abandonar sua terra natal, devido as humilhações que passou; pedido indeferido face ao não enqua-
dramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado pro-
vimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6997-1200/98-7
Assunto: Indenização 

JOSÉ COSTA (falecido)

Nascido em 12/01/1912 em Macaúbas – BA; portuário; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 04/04/1964 a 06/04/1964 no DOPS, de 06/04/1964 a 23/04/1964 no Navio Canopus 
e de 24/04/1964 a 23/05/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Miguel Gomes, Antônio Nailém Espindola, Alícia Piccioni Aquino e 
Nilza Albernaz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e o fato de não conseguir mais exercer sua antiga profissão como portuário, passan-
do a trabalhar como pedreiro; concedida indenização de R$ 20.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro. Nome do requerente na capa do 
processo: José Ferreira da Costa.

Processo: 4429-1200/98-4 
Assunto: Indenização

JOSÉ DALTRO DA SILVA

Nascido em 09/06/1938 em Caxias do Sul; atividade profissional não identificada; participou do Par-
tido Comunista Brasileiro – PCB, do Partido Socialista Brasileiro – PSB e do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB; preso no ano de 1971, durante dois dias, na cidade de Caxias do Sul e de 08/04/1975 
a 03/06/1975 na cidade de Porto Alegre; segundo documento da CJM, denunciado e incurso no De-
creto-Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Adhair Moreira de Castilhos, Honório Peres, 
Hilário Pinha e Walter Guimarães; indicou como testemunhas: Adhair Moreira de Castilhos e Hilário 
Gonçalves Pinha; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6825-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ DE ASSIS CAVALHEIRO (falecido) 

Nascido em 28/03/1925 em Santo Ângelo; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso em me-
ados de 1964, por um dia, no Clube da cidade de Humaitá; segundo requerente, José foi preso para 
interrogatório sobre as organizações políticas do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Jardelina Marques da Rosa Cavalheiro, Valdino Marques Cavalheiro, Erich 
Luiz Kreher e Sadi Marquezin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas psicológicos e rejeição da comunidade, que passou a considerá-lo como um 
comunista; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 351

Processo: 7073-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOSÉ DE MOURA GARCEZ (falecido) 

Nascido em Nonoai; sapateiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 12/05/1964 
a 14/05/1964 no Destacamento da Polícia Militar Montada em Planalto e posteriormente de maio de 
1964 a dezembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, José foi preso pelo fato de ser 
parente de Leonel de Moura Brizola; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, o falecimento, no ano de 
1966, da esposa de José; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6751-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOSÉ DE PIETRO (falecido) 

Conhecido como Chico; nascido em 14/04/1917 em Cruz Alta; comerciante; participou do Partido Co-
munista do Brasil – PC do B; preso em 1964, durante alguns dias, não especificando datas, na cidade de 
Cruz Alta e de 20/05/1970 a 14/01/1971 nas cidades de Cruz Alta e Santa Maria; segundo documento 
da CJM, enquadrado no Decreto-Lei 510/69 e no Decreto-Lei 898/69 e condenado a dois anos e três 
meses de reclusão; citou como companheiros de prisão: Aristeu Leal, Heitor Ribas, Antônio de Jesus, 
Luiz de Pietro, Anélio Gomes, Ganeval de Oliveira e Ervin Dobrachinski; indicou como testemunhas: 
Gilberto Martins dos Santos, José Carlos Martins Silva, João Felipe Ilgenfritz, Celso Müller da Rocha Jr., 
Christof Colombo Fantinell, Carlos Pompílio Schmidt, Luiz Luisi, Luiz Carlos Gomes, Baldavim Pereira 
de Oliveira, Humberto Ferreira da Silva, Carol Majewski, Adão Leite de Oliveira, Constantino Carlan, 
Edemar da Cruz Carvalho, Abeguar Schetert Rocha, Nilton Paulo Homercher e Olívio da Silva; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos e problemas de se relacionar com a família; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6646-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ DIOGO PRATES 

Conhecido como Goga; nascido em 01/06/1946 em Ijuí; estudante; sem vinculação partidária; preso 
de 29/01/1973 a 06/02/1973 no DOPS; segundo requerente, preso sob acusação de ter pertencido a 
uma organização terrorista; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
profissionais, emocionais e obrigado a trocar várias vezes de emprego devido as denúncias; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6830-1200/98-9
Assunto: Indenização

JOSÉ DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 12/02/1911 em Ijuí; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso por um dia, 
em meados de 1964, na cidade de Humaitá; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Sadi Marquezin e Walter Henrique Juelg; não declarou sevícias e 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2869-1200/02-5
Assunto: Indenização

JOSÉ ERENO (falecido) 

Nascido em 13/02/1926 em Jaguari; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso em meados de 
1964, por um dia, na cidade de Humaitá; segundo requerente, José foi preso sob acusação de ser 
comunista; citou como companheiros de prisão: Brandão Antônio Maria e Kurt Krupp; indicou como 
testemunhas: Brandão Antônio Maria, Kurt Krupp e Milton Steinhorst; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, exclusão social e 
venda da terra onde residia; concedida indenização de R$ 5.000,00.

Processo: 5503-12.00/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ EUDALDO ROSSATTO CORREA 

Nascido em 14/10/1935 em Santa Maria; atividade profissional não identificada; participou do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 27/11/1964 a 18/12/1964 na PE do RS e de 18/12/1964 a 
22/01/1965 no Colégio para Recuperação de Menores; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Cloves Lock e Lurdes Marilelis Corrêa Ledur; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficias, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: José 
Eudualdo Rossato Correa.
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Processo: 5180-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOSÉ FIDELIS AUGUSTO SARNO 

Nascido em 04/05/1943 em Poções – BA; atividade profissional não identificada; participou da Ação 
Popular – AP; preso de 14/04/1972 a 28/05/1972 no DOPS, de 29/05/1972 a 29/06/1972 no DOI/
CODI/OBAN em São Paulo – SP e de 30/06/1972 a 21/07/1972 no DOPS e na Ilha Presídio em Porto 
Alegre; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Antônio Ramos e Antônio 
Voltan; indicou como testemunhas: Antônio Ramos, Antônio Voltan, Pietro Pasquale Sangiovanni e He-
loiza Maria Curvelo Sarno; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, memorial manuscrito.

Processo: 2584-1200/02-0
Assunto: Indenização

JOSÉ FREITAS TAVARES (falecido) 

Nascido em 22/02/1926 em Guaporé; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso do início de abril de 1964 até o início de maio de 1964 no Palácio da 
Polícia de Porto Alegre e no SESME; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, 
Carlos Araújo; indicou como testemunhas: Darci José Corbellini, Dioné Mello Brenner, Flávio Freitas 
Tavares, Oswaldo Feier e Rosemary de Mello Tavares; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, abalo moral e constrangimento; concedida indeni-
zação de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 2890-1200/02-6
Assunto: Indenização

JOSÉ GAY DA CUNHA 
Processo sem dados para a elaboração do verbete.

Processo: 2824-1200/02-4
Assunto: Indenização

JOSÉ GENESIO CAMACHO (falecido) 

Nascido em 17/08/1915 em Pinheiro Machado; comerciante e agricultor; simpatizante do Brizola; pre-
so no dia 27/04/1964, por um dia, na cidade de Pinheiro Machado e de 28/04/1964 a 08/05/1964 na 
cidade de Bagé; segundo requerente, José foi preso sob a acusação de ter escrito uma correspondên-
cia para o Sr. Leonel de Moura Brizola, e por sua participação no Grupo dos Onze; citou como compa-
nheiros de prisão: Getúlio Fernandes de Oliveira e Oscar Feijó da Cunha; indicou como testemunhas: 
Laudelino Cunha de Moura, Dalva Witter da Cunha, Antônio Peraça e Martins Pires de Oliveira; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos, impossibilidade de voltar ao trabalho e a venda da sua propriedade rural; concedida indeniza-
ção de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4268-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOSÉ GETÚLIO MENDES PEREIRA 

Nascido em 29/12/1930 em Caxias do Sul; jornalista; sem vinculação partidária; preso diariamente 
nas unidades de Rosário do Sul e Bagé para prestar depoimentos, sem especificar datas e locais mais 
precisos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 3629-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSE GOBRIEL CALEGARO 

Nascido em 10/10/1939 em Santiago; jornalista, estudante e motorista; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB;  preso de 13/04/1964 a 21/06/1964 no antigo Hospital da Guarnição de Santia-
go; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Al-
berto André, Ozi Azeredo, Lauro Hagemann, Vanerlei Camargo, Floriano Ferreira do Amaral, José Gentil 
Ramos Miranda, Alceu Pedro Nicola, José Gaspar Martins, Ney Arami Dornelles, Paulo Oliveira da Silva, 
Rubens Oliveira da Silva, Alésio Viero Neto, Maximiliano Stacowiski, Ana Maria Beccon Saraiva, Da-
nilo Garcia da Rosa, Vitório Sagrillo, Antônio Manoel Gomes Palmeiro, Nestor Augusto Pes, Accácio 
Egres de Oliveira, Saul Noronha Filho e Arno Gieseler; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldades financeiras e 
discriminação no mercado de trabalho; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia.

Processo: 6721-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOSÉ GUARIENTE FILHO 

Nascido em 16/03/1922 em Uruguaiana; bancário; sem vinculação partidária; preso de 10/04/1964 a 
17/04/1964 na Polícia Civil em Porto Alegre e de 17/04/1964 a 10/05/1964 no SESME; não consta mo-
tivo da prisão; não citou companheiros de prisão;  indicou como testemunhas: Nelson Vieira D’Avila, 
Arthur Oscar Seffrin, Manoel Luiz Nunes, Garter Samoel Garcia Schuster e Alfredo Scherer; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida in-
denização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 355

Processo: 5517-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOSÉ LAGRANHA (falecido)

Nascido em 10/02/1915 em Seberi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB;  pre-
so de 12/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim e de 29/05/1964 a 06/06/1964 no Presídio 
de Erechim; segundo requerente, José foi preso sob a acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, Anes Anhaia dos Santos, 
Adão Baptista da Silva, Leontina Pires Lagranha e Mario Marchiori de Moura; alegou ter sofrido seví-
cias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, finan-
ceiros e desestruturação familiar; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: João Clovis Lagranha.

Processo: 6641-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOSE LINO ELOY

Nascido em 23/09/1932 em Cruzeiro do Sul; médico e vereador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso em 14/04/1964 no DOPS de Porto Alegre por três ou quatro dias, após perma-
neceu cerca de quarenta dias no SESME e posteriormente em prisão domiciliar por um ano, tendo que 
assinar o livro de comparecimento na Delegacia de Polícia de Estrela; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antonio Leutchuk, Zilda Denardin Ruschel, 
Ney Fayet de Souza, Darcy José Corbellini, Osvaldo Carlos Van Lefuwem e Paris Ferreira Souza; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
emocionais, esvaziamento de sua clínica, prejuízos financeiros e exílio na Alemanha; concedida inde-
nização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, foto. 

Processo: 492-1200/98-9
Assunto: Indenização 

JOSÉ LOSADA

Conhecido como Zeca; nascido em 03/12/1932 em Bagé; funcionário público; participou da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de outubro de 1973 a dezembro de 1973 no 
DOPS, de janeiro de 1974 a julho de 1975 no Presídio Central e de dezembro de 1976 a junho de 1979 
no Presídio e no Instituto Penal de Mariante; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos e transtorno de estresse pós-traumático; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.
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Processo: 6619-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOSÉ LUCAS ALVES FILHO

Nascido em 08/08/1939 em Recife – PE; economista; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 26/05/1965 a 26/05/1966 na base Aérea de Canoas; segundo documento da CJM, incurso no 
artigo 213°, c/c artigo 20° do Código Penal Militar; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunha, João Baptista Aveline; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, dificuldade financeira e inconstância de moradia; concedida inde-
nização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7298-1200/98-0
Assunto: Indenização (Revisão)

JOSE LUIS PASQUOTTO 

Nascido em 13/05/1943 em Nova Esperança do Sul; agricultor; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 21/04/1964 a 20/05/1964 na cidade de Santiago; não consta motivo da pri-
são; citou como companheiros de prisão: Renô Pasquoto, Arlindo Cogo e Arlindo Vencato; indicou 
como testemunhas: Belarmino Pacheco de Vargas, Domingos Augusto Fabero, Modesto Dalenogare, 
Sadi Volmir Deponti, Florisberto João Angonese, Cacilda Vencato Pasquotto e Reni Terezinha Pasquot-
to Cassol; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas psicológicos, prejuízos financeiros, discriminação e humilhação; concedida indenização de 
R$ 5.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 3055-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ LUIZ BRAGA MAURICIO 

Nascido em 13/11/1944 em Pelotas; estudante; par-
ticipou do Partido Comunista do Brasil – PC do B e da 
Força Armada Revolucionária Popular – FARP; preso 
em setembro de 1966, por um dia no 9º RI de Pelotas, 
de 29/12/1966 a 04/01/1967 no Palácio da Polícia e de 
04/01/1967 a 23/01/1967 no 18° RI de Porto Alegre; se-
gundo requerente, a sua prisão estava relacionada com o assassinato do sargento Manuel Raimun-
do Soares; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Carlos Braga Jant-
zem, Harry B. Medina, Newton Antônio Ferrari Brum e Carlos Alberto Telles Franck; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, sociais e diversas 
internações hospitalares; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.
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Processo: 6084-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOSÉ LUIZ BRIZOLA DO AMARANTE 

Nascido em 21/09/1941 em Cruz Alta; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 02/09/1965 a 12/09/1965 no Q29 GAC de Cruz Alta; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldade 
de conseguir emprego e teve de mudar de residência várias vezes; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2737-1200/02-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ LUIZ CARNEIRO CRUZ 

Nascido em 12/06/1947 em Ijuí; bancário; participou do Partido dos Trabalhadores – PT e da Arti-
culação da Esquerda Sindical; preso de 06/09/1979 a 11/09/1979 na Polícia Federal; segundo docu-
mento da CJM, incurso nas sanções do art. 36, V da Lei 6620/78 c/c art. 1º da Lei 1632/78; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunha, Vera Lúcia Rodrigues Padilha; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos 
profissionais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3507-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ LUIZ CUNHA PORTO 

Nascido em 06/07/1925 em São Sepé; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasilei-
ro – PTB; preso por dois dias, em abril de 1964, no QG do Exército em Bagé e por dez dias, em abril 
de 1965, no 3º RCM em São Gabriel; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Lino Fernandes Pereira e Licinio Antonio Santos Motta; declarou não ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, di-
ficuldades financeiras e a perda do emprego público no Serviço de Expansão do Trigo do Ministério da 
Agricultura; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6419-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOSÉ LUIZ CUSTÓDIO 

Nascido em 20/03/1930 em Butiá; atividade profissional não identificada; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de 10/05/1964 a 05/06/1964 no DOPS e no SES-
ME; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Vilson Sherer, Epaminondas, 
Hamiltom Chaves, Assis da Perna Curta, Alvaro Ayala, Vitorino, Osmar Lucca, Veloso, Aparício Araújo, 
Cústódio Martins e Paraguassu de Moura Brizola; indicou como testemunhas: Osmar Nicolau Lucca, 
Álvaro Leonardi Ayala, Jorge Dorneles “Bateria”, Zoely Santos de Oliveira, José Selbach e Gerino Lucas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psico-
lógicos, discriminação e a perda do emprego na Junta Militar de São Jerônimo; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, telegrama, recorte de jornal. 

Processo: 5631-1200/98-8 
Assunto: Indenização

JOSÉ LUIZ DA CUNHA PACHECO 

Nascido em 30/12/1956 em Santo Antônio das Missões; atividade profissional não identificada; parti-
cipou do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 05/04/1977 a 09/04/1977 no Quartel do 
4° RCB e de 10/04/1977 a 11/04/1977 na Polícia Civil de Santo Ângelo; segundo documento da CJM, 
incurso nos arts. 34, 39, III, 45, V, do Dec. Lei 898/69, aglutinados pelo art. 79 do CPM; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Flávio José Bettanin, Ney Gioda Malgarim, Jauri Go-
mes de Oliveira e Carlos Valberto Bevilacqua Orling; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: abalo moral e problemas psicológicos; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2838-1200/02-7
Assunto: Indenização

JOSÉ LUIZ DE LEMOS WYSE 

Nascido em 22/01/1950 em Rio Grande; comerciante; sem vinculação partidária; preso de 21/03/1977 
a 05/04/1977 no DOPS e na Polícia Federal de Porto Alegre; segundo requerente, preso pelo fato de 
estar na casa de uma amiga ativista política no momento no qual ela foi detida pela polícia; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jussara Assunção Kissaraça, Ana Tereza Pereira, 
Helios Puig Ganzalez e Adélia Rosaura Porto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos de ordem profissional e dificuldade 
para conseguir emprego após sua passagem pela prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 5186-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ LUIZ GULART

Nascido em 18/07/1944 em Novo Hamburgo; mecânico; participou do Partido Comunista do Brasil 
– PC do B; preso de 19/10/1972 a 01/11/1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Rudi Severo, Noé Niches de Oliveira, Tarneuri Nunes 
e Ana Maria de Moraes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos,  perda do emprego e dificuldades para conseguir trabalho novamente por ter sido 
tachado de subversivo; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações:  documentos oficiais.

Processo:  4051-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ LUIZ STEIN (falecido) 

Nascido em 16/10/1940 em Piratuba – SC; secretário-executivo; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 25/05/1964 a 30/05/1964 na cidade de São José do Ouro; segundo documen-
to da CJM, incurso no art. 24 da Lei 1802/53 c/c art. 33 do CPM; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Laurentina Bérgamo, Cersi Andreani, Odoni Lenzi, Vicentina Cirlei Letti, 
Napoleão Baldissera e Leonardo da Conceição; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; concedida indenização 
de R$ 7.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6765-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ MACHADO SALES (falecido) 

Nascido em 11/08/1925 em São Luiz Gonzaga; militar; não mencionou vinculação partidária; preso em 
28/07/1964 em local e período não especificado; não consta motivo da prisão; não citou companhei-
ros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, desestruturação familiar e a expulsão 
da Brigada Militar; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 
1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5461-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOSÉ MAGALHÃES DE FIGUEIREDO (falecido) 

Conhecido como Zeca; nascido em 23/10/1917 em General Câmara; ferroviário; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 19/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; segundo requerente, José 
foi preso sob acusação de ser subversivo e de participar do grupo que tomou a rádio de Carazinho 
na noite de 01/04/1964; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Júlia Minski 
de Figueiredo; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, profissionais e a solicitação de aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 
01/04/1965, após ser transferido para várias cidades; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: José 
Magalhães de Figueiro.

Processo:  6451-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA 

Nascido em 05/04/1947 em Encruzilhada do Sul; funcionário público; não mencionou vinculação par-
tidária; preso em abril de 1970 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Airton Muller Rodrigues, Leopoldo Luiz Ruzichi e Tapir Ubirajara 
Cauto da Rocha; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, familiares, exclusão do serviço público e desemprego; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  2396-1200/02-1
Assunto: Indenização 

JOSÉ MARIA MEDEIROS 

Nascido em 08/04/1914 em São Borja; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 05/04/1964, por cinco dias no Hospital de Caridade de Carazinho, e posteriormente esteve 
em prisão domiciliar por dez dias; segundo requerente, preso por pertencer ao Partido Trabalhista Bra-
sileiro; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6843-1200/98-9
Assunto: Indenização

JOSÉ MÁRIO DE SOUZA LAGRANHA (falecido) 

Nascido em 08/05/1946 em Alegrete; atividade profissional não identificada; sem vinculação partidá-
ria; preso de 10/09/1969 a setembro de 1970 na cidade de Alegrete; segundo documento da Subse-
cretaria de Inteligência, incurso na Lei que definia os crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem 
Política e Social; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lucilia Lagranha Ade-
mires, Circe Lagranha Custódio, Marlene Machado, Zilá Machado, Helena Brandolt, Gervásio Severo 
de Souza, Marlene Morais, Heitor Ramos, Cizerata de Souza, Eloa Paim de Souza e Marina Severo de 
Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos e dificuldade para arrumar emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Loiri Lizzi Lagranha.

Processo: 2844-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ MARTINS

Nascido em 20/10/1932 em Santiago; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 03/05/1966 
a 13/05/1966 na 3° RP Mont – Passo Fundo; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e transferência de Passo Fundo para Pelotas, desmotivando-o na carreira e 
não progredindo mais na hierarquia da corporação; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6378-1200/98-7
Assunto: Indenização 

JOSÉ MAURÍCIO FERNANDES (falecido) 

Nascido em 22/09/1888 em Arroio Grande; comerciante; sem vinculação partidária; preso de novem-
bro de 1964 a 22/12/1964 no DOPS, no SESME e na Penitenciária Estadual; segundo requerente, José 
foi preso para que informasse onde se encontrava o armamento de Brizola; citou como companheiro 
de prisão, Femino Ferreira; indicou como testemunhas: Nair Toche Fernandes e Femino Ferreira dos 
Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, financeiros e o abandono de parentes e de amigos por ter ficado tachado de comunista e 
subversivo; concedida indenização de R$ 17.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo:  4976-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOSÉ NELIO REIS (falecido) 

Nascido em 07/07/1915 em Canela; pedreiro; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso 
de outubro de 1972 a novembro de 1972 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso no artigo 43 
do Decreto Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Noé N. de Oli-
veira, Inês da Silva Ribeiro, Oraci Ávila dos Santos, Enedina Silva dos Santos, Jussara Martins da Silva, 
Carlos G. Silva, Gregório Alves, José Alceu Garcez da Silva e Maria G. Reis Alves; alegou ter sofrido se-
vícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, abalo 
moral e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2792-1200/02-3
Assunto: Indenização 

JOSÉ ORZECHOWSKI SOBRINHO 

Nascido em 22/02/1939 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por vinte e um dias, em setembro de 1964, no Presídio de Erechim e no presídio de Cruz Alta 
e posteriormente por mais seis meses em prisão domiciliar; segundo requerente, preso para prestar 
informações de onde estavam as armas que os petebistas teriam enviado aos seus seguidores; citou 
como companheiros de prisão: Zelmo Bosa, Eduardo Bosa, Clementino Brachak, Romano Rosmann e 
Adir; indicou como testemunhas: José Antônio de Souza e Adão Joaquim Rodrigues; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5470-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOSÉ OTÁVIO DA ROSA FERLAUTO

Nascido em 11/07/1951 em Porto Alegre; estudante; sem vinculação partidária; preso de 04/04/1968 
a 05/04/1968 no Q.G. da Brigada Militar; segundo requerente, preso sob acusação de planejar ações 
de enfrentamento direto contra a polícia e prédio públicos; citou como companheiros de prisão: Sérgio 
Simon e Tirica; indicou como testemunhas: Mauro Mottin Machado, Léo Vítor da Rosa Ferlauto, Luiz 
Carlos Lopes Madeira, Carlinda Rodrigues, Jane Araújo, Leônidas da Silva Reis e Flávio Passos; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, algumas sequelas, que 
lhe obrigaram a fazer terapia; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 1054-1200/98-1
Assunto: Indenização (Solicitação Informação)

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

Nascido em 08/09/1935 em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; sem vinculação par-
tidária; preso de 28/04/1964 a 03/06/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; citou como com-
panheiros de prisão: Abílio Pereira dos Santos e João Pereira dos Santos; indicou como testemunhas: 
Alfredo Morem da Silva, Euclides de Oliveira, Antônio Ferraro, Levina Godinho dos Santos e Arno Ma-
ciel da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, discriminação, teve seus documentos pessoais queimados e por muitos anos 
permaneceu sem emprego formal; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4533-1200/98-8
Assunto: Indenização

JOSE PLINIO GUIMARÃES FACHEL 

Nascido em 05/10/1953 em Erechim; atividade profissional não identificada; participou da União Bra-
sileira dos Estudantes Secundaristas – UBES e mantinha relações com a Ação Popular – AP; preso dois 
dias, em setembro de 1971 e em maio de 1972 na Secretaria de Segurança Pública, e de 05/06/1972 
a 15/06/1972 no DOPS, em julho de 1972 e em maio de 1973 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Emiliano Limberger, Thais Ferreira Cor-
nelly, José Fraga Fachel e Harold Fetter Hilgert; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e impossibilidade de prestar concursos 
públicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 1812-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ PORFÍRIO LAGRANHA DO AMARAL

Nascido em 08/02/1925 em Santiago; policial; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em 06/04/1964 na Delegacia de Candelária e na Câmara de Vereadores, permanecendo por um dia; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Enio Vita-
le Brusque de Abreu, Antônio Landa Camargo, João dos Santos, Edilo dos Santos Machado, Moises de 
Oliveira, Cirilo de Jesus, Laurentino Teles de Freitas, Ivo Carlos Kochemborger e Haro Prass; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7120-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOSE RENATO FONSECA LOPES 

Nascido em 26/07/1948 em Barra do Ribeiro; comerciante; não mencionou vinculação partidária; preso 
de 24/10/1972 a 18/07/1975 no Presídio Central e no DOPS; segundo documento da CJM, enquadrado 
na Lei de Segurança Nacional do art. 27 do Decreto-lei 898/69, por assalto a Banco, conforme denúncia 
da Promotoria da Justiça Militar; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas;  alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; 
pedido indeferido face ao não enquadramento nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, correspondência.

Processo: 4681-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSE RODRIGUES COELHO (falecido) 

Nascido em 10/09/1908 em Santa Maria; agricultor; sem vinculação partidária; não foi preso porque 
exilou-se para a Argentina, só retornando ao Brasil após a anistia; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arlindo José Rusczyk, Afonso Lúcio Perius, 
Hermando Hendges e Itacir Roque Perini; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5617-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSÉ RUARO (falecido)

Nascido em 17/02/1938 em Caxias do Sul; atividade profissional não identificada; participou do Parti-
do Comunista Brasileiro – PCB e da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso 
de 23/04/1970 a 19/11/1970 na Ilha do Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 14,23 
e 25 do Decreto-lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Airton Joel 
Frigieri; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos, 
dificuldades financeiras 
e dificuldade de rein- 
gressar no emprego; 
concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documen-
tos oficiais, recorte de jor-
nal. 
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Processo: 6475-1200/98-7
Assunto: Indenização

JOSÉ RUBEN PEDROSO

Nascido em 03/09/1940 em Caxias do Sul; funcionário público; participou da Vanguarda Armada Re-
volucionária Palmares – VAR Palmares; preso do início ao final do mês de junho de 1970; segundo 
documento da Subsecretaria de Inteligência, enquadrado na Lei de Segurança Nacional por atividades 
subversivas; citou como companheiro de prisão, Jules Borghetti; indicou como testemunhas: Aírton 
José Frigeri e Orlando Pedro Micheli; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros e dificuldade para arrumar emprego; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 5788-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOSÉ SALAMONI 

Nascido em 24/02/1927 em Cruz Alta; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 11/05/1964 a 16/05/1964 na cidade de Santa Maria; não cons-
ta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Jorge Mottecy; indicou como testemunhas: 
Renan Kurtz, Miramal de Mattos, Paulo Carús Juliani, Adair Mendes Maciel e Dario Machado Soares; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provi-
mento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6870-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOSÉ SERAFIM SOARES DOS SANTOS (falecido) 

Nascido em 18/12/1963 em Butiá; mineiro; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB e do Sin-
dicato dos Mineiros de Butiá; preso de abril a junho de 1964 no DOPS, por aproximadamente quarenta 
dias; segundo requerente, José foi preso por participar do Sindicato dos Mineiros; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Marques dos Santos, Jorge Dorneles, Inecy Silva 
Santos, Antonio Carlos de Souza e Gerino Lucas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, desconto no salário dos dias em que esteve 
preso, perdeu promoções no seu serviço, foi constantemente vigiado pela polícia e humilhado pelos 
colegas de trabalho; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao 
recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: José 
Seraphim Soares dos Santos.
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Processo: 3653-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ SERAFIM ZANCANELLA

Nascido em 16/05/1922 em Casca; mecânico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
por um dia na Delegacia de Polícia de Sarandi; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: João Zanatta e Ivo Blank; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e abalos profissionais; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6082-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSÉ THOMAZ FERREIRA

Nascido em 13/12/1927 em Jaguarão; funcionário público e professor; participou do Partido Social 
Democrático – PSD; preso de 13/04/1964 a 15/04/1964 na cidade de Itaqui; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Burgo Flores e Machado; indicou como testemunhas: Ber-
nardo Araújo, Cleonço Carpes Marques, Dirceu de Oliveira e Raul Gudolle; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, mudança de cidade, 
pedido de exoneração da escola onde trabalhava, tratamento psiquiátrico da esposa por conta do 
assédio sexual sofrido pelo Capitão Hugo Machado e transferência do local de trabalho do requerente 
e de sua esposa; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 
1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: José Thomas Ferreira.

Processo: 2837-1200/02-4
Assunto: Indenização

JOSÉ VECCHIO (falecido) 

Nascido em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 28/08/1969 a 19/09/1969 no 2° RC Mec; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunha, Sereno Chaise; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6335-1200/98-1
Assunto: Indenização

JOSE VIDAL MAIA SOARES (falecido) 

Nascido em 01/10/1929 em Porto Alegre; pecuarista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 10/04/1964 a 20/04/1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Bernabé Lopes Soares, Nido Furtado Soares, Firmino Ferreira 
dos Santos, Maria Altina da Costa Garcia, Maria Luiza Soares da Silva, Jose Ataides Borges Coelho, Idilio 
Vieira da Silva e Yolanda Torres da Silveira Acunha; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6845-1200/98-4
Assunto: Indenização

JOSÉ VIEIRA LOGUÉRCIO 

Nascido em 28/03/1950 em Bagé; estudante; participou da Ação Popular – AP; preso em várias datas 
no ano de 1967 até 1969 no DOPS, e de outubro de 1968 a janeiro de 1969 e de fevereiro de 1969 a ju-
lho de 1969 na cidade de Porto Alegre e no Presídio Tiradentes em São Paulo – SP; segundo requeren-
te, preso por participar do Congresso da UNE; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Cora Vieira Loguério, João Carlos Bona Garcia, Raul Pont, Paulo de Tarso Loguério Vieira, João 
Ernesto Maraschin e Eridan Moreira Magalhães; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, ameaças, perseguições, morte de seu 
pai e os dez anos em que teve de viver na clandestinidade; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6839-1200/98-3
Assunto: Indenização

JOSÉ VILSON PEREIRA FIGUEIREDO

Nascido em 15/05/1945 em Cruz Alta; estudante; participou do Grupo dos Onze e da União Gaúcha 
dos Estudantes Secundaristas – UGES; preso de 09/04/1964 a junho de 1964 na Polícia Civil da Av. João 
Pessoa e no Abrigo de Menores no Morro Santa Tereza em Porto Alegre, e de abril de 1965 a maio de 
1965 no 29° GAC em Cruz Alta; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Jaime Perelman, Wilson Batista, Benjamin Coradini, Romacy Nicoli Bastos, Luiz 
Carlos Gomes, José Westphalen Correia e João Fiad Quedi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, familiares e interrupção dos estu-
dos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6960-1200/98-2
Assunto: Indenização

JOSÉ VON HOONHOLTZ (falecido) 

Nascido em 27/02/1928 em Porto Alegre; funcionário público; não mencionou vinculação partidária; 
preso de 16/05/1964 a 31/05/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Thereza Von Hoonholtz, Percy Von Hoonholtz, Luís Ramos e 
Ghido Angelo Gasperin; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Ana 
Maria Lopes Figueiredo.

Processo: 2152-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JOSE WILSON DA SILVA

Nascido em 13/12/1931 em São José do Norte; militar e vereador; participou do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro – PTB e do Movimento Revolucionário 26 de Março – MR26; preso de 16/05/1971 a 
16/06/1971 no DOPS e de 16/06/1971 a agosto de 1972 no QG do III Exército; segundo requerente, 
preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Benito de 
Brito, Erany Dornelles, Capitão Dario Viana dos Reis, Arlindo Mendes da Rosa, Wilson Vargas da Silvei-
ra, Nilton Rodrigues Veleda, Pedro Espinosa, Pedro Alvarez, Alfredo Nery Paiva, Carlos Alberto Franck, 
Reni Pires Pinós, José Theodomiro de Almeida Ferreira Silva, João Carlos Palma Gordim, Alvim de Oli-
veira Rodrigues, Melquisedec Medeiros, Manoel Valentim Rivas, Carmen Sílvia Paiva, Edgard Nunes da 
Silva, Iran Teixeira de Melo, Emílio João Pedro Neme e Nelson Amorelli Viana; não declarou sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, exílio político 
no Uruguai durante sete anos, condenação e cassação por IPM, coação e perseguição policial até o ano 
de 1982; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 7114-1200/98-6
Assunto: Indenização

JOSÉ XAVIER TEIXEIRA (falecido)

Nascido em 1917 em Sertão; atividade profissional não identificada; participou do Grupo dos Onze; 
preso durante o mês de março de 1964 na Estação experimental de Eng. Luiz Englert; não consta moti-
vo da prisão; citou como companheiros de prisão: José Américo Castanho, Pedro Alves Castanho, Mau-
rício Borges Vieira, João Antunes, Antonio Vargas e João Quadros Vargas;  indicou como testemunhas: 
Nilda Castanho Neitzke, Nelson Oscar Müller, Nelson Hugo Neitzke e José Américo Castanho; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psico-
lógicos e a perda do emprego; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7043-1200/98-0
Assunto: Indenização

JOSINO DE QUADROS ASSIS (falecido)

Nascido em 22/07/1911 em Palmeira das Missões; atividade profissional não identificada; participou 
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de abril de 1965 a junho de 1965 no Quartel do 7º Grupo 
de Canhões 75 Auto Rebocável em Ijuí; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de pri-
são; indicou como testemunhas: Hernani Amaral, José Augusto Amaral de Souza, Emílio Neme, Aldo 
Pinto, Matheus Schmith e Antônia Fabeis; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, incapacidade para o trabalho, perda da moral e per-
da de clientes; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 6892-1200/98-5
Assunto: Indenização

JOSINO DE SOUZA BEZERRA (falecido) 

Nascido em 26/08/1930 em Canguçu; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso durante o mês de abril de 1964 na Cadeia Municipal de Canguçu; se-
gundo requerente, Josino foi preso pela suspeita de participar do chamado Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lúcio Newton Prestes, Sebastião Ribeiro Neto e 
Édison Lessa Goulart; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e discriminação; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6948-1200/98-0
Assunto: Indenização

JUAN ANGEL NIEVES FONSECA

Nascido em 01/11/1950 em Lascano – Uruguai; marceneiro; sem vinculação partidária; preso de 
20/07/1977 a 17/08/1977 no DOPS; segundo requerente, preso e interrogado para que confessasse 
suas ligações com o Partido Comunista Uruguaio e a guerrilha urbana; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Luiz Alberto Oliveira Miranda, Ana Tereza Pereira Neto, Evaristo 
Esteves Kruel, Maria Luiza Jaeger, Hélio Goulart e Elizabeth Grimberg; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a extradição 
do país, com a consequente separação de sua companheira; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2659-1200/02-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JUARES PRESTES DO CANTO (falecido)

Nascido em 11/12/1931 em Cacequi; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em fins de 1964 no quartel do 2º RC de São Borja e mais tarde sem especificar data, preso na 
Cadeia Civil de São Borja; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Alberty Mazzuco Ganguilhet, Narcizo Arcíbio dos Santos Vieira e Luzardo Prestes 
do Canto; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a fuga de Juares 
para o Uruguai, pedindo asilo político em decorrência da perseguição que sofreu pelos militares e 
impossibilidade de trabalhar por mais de dois anos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 4° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4794-1200/98-8
Assunto: Indenização

JUAREZ AMAURY DOS SANTOS

Nascido em 26/03/1931 em Porto Alegre; militar; participou da União Democrática Nacional – UDN; 
preso de 03/04/1964 a 29/05/1964 no 3° RPR MONT de Pelotas e de 29/05/1964 a 17/07/1964 no 
Colégio Paulo da Gama em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de 
prisão, Claudino; indicou como testemunhas: Nery Gomes dos Santos, Antônio Silveira da Silva, Rodol-
fo Gomes dos Santos, Ayrton José Gomes dos Santos e Jesus Gomes dos Santos; alegou ter sofridos 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, expulsão da 
Brigada Militar, foi vigiado constantemente pelo DOPS e teve dificuldades para conseguir emprego por 
ser tachado de comunista; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 2974-1200/02-1
Assunto: Indenização

JUAREZ FONTELLA 

Nascido em 07/09/1938 em São Borja; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de abril de 1966 a agosto de 1966 no Forte de Copacabana no Rio 
de Janeiro – RJ; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemu-
nhas; não declarou sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2291-1200/02-0
Assunto: Indenização

JUAREZ SANTOS ALVES

Conhecido como Freitas; nascido em 20/01/1948 em Porto Alegre; estudante e subgerente; participou 
do Movimento Comunista Revolucionário – MCR; preso em 16/04/1970, em local não especificado por 
aproximadamente uma semana, e no início do mês de dezembro de 1970 a 20/01/1971 no DOPS; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Alberto 
T. de Ré, Flávio Gil Reis, Edmar Meimes, José Angeli Sobrinho e Carlos Sesattol Borges; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
perda de promoção em seu emprego, discriminação e a perseguição sofrida por agentes da polícia; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6918-1200/98-5
Assunto: Indenização

JULES CONSTANTE BORGHETTI (falecido)

Nascido em 24/10/1939 em Flores da Cunha; radialista; participou do Movimento Revolucionário 8 de 
Outubro – MR8; preso de meados de maio de 1970 ao início de junho de 1970 no DOPS; segundo o 
requerente, Jules foi preso por ter ideias consideradas subversivas, além de ser acusado de possuir ar-
mas em sua residência; citou como companheiros de prisão: José Rubens Pedroso e Orlando Michelli; 
indicou como testemunhas: José Rubens Pedroso, Airton Joel Frigeri, Orlando Michelli e Neuza Jose-
fina dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6786-1200/98-6
Assunto: Indenização

JULIÃO DE BORBA

Nascido em 09/06/1936 em Getúlio Vargas; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 15/08/1964 
a 30/08/1964 em Passo Feio, município de Planalto; segundo requerente, preso e obrigado a integrar 
o Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro L. Machado e 
João Antônio S. Müller; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enqua-
dramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 0275-1202/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JULIO BOSSLE

Conhecido como Bolota; nascido em 14/07/1931 em Taquara; bancário; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 12/04/1964 a 10/05/1964 na Delegacia de Novo Hamburgo, de 
10/06/1964 a 29/06/1964 no DOPS e de 21/10/1969 a 24/04/1970 no Presídio da cidade de Encanta-
do; segundo documento da CJM, incurso no art. 24 da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, aposentadoria precoce por invalidez permanente e prejuízos financei-
ros; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 1809-1200/02-7
Assunto: Indenização

JULIO CESAR SENRA BARROS

Conhecido como Adauto e Augusto; nascido em 04/01/1947 no Rio de Janeiro – RJ; estudante; parti-
cipou do Partido Comunista do Brasil – PC do B; preso de 09/10/1970 a 22/12/1972 no DOPS de Porto 
Alegre, na OBAN/SP, no DOI CODI/SP no DOPS/SP, na Ilha do Presídio e no Presídio Central de Porto 
Alegre; segundo requerente foi preso para que revelasse seus companheiros da base operária e sua 
residência; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Tarso Genro, Raul Pont, 
Rui Falcão, José Roberto Michellazio, Carlos Alberto Telles Franck, Luis Carlos Dameto, Flávio Gil Reis, 
Diógenes Sobrosa de Souza, César Eduardo Moreira Cerqueira, Carlos Alberto Tejera de Ré, Maria Dul-
ce Senra Barros, Paulo César, Maria Tereza, Maria Cristina, Maria Inês, Maria do Carmo, Luis Senra 
Barros, Werner Becket e Luís Daviano; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Pedro 
Sellig, Nilo Ervelha, Marco Aurélio, Omar, Cardosinho, Botomé e Sérgio Fleury; mencionou como conse- 
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos e familiares; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4352-1200/98-2
Assunto: Indenização

JULIO COUTINHO DE VARGAS

Nascido em 08/07/1912 em São Sepé; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em abril de 1965 no 3° RCM em São Gabriel; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e de ordem econô-
mica; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.
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Processo: 6629-1200/98-5
Assunto: Indenização

JULIO EDSON MORAIS DINIZ

Nascido em 10/01/1942 em Alegrete; atividade profissional não identificada; não mencionou vin-
culação partidária; preso de 13/03/1965 a 18/03/1965 na Delegacia de Alegrete e de 18/03/1965 a 
10/04/1965 na 6° RCB de Alegrete; segundo requerente, foi preso por motivos políticos; citou como 
companheiros de prisão: Pedro Ernani Pinto Vilaverde, Alceu Lopes de Freitas, Vilson Cabreira Feli-
pette e Vitor Borges de Melo; indicou como testemunhas: Alceu Lopes de Freitas, Pedro Ernani Pinto 
Vilaverde e Carlos Eroni Nogueira Carús; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11. 042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4067-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JULIO ENES DE ARAUJO

Nascido em 12/02/1925 em Camaquã; ferroviário; participou da Frente Popular de Libertação – FPL; 
preso de 03/06/1966 a 06/07/1966 na Polícia do Exército de Porto Alegre e no 3° RO de Santa Maria, de 
11/11/1966 a 27/01/1967 na 3° RO de Santa Maria e de 23/08/1971 a 02/09/1971 no DOPS; segundo 
documento CJM, incurso no art. 2°, item 4, da Lei n° 1802/53, c/c o art. 33° do CPM; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ivan Onantschenko, Arlete Araujo Onantschenko, Darcy 
de Oliveira Martins, Arlindo Leitão, Armindo Moreira dos Santos, Antonio Fernandes de Oliveira Neto, 
Edson Dias de Araujo e Geni da Silva Dias Araujo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos 
por Nilo Hervelha; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e instabilidade 
financeira; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6789-1200/98-4
Assunto: Indenização

JÚLIO HOFMEISTER (falecido)

Nascido em 14/10/1914 em Lajeado; comerciante; sem vinculação partidária; preso de 15/08/1964 a 
26/08/1964 em Saltinho Bela Vista, município de Rio dos Índios; segundo requerente, Júlio foi preso 
pelo Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Harry Hofmeis-
ter, Leo Daniel Barichello e Antônio Rio Dante Pedroso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: nome do requerente na capa do processo: Júlio Hfmeister
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Processo: 0890-1200/98-6 
Assunto: Indenização (Antecedentes)

JÚLIO JOÃO ZANCANARO 

Conhecido como César; nascido em 10/06/1937 em Passo Fundo; dentista; sem vinculação partidária; 
preso de 29/05/1971 a 17/07/1971 no DOPS e de 17/07/1971 a 02/08/1971 na Ilha das Flores; segun-
do documento da CJM,  incurso nos artigos 14°, 23°, 25°, 43° e 45°, I do Decreto-Lei 898/69; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Bruno Mendonça Costa e Sidnei Lucas Fialho; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psi-
cológicos, dificuldades financeiras e prejuízos profissionais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6776-1200/98-4
Assunto: Indenização

JÚLIO OLIVA SOBRINHO

Nascido em 03/08/1930 em Porto Alegre; securitário; sem vinculação partidária; preso de 23/08/1964 
a 13/11/1964 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 7° c/c o artigo 4°, II e 16° da 
Lei 1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Waldemar Batista dos 
Santos e Morgado Inácio Felipe Gutierrez Assumpção; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; men-
cionou como consequências da prisão: isolamento social, dificuldade para se reestabelecer profissio-
nalmente e problemas financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, recorte de revista.

Processo: 5616-1200/98-8 
Assunto: Indenização

JÚLIO RUARO (falecido)

Nascido em 08/08/1946 em São Francisco de Paula; atividade profissional não identificada; sem vin-
culação partidária; preso em 08/04/1970 na cidade de Caxias do Sul e transferido para o DOPS; segun-
do documento da Subsecretaria de Inteligência, Júlio foi apontado como pessoa subversiva e preso 
por hospedar em sua casa dois irmãos que estavam sendo procurados como subversivos e militantes 
da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: João Ruaro Filho e Geni Assunta Ruaro; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: agravamento de problemas de saúde, abalo 
psicológico, carreira profissional comprometida pela saúde fragilizada e problemas financeiros; conce-
dida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5642-1200/98-2
Assunto: Indenização

JÚLIO SCHETKO

Nascido em 20/08/1944 em Porto Xavier; professor e diretor de escola; sem vinculação partidária; 
preso de 10/01/1970 a 15/01/1970 passando pelas cidades de Porto Lucena, Santa Rosa e Três Passos; 
não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Leopoldo Girotto; indicou como tes-
temunhas: Clemente Santinon, Cândido José Rigo, João Amarante Ribas, Nicanor Rigo, Eugênio Reinal-
do Werlang e Elói José Pereira da Silva; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos profissionais, perseguição de agentes policiais 
e foi hostilizado na comunidade em que vivia; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6940-1200/98-9
Assunto: Indenização 

JUSSARA ASSUMPÇÃO LISSARAÇA

Nascida em 22/05/1950 em Porto Alegre; estudante; sem vinculação partidária; presa de 24/03/1977 
a 10/04/1977 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Helios Puig 
Gonzales, Ana Thereza Nequesaurt Pereira Neto, Valter Corrêa, Aninha e José Albeto Lissaraça; indicou 
como testemunhas: Helios Puig Ganzalez, Ana Thereza Nequesaurt Pereira Neto, Ana Tereza Pereira 
Dias da Silva e Antonio Mario Guimarães; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas de saúde, discriminação, dificuldades de conseguir emprego e de 
manter seu sustento; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6761-1200/98-9
Assunto: Indenização

JUSTINO COSTA QUINTANA (falecido)

Nascido em 27/09/1924 em Bagé; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de março de 1964 a julho de 1964 no Quartel do Batalhão de Guardas na Praia de Belas em Porto 
Alegre, e por outras diversas vezes do ano de 1964 até o ano de 1974; segundo requerente, Justino 
foi preso por sua atuação política; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Angelina Quintana, Pedro Simon, João Buzza Neto, Carlos Rodolfo Thompson Flores, Mathias 
Nagelstein, Morvan Meirelles Ferrugem, João Bosco Abero, José Carlos Texeira Giorgis, Laudares Nunes 
Urrutia e Rubem Bittencourt de Almeida; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação, perseguição de agentes policiais, 
cassação de seu mandato e a suspensão de seus direitos políticos por dez anos; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, correspondência.
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Processo: 2453-1200/02-4
Assunto: Indenização 

JUVÊNCIO THEODORETO MACHADO

Nascido em 09/11/1918 em Tupanciretã; corretor autônomo; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de março de 1965 a abril de 1965 no Destacamento da Brigada Militar de Três Passos 
e de abril de 1965 a maio de 1965 no Quartel de Santa Rosa; segundo requerente, preso sob acusação 
de participar de atividades subversivas; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Darci Bindé de Araújo, Hélio Scheuermann, José Carlos Sanches Guimarães, José Bueno Trindade e 
Fernando Guedes do Canto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos profissionais e dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6490-1200/98-7
Assunto: Indenização

KURT KRUPP

Nascido em 28/07/1938 em Ijuí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
por dois dias, no ano de 1964, no Clube de Humaitá; segundo requerente, preso sob acusação de ser 
subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Pedro Soave de Almeida, Elli Christoff, Walter Julg, Henrique Otto Schirim-
beck, Gentil Ribeiro Gessi e Afonso Estevão Lauermann; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: abalo moral, preconceito, perseguição por agentes do exército e pre-
juízo financeiro por ficar impedido de trabalhar; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  3154-1200/98-4
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

KURT WERNER MENZ

Nascido em 23/12/1925 em São Sebastião do Caí; técnico em laticínios e professor; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 16/04/1964 a 17/04/1964 na Delegacia de Polícia de 
Gramado, de 17/04/1964 a 11/05/1964 no SESME e após a prisão assinou livro ponto diariamente 
na Delegacia de Gramado, não especificando o período; segundo requerente, preso sob acusação de 
praticar atividades subversivas; citou como companheiros de prisão: Carlos Araújo, Ilson Scherer Dias, 
Carlos Orestes Callage, Indio Brasieliro Cezar, Fredolino Pereira dos Santos e Bruno Segala; indicou 
como testemunhas: Walter Bertoluci, Nelson Dinnebier, Pedro Henrique Bertoluci, Lúcio Pelegrino Pe-
tersen, Pedro Gomes da Silveira e Arno Michaelsen; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: dificuldades financeiras, afastamento do seu trabalho, problemas sociais e 
problemas de saúde da esposa do requerente; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6660-1200/98-8
Assunto: Indenização

KURTH ALFREDO THULKE 

Nascido em 18/10/1932 em Erechim; atividade profissional não identificada; sem vinculação partidá-
ria; preso durante vinte e quatro horas, em 13/05/1964, num antigo armazém na cidade de Erechim; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Altair 
José Menegati, Olimpio Leonardo Mokva e Lúcio Roque Buczak; alegou ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2832-1200/02-0
Assunto: Indenização 

LACI OSÓRIO (falecido)

Nascido em 17/04/1911 em Alegrete; escritor; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso 
no mês de abril de 1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: João Baptista Aveline e Honorio Campos Peres; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial, parte de livro.

Processo: 2789-1200/02-0
Assunto: Indenização 

LADISLAU FISNER (falecido)

Nascido em 15/03/1918 em Ijuí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de julho de 1964 a agosto de 1964 no Destacamento da Brigada Militar de Planalto e no Presídio de 
Iraí, permanecendo por cinco dias; segundo requerente, Ladislau foi preso sob acusação de pertencer 
ao Grupo dos Onze e ao PTB; citou como companheiros de prisão: Paulo Moretto e Luiz Juchinieviski; 
indicou como testemunhas: José Pedro Flores, Leonardo Juchinievisski e Paulo Moretto; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos, perseguições de agentes policiais, prejuízos profissionais e dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7005-12.00/98-9
Assunto: Indenização

LAERTE DORNELES MELIGA

Nascido em 10/06/1952 em Santo Ângelo; atividade profissional não identificada; participou da Van-
guarda Popular Revolucionária – VPR; preso no ano de 1969 no DOPS e no SESME, e de 02/02/1971 a 
02/12/1974 no DOPS, no Exército da Serraria em Porto Alegre, no DOPS/SP, no DOI-CODI/SP, na Casa 
de Detenção e na Penitenciária Estadual do Complexo Carandiru em São Paulo – SP; segundo reque-
rente a primeira prisão deveu-se a distribuição de um boletim da VPR; citou como companheiros de 
prisão: Luís Goulart Filho, Carlos Alberto Tejera De Ré, Carlos Chagas e Flávio Gil Reis; indicou como 
testemunhas: Antônio Carlos de Araujo Chagas, Carlos Alberto Tejera De Ré e Flávio Gil Reis; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Paulo Artur, Pedro Seelig, Nilo Hervelha e Sérgio Pa-
ranhos Fleury; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 5534-1200/98-8
Assunto: Indenização

LAIRTON GALASCHI RIPOLL 

Nascido em 02/09/1939 em Quaraí; comerciante; simpatizante do Partido Comunista do Brasil – PC 
do B; preso de 08/10/1965 a 06/12/1965 no DOPS, na Delegacia de Polícia da Azenha, na Ilha das 
Pedras, no Quartel do 18 RI e no Quartel da Polícia do Exército na Praça do Portão em Porto Alegre, 
de 26/11/1976 a 20/12/1976 em Curitiba – PR e de 21/12/1976 a 22/04/1977 em Goiânia – GO; se-
gundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso no Decreto-Lei 314/67 e na Lei 1802/53; 
citou como companheiro de prisão, Jovil Domingos Oltramari; indicou como testemunha, Isabel Galas-
chi Ripoll; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas psicológicos, clandestinidade e dificuldade de conseguir emprego; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 2917-1200/02-9
Assunto: Indenização 

LAUDELINO JAHN

Nascido em 01/12/1938 em Sobradinho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por cinco dias, durante o mês de setembro de 1964, no Presídio de Iraí e posteriormente, esteve 
em prisão domiciliar, não especificando o período, tendo que assinar o livro ponto no Posto da Brigada 
Militar da cidade de Planalto; segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo dos 
Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Leonardo Juchinieviski e Paulo 
Moretto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: proble-
mas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2622-1200/02-2
Assunto: Indenização 

LAURI TRIZOTTO 

Nascido em 15/05/1948 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em agosto de 1963 no Posto Policial Militar de Planalto; segundo requerente, preso pelo fato de 
que a família Trizotto se manifestava a favor do PTB e apoiava os candidatos desse partido nas eleições; 
citou como companheiro de prisão, Avelino Trizotto; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, 
Alcides Moresco, Navilio Gambetta, Ivo Valdemarca, Danilo Uberti e Ony Moura; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, prejuízos finan-
ceiros, perseguição sofrida por adversários políticos e marginalização sofrida pelos vizinhos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4688-1200/98-9
Assunto: Indenização

LAURIANO DALL AGNOL 

Nascido em 30/10/1934 em Quatro Irmãos; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 15/04/1964 a 20/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de abril de 1964 
a 25/11/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo 
dos Onze e para que entregasse o local onde estavam escondidas as armas do grupo; citou como com-
panheiro de prisão, Antônio Dall Agnol; indicou como testemunhas: Velmiro Dall Agnol, Luis Líbero 
Bernardi e Quintino Batisti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, danos morais e materiais; pedido indeferido face ao não enquadra-
mento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4989-1200/98-6
Assunto: Indenização 

LAURICIO NEUMANN

Nascido em 31/12/1946 em Roque Gonzales; estudante; participou do Diretório Acadêmico da Faculda-
de de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Viamão;  preso de 02/09/1971 a 04/09/1971 
no Palácio de Polícia de Porto Alegre; não consta motivo de prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Antônio Sidekum, Sinésio Bohn, Olívio Plínio Colombo e Pedro Ramão Hil-
gert; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, dificuldade para conseguir emprego, abandono dos amigos e difamação sofrida 
pelos familiares; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficias, recorte de jornal.
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Processo: 0494-1200/98-4
Assunto: Indenização 

LAURINDO POLY DA SILVA 

Nascido em 20/01/1938 em Bom Jesus; bancário; participou da Vanguarda Popular Revolucionária 
– VPR; preso durante os anos de 1969 a 1971 no DOPS, sem saber precisar quantas vezes, em quais 
datas e por quanto tempo se deram essas prisões; segundo documento da CJM, incurso no artigo 45, I 
do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Cons-
tâncio de Souza,  Sônia Venâncio Cruz e Juarez dos Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos graves, que o impedira de trabalhar por 17 
anos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 5585-1200/98-0
Assunto: Indenização

LAURO PIMENTEL 

Nascido em 14/07/1921 em Lagoa Vermelha; jornalista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 05/05/1964 a 19/05/1964 no 3° Batalhão Rodoviário de Vacaria e de 20/05/1964 a 
28/05/1964 no Presídio Estadual de Lagoa Vermelha; segundo documento da Subsecretaria da Inte-
ligência, enquadrado na Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Paulo Moyses de Andrade, Luiz Calos Kramer, Cezar Muliterno e Adão Castellano; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, perseguições 
políticas, desligamento da cadeia de jornais dos Diários Associados, dificuldades financeiras e dificul-
dades de recolocação no mercado de trabalho, visto que o DOPS negava entregar-lhe sua ficha corrida; 
concedida a indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3307-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LAURO RODRIGUES DA SILVA 

Nascido em 27/07/1930 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 15/04/1964 a 
10/05/1964 na localidade de Saltinho Bela Vista; segundo requerente, preso e coagido a integrar o 
movimento político Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Deodato Antônio Del Col e Otacilio Granville; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais. 
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Processo: 7061-1200/98-9
Assunto: Indenização

LAZARO MEIRELES (falecido) 

Nascido em 13/12/1932 em Caçapava do Sul; barbeiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso durante o ano de 1964, por aproximadamente quinze dias, na cidade de São Gabriel; se-
gundo requerente, Lazaro foi preso por ser integrante do Partido Comunista; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Armando, Adroaldo e Eriberto Francisco; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, morais, profissionais 
e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 6465-1200/98-5
Assunto: Indenização

LEANE FERREIRA DE ALMEIDA

Conhecida como Irene Garcia Franchini, Eunice Schimidt, Ana, Judite, Nenê, Lena e Juju; nascida em 
30/03/1948 em Cachoeira do Sul; atividade profissional não identificada; participou do Partido Ope-
rário Comunista – POC; presa de 15/07/1971 a 15/12/1972 nas cidades de São Paulo – SP e Porto 
Alegre; segundo requerente, presa por ser militante do POC e por manter contato com pessoas que já 
tinham sido presas, como o seu namorado, Irgeu Menegon; citou como companheiros de prisão: Luis 
Eduardo Rocha Merlindo, Carlos Franklin Araújo, Vera Lúcia Stringhini e Maria Celeste Martins; indicou 
como testemunhas: Jorge Eduardo Levi Mattoso, Oscar Cesarotto, Léia Schacher Abramovich e Ana 
Mércia Silva Roberts; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, desestruturação dos vínculos com o Rio Grande do Sul, com a 
família, dos planos de estudo e da carreira, além de problemas financeiros; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7033-1200/98-9
Assunto: Indenização

LEIA SCHACHER ABRAMOVICH

Conhecida como Rita, Ruth e Judia; nascida em 19/04/1949 em  
orto Alegre; estudante; participou do Partido Operário Comunista – 
POC; presa do início de agosto de 1971 a abril de 1972 na OBAN/SP, no 
DOI-CODI/SP, no DOPS/SP, no DOPS e no Presídio Madre Peletier em 
Porto Alegre; segundo documento da CJM, incursa nos arts. 14,23 e 25 
do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Sandra Schacher, Leane Ferreira de Almeida e 
Jorge Eduardo Levi Mattoso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tra-
tos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicoló-
gicos, profissionais, familiares e financeiros; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979382 |

Processo: 3023-1200/02-3
Assunto: Indenização 

LENI BEATRIZ CORREIA COLARES

Nascida em 27/10/1950 em Porto Alegre; estudante; participou da Ação Popular Marxista Leninista do 
Brasil – APML do B; presa no ano de 1968, por algumas horas, no DOPS; segundo requerente, presa 
por participar de uma panfletagem contra a ditadura na escola Parobé; citou como companheiro de 
prisão, Ari; não indicou testemunhas; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: abandono dos estudos, a clandestinidade e as dificuldades financeiras pela qual 
passou; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.
Observações: Nome do requerente na capa do processo: Leni Beatriz Correira Colares.

Processo: 5524-1200/98-6
Assunto: Indenização

LEO DA SILVA

Nascido em 28/03/1937 em Gravataí; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/11/1975 a 15/11/1975 no DOPS em Porto Alegre e de 15/11/1975 a 19/11/1975 em local 
não identificado; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Antônio da Silva Filho, Romildo Souza Cardoso e Hugo Renato Silva da Silva; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
familiares; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3664-1200/98-7
Assunto:  Indenização (Antecedentes) 

LEO DANIEL BARICHELLO

Nascido em 12/12/1942 em Júlio de Castilhos; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 
20/04/1964 a 18/05/1964 na localidade de Passo Feio; segundo requerente, foi vítima do movimento 
político de 1964 conhecido como Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Layde Facco, Harry Hofmeister, Adão Hastrauhus Teixeira e Olinto Luiz Bilibio; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo familiar, moral, 
psicológico e foi obrigado a abandonar a família, bem como suas atividades na agricultura, que era seu 
único sustento; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 383

Processo: 6545-1200/98-0
Assunto: Indenização

LEO ELON PIAS

Nascido em 02/03/1940 em Palmeira das Missões; professor; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso de 15/04/1965 a 15/05/1965 pelo 8ª Batalhão da Brigada Militar, e encaminhado 
ao DOPS e ao SESME; segundo requerente, preso sob acusação de ser subversivo; citou como compa-
nheiro de prisão, Orlando Burmann; indicou como testemunhas: Anita Maria Pacheco da Rosa, Beno 
Orlando Burmann, Jorge Pedro Nehme, Ferulio Tedesco Netto, Lotar Machado dos Reis, Edemir Mo-
raes Barbosa, Mandos Bruno Beck, Fábio Batista da Silveira, Orêncio Machado Ramos, Juarez Silveira 
Gomes e Silom João Ferreira Mendes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: abalos morais por ter ficado estigmatizado como presidiário e prejuízos profissionais por 
conta da lacuna existente na sua efetividade, em decorrência do período em que esteve preso; conce-
dida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3669-1200/98-0
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

LEO SILVEIRA MEDINA

Nascido em 07/05/1930 em Passo Fundo; tabelião; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por três dias na Delegacia da Brigada Militar de Nonoai; segundo requerente, preso sob acusa-
ção de participar do Grupo dos Onze; citou como companheiro de prisão, Adir Cancelo Farias; indicou 
como testemunhas: Ary Luiz Schmitz e Vitorino Magro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos co-
metidos pelo Coronel Gonçalino Cúrio de Carvalho; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas psicológicos, familiares e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do reque-
rente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2745-1200/02-2
Assunto: Indenização

LEONE PEREIRA DA CUNHA (falecido)

Nascido em 08/09/1928 em Guaíba; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em 23/04/1964 no prédio da antiga Febem, não especificando o período; segundo requerente, Leone 
foi preso por motivos políticos; citou como companheiros de prisão: Ulisses de Souza Marçal, Ruy Iter 
Maya e Wilson Pereira Larré; indicou como testemunhas: Janito Costa da Silva, Gessy O. Marçal, Carlos 
Affonso Sant’anna, Glória Amália Marques Neves, José Albano Neves, Carmen Renilda Guntzel e Ange-
lo Carlos Scalco; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e familiares; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2663-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LEONIDO DA COSTA AVILA

Nascido em 22/08/1942 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; segundo requerente, preso por 
pertencer ao PTB e por ser comunista; citou como companheiros de prisão: Alcides Antonio da Silva, 
João Manoel de Freitas Garcia, Dourival Bonadiman, José Balestrin, Tristão Antonio de Mattos, Odario 
José Simas, Moacyr Bizarro da Rosa, Dalmiro da Rosa e Elmírio da Costa Avila; indicou como testemu-
nhas: Homero José Pereira, Manoel de Vargas, Alfredo Rosa da Costa e Dalmiro da Rosa; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e 
financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6446-1200/98-4
Assunto: Indenização

LEONILDO CASTILHOS DA ROSA

Nascido em 27/08/1924 em São Francisco de Paula; atividade profissional não identificada; participou 
do Grupo dos Onze e do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por quatro dias, em maio de 1964, 
no Quartel do 3° Exército de Caxias do Sul; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Felisbino Silveira Vargas e Aquinelo Sandi; alegou ter sofrido seví-
cias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, desa-
gregação da estrutura familiar e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramen-
to do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial, parecer psiquiátrico.

Processo: 2491-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LEONOR FICAGNA

Nascido em 11/09/1930 em Frederico Westphalen; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Francisco Za-
natta e Azir Antônio Bellenzier; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais e financeiros; pedido indeferido face ao não en-
quadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6066-1200/98-5
Assunto: Indenização

LEOPOLDO CHIAPETTI (falecido) 

Nascido em 19/06/1907 em Garibaldi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 30/04/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de maio de 1964 a no-
vembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, Leopoldo foi preso sob acusação de parti-
cipar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jofre Lourau, 
Tereza Chiapetti, Celso Testa e Arcindo Chipetti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: mudança para outro estado que a família teve de fazer devido as humi-
lhações sofridas, dificuldades financeiras pelas quais passou e o agravamento de problemas de saúde 
que levaram Leopoldo à morte; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6081-1200/98-5
Assunto: Indenização

LEOPOLDO GIROTTO

Nascido em 29/07/1939 em Porto Lucena; agricultor e presidente de sindicato; participou do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Porto Lucena; preso de 10/01/1970 a 15/01/1970 no Quartel da Brigada 
Militar de Três Passos; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Júlio Schi-
ko; indicou como testemunhas: Candido José Rigo, João Amarante Ribas, Eugênio Reinaldo Werlang, 
Nicanor Rigo, Maria Zulmira, Ademar, Primo Capelletti, Alcides e João; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, rejeição da comuni-
dade, dificuldade para desenvolver suas atividades sindicais e teve impedimento do exercício pleno de 
cidadania; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6443-1200/98-6
Assunto: Indenização

LEOVEGILDO NERI DE CAMPOS 

Nascido em 20/04/1929 em Caxias do Sul; funcionário público; participou do Partido Comunista Brasilei-
ro – PCB; preso de 09/04/1964 a 10/04/1964 na Cadeia da Polícia Civil de Caxias do Sul, de 10/04/1964 
a 18/04/1964 no DOPS e na Delegacia de Trânsito de Porto Alegre, de 18/04/1964 a 04/06/1964 no 
SESME; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, enquadrado na Lei 1802/53; citou como 
companheiros de prisão: Bruno Segalla, Luiz Pizzetti e Ernesto Bernardi; não indicou testemunhas; ale-
gou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, perda do cargo público e enfrentou dificuldades de caráter pessoal e familiar; concedida 
indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal. Nome do requerente na 
capa do processo: Leovigildo Neri de Costa.
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Processo: 3674-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LIBERIO ORLANDO MATTIA (falecido) 

Nascido em 25/04/1932 em Severiano de Almeida; agricultor; sem vinculação partidária; preso em 
novembro de 1971 na Delegacia de Polícia de Severiano de Almeida e em 01/01/1972 foi morto em 
sua casa, em uma briga entre o requerente e o policial que queria prendê-lo; segundo requerente, 
Liberio foi preso por discordar das autoridades da comunidade em que vivia; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Stakziack, Antônio Mesquita, Ari Vendruscolo, Arnildo 
Salvi, Atílio Nespolo, Benilde Dágios, Calisto Vendruscolo, Celino Savegnago, Clédio Sassi, Dalci Miotto, 
Danilo Miorando, Dalvino Dágios, Égide Vendruscolo, Élide Maria Benicá, Geraldo Miotto, Ido Mattia, 
Jersy Biazus, João Mendes, Juride J. Biazus, Mateus Demarco, Mauri Demarco, Nilo Zago, Olinto Basso, 
Omar Vendruscolo e Teresinha A. P. Mesquita; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos 
por Paulo Zanin e Inocêncio Gonçalves Filho; mencionou como consequências da prisão: a morte de 
Liberio por policiais após discussão em sua casa e problemas psicológicos de seus familiares; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4255-1200/98-2
Assunto: Indenização

LIDO ARMANDO OLTRAMARI (falecido) 

Nascido em 20/02/1934 em São Valentim; granjeiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em abril de 1964 no Presídio de Erechim e de 11/05/1964 a abril de 1965 em prisão domiciliar, 
comparecendo semanalmente na delegacia de polícia de São Valentim; segundo documento da CJM, in-
curso no art. 24° da Lei 1.802/53, c/c 40° do CPM; citou como companheiro de prisão, Antônio Angoneze; 
indicou como testemunhas: Lourdes D’agostini Oltramari, Aldo Ayres Torres, Iradir Pietroski, João Maria 
Camargo, Fidelis Menegazzo e Rosalino Piazza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e saúde debilitada devido aos maus-tratos que sofreu; 
concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Lido Armando Outra-
mari.

Processo: 2660-1200/02-4
Assunto: Indenização

LINDALVO ALBERTO CURUPY MONTEIRO (falecido) 

Nascido em 13/11/1914 em Rio Grande; vereador e concessionário; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 11/12/1964 a 21/12/1964 na Penitenciária Estadual de Porto Alegre; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Ieda Penna 
Rey Salomão, alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, prejuízos financeiros em função da rescisão do contrato de concessão 
dos serviços e da cassação do mandato de vereador; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6861-1200/98-7
Assunto: Indenização

LINO CORTESE

Nascido em 10/04/1938 em Sarandi; dentista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 12/05/1964 a 15/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente, assinando durante seis meses, 
o livro ponto na Delegacia de Polícia de Planalto; segundo requerente, preso sob acusação de per-
tencer ao Grupo dos Onze, de ser subversivo e de colaborar para a derrubada do governo; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, Argemiro Pereira da Silva, 
Wylli Valdelirio Picolotto, Idilio Zamin, Adelir José Pavan e Carlos Antônio Ciprandi; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
prejuízos profissionais e mudança de município; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6862-1200/98-0
Assunto: Indenização

LINO ROBERTO DE CAMARGO (falecido)

Nascido em 17/04/1904 em Livramento; agricultor e ferroviário; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; preso de 20/05/1964 a 23/05/1964 no Posto Policial de Planalto; segundo requerente, 
Lino foi preso sob acusação de ser subversivo e de colaborar para a derrubada do governo; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Willy Valdelirio Picolotto, Argemiro Pereira da 
Silva e Gentil Persici; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e constrangimento social; pedido indeferido face ao não enqua-
dramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5830-1200/98-1
Assunto: Indenização

LINO SCHMIDT (falecido)

Nascido em 17/12/1925 em Estrela; contador e representante do INPS; participou do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 15/05/1964 a 16/05/1964 
no prédio da Casa Branca em Crissiumal; segundo requerente, Lino foi preso sob acusação de pertencer 
ao Grupo dos Onze e de ser comunista; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Avelino Simionato, Ricardo Vetorello, Ito Georg, Raul Soares e Antonio Augusto Borges; não declarou 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos comerciais, intelectuais, 
morais e suspensão de suas atividades por sindicância; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97; pedido de revisão, aceito provimento ao 
recurso, concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4613-1200/98-2
Assunto: Indenização

LINO TURRA

Nascido em 06/06/1920 em Guaporé; barbeiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 20/04/1964 no Presídio de Erechim e após, permaneceu em prisão domiciliar 
até 25/11/1964, tendo de se apresentar semanalmente na Delegacia de Polícia de Campinas do Sul; 
segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros 
de prisão: Antônio Zancanaro, Idalino Baccin, Ítalo Baccin e Avelino Secundino Pasa; indicou como tes-
temunhas: Venâncio Hugo Della Latta, Casemiro João Levandoski, Vilerino Dall Agnol, Avelino Segun-
dino Pasa, Angelo Fontana e Fideles Tres; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2503-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LIVINO SCATOLIN

Nascido em 26/06/1938 em Frederico Westphalen; sapateiro; sem vinculação partidária; preso de 
28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; segundo requerente, preso sob acusa-
ção de ter recebido armamento de pessoas ligadas ao ex-governador Brizola; citou como companhei-
ros de prisão: Santo Piaia, Nadir Zabot, Severino Candaten e Victorio Piaia; indicou como testemunhas: 
Enedina Bordin Scatolin e Santo Piaia; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: honra e reputação abalada, constrangimento e a perda de sua clientela, sendo obrigado a 
deixar de trabalhar como sapateiro; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1º da Lei n.º11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2609-1200/02-8
Assunto: Indenização 

LORIVALDO MERTZ

Nascido em 02/12/1944 em Não Me Toque; mecânico; participou do Movimento Democrático Brasilei-
ro – MDB; preso de abril de 1970 a maio de 1970 no Quartel Militar do 7° BPM em Três Passos; segun-
do requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e de ser subversivo; citou como 
companheiros de prisão: Azildo Schuster, Reneu Mertz, José Trindade e Alberi Maffi; indicou como tes-
temunhas: Azildo Schuster, Antônio Leuchuck, Dari Morais Canova, Guilherme Grafundes, Elide Ama-
ral, Lino Asmann Bruski, Alvis Rahmeyer, Fernando do Canto, Altair Azevedo dos Santos, Beno Browers, 
José Trindade, Marli Marlene Mertz, Delci Silma Nied, Lori Hildegard Mertz e Ivone Araci Mertz Bahia; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Bonilha; mencionou como conse- 
quências da prisão: problemas psicológicos, perda do emprego, mudança para outro estado e sua espo-
sa passou a sofrer perseguições, por ser mulher de um preso; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6908-1200/98-3
Assunto: Indenização

LOTHAR WALBRING (falecido)

Nascido em 27/06/1917 em Cruz Alta; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 01/05/1964 a 31/05/1964 no Clube da cidade de Humaitá; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilsa Sibilla Wahlbring, Zelinda Bandeira, 
Kurt Krupp e Walter Henrique Julg; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e discriminação social; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Ilsa Sibila Wahlbrink.

Processo: 2600-1200/02-3
Assunto: Indenização 

LOURDES DE LIMA

Nascida em 03/11/1945 em Arroio dos Ratos; telefonista; participou do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB; não foi presa, alega que por motivos políticos perdeu o emprego na Companhia 
Rio-grandense de Telecomunicações – CRT, no dia 15/03/1976; indicou como testemunhas: Joédisson 
Camargo Ruas, Norma Beatriz Santos de Souza, Moacir de Souza Silva, Valdino Lopes Freitas, Terezinha 
Gomes Cardoso Tolotti, Amarílio Borges Moreira e Pedro Américo Leal; declarou não ter sofrido seví-
cias e maus-tratos; mencionou como consequências: problemas psicológicos em função da perda do 
emprego, o que resultou em mais de um ano de tratamento com medicamentos específicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3514-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LOURENÇO CALVETE CORREA

Nascido em 13/07/1929 em Santa Vitória do Palmar; policial do Estado; participou do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB; preso em março de 1964 em Rio Grande, passando pelo SESME, 9º RI de Pelotas 
e pelo DOPS, não especificando o período; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, exoneração da função pública e divórcio; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.
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Processo: 5803-1200/98-4
Assunto: Indenização

LOURENÇO COLPANI

Nascido em 18/12/1935 em Passo Fundo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de São Valentim e posteriormente de maio de 1964 a 
novembro de 1964 em prisão domiciliar, tendo que se apresentar semanalmente na Delegacia de São 
Valentim; segundo requerente, preso sob acusação de ser integrante do Grupo dos Onze e para que 
revelasse onde estavam as armas que os chefes do grupo possuíam; citou como companheiros de pri-
são: Desidério Oliari, João Maria Camargo, Lourenço Colpani, João Antônio Fragoso, Paulino Machado, 
Sebastião de Moura Garcez, Santiago Pacheco e Manoel Siqueira; indicou como testemunhas: João 
Maria Camargo, Arcilio Calgaro, Paulino Machado e João Pedro Barbosa; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: discriminação, prejuízos morais e mate-
riais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6318-1200/98-6
Assunto: Indenização

LOURENÇO DE FREITAS

Nascido em 14/01/1914 em Pelotas; comerciante; participou do Partido Comunista do Brasil – PC do 
B; preso de 10/05/1964 a 12/05/1964, de 02/06/1964 a 03/06/1964 e de 05/10/1964 a 06/10/1964 
no 9º BIM; segundo requerente, preso por festejar o aniversário do partido; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, prejuízos profissionais e teve de abandonar a esposa com os nove 
filhos, para fugir das perseguições e ameaças sofridas; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2905-1200/02-1
Assunto: Indenização 

LUCIANO NILDO TAMIOZZO

Nascido em 16/07/1941 em Ijuí; bancário e líder sindical; participou do Grupo dos Onze; preso de 
10/12/1966 a 12/12/1966 no Camburão da Brigada e de 14/12/1966 a 15/12/1966 no Quartel de 
Ijuí; segundo requerente, preso sob acusação de ser comunista; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Guaraci Smortunowicz e Volnei Roberto Fagundes; alegou ter sofrido se-
vícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e exclusão 
social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 391

Processo: 3222-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUCIO BORGES BARCELOS

Nascido em 30/03/1946 em Três Passos; médico; participou da Fração Bolchevique Trotskysta da Quar-
ta Internacional – FBT da QI; preso de 01/05/1970 a 18/06/1970 no DOPS e na Ilha do Presídio, e de 
25/03/1976 a 24/03/1977 no Presídio Central; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 23°, 
39°, 43° e 45° do Decreto-Lei de 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízos profis-
sionais e problemas psicológicos, sofridos pelo requerente e por sua família; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo psiquiátrico.

Processo: 6542-1200/98-1
Assunto: Indenização

LUCIO OLIMPIO DO AMARAL VIEIRA (falecido)

Nascido em 12/02/1914 em Rio Grande; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB; preso de 18/11/1969 a 17/01/1971 no Presídio Central; segundo docu-
mento da CJM, incurso nos artigos 12°, 13°, 15° e 24° da Lei 1.802/53 e condenado a pena de quatorze 
meses de detenção, incurso também, no artigo 13° da Lei 1.802/53 e artigo 33° do inciso V do decreto 
Lei 314/67 c/c artigo 40° da Lei 1.802/53; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas finan-
ceiros e profissionais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6435-1200/98-0
Assunto: Indenização

LUIZ ANDREA FAVERO

Conhecido como Airton Joel Frigeri, Pedro e Osvaldo; nascido em 
29/11/1943 em Caxias do Sul; estudante; participou do Movimento 
Democrático Brasileiro – MDB e da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares; preso em 04/05/1970 no Batalhão de Fron-
teira de Foz do Iguaçu – Paraná, por vários meses, não especificando 
o período, de 09/09/1970 a 17/09/1970 no DOPS, de 18/09/1970 a 
07/11/1971 na Prisão Provisória de Curitiba, passando pela 8ª Dele-
gacia de Porto Alegre, pelo DOPS e pelo Hospital da Polícia Militar; se-
gundo documento da CJM, incurso no artigo 33, itens I e III, parágrafo 
único do Decreto nº 314/67; citou como companheiros de prisão: Clari 
Izabel Dedavid Favero, Liberato Favero, Maria Mazzochi Favero e Gus-
tavo Buarque Schiller; indicou como testemunhas: Clari Izabel Dedavid 
Favero, Catarina Tonietto Dedavid, Belony Lourdes Dedavid Gonçalves 
e Orlando Pedro Michelli; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psico-
lógicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6753-1200/98-2
Assunto: Indenização

LUIZ CARLOS CARBONI

Nascido em 22/02/1941 em Rio Grande; mecânico e eletricista; participou da Frente Armada Revo-
lucionária Popular – FARP; preso em 31/08/1966 no DOPS e em 08/05/1967 na 6° Cia de Polícia do 
Exército/Hospital Militar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e prejuízos profissionais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 2820-1200/02-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUIZ CARLOS GOULART DE MIRANDA

Nascido em 06/04/1945 em Uruguaiana; estudante e escritor; participou do Grupo de Carlos Mari-
ghella; preso por um mês, no ano de 1969, na cidade de Uruguaiana e por quinze dias, no ano de 1971, 
na cidade de Porto Alegre; segundo requerente, preso por ter tentado localizar o seu amigo e poeta 
comunista Laci Osório, no Quarto Grupo de Artilharia de Exército Brasileiro; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Marco Antonio Lima Dourado e Carlos Roberto Serrasol Borges; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Major Mauro e por Pedro Seelig; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, parecer psiquiátrico.

Processo: 2761-1200/02-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUIZ CARLOS ILLAFONT CORONEL 

Nascido em 03/03/1948 em Quaraí; médico; participou do Partido Operário Comunista – POC; pre-
so do início de agosto de 1971 até o início de setembro de 1971 nas cidades de Santa Maria e Porto 
Alegre; segundo requerente, preso em decorrência da prisão e tortura de outros companheiros em 
Santa Maria e devido a ter militância política; não citou companheiros de prisão; indicou como teste-
munhas: Cláudio Alberto Kokot, Erico Dorneles e Luis A. Reverbel Caputo; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, sociais e prejuízos 
profissionais, visto que uma vez fichado na polícia, não conseguia certidão de bons antecedentes, im-
possibilitando o exercício de sua profissão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7047-1200/98-1
Assunto: Indenização

LUECIR VAZ FERREIRA (falecido)

Nascido em 11/10/1933 em Porto Alegre; securitário; sem vinculação partidária; preso de 31/08/1964 
a 30/11/1964 no SESME; segundo requerente, Luecir foi preso por ser considerado um elemento sub-
versivo e por pertencer a um grupo de pessoas que na época planejavam ações contrárias ao regime 
totalitário então reinante no país; citou como companheiro de prisão, Julio Oliva Sobrinho; indicou 
como testemunhas: Gilberto Silva Gil e Julio Oliva Sobrinho; alegou ter sofrido maus-tratos; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos e dificuldades de educar seus filhos, face 
a exclusão da sociedade; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo:  2502-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUIS ANTONIO BOTTESINI (falecido)

Nascido em 22/12/1917 em Garibaldi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; segundo requerente, Luis 
foi preso em decorrência da sua atividade política; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Maria Franco Bottensini, Azir Antônio Bellenzier e João Francisco Zanatta; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos, danos materiais e prejuízos financeiros, tendo um veículo jeep apreendido e usado por policiais 
por diversos dias; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 
1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5547-1200/98-8
Assunto: Indenização

LUIS CARLOS DAMETTO

Nascido em 14/02/1944 em Carlos Barbosa; engenheiro; participou da Vanguarda Popular Revolucio-
nária – VPR e da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 12/12/1970 
a 05/03/1971 no DOPS, de 05/03/1971 a setembro de 1971 no Quartel de Alegrete, de setembro de 
1971 a 06/06/1972 na Ilha do Presídio e por último, foi levado para o Presídio Central, onde perma-
neceu preso até 02/01/1973; segundo documento da CJM, incurso nos artigos, 14, 18, 23, 25, 27 (três 
vezes), 25, 43, e 46 do Decreto Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Antônio Carlos de 
Araújo Chagas, Antonio Pinheiro Salles, Paulo Radke, Miguel Golobieski Maslak, Carlos Tejera de Ré, 
Antonio Constancio, Ademar Meimes, Cesar Augusto Tejera de Ré, Claiton Vanini e José Angeli; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e a suspensão de seus direitos políticos por quatro anos; conce-
dida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 7119-1200/98-0
Assunto: Indenização

LUIS VITALIANO FERRETTI

Nascido em 25/05/1936 em Caxias do Sul; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB; não há dados acerca da data e local da prisão; segundo requerente, preso devido suas 
ligações partidárias e por ter participado do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indi-
cou como testemunhas: Adelmo Simas Genro, Renan Kurtz, Edson Domingues, Osvaldo Lemos, Mario 
Pereira Acosta, Edemar Salamoni, Nair Ferreira, Célia Zappe, João Rodolpho Amaral Flôres, Antonio 
Kantorski, Júlio Carlos Amaral e Osvaldo Tavares Flôres; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, perda do emprego e dificuldades finan-
ceiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97.
Observações: documentos oficiais, registro de internação hospitalar. 

Processo: 4977-1200/98-9
Assunto: Indenização

LUÍSA FERNANDA PATRÍCIA SILVEIRA

Nascida em 01/10/1950 em Iquique-Chile; enfermeira; sem vinculação partidária; presa de 05/06/1979 
a 07/06/1979 no Departamento da Polícia Federal; não consta motivo da prisão; não citou companhei-
ros de prisão; indicou como testemunhas: Otília Lopes, Jair K. e Mauro César Silveira; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e a deportação para o 
Chile em consequência ilegal da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  3128-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUIZ AIRES DA SILVA

Nascido em 01/03/1921 em São Sepé; oleiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em abril de 1965 no Destacamento da Brigada Militar de São Sepé e de 07/04/1965 a 26/04/1965 no 
3º Regimento de Cavalaria Motorizado de São Gabriel; segundo requerente, preso por razões políticas; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João dos Santos, João Natalício Brum 
Pontes, Paulo Darci Pontes Brun, Eni Marques Moreira e Antão Aires; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação e perdas financeiras 
com a paralisação de sua indústria Oleira; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7034-1200/98-1
Assunto: Indenização

LUIZ ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO DE MIRANDA

Nascido em 24/08/1947 em Rio Negro – PR; economista e professor; participou do Movimento Demo-
crático Brasileiro – MDB; preso de 25/03/1977 a 10/04/1977 no DOPS e de 10/04/1977 a 20/04/1977 
na Delegacia de Polícia Federal – DPF; segundo documento da CJM, preso com base no artigo 59 do 
Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
perda de seu emprego e o esfacelamento das relações sociais, familiares e profissionais; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6827-1200/98-6
Assunto: Indenização

LUIZ AUGUSTO FONTELLA DOS SANTOS (falecido)

Nascido em 23/09/1935 em São Borja; jornalista; participou da União dos Patriotas Anticomunistas 
– UPA; preso de janeiro de 1962 a setembro de 1962 no DOPS e no Presídio Masculino Industrial; se-
gundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso por participar do assalto às instalações da 
rádio Farroupilha no centro da cidade de Porto Alegre; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, desagregação com os parentes e abalo emocional de sua esposa que 
acompanhou o sofrimento de sua prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do reque-
rente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, fotografia, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.

Processo: 5383-1200/98-8
Assunto: Indenização

LUIZ CALDART 

Nascido em 15/05/1930 em Lagoa Vermelha; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 08/05/1964 a 14/05/1964 no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Adelino José Ampessan, Carlos 
Naum Salim e Antonio Baldin; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4658-1200/98-3
Assunto: Indenização

LUIZ CAPELLAR

Nascido em 11/10/1934 em Anta Gorda; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de 29/04/1964 a 27/05/1964 na cidade de Nonoai e posteriormente de 
28/05/1964 a 26/06/1964 em prisão domiciliar, com apresentação diária para assinar livro ponto; se-
gundo requerente, preso por pois policiais da Brigada Militar que estavam a procura de armas e docu-
mentos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Derci Meneghetti, Jair Natal, 
Altino Boita e Ilo de Araújo Pinto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequ-
ências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda de sua lavoura e prejuízos financeiros; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, 
pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5824-1200/98-0
Assunto: Indenização

LUIZ CARLOS ORENGO DE PIETRO

Nascido em 12/08/1948 em Cruz Alta; comerciário; participou do Partido Comunista do Brasil – PC do 
B; preso de 20/05/1970 a 18/08/1970 no 17º Regimento de Infantaria de Cruz Alta, de 18/08/1970 a 
14/01/1971 no Regimento Mallet de Santa Maria e em prisão domiciliar; segundo documento da CJM, 
incurso nos artigos 16, 25, 39, incisos I, II, III e IV, 43 do Decreto-Lei n° 898/69; citou como companhei-
ros de prisão: Geneval Pereira de Oliveira, Antônio Prestes de Jesus, Aristeu Leal, Heitor Amaral Ribas, 
Anélio Moura Gomes, Ervin Dobrachinski e José de Pietro; indicou como testemunhas: Carol Majewski, 
Gilberto Martins Santos, Luiz Carlos Gomes, Abeguar Schetert Rocha, Edemar da Cruz Carvalho e José 
Carlos Martins da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldade para conseguir emprego e para terminar os estu-
dos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6768-1200/98-8
Assunto: Indenização

LUIZ CARLOS PINTO

Nascido em 19/10/1944 em São Luiz Gonzaga; comerciante; participou da Vanguarda Popular Revo-
lucionária – VPR; preso de maio de 1970 a agosto de 1970 no DOPS e na Ilha do Presídio em Guaíba e 
cumpriu pena de dois anos na Cadeia Civil de Santo Ângelo; segundo documento da Subsecretaria de 
Inteligência, incurso no art. 254 do CPM e no art. 46 da Lei de Segurança Nacional; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Indio Brum Vargas, Irgeu Menegon, Tarso Genro e Aldo 
Pinto da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2722-1200/02-0 
Assunto: Indenização 

LUIZ CARLOS PRADO VIZIOLI (falecido)

Nascido em 17/11/1937 em São Paulo; pesquisador no Instituto de Pesquisas de Opinião e Mercado 
– IPOM; sem vinculação partidária; preso por alguns dias em março de 1966 no DOI-CODI de Porto 
Alegre; segundo requerente, Luiz Carlos foi preso por aplicar entrevistas de opinião pública que conti-
nham perguntas sobre João Goulart, Leonel Brizola, Fidel Castro e outros; citou como companheiro de 
prisão, Ricardo Falciano; indicou como testemunhas: João Pacheco, Gladys Romeo Peccequillo e Lucilia 
Ribeiro Lyra Bezerra; alegou ter sofrido torturas e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondência, recorte de jornal.

Processo: 2700-1200/02-1
Assunto: Indenização 

LUIZ CARLOS SANTOS LOPES

Nascido em 17/01/1935 em Alegrete; tipógrafo; sem vinculação partidária; preso de 05/05/1964 a 
05/07/1964 no 6º RCB de Alegrete; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Duílio da Silveira Napoli, Adão Ortiz Houayek, Rui Neves da Rosa, Suzana 
Trindade Dorneles, Carlos Eroni Nogueira Carús, Eleú Rosa de Menezes, João Braz da Silva e Emílio Flo-
res Damaceno; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, financeiros e o exílio no Uruguai; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2806-1200/02-6
Assunto: Indenização

LUIZ COSME MOREIRA PINHEIRO 

Nascido em 19/07/1925 em São Luiz Gonzaga; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso em abril de 1964 e em fevereiro de 1965 no 3º Regimento 
de Cavalaria; segundo requerente, preso por pertencer ao PTB; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Ramão Reni Ribeiro, Itaner Panerai, Carlos Lauter de Oliveira, Claudinho 
Moraes Pereira, Rui Octavio Florin, Jairo da Costa Saldanha, Fredolino Ciriaco Trolle e Ciro Marques Go-
mes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, perseguições 
sofridas; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses da Lei 11.042/97.  
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6603-1200/98-5
Assunto: Indenização

LUIZ DAVID MARIOTTI (falecido)

Nascido em 09/03/1949 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso em abril de 1964, durante quatro dias, no Destacamento da Brigada Militar de 
Nonoai e posteriormente de abril de 1964 a junho de 1964 em prisão domiciliar, tendo que assinar 
livro ponto diariamente; segundo requerente, Luiz foi preso e acusado de subversão, por ser líder do 
PTB e participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo 
de Araújo Pinto, Alcides da Luz, Adão Hastraus Teixeira, Cleto dos Santos e Assir João Dalamgro; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino; mencionou como consequências 
da prisão: graves problemas de saúde, abandono famíliar, isolamento social e interrompeu a carreira 
política; concedida indenização de R$ 10.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4786-1200/98-1
Assunto: Indenização

LUIZ DE VARGAS THOMSEN

Nascido em 20/12/1920 em Cachoeira do Sul; funcionário do Serviço de Assistência Médica Domiciliar 
e de Urgência – SAMDU; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de março de 1964 
a abril de 1964 no Quartel do 13º Grupo de Artilharia de Campanha em Cachoeira do Sul, preso de 
31/03/1965 a 05/04/1965 no 3º Batalhão de Engenharia e Combate Conrado Bitencourt em Cachoeira 
do Sul; segundo o documento da CJM, incurso nos artigos 5, 9 e 11 da Lei 1802/53; não citou compa-
nheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jorge Alcery de Oliveira Rodrigues, Eloy da Silva Lisboa 
Neto e Alsione Vargas Vicente; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequên-
cias da prisão: problemas físicos, psicológicos e profissionais; pedido indeferido face ao não enquadra-
mento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 1671-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUIZ DOMINGOS SALVADOR

Nascido em 17/04/1939 em Sananduva; trabalhador autônomo e vereador; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso nos primeiros dias do mês de junho de 1964 no porão do Hospital São 
João Batista Sananduva; segundo requerente, preso com o objetivo de apurar sua participação no 
Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Alcindo Paiz, Valde-
mar Ficagna, Rodolfo Zenere e Vitório Zanin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização 
de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6411-1200/98-5
Assunto: Indenização

LUIZ ENILDO GREFF MACHADO

Nascido em 30/07/1958 em São Luiz Gonzaga; funcionário da Companhia Riograndense de Telecomu-
nicações; participou do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 10/04/1977 a 13/04/1977 
nas cidades de São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo e de 16/05/1977 a 14/05/1977 na cidade de São Luiz 
Gonzaga; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, enquadrado no art. 34 do Decreto Lei 
898/69 da Lei de Segurança Nacional; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Ildefonso Pulss Machado, Carlos Alberto Belivaqua Orling e Jauri Gomes de Oliveira; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão:  problemas físicos, psicológicos e profissio-
nais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2593-1200/02-0
Assunto: Indenização

LUIZ ERNESTO REIS QUARESMA

Nascido em 06/08/1948 em Cruz Alta; estudante; participou da Vanguarda Armada Revolucionaria Pal-
mares – VAR Palmares; preso de 24/04/1970 a 06/07/1970 no DOPS, durante esse período era levado 
a Ilha do Presídio para identificação de pessoas; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 14, 23, 
25 do Decreto-lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Airton Joel Frigeri, Orlando Michelli, 
José Ruaro e Valdir Bertolino; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, a discriminação sofrida em vários momentos de sua vida; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7008-1200/98-7
Assunto: Indenização

LUIZ EURICO TEJERA LISBOA  (falecido) 

Conhecido como Mário, Nelson Bueno, Lauro, Augusto, Mané, André, Gaúcho 
e Ico; nascido em 19/01/1948 em Porto União – SC; estudante; participou da 
Aliança de Libertação Nacional – ALN, Juventude Estudantil Católica – JEC,  Ação 
Popular – AP, Partido Comunista Brasileiro – PCB e Vanguarda Armada Revolu-
cionária Palmares – VAR Palmares; preso em 10/05/1968 por três semanas e em 
08/07/1968 por duas semanas no DOPS, além de diversas outras prisões citadas, 
embora sem precisão de datas; segundo requerente, Luiz Eurico foi preso por mo-
tivos políticos, sendo indiciado, após a prisão de maio de 1968, em IPM pela ten-
tativa de reabertura do Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos, por esse 
motivo foi condenado a seis meses de prisão; citou como companheiro de prisão, 
Cláudio Antônio Weyne Gutierrez; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a clan-
destinidade e o desaparecimento de Luiz Eurico; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia.
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Processo: 2936-1200/02-0
Assunto: Indenização

LUIZ GOMES MOREIRA

Conhecido como Luiz Louco; nascido em 26/08/1942 em Cruz Alta; estudante; participou do Partido 
Comunista do Brasil – PC do B; preso de março de 1965 a julho de 1965 na delegacia de Polícia do Exér-
cito de Porto Alegre; segundo Agência Brasileira de Inteligência, preso sob acusação de pichar muros 
e calçadas em campanha para a eleição de um líder esquerdista para o Diretório Acadêmico dos Estu-
dantes da UFRGS; citou como companheiros de prisão: Jorge Fischer, Dalmo, Aimoré Zoch Cavalheiro, 
Sergio Monteiro e Edu; indicou como testemunhas: Floriano Carlos Gomes de Azambuja e Gilberto 
Martins Santos; alegou ter sofridos sevícias e maus-tratos cometidos pelo tenente Jorge Andrade e 
pelo cabo Milton; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, além 
de ser impedido de assumir cargo em concurso público no qual foi aprovado; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 2877-1200/02-1
Assunto: Indenização 

LUIZ GONZAGA DA SILVA (falecido)

Nascido em 21/07/1899 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Grupo dos Onze; preso de 10/06/1964 a 20/06/1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi; 
segundo requerente, Luiz foi preso por ser acusado de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou com-
panheiros de prisão; indicou como testemunhas: Abrelino Sonza, Solemar de Sonza, Beate Sirlei Petry 
e Edith Sonza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo delegado Bohrer; mencionou 
como consequência da prisão, a mudança para o estado do Paraná; pedido foi indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6393-1200/98-7
Assunto: Indenização 

LUIZ GONZAGA VOGT RAMOS

Nascido em 28/11/1932 em Carazinho; médico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 19/04/1964 a 21/04/1964 na Delegacia de Polícia de Carazinho e de 21/04/1964 a 11/05/1964 
no DOPS e no SESME, após cumpriu prisão domiciliar até 02/06/1964; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Aldo Auri Shilichting e Eduardo Azam-
buja; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: depreciação de 
sua imagem por ser considerado inimigo da pátria e prejuízos profissionais; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6946-1200/98-5
Assunto: Indenização 

LUIZ GOULART FILHO

Nascido em 12/10/1950 em Porto Alegre; estudante; participou de uma dissidência do Partido Comu-
nista; preso por mais de 24 horas em 17/10/1968 no DOPS, preso de 12/12/1969 a abril de 1970 no 
DOPS e de maio a julho de 1970 no DOPS e no Presídio Central de Porto Alegre; segundo requerente, 
preso pela primeira vez quando realizava um comício relâmpago, na frente do colégio Júlio de Castilhos 
e preso pela segunda vez por distribuir panfletos contra a ditadura militar; citou como companheiros 
de prisão: Enéas Bazo Torres, Marco Sérgio Duarte da Silveira, Walter Bobsin, Sérgio Luiz Carvalho Lei-
te, Antônio Britto Filho, Carlos Alberto Tejera de Ré, Laerte Dornelles Meliga e Lauro Roque Goularte; 
indicou como testemunhas: Solón Eduardo Annes Viola, Maria da Graça Bulhões, Maria Luiza Jaeger, 
Maria Joaquina Carbunck Schissi, Sérgio Luiz Bittencourt e Flávio Gil Reis; alegou ter sofrido maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, além da impossi-
bilidade de prestar concursos públicos; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6877-1200/98-5
Assunto: Indenização 

LUIZ HERON ARAUJO (falecido)

Nascido em 29/07/1940 em São Francisco de Paula; advogado; participou da Vanguarda Armada Re-
volucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 1971 a 1973 no DOPS e posteriormente cumpriu 
prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como tes-
temunhas: Mário Chaves, João Antônio Cirne Lima e Silvio Andreotti; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Obervações: documentos oficiais.

Processo: 2790-1200/02-8
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

LUIZ JUCHINIEVISK (falecido)

Nascido em 20/08/1928 em Getúlio Vargas; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Grupo dos Onze; preso por cinco dias, de julho de 1964 a agosto de 1964, no presídio muni-
cipal de Iraí; segundo requerente, Luiz foi perseguido e preso por participar do Grupo dos Onze; citou 
como companheiro de prisão, Paulo Moretto; indicou como testemunhas: Paulo Moretto e José Pedro 
Flores; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino, pelo Sargento Ari 
e pelo Cabo Néri; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos 
financeiros e dificuldade de trabalhar em função dos problemas de saúde consequentes das agressões 
sofridas na prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2187-1200/98-0
Assunto: Indenização  (Antecedentes)

LUIZ KAYSER

Nascido em 02/07/1930 em São Sebastião do Caí; presidente do sindicato dos metalúrgicos; participou 
do Movimento Revolucionário Tiradentes – MRT; preso em 02/04/1964 no 5º BPM de Montenegro, 
em 05/04/1964 no DOPS, e posteriormente, em prisão domiciliar por seis meses, em 1970 durante 
o Congresso Nacional dos Metalúrgicos foi retirado do recinto e conduzido ao Quartel General dos 
Fusileiros Navais para prestar depoimento sobre o congresso e em 1975 foi retirado por policiais civis 
do congresso nacional de metalúrgicos que acontecia em Porto Alegre e levado ao Quartel do Exérci-
to para prestar depoimento; segundo documento da CJM, e foi incurso no artigo 24 da Lei 1802, de 
05/01/1953; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdemiro Orso, Adolpho 
Schuler Netto, Wilson Rosa Coutinho e Ernesto Arno Lauer; declarou não ter sofrido sevícias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos morais e financei-
ros; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6826-1200/98-3
Assunto: Indenização

LUIZ MAAS (falecido)

Nascido em 19/08/1943 em Três Passos; atividade profissional não identificada; participou do Grupo 
dos Onze; preso em meados de 1964 na cidade de Humaitá; segundo requerente, Luiz Maas foi pre-
so por pertencer ao Grupo do Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Walter Henrique Juelg e Sadi Marquezin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e sua esposa, pelos maus-tratos sofridos, abortou no 
sétimo mês de gestação; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4151-1200/98-3
Assunto: Indenização 

LUIZ MICHIELIN (falecido)

Nascido em 27/03/1916 em Caxias do Sul; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB; preso em 14/04/1965 no 3º RCM de São Gabriel; segundo documento da CJM, preso a fim 
de ser interrogado sobre a presença do coronel Jefferson Osório e do Sargento Alberi em São Sepé; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Catarina Rodrigues Botelho, Osvaldo Aires 
Pereira, Adelina de Lourdes Neves Pinto, Maria regina dos Santos Oliveira, Ila Lara Simões, Luiz Aires da 
Silva e Nora Terezinha Araújo; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas psicológicos, discriminação sofrida por parte dos amigos e da sociedade 
em geral, perda de oportunidades de negócios e a invasão de sua casa em diversas situações; pedido 
indeferido sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 1837-1200/02-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUIZ OSCAR DONAT MATZENBACHER

Nascido em 24/11/1947 em Porto Alegre; jornalista; participou da União Nacional de Estudantes – 
UNE; preso de 08/01/1971 a 11/01/1971 na Reitoria da UFRGS, de 29/04/1972 a setembro de 1972 
na OBAN, de setembro de 1972 a 01/12/1972 Presídio de Tiradentes e posteriormente em prisão 
domiciliar até 1973, tendo que se apresentar mensalmente à Auditoria Militar do Exército Brasileiro 
em Porto Alegre; segundo requerente, preso para averiguar a organização do movimento estudantil 
no Rio Grande do Sule das organizações de esquerda que militavam no meio universitário de Por-
to Alegre; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos 
profissionais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, carta, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 2816-1200/02-8
Assunto: Indenização

LUIZ PAULO RUSCHEL DAUDT

Nascido em 13/08/1951 em Porto Alegre; jornalista; participou do Partido Comunista do Brasil – PC 
do B; preso em 28/05/1972 no DOPS por aproximadamente uma semana; segundo requerente, pre-
so por ser considerado um elemento de ligação entre o PC do B e a Ação Popular Marxista Leninista; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Sérgio Luiz Bittencourt, Maria Helena 
Calixto, June Bittencourt e Álvaro Daudt; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6444-1200/98-9
Assunto: Indenização

LUIZ PIZZETTI

Nascido em 01/04/1924 em Criciúma – SC; operário; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 01/04/1964 a 10/04/1964 no Quartel do 3º Grupo de Canhões Automático antiaéreo 
de Caxias do Sul e no Quartel da Polícia Militar de Porto Alegre, e de 10/04/1964 a  15/05/1964 no 
SESME, e posteriormente permaneceu em prisão domiciliar, tendo que assinar o livro ponto primeira-
mente no Quartel de Caxias do Sul e posteriormente no Quartel da Brigada Militar; segundo documen-
to da CJM, incurso nos artigos 5, 9, 10, 12 e 17 da Lei n° 1802/53; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Cléia Luiza Pizzetti, Felipe Luiz Pizzetti e Aquiles Roberto Pizzetti; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
implicações no relacionamento familiar, prejuízos profissionais e dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.
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Processo: 6167-1200/98-6
Assunto: Indenização

LUIZ RENATO PIRES ALMEIDA (falecido)

Nascido em 18/11/1943 em São Sepé; estudante; participou 
da União Santamariense de Estudantes e da União Nacional 
dos Estudantes – UNE; preso de 10/02/1966 a 30/03/1966 
no Presídio da Ilha e no DOPS; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiro de prisão, Sargento Raymundo So-
ares; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e, devido as perseguições, 
a fuga para a Bolívia, onde entrou no Movimento do Exér-
cito da Libertação Nacional – ELN, utilizando o codinome 
Eugênio, sendo morto em 1970; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5582-1200/98-1
Assunto: Indenização

LUIZ ROCHA (falecido)

Nascido em 05/05/1924 em Passo Fundo; militar; não mencionou vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 17/11/1964 na cidade de Santa Maria; segundo documento da Secretaria de Justiça e 
Segurança de Passo Fundo, preso por motivos disciplinares; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências 
da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1º da Lei 
11.042/97.
Observações: documentos oficias. Nome do requerente na capa do processo: Ennedina Silav Rocha.

Processo: 5092-1200/98-2
Assunto: Indenização

LUIZ RODOLFO KACZYNSKI

Nascido em 16/04/1936 em Encruzilhada do Sul; ferroviário; sem vinculação partidária; preso de 
22/01/1966 a 29/03/1966 no DOPS de Santa Maria, de 29/03/1966 a 04/10/1966 e de 06/10/1966 
a 13/05/1967 no 3º R.O. 105 de Santa Maria; segundo requerente, preso por ter distribuído papéis 
considerados subversivos; citou como companheiro de prisão, Nadir Martins dos Santos; indicou como 
testemunhas: Noeli Oliveira Kaczynki, Ary Porto Alegre Pinto Fernandes, Leonel dos Anjos Oliveira, 
Jairo Mafiolete, Renan Kurtz, Tarso Genro e Jorge Monteci; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades profissionais; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 405

Processo: 2808-1200/02-1
Assunto: Indenização

LUIZ SAVIO VIEIRA LOGUERCIO

Nascido em 17/08/1951 em Bagé; estudante; sem vinculação partidária; o requerente não foi preso, 
porém alega ter ficado sob vigilância do DOPS de 1968 a 1979, devido as perseguições sofridas; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Benjamim 
Ferreira de Souza e José Carlos Duarte; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequên-
cias: problemas físicos, psicológicos, dificuldades para estudar e trabalhar; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5912-1200/98-1
Assunto: Indenização 

LUIZ VANCIN (falecido)

Nascido em 22/06/1921 em Lagoa Vermelha; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 no Presídio Municipal de Erechim; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiro de prisão, Alvino Formighieri; indicou como testemunhas: Bonifácio 
de Mattos, Alvino Formighieri e Primo Baratieri; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3639-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

LUIZ WALDEMAR BELTRAME

Nascido em 18/04/1932 em Lagoa Vermelha; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 08/05/1964 a 14/05/1964 no Presidio de Erechim; não consta motivo da prisão;  citou 
como companheiro de prisão, Napoleão João Baldissera; indicou como testemunhas: Zeferino Domin-
gos Tonial, Adolino Bonatto, Napoleão João Baldissera e Geraldo Vicente Tonial; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6671-1200/98-2
Assunto: Indenização

LUSARDO MOREIRA SIQUEIRA 

Nascido em 12/04/1930 em São Gabriel; bioquímico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de 09/04/1964 a 09/06/1964 no DOPS e no SESME, de 05/07/1964 a 
13/10/1964 no Sindicato Rural de Rio Pardo e, posteriormente, em prisão domiciliar por três meses; 
segundo documento da CJM, incurso nos artigos 11 e 24 da Lei 1802/53; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Vilmar da Luz Santana, Ari Bittencourt Marcolla e Cedaior Sperb 
Schwerz; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físi-
cos, psicológicos, o expurgo da função pública e ficou impedido de prestar serviços laboratoriais ao 
INPS; concedida indenização de R$ 20.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2980-1200/02-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

LUTHERO FAGUNDES

Nascido em 26/04/1925 em Uruguaiana; contador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em maio de 1964 no 2º Regimento de Cavalaria Mecanizada (2º RCMEC) em São Borja, não 
especificando o período, e em abril de 1968 no 7º Regimento de Cavalaria na cidade de Santana do 
Livramento, por aproximadamente quinze dias; segundo requerente, preso para que revelasse suas 
atividades como pessoa chegada ao ex-presidente João Goulart, inclusive sua relação com a política 
entre o Brasil e Argentina; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Roque Silva 
do Amaral; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psi-
cológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1º da Lei 
nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2657-1200/02-1
Assunto: Indenização

LUZARDO PRESTES DO CANTO

Nascido em 28/04/1925 em General Vargas; empresário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso em abril de 1964 na Delegacia de Polícia de Cacequi; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Telmo Farlei Ribeiro Antunes e Sadi Bitencourt; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, prejuízos financeiros; pedi-
do indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1º da Lei n.º 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3127-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MAILDE CRESQUI

Nascida em 12/07/1944 em Marília – SP; secretária; participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; 
presa de 13/12/1970 a fevereiro de 1971 no DOPS, transferida para o Presídio Madre Pelletier onde ficou 
presa até 14/06/1971 e posteriormente cumpriu prisão domiciliar até 19/07/1971, tendo que se apresentar 
diariamente à Auditoria Militar para assinar o livro ponto; segundo documento da CJM, presa por subver-
são; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Borges, Antônio Carlos Alberto 
Chagas e Carlos de Ré; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, perda do emprego e prejuízos materiais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo psiquiátrico.

Processo: 6023-1200/98-0
Assunto: Indenização

MAILDES ALVES DE MELLO

Nascido em 10/04/1928 em Júlio de Castilhos; policial militar e comandante da Guarda Municipal de 
Porto Alegre; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 05/04/1964 a 13/04/1964 
no Serviço de Intendência da Brigada Militar, de 13/04/1964 a 03/06/1964 no Colégio Paulo da Gama, 
durante sete dias, no mês de julho de 1966, no 1° BC. da Brigada Militar e de 02/11/1970 a 09/11/1970 
no 1° BC. da Brigada Militar; segundo requerente, preso sob acusação de ser chefe da subversão na 
capital, pois queriam que ele explicasse o plano subversivo, os treinamentos de guerrilha em Cuba e 
os estoques de armamento para golpear as instituições e instaurar uma República Sindicalista; citou 
como companheiros de prisão: Reginaldo Ives da Rosa Barbosa, João Alves Verlindo, Jacques da Rocha 
Motta, Emílio João Pedro Neme, Milton de Souza Quadros e Idelmar Mena Barreto; indicou como tes-
temunhas: Reginaldo Ives da Rosa Barbosa, João Alves Verlindo, Jacques da Rocha Motta, Emílio João 
Pedro Neme, Milton de Souza Quadros, Idelmar Mena Barreto, Arlindo Prola, Agnaldo Mario Olinto 
de Amorim, Nelson Amorelli Vianna, João Sales, José Pinto Escobar, José de Souza Antunes, Oswaldo 
Oliveira da Silva, Adil Athaides Borges, Plinio Ivar da Rosa e Darcy de Paiva Ethur; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, foi 
expurgado da Brigada Militar, teve dificuldades para conseguir um novo emprego e sofreu discrimina-
ção; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4808-1200/98-0
Assunto: Indenização

MANOEL ALCEBIADES RODRIGUES DA SILVA (falecido)

Nascido em 19/01/1922 em Guaíba; atividade profissional não identificada; participou do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB; preso de 21/10/1969 a 24/04/1970 no Presídio de Novo Hamburgo; segundo 
documento da CJM, incurso no art. 24 da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Evaristo Soares de Azeredo, Liane Klein, Aracy Dias Saldanha, João Saldanha Vas-
concellos, Francisca Saldanha e Leoveral Dias Saldanha; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e físicos que o levaram ao falecimento menos 
de três meses após a saída da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6701-1200/98-8
Assunto: Indenização

MANOEL ANTONIO LEMOS DA SILVEIRA

Conhecido como Telê e Antoninho; nascido em 03/11/1937 em São Borja; bancário; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso em várias ocasiões para depoimento no ano de 1964 e pre-
so também de 06/12/1964 a 02/01/1965 na cidade de São Borja; segundo requerente, preso porque 
os policiais queriam obter relatos sobre a ideologia revolucionária, subversão e comunismo; não ci-
tou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Osmar Almeida de Lima, Alberty Ganguilhet 
Mazzuco, Amândio Moraes do Amaral e Gastão Dornelles da Fonseca; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do em-
prego, prejuízos financeiros e exílio na Argentina; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6292-1200/98-6
Assunto: Indenização

MANOEL ANTONIO MALLMANN FILHO (falecido)

Nascido em 30/03/1909 em Lajeado; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so por cinco dias entre junho e julho de 1964, no Quartel do 5º RAM (atual 3º GACAP); não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Claudio Moreira 
Pacheco, Miramal de Mattos e José Salamoni; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e foi obrigado a se afastar da cadeira legisla-
tiva o que resultou em abalo econômico; pedido indeferido sob fundamento de ilegitimidade passiva 
“ad causam”. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5002-1200/98-6
Assunto: Indenização

MANOEL DA SILVA AIRES (falecido) 

Nascido em 21/12/1925 em São Sepé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 28/03/1965 a 16/05/1965 na cidade de Foz do Iguaçu e de 16/05/1965 a 26/05/1965 no 
Instituto de Menores de Porto Alegre e na Prisão Provisória da cidade de Curitiba; segundo documen-
to da Subsecretaria de Inteligência, incurso nas sanções do art. 3º da Lei n° 1.802/53, c/c o art. 33 do 
CPM; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Aires da Silva, Odilon Vieira, 
Valdetar Antônio Dorneles, Abrão Antônio Dornelles e João Batista Figueira; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e tornou-se 
alcoólatra devido as humilhações sofridas; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6596-1200/98-1
Assunto: Indenização

MANOEL DE SIQUEIRA

Nascido em 18/09/1935 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; pre-
so de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim e posteriormente de maio de 
1964 a novembro de 1964 em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: João Maria Camargo, Paulino Machado, Lourenço Colpani e Val-
demiro Angoneze; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: problemas físicos, psicológicos, danos morais e materiais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Manoel Siqueira.

Processo: 2859-1200/02-3
Assunto: Indenização

MANOEL LOPES DOS SANTOS (falecido)

Nascido em 10/08/1918; atividade profissional não identificada; não mencionou vinculação partidária; 
não consta o período da prisão e locais onde o requerente foi preso; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao 
não se enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5511-1200/98-6
Assunto: Indenização

MANOEL LUIZ VIEIRA DE SOUZA COELHO 

Nascido em 25/10/1940 em Pelotas; estudan-
te; participou do Partido Comunista do Brasil 
– PC do B; preso de 27/10/1965 a 16/11/1965 
no 9° RI em Pelotas e de 26/12/1974 a 
10/01/1975 no DOPS; segundo requerente, 
preso sob acusação de atentado a Lei de Se-
gurança Nacional; citou como companheiros 
de prisão: Jorge Frederico Stein, Renato Para-
dera, Getulio Dias, Antônio Ferreira Martins, 
Vicente Real, Valter Almeida e Juarez Reis; in-
dicou como testemunha, Tarso Genro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Nilo 
Hervelha; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, exílio em vários países, 
afastamento de sua cidade e família, sofreu discriminação e foi perseguido mesmo após sua absol-
vição, contribuindo para sua demissão da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte de jornal, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2545-1200/02-6
Assunto: Indenização 

MANOEL ODILON FONTELLA DORNELES

Nascido em 14/06/1955 em São Luiz Gonzaga; estudante e bancário; participou do Sindicato dos Ban-
cários; preso de 10/09/1979 a 23/09/1979 na cidade de Santo Ângelo; segundo requerente foi preso 
por ser um dos líderes da greve dos bancários; citou como companheiros de prisão: Ilton Severo e 
Portalete; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como con-
sequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do semestre na faculdade, rebaixamento 
do salário, vigilância constante pela Polícia Federal e discriminação; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6770-1200/98-8
Assunto: Indenização

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETTO (falecido)

Nascido em 22/08/1930 em Porto Alegre; autônomo; não mencionou vinculação partidária; preso por 
três vezes no mês de junho de 1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Vanario Reginatto, Paulo dos Santos, Pedro Cardoso dos Anjos, 
Eni Duarte Nunes, Alcides Aguinel Silveira e Leo da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; processo indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3330-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MANOEL PROCOPIO DE RESENDE

Nascido em 13/04/1938 em Resende Costa – MG; professor; sem vinculação partidária; preso de 
10/04/1968 a 18/04/1968 e de 01/09/1969 a 24/09/1969 no DOPS e de 24/09/1969 a 19/02/1970 no 
Presídio Central; segundo documento da CJM, incurso na Lei de Segurança nacional, art.38, inciso II do 
Decreto-lei 314/67; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Benno Dischinger, 
Nicolás Tato Roel, José Jacinto da Fonseca Lara, Jacques André Leon Marre e Hugo Victorino Santos; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicoló-
gicos e prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 20.0000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2345-1200/98-4
Assunto: Indenização

MANOEL RAIMUNDO SOARES (falecido) 

Nascido em 15/03/1936 em Belém – 
PA; militar; participou do Movimento 
Revolucionário 26 de Março – MR26; 
preso de 11/03/1966 a 13/08/1966 no 
Quartel da PE, DOPS e na Ilha das Pedras 
Brancas; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão: morte por 
afogamento, seu corpo foi encontrado com 
as mãos amarradas às costas, boiando no Rio Jacuí; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: recorte do jornal, correspondências, parte de livros. Nome na capa do processo Elizabeth 
Chalupp Soares.

Processo: 2142-1200/02-5
Assunto: Indenização 

MANOEL RECHIA (falecido)

Nascido em 06/08/1901 em Santa Maria; ferroviário; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB;  preso de 18/04/1964 a 21/04/1964 no Navio Canopus, de 22/04/1964 a 23/04/1964 no 6° BPM 
de Rio Grande e de 23/04/1964 a 31/05/1964 no SESME;  não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação e o abandono do estudo pelos filhos 
que tiveram de ajudar no sustento da casa; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 6820-1200/98-7 
Assunto: Indenização

MANOEL VASCONCELLOS VALIENTE 

Nascido em 16/09/1925 em Tapes; padre e professor universitário; sem vinculação partidária; preso 
de 09/11/1969 a 16/10/1970 no DOPS, DOPS/SP e no Presídio Tiradentes em São Paulo; segundo 
requerente, preso por ter hospedado em sua casa um perseguido político que estava sob sua proteção; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Osvaldo Leite, Isaac Ainhorn e 
Pedro Américo Leal; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, perdas morais, materiais, traumas psicológicos e o desligamento da Igreja; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, correspondências, recorte de jornal, parecer psicológico.
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Processo: 6793-1200/98-0
Assunto: Indenização

MANUEL LEMES ORTIZ DA LUZ

Nascido em 12/05/1943 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 12/08/1964 a 
28/08/1964 em Bom Retiro, município de Rio dos Índios; segundo requerente, foi vítima do movimento 
político de 1964 conhecido como Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Julião de Borba e João Antônio S. Müller; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, morais e dificuldades 
financeiras enfrentadas pela família; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo:  5669-1200/98-5
Assunto: Indenização 

MARCELINO SÓRIA CÂMARA

Nascido em 30/10/1934 em Barra do Quaraí; funcionário da Companhia Riograndense de 
Telecomunicações - CRT e presidente do Sindicato dos Telefônicos – RS; participou do Partido Comunista 
do Brasil – PCdoB; preso várias vezes entre o período de 1967 a 1969 no Palácio da Polícia em Porto 
Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Sérgio Amilcar Corvello Rodrigues,  João Baptista Aveline, Victor Douglas Nunez e Sabadino Jardim de 
Borba; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: afastamento do 
cargo de presidente do Sindicato e demissão da CRT; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6402-1200/98-6
Assunto: Indenização

MARCO ANTONIO ALMANÇO ANDRADES

Nascido em 28/10/1949 em Porto Alegre; artesão; sem vinculação partidária; preso de maio de 1970 
a julho de 1970 no Quartel da Brigada Militar de Três Passos; segundo requerente, preso por estar 
junto com seu amigo Washington Voltaire dos Santos; citou como companheiro de prisão, Washington 
Voltaire dos Santos; indicou como testemunhas: Paulo Roberto Vignatti e Ledi Suzete Andrades 
Dornelles; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: recorte de jornal.
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Processo: 6672-1200/98-5
Assunto: Indenização

MARCO ANTONIO BECKER 

Nascido em 05/04/1948 em Novo Hamburgo; estudante; sem vinculação partidária; preso em 
28/06/1968 a 30/06/1968 no Hospital de Pronto Socorro sob vigília de policiais militares; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Carlos Bastos 
Gomes e Lúcio Borges Barcelos; alegou ter sofrido sevícias; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e a perda de um mês de aula na faculdade, em decorrência de ter que 
se refugiar na zona rural de Novo Hamburgo na residência de seus pais; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo: 6981-1200/98-9
Assunto: Indenização

MARCOS ANTONIO DA SILVA KLASSMANN

Nascido em 06/09/1952 em Lajedo; microempresário; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB; preso em agosto e em setembro de 1976 no DOPS, além de outras diversas prisões que não 
mencionou datas e locais, e sua última prisão foi em 05/09/1978 no DOPS; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunha, Pedro Jorge Simon; alegou ter sofrido  sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, familiares e cassação do seu mandato; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5516-1200/98-0
Assunto: Indenização 

MARCO ANTÔNIO LIMA DOURADO

Conhecido como Tonho, Orlando, Elói e Armando; nascido em 13/10/1947 em Porto Alegre; estudante; 
participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 26/01/1971 a 14/04/1971 no DOPS 
e de 28/06/1974 a 05/05/1976 no DOPS, DOI-CODI, Presídio Central e 3°RCG III° Exército; segundo 
documento da CJM, incurso nos arts. 23, 24, 25, 28, 37, 39 incisos I e IV 42, 45 inciso I e 46 do Decreto-
lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Carlos de Ré, Carlos Borges e Bruno 
Cusinato; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, morais e a impossibilidade de assumir o 
cargo para o qual foi aprovado em concurso público; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal, parecer 
psiquiátrico. O nome do requerente na capa do processo: 
Mario Antonio Lima Dourado.
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Processo: 3016-1200/02-0
Assunto: Indenização 

MARCO ANTONIO LOGUERCIO COLARES

Nascido em 11/01/1944 em Bagé; atividade profissional não identificada; participou da Ação Popular 
Marxista Leninista – APML; o requerente não foi preso, porém sofreu perseguições pelos órgãos 
de repressão, tendo que fugir de Porto Alegre; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; não alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências:  
perseguições, dificuldades financeiras e problemas para conseguir emprego; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6614-1200/98-0
Assunto: Indenização

MARCOLINO GONÇALVES MARTINS (falecido)

Nascido em 06/02/1921 em Palmeira das Missões; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 02/04/1965 a 15/04/1965 na cidade de Três Passos; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas:  Amasilia Maria Vendruscolo 
Martins,  Dalton Ferreira Martins,  Luiz Gheller, Sylvia Irenna Ivanowski Pilau, Fortunato Santo Marcom, 
Matheus Vendruscolo e Maria Elesia Martins Patuzzi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; 
concedida indenização de R$  15.000,00.
Observações:  documentos oficiais.

Processo: 6558-1200/98-0
Assunto:  Indenização

MAREO JOSÉ MALHEIROS

Nascido em 14/12/1938 em Taquara; professor; participou do Movimento de Reforma Agrária e do 
Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola – CCTA; preso de 18/04/1975 a 06/09/1975 no DOI-
CODI em São Paulo; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Waldir Guimarães, Waldir Alcides Scheva, Helena Malheiros, José Adelar dos Santos e 
Neusa Maria Carvalho; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: o impedimento para exercer suas atividades no magistério por 18 anos, problemas psicológicos, 
financeiros e familiares, constrangimento de todas as espécies e discriminação; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; 
negado provimento ao recurso.
Observações:  documentos oficiais, fotografia.
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Processo: 6700-1200/98-5
Assunto: Indenização

MARIA CELESTE MARTINS

Nascida em 24/05/1942 em Caxias do Sul; funcionária do Ministério do Interior; participou da Vanguarda 
Popular Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; presa de setembro de 1970 a março de 1972 
na OBAN, DOPS e Presídio Tiradentes em São Paulo e de abril de 1972 a agosto de 1973 no DOPS e no 
Presídio Madre Peletier em Porto Alegre; segundo requerente, presa sob acusação de participar de 
um assalto em Porto Alegre; citou como companheiros de prisão: Carlos Araújo, Leane Almeida, Léia 
Schacher, Zilá e Vera Stringhini; indicou como testemunha, Carlos Araújo; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a demissão 
do Ministério do Interior por exigências do SNI; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6936-1200/98-3
Assunto: Indenização

MARIA CELESTINA DUTRA

Nascida em 13/08/1929 em Pelotas; técnica em educação florestal; sem vinculação partidária; presa de 
06/11/1964 a janeiro de 1965 em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e demissão do serviço público com base no AI n°1; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; 
pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 

Processo: 6897-1200/98-9
Assunto: Indenização

MARIA CLARA SILVEIRA DORNELLES

Nascida em 16/02/1935 em Santiago; estudante; sem vinculação partidária; presa de 10/03/1970 a 
23/03/1970 no Hospital Militar de Santa Maria; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, 
incursa no art. 42 da Lei n°1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Jefferson Gomes da Silveira, Olgy Krebs, Clotilde Jornada Krebs, Celina Dornelles Barcelos, Olga Vargas 
Dorneles, Lizabel Barcellos Guazzelli, Tito Becon, José Gabriel Silveira Costa, Ana Maria Beccon Saraiva 
e Mari Gindri; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, financeiros, discriminação no trabalho e nas relações sociais; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações:  documentos oficiais. O nome do requerente na capa do processo: Maria Clara Dorneles.
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Processo: 7006-1200/98-1
Assunto: Indenização

MARIA DA CONCEIÇÃO BASSON FERRAZ (falecida)

Nascida em 22/11/1928 em Sete Lagoas -MG; professora; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; presa de junho de 1964 a agosto de 1964 em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiras de prisão; indicou como testemunhas: Rita de Cássia Basson Ferraz, Milton Vieira 
Vianna, Mussulini Machado Dell’Aglio, Zilda Dutra Valle, Vitor Silveira Valle, Luis Carlos Dell’aglio e 
Algir Lorenzon; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, prejuízos sociais da família e seu pai perdido o emprego; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo:  6758-1200/98-6
Assunto: Indenização

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DUTRA

Nascida em 28/04/1937 em Dom Pedrito; professora; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; presa de 23/02/1965 a 28/02/1965 no Hospital Militar de Bagé e em 10/10/1970 no 14 RC de 
Dom Pedrito; segundo requerente, presa para que revelasse onde estava o seu marido e o seu pai, pois 
ambos eram perseguidos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Carlota Dutra Martins e Élida Corrêa Martins; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas profissionais; concedida indenização de R$  5.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 2962-1200/02-4
Assunto: Indenização

MARIA DENISE LUNARDINE DO AMARAL

O processo é referente a prisão de ROQUE SILVA DO AMARAL, pai de Maria Denise Lunardine do Amaral. 
Segundo a requerente, o sofrimento pela prisão do pai e pelas constantes transferências de postos de 
trabalhos estendeu-se aos filhos. Alega ter sofrido dano psicológico por conta desse fatos. Pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
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Processo:  6428-1200/98-6
Assunto: Indenização

MARIA ELISABETH GRIMBERG

Nascida em 19/04/1949 em Porto Alegre; professora; sem 
vinculação partidária; presa de 29/03/1977 a 07/04/1977 
no DOPS e na Polícia Federal em Porto Alegre; segundo 
requerente, preso pois estava ligado à visita que realizou a 
Luis de Miranda; citou companheiros de prisão: Tetê, Marlova 
Canabarro, Jussara Assunção, Ana Tereza e Luis de Miranda; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, danos profissionais e dificuldade em atender aos 
prazos da conclusão de seu mestrado; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações:  documentos oficiais, jornal, revista.

Processo: 2597-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

MARIA HELENA CALIXTO 

Nascida em 12/08/1952 em Carazinho; estudante; participou do Partido Comunista do Brasil – PC do B; 
presa por um dia no mês de abril ou maio de 1970 no DOPS; segundo requerente, presa para prestar 
interrogatórios a respeito de Jair de Moura Calixto que foi participante do movimento sem-terra e 
exilado político; citou como companheiros de prisão: Juarez Wolf Verba e Olinto Gabriel Lovato; indicou 
como testemunhas: Carlos Alberto Tejera De Ré, Luiz Paulo Daudt, Maria Inês Falcão e Juarez Wolf 
Verba; alegou ter sofrido sevícias; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
sensação de ser perseguida e perda da memória; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6546-1200/98-2
Assunto: Indenização

MARIA LUIZA JAEGER

Nascida em 09/05/1951 em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; participou da Ação 
Popular – AP; presa durante um dia no mês de maio de 1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Paulo Logercio, Sérgio Luiz Bittencourt 
e Ariosto Jaeger; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido 
indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7044-1200/98-3
Assunto: Indenização

MARIA REGINA JACOB PILLA

Conhecida como Vânia, Carmem e Neneca; nascida em 24/08/1946 em Porto Alegre; estudante; 
participou do Partido Operário Comunista – POC; presa em 1975 na Argentina, não especificando data 
e nem local da prisão; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incursa nos arts. 14 e 42 
do Decreto-Lei n° 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias; mencionou como consequências da prisão: exílio em Paris – FR, Chile e depois em 
Buenos Aires – AR, dificuldade de reinserção no mercado de trabalho; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. Nome da requerente na capa do processo: Maria Regina Pilla.

Processo: 6935-1200/98-0
Assunto: Indenização

MARIA STEIN GOULART (falecida)

Nascida em 17/01/1911 em São Borja; atividade profissional não identificada; participou do Grupo dos 
Onze; presa durante o ano de 1964, passando pelas cidades de Santa Maria e Bagé, sem especificar 
data ou local; segundo documento da CJM, incursa no art. 24 da Lei de Segurança Nacional, combinado 
com o art. 33 do Código Penal Militar; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2836-1200/02-1
Assunto: Indenização

MARILENE DA SILVA LEMOS (falecida)

Nascida em 1946; do lar; sem vinculação partidária; a requerente não foi presa, porém foi vigiada e 
perseguida pelos agentes do DOPS, devido ao seu marido ser um preso político; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Ivanir dos Santos, Carlos Alberto Borges Lemos, Margarete 
Forlin e Dione Lisete Lemos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos, perseguições, constrangimento social e dificuldades de conseguir 
emprego para sustentar sua família; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3295-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MARILENE DE SOUZA

Nascida em 15/01/1945 em Porto Alegre; comerciária; participou do Movimento Revolucionário 26 
de Março – MR26; presa de 10/04/1970 a 05/05/1970 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Dario Viana dos Reis e Ângelo; indicou como testemunhas: Paulo 
Roberto Frank, Carlos Alberto Frank, Dario Viana dos Reis e Helio Minuto; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a perda do 
emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 4278-1200/98-4
Assunto: Indenização (Revisão)

MARILIA VITORIA DA SILVA

Nascida em 18/01/1943 em Porto Alegre; comerciária; não mencionou vinculação partidária; 
requerente foi presa, porém alega que esteve sob a contínua vigilância da Brigada Militar, em razão da 
prisão de seu marido; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nelson Amorelli 
Viana, Otávio Tomazzi Filho, Maildes Alves de Mello e Reginaldo Ives da Rosa Barbosa; declarou não 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência, problemas psicológicos; pedido 
indeferido por falta de amparo legal à pretensão inicial, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais, laudo psicológico, laudo médico.

Processo: 6293-1200/98-9
Assunto: Indenização

MARINES ZANDAVALI GRANDO

Conhecida como Helena; nascida em 13/08/1947 em Soledade; estudante; participou do Partido 
Operário Comunista – POC; presa de 11/08/1971 a, aproximadamente, 20/09/1971 no DOPS; 
segundo requerente, presa por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Eunice Einloft, Nelson Danilevicz, Rosane Maria Gomes da Silva, Maria Jandira Cunha, 
Cristiano Roberto Tatsch e Adelaide Grando Delgado Ramos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos 
cometidos por Nilo Hervelha e Pedro Seeling; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, perda do emprego e do convívio familiar e social; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, laudo médico.
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Processo: 1669-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MARINHO KERN (falecido)

Nascido em 24/10/1914 em Lageado; bancário; 
participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso de 01/04/1964 a 13/05/1964 na cidade 
de Erechim, de 13/05/1964 a julho de 1964 no 
SESME e de 07/05/1969 a 07/05/1971 na Unidade 
Militar em Santa Maria e no Presídio Público de 
Pinheiro Machado; segundo requerente, Marinho 
foi preso por ter distribuído um panfleto que tecia 
críticas ao governo do RS e aos problemas sociais 
inerentes; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marcia de Miranda Kern 
Fehlauer, Sérgio da Costa Franco, Jerônimo Nawroski, Saulo Kameneff, Norma Jacy Tedesco de Marchi, 
Sylvino Aurélio de Marchi, Hermes Alberto Schenato e Fernando T.; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízo econômicos;  
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, partes de livro, panfleto.

Processo: 1984-1200/02-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MARINO BELISSIMO DE AZAMBUJA (falecido)

Nascido em 01/09/1929 em General Câmara; mecânico de avião; sem vinculação partidária; preso 
de 23/04/1964 a 17/05/1964 no Presídio de Canoas, e posteriormente esteve em prisão domiciliar 
durante um ano tendo que comparecer diariamente na Delegacia de Polícia de Canoas para assinar 
livro ponto; segundo requerente, Marino foi preso por ser simpatizante de Brizola e apoiar o PTB; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Juarez Viana Azambuja, Cléia Fagundes 
Couto, Itacir Rodrigues da Silva e Amaro Faleiro Lucas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos profissionais; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6727-1200/98-8
Assunto: Indenização

MARIO BASSO

Nascido em 08/03/1932 em Erechim; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 12/05/1964 no Posto de Polícia Rural de Planalto e solto no mesmo dia, passando a assinar 
diariamente o livro ponto; segundo requerente, preso por pertencer ao Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Willy Valdelirio Picolotto e Argemiro Pereira da 
Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e a perda do seu filho, no nono mês de gestação de sua esposa; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, diploma.
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Processo: 6831-1200/98-1
Assunto: Indenização

MARIO CÂNDIDO LENA (falecido) 

Nascido em 1909; professor; participou do Grupo dos Onze; preso por um dia em meados de 1964 
na cidade de Humaitá; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunha, Pedro Soares de Almeida; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Mario Candino Lena.

Processo: 6519-1200/98-5
Assunto: Indenização

MARIO CORTES PINHEIRO (falecido)

Nascido em 22/03/1928 em Ijuí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
março de 1964 a julho de 1964 na cidade de Crissiumal e de julho de 1964 a agosto de 1964 na cidade 
de Palmeira das Missões; não conta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Manoel Gonçalves de Oliveira, Thomas Alfredo Vergutz, Pedrolino Ferreira da Cruz, 
Osvaldo Ferreira de Godoy, Elemar Cortes Pinheiro, Vitório Casagrande, Mariano Porto Pinheiro, Olidio 
de Paulo Ferraz e Doraci Antônio Ferraz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2760-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MARIO LOPES FONTOURA (falecido)

Nascido em 28/11/1920 em Santiago; comerciante; não mencionou vinculação partidária; preso 
de 15/04/1964 a agosto de 1964 na cidade de Itaqui; segundo documento da Subsecretaria de 
Inteligência, incurso nos artigos 5° e 9° da Lei n°1.802/53; citou como companheiros de prisão: José 
Carlos Lacerda Lopes, Bernardo Dutra Araújo, Perci Penalvo, Paulo Fernando Gudolle Dias, Alceu 
Cunegatto Marques, Gil Cunegatto Marques, Hidenburgo de Almeida Flores e Haroldo Monteiro Piffero; 
indicou como testemunhas: Hindenburgo Almeida Flores, José Carlos Lacerda Lopes,  Paulo Fernando 
Gudolle Dias e Valmir José Zanini Manente; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, abalo moral e prejuízos financeiros; pedido 
indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Nelci 
de Medeiros Fontoura.
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Processo: 2443-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MARIO MARCHIORI DE MOURA

Nascido em 31/05/1927 em Nonoai; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 12/05/1964 durante algumas horas na PM de Planalto e de 13/05/1964 a 18/05/1964 no 
Presídio de Erechim; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou 
como companheiros de prisão: Avelino Reginato, Fridolfo Rower, Dileto Pavan, Setembrino Damin, 
Ariosto Damin, Lino Cortese e Ernesto Zanon; indicou como testemunhas: Idilio Zamin, Adelir José 
Pavan, Argemiro Pereira da Silva, Mario Basso, Avelino Reginatto e Willy Valdelirio Picolotto; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, diploma.

Processo: 4113-1200/98-1
Assunto: Indenização

MARIO SEIXAS AURVALLE

Nascido em 17/07/1919 em Porto Alegre; advogado e professor universitário; sem vinculação 
partidária; preso de 10/10/1972 a 11/10/1972 no SSP de Porto Alegre; segundo requerente, preso por 
acompanhar Altair de Lemos no DOPS; citou como companheiro de prisão, Altair de Lemos; indicou 
como testemunhas: Amadeu de Almeida Weinmann e Carlos Saldanha Legendre; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente no art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6030-1200/98-3
Assunto: Indenização

MARIO VERISSIMO NOGUEIRA (falecido)

Nascido em 16/04/1919 em Lagoa Vermelha; sargento; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 27/10/1964 a 09/11/1964 na fazenda da Brigada Militar em Santa Maria; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: isolamento social, constrangimento 
e dependência alcoólica; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Mario Verissimo 
Negueira.
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Processo: 6942-1200/98-4
Assunto: Indenização

MARLOVA DE SOUZA CANABARRO

Nascida em 29/11/1951 em Santana do Livramento; estudante; não mencionou vinculação partidária; 
presa de 13/01/1971 a 23/01/1971 e de 23/03/1977 a 07/04/1977 no DOPS; segundo documento da 
CJM,  incursa nos artigos 13 e 14 do Decreto-Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: Evaristo 
Kruel e Horácio Goulart; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2702-1200/02-7
Assunto: Indenização

MARTIM CASTILHO

Nascido em 19/02/1939 em Santiago; jornalista; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso por três dias em fevereiro de 1963 no Departamento de Polícia Civil de Porto Alegre e 
por seis dias entre dezembro de 1964 e janeiro de 1965 no Departamento de Polícia Civil de Porto 
Alegre; segundo requerente foi preso por motivos políticos; citou como companheiro de prisão, 
Manoel Guaragna; indicou como testemunhas: Manoel Guaragna, Bernardo Goth, Ibsen Pinheiro, 
Lauro Hagmann, Pedro Simon, Telmo Thompsom Flores, Fernando Henrique Cardoso, Rosa Maria 
Mallet Balbé, Laila Lontra Pinheiro, Pedro Montezuma Pacheco Prates e Moacir dos Santos Freire; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, 
psicológicas e perseguição política, o que prejudicou na sua vida profissional; pedido indeferido face 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, 
aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, fotografias.

Processo: 6858-1200/98-4
Assunto: Indenização

MARTIM NICOLA TORRE (falecido)

Nascido em 11/11/1911 em Uruguaiana; alfaiate; sem vinculação partidária; preso de julho de 1972 
a agosto de 1972 em Porto Alegre; segundo requerente, Martim foi preso por suspeita de conter 
informações sobre o Coronel Napoleão Gabriel Tigre, que tinha uma empresa de transportes da qual 
apresentava irregularidades; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eneida 
Torre Dambrós, Ventura Macedo Martinez, Suely Suelma Nunes Martins, Maria Gelsi Colona Torre e 
José Vicente Colona Torre; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6625-1200/98-4
Assunto: Indenização

MARTIN BRUNO MENCHEN

Nascido em 16/09/1943 em Santa Cruz do Sul; estudante; sem 
vinculação partidária; preso de 01/06/1964 a 05/06/1964 no SESME, 
posteriormente em prisão domiciliar tendo que se apresentar 
diariamente para assinar o livro ponto no DOPS; segundo requerente, 
preso por motivos políticos; citou como companheiro de prisão, 
Rui Sulzbacher; indicou como testemunhas: Ivo Schneider e Rui 
Sulzbacher; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: prejuízo nos estudos acadêmicos, 
rejeição social e impedimento de tirar passaporte com fins de 
estudar no exterior; concedida indenização de R$ 20.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, foto.

Processo: 2786-1200/02-2
Assunto: Indenização 

MARTIN JOSÉ FELIPETTO (falecido)

Nascido em 18/06/1927 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de julho de 1964 a agosto de 1964 na Delegacia de Planalto, posteriormente em prisão domiciliar 
tendo que se apresentar diariamente, por um período de 30 a 40 dias, para assinar o livro ponto; 
segundo requerente, Martin foi preso por motivos políticos; citou como companheiros de prisão: 
Ângelo Santin, Armando Antônio Giacobo e Itacir Capelari; indicou como testemunhas: Irma Filipetto, 
Armando Antônio Giacobo, Itacir Capelari e Ângelo Santin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, problemas de saúde, prejuízos profissionais 
e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2842-1200/02-2
Assunto: Indenização

MATHIAS LEMES (falecido)

Nascido em 01/07/1954 em Rio Pardo; ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 1964 na Delegacia de Rio Pardo e transferido para o 8° Regimento de Infantaria Motorizada. 
de Santa Cruz do Sul, posteriormente em prisão domiciliar tendo que se apresentar durante um ano na 
delegacia de polícia de Rio Pardo, tendo sido várias vezes detido neste período; segundo documento da 
CJM, incurso no art. 15 da Lei 1802/65; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Luiz Augusto Rodrigues, Luiz Alberi Carneiro Teixeira e Luzardo Moreira Siqueira; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: reclusão política e social, e a sua 
aposentadoria compulsória, que levou o requerente a ter prejuízo econômico; concedida indenização de 
R$ 10.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. 



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 425

Processo: 2705-1200/02-5
Assunto: Indenização

MAUÁ BENJAMIM DA COSTA FERREIRA (falecido)

Nascido em 28/03/1926 em São Borja; vereador; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso por cinco dias entre dezembro de 1964 e janeiro de 1965 no Posto da Brigada Militar e no 
Quartel da 2°RC MEC de São Borja, por sete dias entre dezembro de 1966 e janeiro de 1967 no Quartel 
da 2°RC MEC de São Borja, por dois dias em setembro de 1968 no Quartel da 2°RC MEC de São Borja 
e por três dias em março de 1969 no Quartel da 2°RC MEC de São Borja; segundo requerente, Mauá 
foi preso por razões políticas; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ney 
Duarte do Amaral, Benjamim Silva Lescano e Dino Aldir Nascimento Lopes; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo psicológico e a renúncia do seu cargo 
de vereador; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  5496-1200/98-6
Assunto: Indenização

MAURO PEREIRA CALOY (falecido)

Nascido em 27/04/1915 em Porto Alegre; tenente-coronel; não mencionou vinculação partidária; 
preso de 01/04/1964 a 08/09/1967 em local não identificado e posteriormente permaneceu em prisão 
domiciliar tendo que se apresentar semanalmente no DOPS, não especificando o período; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: expulsão da Brigada Militar, foi 
impedido de sair do país, desenvolveu depressão, problemas psicológicos e sua família passou por 
dificuldades financeiras e morais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais; recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 5184-1200/98-4
Assunto: Indenização

MENEDIR ANTÔNIO ENCARNAÇÃO

Nascido em 02/11/1958 em Tenente Portela; estudante; sem vinculação partidária; preso de 
09/04/1977 a 10/04/1977 na Delegacia Regional de Santo Ângelo; segundo documento da CJM,  
incurso nos arts. 34,39, III, 45, V, do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Milton José da Encarnação, Jauri Gomes de Oliveira, Flávio José Bettanin e José 
Luiz da Cunha Pacheco; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego, preconceito social e a mudança para outra 
cidade; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, partes de livro, jornal.
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Processo: 0886-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MIGUEL GOMES 
Nascido em 02/06/1923 em Rio Grande; ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 03/04/1964 a 08/04/1964 no DOPS, de 09/04/1964 a 21/04/1964 no navio Canopus em 
Rio Grande, de 22/04/1964 a 24/04/1964 no Quartel da Brigada e de 25/04/1964 até 29/04/1964 no 
SESME; segundo requerente, preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Valdomiro Rocha Lima,  Antônio Nailem Espíndola, Valdo Veiga de Lima, Duilho 
Calgagno, Luiz Magroski e Vandir Vieira da Rosa; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documento oficial, parte de livro, jornal.

Processo: 3249-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MIGUEL PAIANI DURÃO (falecido)

Nascido em 16/05/1933 em São Luiz Gonzaga; comerciante; participou do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB; preso de setembro de 1969 a 31/01/1970 na cidade de São Borja e de 31/01/1970 
a 18/02/1972 na cidade de Santa Maria; não consta motivo da prisão; citou como  companheiros de 
prisão: Dino Aldir do Nascimento Lopes e Amândio Moraes do Amaral; indicou como testemunhas:  
Dino Aldir do Nascimento Lopes, Amândio Moraes do Amaral, Tarso Fernando Herz Genro e Rosalina 
Nunes Durão; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
perseguição e morte do requerente, o que deixou sua família sem amparo financeiro; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2995-1200/02-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MIGUEL VIEIRA DO PRADO (falecido) 

Nascido em 16/12/1903 em Passo Fundo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 21/04/1964 no Presídio de Erechim; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Nardi, Casanova e Mello; indicou como testemunhas: Waldir Roque Nardi, 
Ernesto Ferreira Terres, Alcides Capoani, Sergio Arnaldo Franceschi e Ernesto Schvartz; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: afastamento do seu trabalho 
na agricultura, o que desencadeou na perda de clientes levando o requerente a sofrer problemas 
financeiros, hostilidade social e depressão; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais; recorte de jornal.
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Processo:  4227-1200/98-2
Assunto: Indenização

MIGUEL VIUSTOU GOLOBIESCK MASLAK 

Conhecido como Luciano, Lúcio e Vicente; nascido em 
01/11/1943 em Guaíba; engenheiro agrônomo e professor; 
participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB, da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares e da Vanguarda 
Popular Revolucionária – VPR; preso de 27/01/1971 a 30/04/1971 
no DOPS, de 30/04/1971 a 22/08/1971 no 7° Regimento da 
Cavalaria de Alegrete e de 22/08/1971 a 28/01/1972 na Ilha 
do Presídio em Guaíba; segundo documento da CJM, incurso 
nos arts. 23, 24, 25, 39, n°I e IV, 42 do Decreto Lei 898/69; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Leopoldo Pedro Feldens, Luis Carlos 
Dametto, Jaime Ricardo Teixeira Maluf e Arrenius Igor Bettiol; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo:  2860-1200/02-0
Assunto: Indenização
 
MILITÃO DA SILVA NETTO (falecido)

Processo sem dados para elaboração do verbete. Pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 5457-1200/98-1
Assunto: Indenização

MILTO ADAMI

Nascido em 17/11/1936 em Maximiliano de Almeida; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso em 09/05/1964 e posto em liberdade no mesmo dia, na cidade de Maximiliano 
de Almeida; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Pedro Panho, Deoclésio Plínio Barancelli e Bonifácio de Mattos; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, necessidade de atendimento médico pelos maus-
tratos sofridos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 
1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 6277-1200/98-6
Assunto: Indenização

MILTON OLIVEIRA ARÉBALO

Nascido em 03/09/1928 em Alegrete; trabalhava na produção canavieira; participou do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB; o requerente não foi preso, porém sua casa em Alegrete era vasculhada a 
todo instante e temia estas represálias; não consta motivo de prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Quintino Orides da Silveira e Manoel Camargo de Carvalho; declarou não 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências: problemas físicos, psicológicos e 
a morte de seu filho ainda jovem;  pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, livro.

Processo: 3309-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MOACIR ELLI

Nascido em 01/12/1931 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 20/04/1964 a 
15/05/1964 no I° Saltinho Bela Vista; segundo requerente, preso e obrigado a integrar o Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Otacílio Granville, Lauro 
Rodrigues da Silva e Deodato Antônio Del Col; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4884-1200/98-4
Assunto: Indenização

MOACY BIZARRO DA ROZA (falecido)

Nascido em 22/07/1915 em Taquari; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 28/05/1964 a 
29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Tristão Antonio de Mattos e Dalmiro da Rosa; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4660-1200/98-3
Assunto: Indenização

MODESTO MAGRI

Nascido em 12/01/1922 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de maio de 1964 a julho de 1964 na cidade de Nonoai; segundo requerente, por 
ser um dos organizadores do Grupo dos Onze e por ser comunista; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Genuino Barella, Irineu Domingos Linhares, Silas Machado de Mello, Dileta 
Poglia, Mario Rossett e Ilo de Araujo Pinto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos financeiros, visto que sua lavoura foi 
abandonada naquele ano; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n°11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3184-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MOISES FREITAS ARRUDA

Nascido em 26/06/1940 em Passo Fundo; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso de 06/03/1967 a 05/04/1967 no antigo 3° BPM; segundo requerente, preso para 
obterem declarações acerca de armamentos escondidos em Santa Catarina, informações que o preso 
desconhecia; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Flávio Bucorne e Luís 
Gomes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e trauma familiar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo médico.

Processo: 4650-1200/98-1
Assunto: Indenização

MOISES LEMES DOS SANTOS

Nascido em 11/07/1916 em Nonoai; agropecuarista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de maio de 1964 a julho de 1964 no Destacamento de Nonoai; segundo 
requerente, preso por ser suspeito de participar do Grupo dos Onze; citou como companheiro de 
prisão, Ferdinando Bringhenti; indicou como testemunhas: Flamino Gosch, Ferdinando Bringhenti, 
Angelo Carlos Bedin e Ilo de Araújo Pinto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97, pedido de revisão, concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2867-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

MORELLI MONTICELLO (falecido)

Nascido em 02/09/1926 em Três Passos; atividade profissional não identificada; participou do Grupo 
dos Onze; preso por um dia, no ano de 1964, no Clube da cidade de Humaitá; segundo requerente, 
Morelli foi preso devido aos policiais não terem encontrado as armas que procuravam em sua casa; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Medina Bandeira, Kurt Krupp, Brandão 
Antonio Maria, Milton Steinhorst e Waldemar Batista; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação e exclusão social; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4668-1200/98-5
Assunto: Indenização

MORGADO INACIO FELIPE GUTIERREZ ASSUMPÇÃO

Nascido em 12/08/1938 em Porto 
Alegre; advogado; participou do 
Grupo dos Onze; preso de 24/08/1964 
a novembro de 1964 no SESME e em 
1970 no DOPS; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, 
preso por participar de reuniões cujos 
assuntos tratados faziam referência 
ao lançamento de “Molotov” em 
diversos locais da cidade; citou como 
companheira de prisão, Carin Boeira 
Faedrich; indicou como testemunhas: 
Claudio Antonio Weyne Gutiérrez, 
Waldemar B. Dos Santos, Eni Talua 
Tosca de Freitas e Evita Nunes Costa; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos cometidos pelo Major Átila e 
pelo Delegado Firmino; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, partes de livro, jornal. Nome do requerente 
na capa do processo: Morgado Inacio Gutierrez Assumpcao.
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Processo: 0519-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

MORVAN AZEVEDO

Nascido em 26/02/1927 em Santo Ângelo; auxiliar de almoxarifado; participou do SINDIPETRO; preso 
de 25/05/1964 a 28/06/1964 no SESME, em 06/12/1964 na Penitenciária Estadual e de 07/12/1964 
a 18/12/1964 no DOPS; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso por participar 
de atividades subversivas dentro da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), além de ser citado como 
militante e contribuinte do Partido Comunista Brasileiro (PCB); citou como companheiros de prisão: 
Tapir Rocha, Carlos Araújo, Lauro Haggeman, Antenor Baptista, Jorge Krieger de Mello, Milton Cerres 
Rodrigues, Indio Braum Vargas, Carlos Gonçalves, Sereno Chaise, Floriano Maia D’Avila, Lamaisom 
Porto, João Ganso e Joaquim José Felizardo; indicou como testemunhas: Eligio Albino Meneghetti, 
Brasil Antônio dos Santos, Dirney Alves Ribeiro, José Eray Martins e Silva, Harry Zencke, Pedro de 
Arbuez Martins Alvarez, Rafael Severo Lagrela, Raul Ignácio Gomes Cardoso, Antenor Baptista, 
Judith Brasil Ramos, Arlindo Monteiro, Cléo Penha dos Santos, Antônio do Nascimento Feijó, Vicente 
Postiglioni Neto, Floriano Fidelis de Souza Soares, Corália de Villeroy, José Luiz dos Santos e Herminio 
José de Vargas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, invasão de sua casa 
e sua filha acabou adquirir problemas mentais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, laudo médico.

Processo: 3682-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NABOR GREENHALGH ROBAINA MENESES 

Nascido em 11/07/1936 em Bagé; funcionário do jornal Última Hora; sem vinculação partidária; preso 
de 08/04/1964 a 24/06/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: João Bosco Abero, Ilka Pegas Mendes, Niza Terezinha Barreiro 
Correa e Ademir Floriano Nunes Meneses; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego e foi hostilizado 
socialmente; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, parte de livro, fotografia.

Processo: 6933-1200/98-5
Assunto: Indenização

NADIR WICHINETT MACHADO

Nascido em 17/04/1930 em Porto Alegre; capitão da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 13/04/1964 a 23/04/1964 no 3° Batalhão de Polícia Militar e de 23/04/1964 
a 30/05/1964 no Presídio do Partenon; segundo requerente, preso sob acusação de ser subversivo; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Osmar Adir dos Santos e Renato Vila 
Nova; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e dificuldade para conseguir emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais, laudo médico.
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Processo: 2501-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NADIR ZABOT 

Nascido em 03/03/1936 em Palmitinho; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; segundo requerente, 
preso para prestar depoimento sobre o Grupo dos Onze, principalmente pelo envolvimento político 
nas eleições de 01/11/1963 e pelo engajamento com Leonel Brizola; citou como companheiros de 
prisão e testemunhas: Santo Piaia e Livino Scatoliin; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a mudança de cidade por conta das 
humilhações que sofreu; concedida indenização de R$ 5.000,00; pedido de revisão, aceito provimento 
ao recurso, concedia indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6971-1200/98-7
Assunto: Indenização

NADISLAU DA SILVA SANTOS

Nascido em 03/10/1938 em Cacequi; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso de fevereiro a março de 1965 em Passo Fundo; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares, trauma da perda de um 
filho, perdas materiais e constante ameaça de perder o seu emprego; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6376-1200/98-1
Assunto: Indenização

NAIR TOCHE FERNANDES

Nascida em 12/06/1918 no Uruguai; do lar; sem vinculação partidária; presa de novembro de 1964 
a 22/12/1964 no DOPS e no SESME; segundo requerente, presa sob acusação de manter relação 
com Brizola e de guardar armamento; citou como companheiros de prisão: José Maurício Fernandes, 
Firmino Ferreira dos Santos, Ricardo Ribas e Bento Fernandes; indicou como testemunhas: Alexandre 
Machado da Silva, Fermino Ferreira dos Santos, Neli Saraiva e Alberi Carlos Pereira; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, discriminação 
social e o pequeno comércio que possuía foi a falência; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 8209-1200/98-3
Assunto: Indenização (Revisão)

NAIRA VINHAS CECHIN

Nascida em 12/12/1950 em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; presa por horas em 09/11/1969 no DOPS; segundo requerente, presa por motivos 
políticos; citou como companheiros de prisão: André Luiz Vinhas, Matilde e Padre Valiente; indicou 
como testemunhas: André Luiz Vinhas, Matilde Cechin, Eugênio Marcelino Cechin e Antônio Cechin; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: danos psicológicos, danos 
morais irreparáveis e constrangimentos familiares; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6680-1200/98-1
Assunto: Indenização

NAIRO NUNES DA SILVA

Nascido em 11/11/1934 em Rio Pardo; funcionário de uma cooperativa agrícola; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 30/04/1964 a 10/05/1964 na cidade de Rio Pardo; segundo 
requerente, preso preso porque discordava publicamente dos atos praticados pela ditadura; citou como 
companheiros de prisão: Honorato Soares de Mello, Léo Sigal, Négus Costa e João de Deus Antônio 
da Silva; indicou como testemunhas: Honorato Soares de Mello, Léo Sigal, Négus Costa, João de Deus 
Antônio da Silva, Jaime Roberto Pires Saraiva, Luzardo Moreira Siqueira, Juramir Costa, Léo Schultze, 
Antonio da Rosa, Fabiano Schultze, Aristeu dos Santos Pinto e José Martins Rodrigues Peixoto; alegou 
ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: constrangimento moral 
e problemas físicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; aceito provimento ao recurso, concedida a indenização 
de R$ 20.000,00.

Processo: 1895-1200/98-7
Assunto: Indenização

NAPOLEÃO JOÃO BALDISSERA

Nascido em 10/01/1933 em Marcelino Ramos; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade Erechim; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiro de prisão, Luiz Waldemar Beltrame; indicou como testemunhas: Luiz Waldemar 
Beltrame, Zeferino Domingos Tonial, Carlos Mognon, Gregório Biavatti e Valmir Mendes Antunes; 
alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, perturbações de ordem social e moral e cassação de seu mandato de vereador 
em Cacique Doble; concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6985-1200/98-0
Assunto: Indenização

NARA HELENA NAUMANN MACHADO

Nascida em 27/02/1946 em Santo Ângelo; 
estudante; participou da Fração Bolchevique 
Trotskista; presa de 01/05/1970 a 08/05/1970 
na Penitenciária Feminina Bom Pastor, de 
08/05/1970 a 16/05/1970 no Hospital São 
Francisco e de 16/05/1970 a 30/05/1970 em 
prisão domiciliar em Porto Alegre; segundo documento da CJM, incursa no Decreto-Lei 898/69; alegou 
ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e 
suspensão dos estudos na faculdade durante um semestre; concedida a indenização de R$ 15.000,00.
Observações: recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6555-1200/98-1
Assunto: Indenização

NASARIO CONSTANTE (falecido)

Nascido em 20/07/1905 em Lagoa Vermelha; estudante; sem vinculação partidária; preso de 
08/05/1964 a 13/05/1964 na Prefeitura Municipal de Machadinho e no Presídio de Erechim; segundo 
requerente, Nasario foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze e de esconder armas de 
guerra; citou como companheiro de prisão, Nívio José Constante; indicou como testemunhas: Breno 
de Almeida Vieira, Primo Baratieri, José Câncio Ferreira, Bonifácio de Mattos e Arnaldo Alves da Rocha; 
alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, a exoneração do cargo de professor do magistério municipal e passou a ser objeto 
de ofensas físicas e morais perante pessoas que o conheciam;  concedida indenização de R$ 5.000,00, 
pedido de revisão, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4745-1200/98-1
Assunto: Indenização

NASCIMENTO PEREIRA MEIRELLES (falecido)

Nascido em 01/01/1905 em Santo Ângelo; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 05/04/1964 a 05/06/1964 na Delegacia Regional de Polícia e no Quartel do Exército em Santo 
Ângelo; segundo documento da CJM, incurso no art. 24 da Lei 1802/53; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Paraguassú Castelo de Quadros Meireles, João Adalberto Pires 
Neto e Alberto Hannel; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos,  psicológicos, discriminação, perda do emprego e a perseguição sofrida em 
suas atividades econômicas; concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial.
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Processo: 6583-1200/98-1
Assunto: Indenização

NATALIA LUSSANI

Nascida em 17/03/1944 em Severino de Almeida; agricultora e dona de casa; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; presa de 14/05/1964 a 16/05/1964 no Presídio de Erechim, posteriormente 
em prisão domiciliar durante seis meses, tendo que se apresentar semanalmente na Delegacia de 
Polícia de Severiano de Almeida; segundo requerente foi presa sob acusação de participar do Grupo 
dos Onze, de ser subversiva, comunista e de atentar contra a ordem e a segurança nacional; citou 
como companheiros de prisão: sua mãe, seu irmão e sua cunhada, não mencionando seus nomes; 
indicou como testemunhas: Vitório Zortea, Antônio Bandurka, Teresinha Bandurka e Elvira Regina 
Burkoski; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a perda 
da colheita do feijão, prejuízos financeiros e rejeição da comunidade que a apontava como bandida, 
comunista e presidiária; concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6385-1200/98-0
Assunto: Indenização

NATALICIO FERREIRA DA CRUZ 

Nascido em 30/01/1914 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 15/05/1964 a 25/05/1964 na cidade de Crissiumal; segundo requerente, preso sob 
acusação de comunista, subversivo e de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Manoel Gonçalves de Oliveira, Thomas Alfredo Vergütz, Pedrolino 
Ferreira da Cruz, Osvaldo Ferreira de Godoy e Edgar Both; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos e o sentimento de desmoralização diante das 
pessoas; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11042/97.

Processo: 3191-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NATÁLIO SANCHES FERNANDES (falecido)

Nascido em 25/08/1924 em Porto Alegre; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 02/04/1965 a 06/04/1965 e de 07/04/1965 a 22/05/1965 na 7° Região de Infantaria de Santa 
Maria e preso no dia 14/04/1966 na 20° Região de Infantaria de Curitiba – PR; segundo documento da 
CJM, incurso na Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Octávio 
Thomasi Filho, Arnildo Martinez Muller, Geni Rangel Fernandes, Walter Gonçalves Borges, Adão Rosa 
Garcia Silva, Luiz Herique de Figueiredo e Deoclécio Vieira Rangel; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, que o levaram a 
morte aos 50 anos de idade; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3666-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NAUM GROSSI (falecido)

Nascido em 23/11/1932 em Erechim; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por horas, poucos dias após o dia 31 de março de 1964, na Delegacia de Polícia de Sarandi; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou duas testemunhas cujos nomes 
estão ilegíveis; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2311-1200/02-3
Assunto: Indenização 

NAVILIO GAMBETTA

Nascido em 19/12/1931 em Sarandi; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 14/05/1964 a 16/05/1964 no Posto Militar de Planalto e posteriormente em prisão domiciliar; 
segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; citou como companheiro de 
prisão, Alvide Marchiori; indicou como testemunhas: Freddy Velasco, Willy Valdelirio Picolatto, Avelino 
Reginatto, Alvide Marchiori, José Carlos Pompeo de Oliveira, João Peres Lopes, Antonio Basso e Antônio 
Domingos Balestrin; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego, perda da credibilidade; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5413-1200/98-3
Assunto: Indenização 

NELCY BRODT DOS SANTOS

Nascida em 30/04/1937 em Porto Alegre; auxiliar de enfermagem; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; presa na Delegacia de Polícia de Niterói na cidade de Canoas e algumas vezes transferida 
para o DOPS e no ano de 1974 foi presa no DOPS, sem especificar datas; segundo requerente, presa 
por esconder o armamento do grupo do qual fazia parte; citou como companheiro de prisão, Adão 
Domingos dos Santos; indicou como testemunhas: Marcelino Brodt dos Santos, Marcos Brodt dos Santos, 
Neide Kesterke, Matilde Brodt dos Santos e Adão Domingos dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos cometidos por Nilo Hervelha, Pedro Seelig e Pires; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, e o relacionamento familiar foi prejudicado, pois seus filhos 
presenciaram as várias prisões dos pais, sendo que, uma das vezes, também foram levados para a 
delegacia, como consequência, os filhos ficaram sem assistência, sendo ajudados por parentes, o que 
acabou os prejudicando nos estudos e no convívio social, gerando sequelas psicológicas; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, fotografias.
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Processo: 0276-1202/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NELI GONÇALVES

Nascido em 30/09/1939 em Piratini; funcionário da fábrica da Brahma; participou do Movimento 
Democrático Brasileiro – MDB; preso por três dias em agosto de 1974, no DOPS e preso por oito horas 
no dia 25/12/1974 em um carro do DOPS; segundo requerente, preso por sugerir um dia de paralisação 
dos funcionários para exigir melhores condições de trabalho e salário; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: João V. Medeiros, Ruy da Silva Teixeira e Daltro A. Menezes; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
demissão do emprego na Cervejaria Brahma e dificuldades para conseguir novo trabalho; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2834-1200/02-6
Assunto: Indenização 

NELLY OLGA SPOHR SUDBRACK

Nascida em 14/05/1941 em Montenegro; professora; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
requerente não foi presa, porém declarou ter ficado sob vigilância do DOPS e da 5° Zona Aérea de junho 
de 1971 a agosto de 1973; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Carlos 
Muniz de Britto, Günter Sudbrack, Anemary Dickel, Noira Leal, Airton Luis Sudbrack, Nair Severo de 
Oliveira e Joacy Casagrande; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
vida pessoal e familiar abaladas devido à constante vigilância das autoridades; pedido indeferido face 
ao não enquadramento da requerente nas hipóteses do art.1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5855-1200/98-9
Assunto: Indenização

NELSI TEIXEIRA PERETTO

Nascida em 27/04/1936 em São Pedro do Sul; do lar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
presa de 22/04/1964 a 23/05/1964 no Presídio de Erechim e de maio de 1964 a julho de 1964 em 
prisão domiciliar; segundo requerente, presa sob acusação de ser comunista e subversiva; citou como 
companheiros de prisão: Perpétua de Oliveira Santos, Domingos Nichetti, Valdemar Dalbosco, Pedro 
Formica e Faustino Brum; indicou como testemunhas: Albino Cadore, Domingos Wichetti e Luiz Romeu 
Sartori; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
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Processo:  6479-1200/98-8
Assunto: Indenização

NELSON COSTA (falecido)

Nascido em 31/01/1894 em Santa Maria; madeireiro; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 16/04/1964 a 30/04/1964 em Cachoeira do Sul; segundo requerente, Nelson foi  preso 
sob acusação de ser subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ely 
Costa Marciniak, Bruno Mendonça Costa, Vítor José Alves dos Santos, João Arthur Vieira, Luiz de 
Vargas Thonsen, Sérgio Mendonça Costa, Calino Ferreira Pacheco, Matheus Schimidt, Wu-Fang Gomes 
Cocolichio e Nilo Quadros; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
sequelas físicas, psicológicas e constante medo de ser preso novamente; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3895-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NELSON DANILEVICZ

Conhecido como Careca, Telmo e Tarso; nascido em 
28/10/1943 em Porto Alegre; funcionário público; 
participou do Partido Operário Comunista – POC; 
preso de 08/08/1971 a 08/09/1971 no DOPS e 
de 08/09/1971 a 20/11/1972 na Ilha do Presídio; 
segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14, 
23, 25 e 39 ítens I e IV do Decreto Lei n° 898/69; citou 
como companheiros de prisão: Angela, Humberto 
Belvedere Filho, Carlos Pereira dos Santos, Marinês 
Zandavali, Eunice, Artidório Flores, Cunha, Ferroviário, 
Wladimir Ungaretti, Fábio Oscar Marenco dos Santos, 
Paulo Roberto Ferrari Mosca, Alda Suzete Souza Valls, 
Luiz Fernando Montenegro Valls, Stanilslau Szermeta 
e Silvio Einolof Pereira; indicou como testemunhas: 
Marinês Zandavali Grano, Raul Pont, Eunice Einlof, 
Silvio Einlof Pereira e Wladimir Netto Ungaretti; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por 
Pedro Seelig, Nelson Pires e Nilo Hervelha; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6600-1200/98-7
Assunto: Indenização

NELSON GABOARDI (falecido)

Nascido em 11/10/1938 em Nonoai; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso durante três dias em maio de 1964 no 
Destacamento da Brigada Militar de Nonoai, posteriormente em prisão domiciliar até junho de 1964; 
não consta motivo da prisão; não citou como companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Alcides da Luz, Cleto dos Santos, Ferdinando Bringhenti, Assir João Dalmagro e Ilo de Araújo Pinto; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perseguição política, 
abalo psicológico e dificuldades de conseguir emprego na cidade de Nonoai; concedida indenização de R$ 
5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4652-1200/98-7
Assunto: Indenização

NELSON GOLIN

Nascido em 18/09/1940 em Iraí; motorista; participou do Partido Social Democrático – PSD; preso de 
23/01/1962 a 18/03/1962 em Nonoai; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: João Matiello, Avelino Mattiello, Derci Meneghetti e Alcides da Luz; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e o fato 
de ter sido obrigado a deixar seu emprego para trabalhar no movimento da Legalidade, sem receber 
salário por seus serviços; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo:  2850-1200/02-9
Assunto: Indenização 

NELSON LUIZ DOS SANTOS

Nascido em 25/12/1941 em Tuparendi; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 10/06/1964 
a 20/06/1964 em Tuparendi; segundo requerente, preso por pertencer ao Grupo dos Onze e por estar 
ao lado de Leonel Brizola; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Olga Soares 
dos Santos, Selomar de Souza e Beate Sirlei Petry; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, preconceito social por parte de seus vizinhos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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 Processo: 6662-1200/98-3
Assunto: Indenização

NELSON MARQUES 

Nascido em 17/05/1939 em Xaxim – SC; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso por quatro dias em 1964 na cidade de Chapecó 
– SC; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Alceu Scheffer, Ubirajara Marques e Liberalino Plens da Luz; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, abalo psicológico; processo indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: o nome do requerente na capa do processo: Nelsom Marques.

Processo: 6409-1200/98-5
Assunto: Indenização

NELSON MIGUEL CAFFARO VARGAS DA SILVA (falecido)

Nascido em 29/09/1928 em Passo Fundo; atividade profissional não identificada; participou do 
Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso em meados de maio de 1964, por aproximadamente 
vinte horas na Delegacia de São José do Ouro; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Alzira Bitencourt da Silva, Nelci Stein e Iraci Paludo Bitencourt; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e perseguição política; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial. Nome do requerente na capa do processo: Alzira Bitencourt da Silva.

Processo: 6782-1200/98-5
Assunto: Indenização

NELSON SAUL PIMENTA DA SILVA

Nascido em 18/11/1948 em São Borja; estudante; sem vinculação partidária; preso de setembro de 1969 
a janeiro de 1970 no Posto da Brigada Militar e transferido para o Quartel de Artilharia do 2° RC MEC 
de São Borja; segundo requerente, preso sob acusação de ser subversivo; citou como companheiros 
de prisão: Dino Lopes, Miguel Paiani e Amandio Amaral; indicou como testemunhas: Isaac Nascimento 
Lopes, Oscar Paulo Kirinus e Esther da Silva Bertin; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades financeiras por não 
conseguir trabalho em decorrência da prisão; concedida indenização de R$  10.000,00.
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Processo: 2634-1200/02-0
Assunto: Indenização

NEMIAS MARTINS DE OLIVEIRA

Nascido em 05/07/1922 em Três Passos; operário; sem vinculação partidária; preso de 31/03/1970 a 
15/04/1970 na 7° BPM de Três Passos; segundo requerente, preso sob acusação de envolvimento em 
atividade subversiva; citou como companheiros de prisão: Reneu Geraldino Mertz e Antônio Alberi 
Maffi; indicou como testemunhas: Fernando Guedes do Canto, Juvêncio Theodoreto Machado, Antônio 
Alberi Maffi e Realdo Neves de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e sociais; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial.

Processo: 6534-1200/98-5
Assunto: Indenização

NERCIO DAVID RONCONI

Nascido em 08/01/1933 em Ijuí; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e da 
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de setembro de 1971 a outubro 
de 1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Beno Orlando Burmann, Dalmir Frasen Vilanova, Jorge dos Santos, Waldir Andrades, José 
Savi, Alzevir Germano Ronconi, Ruth Leites Ronconi, Renate Ernane Oliveira, Luis Tomas Leites Ronconi 
e Eunice Leites dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda do emprego e dificuldade de relacionamento social; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo psiquiátrico, fotografia. 

 
Processo: 7376-1200/98-9
Assunto: Indenização (Revisão)

NERY DE ÁVILA

Nascido em 03/08/1930 em Rio Grande; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso em 08/04/1964 no DOPS, de 09/04/1964 a 23/04/1964 no Navio Canopus e de 
26/04/1964 a 30/05/1964 esteve preso na Cadeia Civil; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, fragilidade da saúde de sua esposa e 
prejuízos financeiros; concedida indenização de R$ 20.000,00, pedido de revisão, negado provimento 
ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Neri 
de Avila.
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Processo: 7078-1200/98-0
Assunto: Indenização

NERY MACHADO DE MEDEIROS (falecido)

Nascido em 10/08/1922 em Santa Maria; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso nos primeiros dias de abril de 1964 no Quartel de Quaraí, posteriormente em prisão domiciliar 
tendo que se apresentar diariamente no quartel para pernoitar; segundo requerente, Nery foi preso 
por participar do Grupo dos Onze e por pretender assaltar o quartel; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Maria Jair Fontoura Mazzei, Danilo Uchu, Percy Penalvo, Manoel Leões 
e Tarso Genro; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas 
físicas, psicológicas e por desespero resolveu fugir para a cidade de Rivera no Uruguai, pedindo exílio 
e ficando de 1964 a 1978 nesta cidade; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 6489-1200/98-0
Assunto: Indenização

NESTOR MARQUEZIN (falecido)

Nascido em 03/02/1939 em Três Passos; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por dois dias no ano de 1964 no Clube de Humaitá; segundo requerente, Nestor preso sob 
acusação de ser comunista; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Kurt Krupp, 
Sueli Gessi Marquezin e Albina Rossini Baptista; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Sueli Gessi Marquezin.

Processo: 4053-1200/98-0
Assunto: Indenização (Requisição)

NESTOR NATALÍCIO DALLA LASTA

Nascido em 23/12/1930 em Muçum; contabilista; sem vinculação partidária; preso de 05/05/1964 a 
09/05/1964 na Delegacia de Polícia de Muçum e de 11/05/1964 a 14/05/1964 na mesma delegacia, 
sendo encaminhado em 06/06/1964 para o Fórum de Guaporé onde permaneceu até 07/06/1964; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, o falecimento 
de sua filha recém-nascida e o fechamento do seu escritório de contabilidade, gerando problemas 
financeiros; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6725-1200/98-2
Assunto: Indenização

NICANOR RODRIGUES

Nascido em 28/07/1926 em Santo Ângelo; motorista; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 21/04/1964 a junho de 1964 no SESME e em julho de 1964 esteve por várias vezes preso 
no DOPS, posteriormente em prisão domiciliar apresentando-se diariamente durante dois meses na 
central de polícias para assinar livro ponto; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, 
incurso nos crimes previstos na Lei n° 1.802/53; citou como companheiros de prisão: Afrânio Araújo, 
Eron Franklin de Araújo, Antônio Pinheiro Neto, Sérgio Coimbra Duarte, Manoel Raimundo Soares, Aldo 
Alves de Oliveira, Edgar Silva, Darci Rodrigues Dubal, Nilo de Almeida Fernandes, Alcebíades Antônio 
de Oliveira, Rui Alves Lisboa, Roque Pífero Marques, Sérgio Coimbra Duarte, Ubirajara Ávila Fontoura 
e Olívio Aristides Quetzer; indicou como testemunhas: Nilo de Almeida Fernandes, Alcebíades Antônio 
de Oliveira, Edgar da Silva, Rui Alves Lisboa, Sérgio Coimbra Duarte, Ubirajara Ávila Fontoura, Olívio 
Aristides Quetzer, Antônio Giudice, Darci Rodrigues Dubal, Aldo Alves de Oliveira, Hélido da Silva 
Maciel, Roque Pífero Marques, João Baptista Aveline e Hilário Gonçalves Pinha; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6586-1200/98-0
Assunto: Indenização

NICANOR RODRIGUES DE ALMEIDA

Nascido em 11/03/1904 em Palmeira das Missões; comerciante e vereador; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 18/05/1964 a 21/05/1964 no Presídio de Erechim; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Albina Formighieri de 
Almeida, Celso Testa, Arlette de Almeida Remor, Camilo Osmar Klein, Jamil dos Santos, Oreste Nesello 
e Alda Welker; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 6442-1200/98-3
Assunto:  Indenização 

NICOLA TRINDADE (falecido) 

Nascido em 06/12/1911 em Itaqui; secretário municipal; participou do Partido Social Democrático – 
PSD; preso de 04/04/1964 a 25/05/1964 na cidade de Itaqui; segundo requerente, Nicola foi preso sob 
acusação de aliciar pessoas para a luta armada, procedido reuniões de caráter subversivo e propagações 
comunistas para fins revolucionários; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Valmir Zanini Manente, Paulo Fernando Gudolle Dias, José Silas Dubal Goulart, Paulo Afonso Goulart 
Trindade, Alzira Egidia Trindade Silva, José Carlos Lacerda Lopes e Bernardo Dutra Araújo; declarou não 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
abalo moral e foi obrigado a demitir-se do cargo que ocupava, tendo dificuldade de sustentar sua 
família; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2065-1200/02-9
Assunto: Indenização (Revisão) 

NIEDERAWER ALVES DE BRUM 

Nascido em 25/01/1941 em Alegrete; mecânico; não mencionou vinculação partidária; preso de 
02/04/1964 a 05/04/1964 na Delegacia de Polícia de Alegrete e no Presídio de Alegrete, de 05/04/1964 
a 12/04/1964 no Quartel do 6º R.C.B e de 13/04/1964 a fins de abril e início de maio de 1964 esteve no 
DOPS; segundo requerente foi preso por motivos políticos; citou como companheiro de prisão, Carlos 
Eroni Nogueira Carús; indicou como testemunhas: Pedro Ernani Pinto Vilaverde, Alceu Lopes de Freitas 
e Carlos Eroni Nogueira Carús; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, certificado. Nome do requerente na capa do processo: Niderawer 
Alves de Brum.

Processo: 1310-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NILCE AZEVEDO CARDOSO

Nascida em 22/01/1945 em São Paulo - SP; operária e professora; participou da Ação Popular – AP; 
presa de 11/04/1972 a 20/07/1972 no DOPS, passando pelo DOI-CODI / OBAN – SP e retornando 
ao DOPS; segundo documento da CJM, presa por infração a Lei de Segurança Nacional; citou como 
companheiros de prisão: Diógenes Sobrosa de Souza e Djalma de Oliveira; indicou como testemunhas: 
Djalma de Oliveira, Diógenes Sobrosa de Souza, Nelson Azevedo Cardoso, Zilda Azevedo Cardoso, 
Miriam Mollar e Antonio Ramos Gomes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo 
Delegado Pedro Seelig e por Nilo Hervelha; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, perseguição profissional, perda de contrato no Estado, sendo remanejada de uma escola 
para outra no ano de 1985 e perda do emprego de professora; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4912-1200/98-4
Assunto: Indenização

NILO GONÇALVES DA COSTA (falecido)

Nascido em 02/11/1923 em Cachoeira do Sul; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a julho de 1964 na cidade de Cachoeira do 
Sul; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 9 e 11 da Lei 1802/53; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Edith Yeda Gonçalves de Costa, Alceu Moraes Bandeira, Dario 
Lindenmeyer, Eno Cristiano Becker, Francisco Gonçalves da Costa Neto, José Gonçalves da Costa e 
Luiz de Vargas Thomsen; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e dificuldades financeiras em decorrência da transferência da cidade de 
Cachoeira do Sul para Novo Hamburgo; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6968-1200/98-4
Assunto: Indenização

NILO JOSÉ CARDOSO

Nascido em 11/08/1944 em Porto Alegre; estudante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 01/04/1964 a 15/04/1964 na rua Fernando Machado, não especificando a cidade; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades 
para conseguir emprego por ser fichado no DOPS; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6757-1200/98-3
Assunto: Indenização

NILO PACHECO DE QUADROS

Nascido em 17/06/1925 em São Gabriel; operário; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso de 05/04/1975 a 14/05/1975 na Polícia Federal, no DOPS e na Companhia do Exército do 
Partenon; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: João Aveline, Júlio Teixeira, 
Walter Guimarães, Hilário Pinha José Daulter e Eloy Martins; indicou como testemunhas: Darci Almeida 
Mello, Saul de Mello Calvete, Paulo Abdalah, Hélio Gomes dos Santos e Mario José Provenzi; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
perda de interesse de participação nos movimentos políticos e sindicais; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art.  1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito 
provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 5932-1200/98-5
Assunto: Indenização

NILO SILVEIRA DE MORAES (falecido)

Nascido em 10/05/1920 em Rio Grande; funcionário público; participou da Associação Profissional dos 
Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo; preso da segunda quinzena de maio 
de 1964 até a primeira quinzena de junho de 1964 no DOPS; segundo requerente, Nilo foi preso por não 
concordar com certas medidas tomadas pela Associação dos Trabalhadores da Refinaria de Petróleo; 
não citou companheiros de prisão, indicou como testemunhas: Rubem dos Santos Machado, Rubem 
Linck, Helgo Arthur Meyer, Miguel Gomes, Carlos Corrêa Flores, Waldenir Silveira de Moraes, Quitério 
Pereira de Souza, Sueli dos Santos de Souza, Iara Albuquerque Kurowsky, Jeci da Silva de Moraes, Mario 
de Souza Pool, João Franciso Cesario, Neuza Maria Rodrigues Azevedo, Hugo Asmus, Nerocy Almeida, 
Oneli Severo Quadros e Marina Marandini de Quadros; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda do emprego, prejuízo na média para 
aposentadoria e a venda prematura da casa própria; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art.  1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao 
recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, contrato.
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Processo: 2539-1200/02-5
Assunto: Indenização

NILTON QUINTEIRO VAZ

Nascido em 01/10/1939 em Quaraí; suplente de vereador; participou da União de Estudantes de 
Quaraí e do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 01/04/1964 a 30/04/1964 no 5° R.C. em 
Quaraí e de 05/05/1964 a meados de junho de 1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marina Pasiadache Morelli, Assis Brasil 
Oliveira da Rosa, Cleci da Rosa Crixel, João Alberto Schenkel Filho e Vinícius Píffero Cavalcante Tabajara; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
cerceamento total de oportunidade de emprego, cassação do mandato de suplente de vereador e a 
obrigação de renunciar à presidência da União Quaraiense de Estudantes; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia.

Processo: 6885-1200/98-1
Assunto: Indenização

NISSIO CASTIEL (falecido)

Nascido em 17/05/1911 em Pelotas; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 12/04/1964 a 29/05/1964 no 19° G.A.C.; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, 
preso para apurar ações subversivas e comunistas na cidade de Santiago; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Mário Rocha Lopes, Claudio Cogo, Brasil Afonso Guerim, Bélgica 
Carvalho Barcelos e Yonne Camargo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos financeiros, danos materiais, sua família 
sofreu represálias da sociedade e o ex-preso nunca mais conseguiu exercer sua profissão de advogado; 
concedida indenização de R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4299-1200/98-0
Assunto: Indenização

NIUTON RIBEIRO NUNES

Nascido em 31/12/1938 em Porto Alegre; funcionário público; sem vinculação partidária; preso de 
29/11/1964 a 03/12/1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Pedro Pires, Sérgio Coelho de Andrade e Neusa Maribel Siciliani Nunes; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
prejuízos financeiros e teve que adiar seu casamento; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 
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Processo: 6554-1200/98-9
Assunto: Indenização

NIVIO JOSÉ CONSTANTE

Nascido em 21/04/1941 em Caseiros; professor; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 a 
13/05/1964 em Erechim; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso em razão  de 
estar “implicado na Revolução de 31 de março de 1964”; citou como companheiro de prisão, Nasário 
Constante; indicou como testemunhas: Breno de Almeida, Primo Baratieri, José Câncio Ferreira, 
Cláudio da Costa Silva, José Carlos Martins Grillo e Bonifácio de Mattos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e desemprego 
por mais de um ano, passando por necessidades e até fome; concedida indenização de R$ 10.000,00, 
pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais. 

Processo:  6242-1200/98-7
Assunto: Indenização

NOE CAMPOS
DE CARVALHO

Nascido em 08/07/1928 
em Tapes; agricultor; 
participou da Vanguarda 
Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares 
e do Grupo dos Onze; 
preso em julho de 1970 
a setembro de 1970 no 
DOPS, de 11/09/1970 a 
16/11/1970 na Ilha do 
Presídio, e posteriormente 
teve que se apresentar 
uma vez por mês no Fórum de Tapes, após este período foi preso novamente no dia 08/07/1972 
a 12/08/1972 no DOPS; segundo requerente foi preso por motivos políticos, pois o grupo em que 
militava foi descoberto; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
perseguições e ameaças por parte dos policiais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico. Nome do requerente na 
capa do processo: Noe Campos Carvalho.
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Processo: 7081-1200/98-2
Assunto: Indenização

NOÉ CASTRO DO AMARAL (falecido)

Nascido em 03/01/1920 em São Luiz Gonzaga; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; não mencionou a data da prisão, entende-se apenas que foi entre os anos de 1964 e 1965 
na cidade de São Luiz Gonzaga; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, preso para 
apurar atividades subversivas no município de São Luiz Gonzaga; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Madalena Terra do Amaral, Porfírio José Peixoto e David Terra do Amaral; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
falta de crédito bancário, atentados contra seu patrimônio e discriminação de seus filhos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: João 
Alberto Terra do Amaral.

Processo: 6255-1200/98-7
Assunto: Indenização

NOÉ MARTINS DE SOUZA

Nascido em 24/08/1928 em General Câmara; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso sete ou oito dias em de abril de 1964 no Presídio de Lajeado; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Guido 
Paulo da Silva, Werno Schwingel, Silvino Leo Birck, Maria Izabel da Silva Klasmann, Walter Gomes da 
Silva, Suely Pchmann, Waldemar Marmitt, Elidio D. Fauth, Vilson Carvalho, Antônio Martins da Rocha, 
Milton Sérgio Fauth, Ruben Ruschel, Pedro Eugênio Horn e João Vilmar Borges de Quevedo; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5495-1200/98-3
Assunto: Indenização

NOÉ NICHES DE OLIVEIRA

Nascido em 02/03/1927 em Sapucaia do Sul; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 14/10/1972 a 18/11/1972 no DOPS; segundo documento 
da CJM, incurso no art. 43 do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, a demissão da empresa onde trabalhava, sendo impedido de trabalhar 
em outras empresas na área da Petrobras de 1972 à 1982 e ainda teve dificuldades de conseguir 
emprego em outras empresas; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações:  documentos oficiais.
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Processo: 6828-1200/98-9
Assunto: Indenização

NOEDY RODRIGUES DE ALMEIDA (falecido)

Nascido em 22/05/1929 em Palmeira das Missões; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 02/04/1965 a 15/04/1965 
no Presidio Regional de Três Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Danton Ferreira Martins, José Alencar Lutz dos Santos, Irailda de Moura 
Santos, Pedro Manoel Carrard, Jesus Fortes dos Santos e Milton Fortes dos Santos; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e profissionais; 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 5972-1200/98-2
Assunto: Indenização

NOELY HEINRICH BARLEZE (falecida)

Nascida em 21/06/1929 em Panambi; do lar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; presa 
em maio de 1979 e abril de 1979 no Uruguai; segundo requerente, Noely foi presa e acusada pela 
morte de um locador de automóveis relacionado com uma funcionária da representação brasileira; 
citou como companheiro de prisão, Romeu Scaglia Barleze; indicou como testemunhas: Romeu Scaglia 
Barleze, Almi Therezinha da Cruz Barcellos, Genuino Salvi e Eleutério Barleze; não declarou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
dificuldades econômicas e políticas; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente no 
art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais, correspondência, recorte de jornal. Nome do requerente na capa 
do processo: Noely Heinrick Barleze.

Processo: 6866-1200/98-0
Assunto: Indenização

NOEMAR ROSA DA SILVA

Nascido em 29/12/1932 em Livramento; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de agosto de 1970 a abril de 1972 na Brigada Militar de Porto Alegre; segundo requerente, preso 
por motivos políticos e acusado de ser comunista; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas 
psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5668-1200/98-2
Assunto: Indenização

NORMELIO GIOVANI BONET

Nascido em 30/10/1920 em Soledade; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 17/04/1964 e de 30/04/1964 a 02/05/1964 na cidade de Palmeiras das Missões; 
segundo requerente, preso para que entregasse a lista contendo os nomes do Grupo dos Onze na 
região onde residia; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Edílio Campagnolo, 
Navílio Morlin, Egídio Pozzebon, Darci de Bastiani e Franquelin de Dalla Corte; alegou ter sofrido maus-
tratos;  mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, exame de raio x. 

Processo: 2000-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

NUNCIO QUIRINO ROCHA BRAGA

Nascido em 25/03/1952 em São Borja; atividade profissional não identificada; não mencionou vinculação 
partidária; preso de novembro de 1969 a fevereiro de 1970 no 2° RCMEC.; segundo requerente, preso 
sob a alegação de que teria atirado uma bomba na casa do 1° sargento; citou como companheiros de 
prisão: Luiz e Zeca; indicou como testemunhas: Florêncio Aquino Guimarães, Dino Aldir do Nascimento 
Lopes, Amandio Moraes do Amaral, João Batista Maciel Braga, Luiz Fernando Araújo dos Santos e Jorge 
Antônio Dornelles Carpes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldade de conseguir emprego e de relacionar-se 
socialmente; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2670-1200/02-6
Assunto: Indenização

OBALDO PINTO VIEIRA

Nascido em 16/05/1927 em Bossoroca; soldado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 18/05/1965 a 26/05/1965 no 1° Regimento de Polícia Rural Montada de Santa Maria; 
segundo requerente, preso sob acusação de ser comunista, subversivo, elemento perigoso, ativista/
simpatizante político atuante pelo PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Plínio Ivar da Rosa e Pedro Nascimento dos Santos; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, proibição de trabalhar e estudar no território 
nacional e ficou sem emprego e sem dinheiro para o sustento de sua família;  concedida indenização 
de R$ 5.000,00. 
Observações: documentos oficiais, parecer psicológico.
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Processo: 6003-1200/98-6
Assunto: Indenização

OCTAVIO THOMASI FILHO

Nascido em 01/12/1928 em São Pedro do Sul; militar, vereador e advogado; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 14/04/1964 a 26/04/1964 na Guarnição da Brigada Militar de 
Santa Maria, de 07/04/1965 a 23/04/1965 e de fins de novembro a meados de dezembro de 1965 
no Regimento de Polícia Montada de Santa Maria; segundo documento de Secretaria de Inteligência, 
preso sob acusação praticar de atividades consideradas subversivas no meio civil e militar e de 
pertencer ao movimento contrarrevolucionário nacional denominado “Emboscada Armada Jefferson”; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Luiz Silveira, Plínio Ivar da Rosa, 
Adil Athaides Borges, Darcy Paiva Ethur, Arlindo Prola, Nelson Amorelli Vianna e João Sales; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
financeiros, afastado das funções militares e perda de seus clientes; concedida indenização de 
R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, partes de livro.

Processo: 4885-1200/98-7
Assunto: Indenização

ODÁRIO JOSÉ DE SIMAS (falecido)

Nascido em 16/04/1938 em Frederico Westphalen; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 no Presídio de Frederico Westphalen; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria Ledi da 
Conceição, Dalmiro da Rosa e Tristão Antônio de Mattos; alegou ter sofrido maus- tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e prejuízos financeiros; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6759-1200/98-9
Assunto: Indenização

ODILIO CUNHA MALHEIROS JUNIOR

Nascido em 04/02/1932 em Lajes – SC; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso de 13/04/1964 a 13/06/1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Oswaldo Mosmann e Guido Enders; indicou como testemunhas: Mari Cresqui 
Malheiros, Florêncio Ávila da Luz e Mailde Cresqui;  alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos;  concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 
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Processo: 3040-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ODILON DA SILVEIRA GARCIA (falecido)

Nascido em 06/06/1924; militar; participou do Partido Socialista Brasileiro – PSB; preso por 
aproximadamente três meses no ano de 1964 no 9° RMTZ em Pelotas; segundo documento da 
Secretaria de Inteligência, incurso no art. 24 da Lei n° 1.802/53; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Antônio Ugoski, Estevão Ugoski, Paulo Ugoski, Edson Leal Bjerk, Dalila 
Conde Bjerk, Iracema Garcia, Geraldo Maciel, Maria Alves Maciel e Pedro Joaquim Bigliardi; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, jornal. O nome do requerente na capa do processo: Norma 
Machado Garcia.

Processo: 5525-1200/98-9
Assunto: Indenização

ODILON VIEIRA

Nascido em 17/06/1943 em São Sepé; radialista e jornalista; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 28/03/1965 a 30/04/1965 no Batalhão da Fronteira de Foz do Iguaçu – PR, 
de 01/05/1965 a 15/05/1965 no Instituto Central Menores de Porto Alegre, de 16/05/1965 a julho de 
1965 da 18° RI de Porto Alegre, de julho de 1965 na cidade de Ponta Grossa – PR e até sua soltura em 
21/06/1968 na Prisão Provisória de Curitiba – PR; segundo documento da CJM, incurso no art. 3º da Lei 
1802/53, c/c o art. 33 do CPM; citou como companheiros de prisão: Alípio Charão Dias e Alcindor Ayres; 
indicou como testemunhas: João Luiz dos Santos Vargas, Luiz Fernando D. Tonetto, Érico Simões, Alípio 
Charão Dias, João de Deus Neubauer Pedroso, Eliseu Gomes Torres, Luiz Fernando Palmeiro de Freitas, 
Nassif Teodoro Simões Brum, Erriô Custódio Brum Pires, José Elemar Gonçalves Machado e Marivaldo de 
Freitas Paz; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, dificuldades para exercer sua profissão de radialista e jornalista e para continuar os 
estudos; concedida indenização de R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6890-1200/98-0
Assunto: Indenização

OLDEMAR RAIMUNDO GALL (falecido)

Nascido em 03/01/1938 em Três de Maio; agricultor, comerciante e industrial; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de março de 1964 a junho de 1964 na cidade de Crissiumal; segundo 
requerente, Oldemar foi preso sob acusação de ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão: indicou como testemunhas: Geralça Georg, Lindolfo 
Gastring, Almery Soares da Silva, Ronaldo Dullius e Arno Johann; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, abalo moral e isolamento de amigos 
e da sociedade; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6741-1200/98-5
Assunto: Indenização

OLDEMAR SCHMALZ

Nascido em 25/09/1936 em Ijuí; atividade profissional não identificada; não mencionou vinculação 
partidária; preso por aproximadamente 20 dias em abril de 1965 na cidade de Três Passos e por 
dias no mês de junho de 1965 na cidade de Santa Maria; segundo requerente, preso e interrogado 
pois suspeitavam da sua participação na guerrilha denominada “Operação Três Passos”; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Elza dos Santos Schmalz, Santo Martins Pellet, 
Rubi Schmalz, Therezinha Marodim e Pedro de Almeida; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de 
R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2858-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

OLGA SOARES DOS SANTOS

Nascida em 27/04/1931 em Lajeado; agricultora; participou do Grupo dos Onze; presa de 10/06/1964 
até, aproximadamente, 20/06/1964 na Delegacia Policial de Tuparendi; segundo requerente, presa 
sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e esconder armas; citou como companheiro de prisão, 
João; indicou como testemunhas: Eli Pereira e Nilda Canabarro Ribeiro; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: discriminação e o suicídio de seu marido após a 
prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 
11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5801-1200/98-9
Assunto: Indenização

OLIMPIO FAGANELLO

Nascido em 17/12/1940 em Concórdia – SC; marceneiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 03/04/1964 a 07/04/1964 no Presídio de Erechim e de abril de 1964 a outubro de 
1964 em prisão domiciliar, sendo obrigado a assinar o livro ponto em Erechim duas vezes por semana; 
segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e de possuir armas, 
além de ter que confessar quem fazia parte do Grupo; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunha, Idovino Vendrame; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, danos materiais e morais, constrangimento social e 
perda do emprego; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5185-1200/98-7
Assunto: Indenização

OLINTO ARLINDO CASSEP

Nascido em 19/02/1924 em Rio Pardo; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso diversas vezes no período de 1964 a 1969, sem especificar datas ou locais; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Arlindo Sotero dos Santos, Orival Borba, Ramiro Maiolli, 
Antônio Soares de Souza, Vânius Olegário Machado, Osvaldo Carvalho e Rubem Kersting; indicou como 
testemunhas: Olinto A. Corset, Enei de Serra, Odiva D. Cassep, Gentil A. Rodrigues, Oreste Ehlers, 
Hyginio Pereira de Souza, Odilla H. C. Pacheco e Celestina dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, receitas médicas, diploma.

Processo: 2689-1200/02-2
Assunto: Indenização

OLINTO LUIZ BILIBIO

Nascido em 27/04/1928 em Sarandi; agricultor; participou da Aliança Renovadora Nacional – ARENA; 
preso de 15/06/1964 a 30/06/1964 na localidade de Rio dos Índios; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Angelo Fistarol e Deodato Antônio 
Del Col; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Tenente Hepitácio; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7013-1200/98-5
Assunto: Indenização

OLIVIO ARISTIDES KETZER (falecido)

Nascido em 22/09/1913 em Porto Alegre; chefe auxiliar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB;  preso de 01/04/1964 a 15/06/1964 no SESME e por cerca de noventa dias em 1965 no SESME; 
não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Adão Nascimento Athaydes e Índio 
Vargas; indicou como testemunhas: Mary Leda Trajanowski Silva, Flor de Liz de Lima Athaydes, Paulo Ary 
Trajanowski Silva, Marco Antônio Ketzer Alvarenga e Mário Fernand Ketzer; alegou ter sofrido sevicias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldades 
de relacionamento familiar, aposentado compulsoriamente pela empresa em que trabalhava, 
dificuldades de conseguir emprego e passou por problemas financeiros; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4280-1200/98-4
Assunto: Indenização

OLIVO CONTE

Nascido em 11/10/1915 em Flores da Cunha; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso ao longo do mês de maio de 1964, passando pelas localidades 
de Paim Filho, Maximiliano de Almeida e pelo Presídio Municipal de Erechim; segundo requerente, preso 
por ter vinculação com o PTB; citou como companheiros de prisão e testemunhas: Adelino Ampessan, 
Arlindo Baggio, Alcides Caldart, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, Carlos Naum Salim, Euclides 
Antônio Bertuol, Gabriel Conte, Idylio Carlotto, Jandir João Bertuol, Giacomini Valmorbida, Protásio 
Vasco, Silvino Orlandino Bertuol, Luiz Valdemar Beltrame, Napoleão João Baldissera, Albino Carlotto, 
Eduardo Boza e Armando Baggio; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6898-1200/98-1
Assunto: Indenização

ONEROM JORNADA DORNELLES (falecido)

Nascido em 09/11/1909 em Santiago; advogado; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso 
de 12/04/1964 a 26/05/1964 no 19° GAC em Santiago e de 31/10/1970 a 03/11/1970 na cidade de São 
Borja; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Jefferson Gomes da Silveira, Olgy Krebs, Clotilde Jornada Krebs, Celina Dornelles Barcellos, Olga Vargas 
Dorneles, Lizabel Barcellos Guazzelli, Rogério Viola Coelho e João Assunção de Mattos do Amaral; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, seu escritório de advocacia perdeu parte dos clientes e sua família enfrentou problemas 
econômicos; pedido indeferido face ao não se enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º 
da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6369-1200/98-8
Assunto: Indenização

ONOFRE ILHA DORNELLES (falecido)

Nascido em 21/07/1918 em São Pedro do Sul; ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e da União dos Ferroviários Gaúchos;  preso de abril de 1964 a setembro de 1964 no 7º RI de 
Santa Maria e de setembro de 1964 a outubro de 1964 no BCCL e HGU de Santa Maria; não consta 
motivo de prisão; citou como companheiros de prisão: Adelmo Simas Genro, Paulo Davenier Lauda, 
Izidoro Lima Gracia, Jorge Mottecy, Baltazar Mello e Aristotelino Tiellet;  indicou como testemunhas: 
Adelmo Simas Genro, Izidoro Lima Garcia, Jorge Mottecy, Baltazar Mello e Aristotelino Tiellet; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
expurgo, perda dos direitos trabalhistas e morte no nono mês posterior à prisão em função dos maus-
tratos recebidos; pedido indeferido sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”, pedido de 
revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2295-1200/02-0
Assunto: Indenização

ONY MOURA

Nascido em 29/10/1932 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 12/05/1964 a 18/05/1964 no Posto Policial Militar de Planalto; segundo requerente, preso pelo fato 
de pertencer ao PTB; citou como companheiro de prisão, Antônio Domingos Balestrin; indicou como 
testemunhas: Avelino Reginatto, Antônio Domingos Balestrin, Freddy Antônio Aspiazu Velasco, Darcy 
Batisti, Walmor José de Barros e Alvide Marchiori; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, físicos que o afastaram de suas atividades e 
abalo moral sentido por toda sua família; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6312-1200/98-0
Assunto: Indenização

ORESTES DIVENSI (falecido)

Nascido em 31/07/1923 em Severiano de Almeida; comerciante; participou do Grupo dos Onze; preso 
de 09/05/1964 a 18/05/1964 na cadeia Pública do município de Erechim, posteriormente em prisão 
domiciliar por seis meses, apresentando-se na Delegacia de Severiano de Almeida; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Celso Devensi, Albino 
Devensi, Elza Devensi, Belsivo Ioris, Gentile Bellini, Germano Deon e Dilelma Deon; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; 
concedia indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais. O nome do requerente na capa do processo: Orestes Devensi.

Processo: 6755-1200/98-8
Assunto: Indenização

ORIBE SERGIO TERRA

Nascido em 21/03/1943 em Jaguarão; radiotécnico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB;  preso de 28/04/1964 a 30/04/1964 na cidade de Jaguarão; segundo requerente, preso por ser 
considerado subversivo; citou como companheiros de prisão: Cláudio Maria Ricardo, Oficial Martinez, 
Peri Garcia e Verdi Faccini;  indicou como testemunhas: Verdi Faccini, Carlos Leonardo Wienke, Cláudio 
Ricardo, Nelson Del Pino, Paganini Faccini, José Paulo Nobre, Saturnino Guido Arismendi, Danilo 
Brum, Aroldo Machado, Antônio Viegas, Jorge Abel Neto, Eduardo Soares, Mário Prebianca, Ramiro 
Garcia, Rui Carrara, Luiz Vieira Neto, Florinda Caruso, Leonor Borba Farias, Rubilar Santana, Elimar 
Farias, Devanir Amaro da Silva, Hanilton Freitas, Maria do Carmo Terra, Geraldo Garcia, Marno Grebin, 
Vespasiano Garcia da Silva, Cleber Luiz Carvalho e Wilson Farias; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e o exílio no Uruguai por 
três vezes; processo indeferido face ao não se enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 
1º da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2884-12.00/02-5
Assunto: Indenização

ORIBIO NUNES DE FREITAS

Processo sem dados para elaboração do verbete.
Observação: documento oficial.

Processo: 6687-1200/98-0
Assunto: Indenização

ORIVAL MICHEL DE BORBA (falecido)

Nascido em 15/11/1910 em Triunfo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB;  preso 
de 29/04/1964 a 02/05/1964 na cidade de Triunfo e no DOPS e no SESME em Porto Alegre; segundo 
requerente, Orival foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros 
de prisão: Rubens Kerting, Antonio Soares de Souza, Ramiro Maioli, Osvaldo Carvalho de Oliveira, 
Arlindo Sotero Santos e Vanius Olegário;  indicou como testemunhas: Luiza Benta R. Schuher, Silvia 
Baun, Olinto Arlindo Carpes, Jesuino Freita Viacava, Alexandre Machado da Silva, Osvaldo Carvalho 
de Oliveira e Antônio Soares dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4901-1200/98-0
Assunto: Indenização

ORLANDO BUHLER

Nascido em 25/06/1924 em Passo Fundo; empresário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 06/04/1964 a junho de 1964 no Presídio de Lagoa Vermelha; segundo requerente, 
preso por ter se unido a outros cidadãos de Passo Fundo e por ter se apresentado ao comando do 
quartel local para exercer o seu direito de cidadania, defender a constituição contra qualquer golpe 
civil ou militar que estava a se projetar pela imprensa nacional em fragrante desrespeito a Constituição 
Nacional; não citou companheiros de prisão;  indicou como testemunhas: Ernesto Feliz Scortegagna, 
Leopoldino Rosa, Maria Elisa Almeida e Mario Menegaz; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências na prisão: problemas psicológicos e a perda da concessão da venda de pedras de 
sua propriedade para as Prefeituras de Tapejara e Lagoa Vermelha, o que resultou no fim de sua firma; 
concedida indenização de R$ 25.000,00. 
Observações: documentos oficiais, jornal.
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Processo: 6803-1200/98-1
Assunto: Indenização

ORLANDO HONORIO TAGLIARI 

Nascido em 24/04/1921 em Getúlio Vargas; representante comercial; sem vinculação partidária; 
preso de 08/05/1964 a 10/05/1964 no Presídio de Getúlio Vargas; segundo requerente, preso sob 
acusação de ser comunista, subversivo e integrante de facções que buscavam o confronto armado e a 
desestabilização do país; citou como companheiros de prisão: Darwin Menegás, Orlando Zancanaro, 
Adroes Xavier da Rocha, Fiorello Dionísio Piazzetta, Carlos Guimarães, Pedro Lebedeff, Salvador Ferreira 
de Andrade, Getúlio Uriarte, João Lebedeff e Sidnei Simon dos Santos; indicou como testemunhas: 
Sidnei Simon dos Santos, Lírio Piazzetta, João Ribeiro, Otílio Borgmann, Vitor James Tagliari e Rosa 
Werminghoff; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, isolamento social, prejuízos ao trabalho por conta da obrigatoriedade de apresentar-
se à delegacia para assinatura de livro ponto, além de ter que conviver com aqueles que o denunciaram; 
concedida indenização de R$ 15.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6769-1200/98-0
Assunto: Indenização

ORLANDO PEDRO MICHELLI

Nascido em 18/03/1949 em Caxias do Sul; engenheiro; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB e da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR-Palmares; preso em maio de 1968 na 
cidade de Porto Alegre, de 08/05/1970 a 09/05/1970 na cidade de Caxias do Sul e de 10/05/1970 a 
13/07/1970 na cidade de Porto Alegre; segundo requerente, preso por seu envolvimento com a VAR-
Palmares; citou como companheiros de prisão: Airton Joel Frigeri, Alcir Benedito Quadros de Brito, 
Carlos Roberto Barbosa de Souza, Ernane Conter, Bertulino Garcia da Silva, José Ruaro, Luiz Ernesto 
dos Reis Quaresma e Valdir Izidoro Silveira; indicou como testemunhas: Airton Joel Frigeri, João Batista 
Costa, Afranio Francisco Costa e Paulo de Tarso Carneiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos 
cometidos por Pedro Seelig; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, a vigia dos 
policiais e os três anos que demorou para conseguir emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 3248-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS

Nascido em 29/10/1934 em Santiago; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso de dezembro de 1964 a maio de 1965 nas cidades de Jaguarão, Bagé 
e Porto Alegre e de agosto de 1965 a dezembro de 1966 nas cidades de Santiago e Porto Alegre; 
não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Alberi Vieira dos santos;  indicou 
como testemunhas: Amândio Moraes do Amaral, Dino Aldir do Nascimento Lopes, Florêncio Aquino 
Guimarães, Percy Quartieri Penalvo e Otacília dos Santos Bitencourt; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos cometidos pelo Coronel Victor Hugo Martin; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, problemas psicológicos e o exílio no Uruguai; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico. 
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Processo: 6807-1200/98-2
Assunto: Indenização

ORLANDO ZANCANARO

Nascido em 21/01/1923 em Getúlio Vargas; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 
a 10/05/1964 no Presídio de Getúlio Vargas; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo 
dos Onze, de ser comunista e subversivo; citou como companheiros de prisão: Sidnei Simon dos Santos, 
Darwin Menegás, Fiorello Dionísio Piazzetta, Adroes Xavier da Rocha, Orlando Tagliari, Carlos Guimarães, 
Pedro Lebedeff, Salvador Ferreira de Andrade, Getúlio Uriarte e João Lebedeff; indicou como testemunhas: 
Sidnei Simon dos Santos, Lírio Piazzetta, João Ribeiro e Célia Zancanaro; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: afastamento do convívio social, problemas físicos e 
psicológicos que impossibilitaram seu retorno ao trabalho; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2977-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ORNELIO DE SOUZA

Nascido em 06/09/1943 em Tuparendi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de abril de 1964 a novembro de 1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi e de agosto de 1965 
até o ano de 1969 na Casa Branca de Crissiumal; segundo requerente, preso sob acusação de ser 
subversivo, comunista, guerrilheiro e de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de 
prisão: Selomar de Souza, Osório Ferreira Canabarro, Ido Georg, Affonso Georg e Ivo Patsche; indicou 
como testemunhas: Selomar de Souza, Osório Ferreira Canabarro, Ido Georg, Delcio Bertoldo Johann 
e Leo Becker; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos por ordem do Delegado Manuel Boratdo, do 
Delegado Mello e do comandante Gutiérrez; mencionou como consequências da prisão: a fuga para a 
Argentina, problemas psicológicos, perda da propriedade rural e do crédito comercial, mudança de 
Tuparendi para Crissiumal e o afastamento de amigos e de familiares; processo indeferido face ao não se 
enquadramento nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6708-1200/98-7
Assunto: Indenização

ORTILLES ALVES DE CAMPOS

Nascido em 03/12/1919 em Bagé; pecuarista; sem vinculação partidária; preso de 21/04/1964 a 31/05/1964 
na cidade de Bagé e no SESME; segundo documento da CJM, incurso nos artigos, 9, 11 § 3° letra ‘a”, 12, 18, 
e 19 da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Laudelino Domingues 
Perez, Iolanda Campos Machado, Odysséa Aguirre Azambuja, Elandi Vaz de Souza, Maurício Proença 
de Campos e Renato Tadeu Vieira de Azevedo; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, dificuldades financeiras e constrangimentos devido à 
publicação de notícias sobre a prisão no jornal; concedia indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, bilhete. O nome do requerente na capa do 
processo: Ortiles Alves de Campos.
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Processo: 6909-1200/98-6
Assunto: Indenização

OSCAR FEIJÓ DA CUNHA (falecido)

Nascido em 05/10/1921 em Pinheiro Machado; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 
março de 1964 a abril de 1964 no Quartel de Bagé; segundo requerente, Oscar foi preso por motivos 
políticos e por pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Laudelino Cunha de Moura, Zilma Feijó da Cunha, Oly Pereira de Souza, Dirceu Avila 
Dutra e Getúlio Fernandes de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros e o abandono das atividades 
agrícolas e pecuárias; concedia indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6656-1200/98-2
Assunto: Indenização

OSCAR FONTOURA CHAVES (falecido)

Nascido em 01/01/1923 em Caçapava do Sul; comissário de polícia; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 02/04/1964 a 06/04/1964 na cidade de Bagé, de 06/04/1965 a 07/08/1965 
na cidade de São Gabriel e de 15/11/1976 a 27/11/1976 na cidade de Santana do Livramento; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Tarso Fernando 
Genro, Acílio Pereira da Cruz, Edegar de Jesus Aires Ilha, José Garibalde Evangelho Simões e Licínio 
Antonio Santos Motta; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos, o exílio no Uruguai e o abandono das culturas agrícolas, 
perdendo o arrendamento das terras o que ocasionou prejuízo financeiro; pedido indeferido face 
ao não enquadramento nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2711-1200/02-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

OSMAR KROPIDLOFSCKY (falecido)

Nascido em 14/10/1920 em Porto Alegre; condutor de bondes da Carris; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso por tempo indeterminado no ano de 1964 no DOPS; segundo requerente, 
Osmar foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, 
Nicanor Rodrigues; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; processo indeferido face ao não enquadramento nas hipóteses do art. 1º da 
Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. O nome do requerente na capa do processo: Osmar Kropidlofsky.
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Processo: 6986-1200/98-2
Assunto: Indenização

OSMAR NICOLAU LUCCA

Nascido em 10/09/1927 em Encantado; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB;  
preso de 30/04/1964 a 20/05/1964 no SESME e no DOPS, posteriormente em prisão domiciliar durante 
um ano; segundo requerente, preso sob acusação de ser subversivo; citou como companheiros de 
prisão: Ovídio Palmeiro, Ramiro Maiolli, Antônio Souza, Rubem Kersting, Vanius Olegário Machado, 
Oswaldo de Oliveira, Lazas Bas, Pedro Anolino Viana dos Santos, Procópio Farina, Jorge Krieger de Melo, 
Edilberto Cocolichio, Sebastião Olegário Hoeffner, Januário dos Santos Campão, Manoel Gonçalves, 
Sálvio, Dias, Ariano, Petry, Francisco Perez, Custódio Martins, José Luiz Custódio, Vidal Araújo, Carlos, 
Heron, Vitório Veloso e Tapyr Rocha; indicou como testemunhas: Ana Maria Py Lucca e Carlos Alberto Py 
Lucca; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, perda de clientes e indeferimento de inscrição de concurso público pelo atestado 
de antecedentes; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 5625-1200/98-7
Assunto: Indenização

OSMAR PERTILE

Conhecido como Cunha e Caio; nascido em 10/02/1945 em Lagoa Vermelha; professor; participou do 
Partido Operário Comunista – POC; preso de 03/09/1971 a 16/09/1971 no DOPS; segundo documento 
da Subsecretaria de Inteligência, preso por porte de material subversivo; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Wlademir Ungaretti, Paulo Totti, Luis Valls, Alda Suzete Souza Valls, 
Claiton Rogério Naaz, Fábio dos Santos, Angela Rocha Santos, Nelson Danilewicz, Humberto Belvedere 
Filho e Silvio Pereira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldade de reingresso no mercado de trabalho e na vida 
acadêmica pelo seu atestado de antecedentes; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4644-1200/98-0
Assunto: Indenização

OSMAR SANTA HELENA (falecido)

Nascido em 17/12/1922 em Porto Alegre; professor e dentista; sem vinculação partidária; preso 
de 05/04/1964 a 02/06/1964 na Brigada Militar em Rio Grande e no SESME; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Alfeu Santa Helena; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, a 
perda do cargo de professor e a saída da cidade de Rio Grande onde clinicava; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documento oficial, jornal.
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Processo: 1975-1200/02-7
Assunto: Indenização 

OSORIO BORGES TORRES 

Nascido em 29/11/1927 em Passo Fundo; Coronel da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB;  preso durante oitenta dias nas cidades de Porto Alegre, Montenegro e Três Passos; 
segundo requerente, preso por participar do Partido Trabalhista Brasileiro; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Rosa de Deus Vasques, Antônio Fraga da Rocha, Ricardo dos 
Santos Santos, Juratã Luiz Castro e Adelço Menezes da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos;  
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de revisão, 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 2851-1200/02-1
Assunto: Indenização 

OSÓRIO FERREIRA CANABARRO

Nascido em 19/09/1928 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 
10/06/1964 a 20/06/1964 na delegacia de polícia de Tuparendi; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Eli Pereira, Selomar de Souza, Nilda Canabarro 
Ribeiro e Beate Sirlei Petry; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos e isolamento social; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5867-1200/98-6
Assunto: Indenização

OSÓRIO SAVOLDI

Nascido em 03/05/1920 em Palmeira das Missões; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 13/06/1964 a 15/06/1964, de 21/06/1964 a 23/06/1964 e de 03/07/1964 
a 04/07/1964 na cidade de Rodeio Bonito; segundo requerente, preso sob acusação de esconder 
armas e de abrigar as reuniões do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Emílio Rochembach, Honorato Zanluchi e José Zini Netto; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a hostilização 
social; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial, jornal, parte de livro.
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Processo: 2578-1200/02-0
Assunto: Indenização

OSVALDO BARROS (faleceu durante tramitação do processo)

Nascido em 11/05/1934 em Caxambu do Sul – SC; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze;  preso de 27/04/1964 a 28/04/1964 no Destacamento da Brigada Militar em 
Nonoai e de 29/04/1964 a 15/07/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação 
de ser comunista e por ser filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; citou como companheiros 
de prisão: Arnaldo Pasin, Eldebrando Rodrigues e Cleto dos Santos; indicou como testemunhas: Ilo 
de Araujo Pinto, Lauredano Lemes da Rosa e Cleto dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos cometidos pelo Coronel Gonçalino; mencionou como consequências da prisão: a hostilização 
que sofreu na comunidade em que vivia, o isolamento do convívio social e a mudança para outro 
município; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal. 

Processo: 6683-1200/98-0
Assunto: Indenização

OSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (falecido)

Nascido em 08/05/1912 em Taquara; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 29/04/1964 a 02/05/1964 na cidade de Triunfo e transferido para 
o DOPS; segundo requerente, Osvaldo foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou 
como companheiros de prisão: Rubens Kersting, Antonio Soares de Souza, Ramiro Maioli, Orival Borba, 
Arlindo Sotero Santos e Vanius Olegário; indicou como testemunhas: Alexandre Machado da Silva, 
Jaime Adair Carvalho Garcia, João Carlos Geyer e Jesuino Freitas Viacava; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6670-1200/98-0
Assunto: Indenização

OSVALDO DE BASTOS

Nascido em 13/08/1931 em Rio Pardo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo dos Onze;  preso de 09/04/1964 a 20/04/1964 na cidade de Rio Pardo; segundo requerente 
foi preso por ter participado como representante dos Trabalhadores Sem-terra no comício de março 
de 1964 no largo da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em defesa do projeto de base do governo 
João Goulart; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Vilmar da Luz Santana, 
Luzardo Moreira Siqueira e Paulo Cezar Begnis; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: preconceito social e a perda do seu emprego que era o único sustento da 
família; pedido indeferido face ao não enquadramento nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97.
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Processo: 3645-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

OSVALDO DOS SANTOS

Nascido em 02/06/1931 em Santana do Livramento; militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 16/11/1964 no I° RPMOM em Fazenda de Filipson; segundo requerente, preso sob 
acusação de ser comunista e subversivo; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos 
que o incapacitaram para o serviço militar; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais. O nome do requerente na capa do processo: Osvaldos dos Santos.

Processo: 2785-1200/02-0
Assunto: Indenização 

OSVALDO FERREIRA DE CASTILHO (falecido)

Nascido em 12/09/1916 em Getúlio Vargas; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 20/09/1964 a 30/09/1964 na cidade de Nonoai, posteriormente em prisão domiciliar 
durante quarenta dias; segundo requerente, Osvaldo foi preso por ser membro do Grupo dos Onze; 
citou como companheiros de prisão: Ferdinando Bringhentti, Getúlio Francisco da Silva e Arlindo Kuns; 
indicou como testemunhas: Gentil Ferreira de Castilhos, João Décio Schneider e Fernando Bringhenti; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, físicos e financeiros; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6602-1200/98-2
Assunto: Indenização

OSVALDO FIUZA DE OLIVEIRA (falecido)

Nascido em 17/04/1932; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Grupo 
dos Onze; preso durante seis dias em abril de 1964 no Destacamento da Brigada Militar em Nonoai, 
posteriormente em prisão domiciliar de abril de 1964 a junho de 1964; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo de Araujo Pinto, Cleto dos Santos e 
Ferdinando Bringhenti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: isolamento social, problemas psicológicos e interrupção do tratamento médico que o levou ao 
falecimento; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6331-1200/98-0
Assunto: Indenização

OSVANO TEIXEIRA

Nascido em 07/10/1925 em Osório; fiscal geral de rendas; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Grupo dos Onze; preso de 21/05/1964 a 28/05/1964 no Presídio Estadual de Lagoa Vermelha; 
não consta motivo da prisão;  não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Mussoline 
Soares da Fonseca, Paulo Melo Lobo, Antonio Mascaranhas e Claudemir Escobar dos Santos; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros, 
a perda do emprego na prefeitura municipal, as dificuldades enfrentadas para conseguir outro 
emprego e constrangimento social; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5690-1200/98-6
Assunto: Indenização

OSWALDO REINOLDO MARMITT (falecido)

Nascido em 18/08/1917 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 15/05/1964 a 16/05/1964 na cidade de Crissiumal; segundo requerente, Oswaldo 
foi preso sob acusação de ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Silvério Marmitt, Waladir Closs, Délcio Berttoldo 
Joham, Ivo Patsche e Geiraçina Georg; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observação: documentos oficiais. O nome do requerente na capa do processo: Osvaldo Reinoldo 
Marmitt.

Processo: 4139-1200/98-1
Assunto: Indenização 

OTACILIO AUGUSTO DE VARGAS (falecido)

Nascido em 02/08/1905 em Palmeira das Missões; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 
27/04/1966 a 01/06/1966 no 17º RI de Santa Maria e de 02/06/1966 a 30/09/1966 no 6º RO de Cruz 
Alta; segundo requerente, Otacilio foi preso por participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Anibal Maidana dos Santos, Anildo Inhoque, Ari Miguel Rosa, 
Bruno Burtet, Edivino Samuel Rosa, Evaldo Herter, Francisco Batista de Carvalho, Leduíno Pecinini, Luiz 
Arthur dos Santos Rosa e Mário Roberto Utzig; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros e de ordem moral por ter 
sido tachado de comunista e de subversivo, fato que afetou toda a família; pedido indeferido sob 
fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Arcibaldo Augusto de 
Vargas.
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Processo: 3308-1200/98-2
Assunto:   Indenização (Antecedentes)  

OTACÍLIO GRANVILLE 

Nascido em 05/05/1940 em Passo Fundo; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 15/04/1964 
a 10/05/1964 na localidade de Linha Saltinho Bela Vista; segundo requerente foi vítima do movimento 
político conhecido como Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Deodato Antonio Del Col e Lauro Rodrigues da Silva; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo emocional, psicológico e financeiro, sofridos 
pelo requerente e sua família; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do Art. 1º da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.

Processo: 4741-1200/98-0
Assunto: Indenização 

OTAVIO ALBERTO GOMES DE CAMPOS

Nascido em 20/09/1946 em São Borja; secretário do partido Movimento Democrático Brasileiro 
e da Câmara de Vereadores de São Borja; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB e do 
Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 13/09/1969 a 01/02/1970 na Polícia Civil e na 
Brigada Militar de São Borja; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Dalva Maria Lencina, Adão Lago Pinto, Leontina Lencina e João Batista Maciel 
Braga; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, sofrimento dos familiares, perda do cargo que ocupava no MDB e fuga da cidade 
para evitar as perseguições e ameaças sofridas, deixando sua família com dificuldades financeiras; 
concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6836-1200/98-5
Assunto: Indenização 

OTÁVIO INACIO CORTES (falecido)

Nascido em 20/11/1933 em Ijuí; empresário; participou do Grupo dos Onze; preso em meados de 1964 
na cidade de Humaitá; segundo requerente, Otávio foi preso, espancado e levado para ser interrogado, 
por soldados do governo, por ser suspeito de ser um dos responsáveis pela organização local do Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Sadi Marquezini, Walter 
Henrique Juelg e Jaci Scheneider Cortes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: abalo psicológico, exclusão social, danos morais e passou a sofrer ameaças 
de morte por conta de ser chefe do Grupo dos Onze; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2740-1200/02-9
Assunto: Indenização 

OTERNO SOMMER (falecido)

Nascido em 28/12/1938 em Santo Ângelo; comerciante e prefeito; participou do Movimento 
Democrático Brasileiro – MDB; preso de 04/03/1972 a 06/07/1972 na cidade de Três Passos e de 
07/07/1972 a 02/10/1972 na cidade de Iraí; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Eudes Bordignon e Vendelino Zanatta; declarou não ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, saúde 
fragilizada e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 2185-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

OTILO BORGMANN

Nascido em 12/09/1924 em Getúlio Vargas; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 08/05/1964 a 10/05/1964 na cidade de Getúlio Vargas; segundo requerente, preso 
sob acusação de ser comunista e de participar de esquema subversivo; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunha, Eduardo Pereira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e teve seus direitos políticos cassados por dez 
anos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 
11.042/97, pedido de revisão, negado o provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, parte de jornal, fotografia. 

Processo: 6403-1200/98-9 
Assunto: Indenização

OTTOMAR ATALIBA DILLENBURG (falecido)

Nascido em 26/05/1914 em Caxias do Sul; funcionário público; participou da Aliança Republicana 
Socialista – ARS e do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 04/04/1964 a 13/04/1964 no 
Palácio da Polícia e de 13/04/1964 a 31/05/1964 no SESME; segundo requerente, Ottomar foi preso 
sob acusação de praticar atividades contrárias ao regime instituído no período de 1964; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Olímpio Sérgio Albrecht, Pedro Simionovski 
e Antonio Jose Duarte; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, foi exonerado compulsoriamente da CEEE o que lhe causou sérios 
transtornos para sustento da família, teve o pedido de aposentadoria anulado e o mandato eletivo 
estadual de suplente cassado, bem como seus direitos políticos suspensos por dez anos; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6987-1200/98-5
Assunto: Indenização

OVIDIO PALMEIRO (falecido)

Nascido em 20/06/1909 em Itaqui; fotógrafo; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso 
de abril de 1964 a maio de 1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Osmar Nicolau Lucca e Vinício Piffero Cavalcanti Tabajara; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, prejuízos profissionais e discriminação social; concedida indenização de R$ 5.000,00, 
pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, correspondência. 

Processo: 6910-1200/98-3
Assunto: Indenização 

PALATINO AUSTRIA TEIXEIRA (falecido)

Nascido em 18/12/1914 em Itaqui; condutor e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de março de 1964 a abril de 1964 na cidade de Itaqui; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Moraes Pinto e Paulo Fernandes 
Gudolle Dias; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais, prejuízos financeiros, constrangimento social e 
perda de clientes; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art.1º da Lei n.º11.042/97.
Observações:  documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4266-1200/98-7
Assunto: Indenização

PARAGUASSU DE MOURA BRIZOLA

Nascido em 08/06/1906 em Carazinho; ferroviário; sem vinculação partidária; preso de 03/04/1964 
a 07/04/1964 no Quartel da Brigada Militar de Passo Fundo, de 07/04/1964 a 17/04/1964 no DOPS 
e na Escola de Polícia e de 14/05/1964 a 20/06/1964 no SESME; segundo requerente, preso por ser 
irmão do ex-governador Leonel Brizola; citou como companheiros de prisão: Antonio Augusto Meireles 
Duarte, Ernesto Scortgagna e Bernardino Guimarães; indicou como testemunhas: Ernesto Scortgagna 
e Antônio Augusto Meireles Duarte; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos desenvolvidos pela família e isolamento social; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: recorte de jornal. 
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Processo: 6088-1200/98-4
Assunto: Indenização

PATROCÍNIO TEIXEIRA SCHORNES (falecido)

Nascido em 20/08/1903 em General Câmera; vigilante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por cinco dias em agosto de 1965 no DOPS; não consta motivo da prisão;  não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ney Vasconcellos Machado, Vilson Vieira e 
Kunigunde Klos Boettcher; alegou ter sofreu sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas psicológicos e perseguição no trabalho; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1º da Lei n.º11.042/97.

Processo: 6612-1200/98-4
Assunto: Indenização

PAULINO KUBIAQUI 

Nascido em 10/10/1941 em Nonoai; operário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso por oito dias, no mês de maio de 1964, no Destacamento da Brigada Militar 
de Nonoai e posteriormente em prisão domiciliar de maio até junho de 1964; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ilo de Araújo Pinto, Leduíno 
Gnoatto, Santo Natal Mazaro, Valdemiro Ceresoli, Antônio Fonseca e Adyr Cancello; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
teve que mudar o local de sua moradia, pois não conseguia mais se integrar na sociedade devido ao 
fato de ter sido considerado comunista; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5804-1200/98-7
Assunto: Indenização

PAULINO MACHADO 

Nascido em 25/10/1925 em Ijuí; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim e de maio de 1964 a novembro 
de 1964 esteve em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo 
dos Onze, além de ser considerado subversivo e comunista;  citou como companheiros de prisão: 
Desidério Oliari, João Maria Camargo, Lourenço Colpani, João Antônio Fragoso, Sebastião de Moura 
Garcez, Santiago Pacheco e Manoel Siqueira; indicou como testemunhas: Sebastião de Moura Garcez, 
Lourenço Colpani, José Colpani e João Maria Camargo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos financeiros; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requente nas hipóteses do art. 1° da Lei n.° 11.042/97; 
pedido de revisão; aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6389-1200/98-1
Assunto: Indenização

PAULO ALBERTO CANANI 

Nascido em 12/01/1944 em São Francisco de Paula; funcionário público; participou do movimento 
estudantil do Instituto de Física da UFRGS; preso de 10/07/1971 a 20/07/1971 no DOPS; segundo 
requerente, preso por motivos políticos; citou como companheiros de prisão: Maurício Tazza e 
Humberto Belverde Filho; indicou como testemunhas: Jorge Ducatti, Maurício Tazza, Humberto 
Belverde Filho, Rosita Capaverde Mattos e Nelson José de Andrade Garcia; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, sofreu 
pressão para abandonar o emprego público onde era funcionário estável concursado – IPERGS 
e foi por mais de 27 anos, acusado de Crime contra a Economia Popular; concedida indenização 
de R$ 10.000,00.
Observações: documento oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 2885-1200/02-8
Assunto: Indenização

PAULO ASSUNÇÃO GOMES 

Conhecido como Rui; nascido em 11/09/1936 em Uruguaiana; pintor e industriário; participou do 
Movimento Revolucionário 26 de Março – MR26; preso no ano de 1964 no Rio Grande do Sul; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; não declarou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; processo sem suma de 
decisão. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4281-1200/98-7
Assunto: Indenização

PAULO CONSTANTE DE ARAUJO KAUTZ 

Nascido em 04/10/1935 em Getúlio Vargas; tenente militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de abril de 1964 a outubro de 1964 no Colégio Paulo da Gama em Porto Alegre; segundo 
documento da CJM, incurso nos arts. 130, inciso I, 132, 133, 134 § único e art. 145 c/c 20, todos do 
Código Penal Militar e nas sanções dos arts. 11, letra “a”, §1°, 14 e 17, da Lei de Segurança do Estado; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Octávio Frota, Nelson Amorelli Viana, 
Otávio Tomazzi Filho, Maíldes Alves de Mello, Guerino Ricardo e Reginaldo Ives da Rosa Barbosa; não 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e a sustação da faculdade de Farmácia – Bioquímica da UFRGS; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, declaração médica.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 471

Processo: 6474-1200/98-4
Assunto: Indenização

PAULO DARCY AQUINO 

Nascido em 11/10/1925 em Jaguarão; militar; sem vinculação partidária; preso em 10/04/1964 a 
09/06/1964 na cidade de Pelotas; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Marta Gelcy Arturi, David Silveira Lima, João dos Anjos Fonseca e Carlos 
Henrique Bressan; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psíquicos, emocionais e o aborto sofrido pela sua esposa no terceiro mês de gestação; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5593-1200/98-6
Assunto: Indenização

PAULO DE PAULA SANTANNA

Nascido em 07/04/1933 em São Leopoldo; escriturário; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB e do Sindicato dos Bancários de São Leopoldo; preso de 10/04/1964 a 30/05/1964 no SESME e 
seis dias no mês entre agosto e setembro de 1964 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Antônio José Duarte, Jorge Krieger De Mello, Severino 
Coelho Neto, Artur Sefrim, Adalberto Stumpf, José Guariente Filho e José Sarmento; indicou como 
testemunhas: Jorge Krieger de Mello, Antônio José Duarte, Lauro Rodrigues Rosa, Luiz Antônio Ribeiro 
Pires, Luiz Alves Flores, Jairo de Oliveira Santana e Juarez de Oliveira Santana; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e perda de 
emprego; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 6001-1200/98-0
Assunto: Indenização

PAULO DE SOUZA HILLEBRAND (falecido)

Nascido em 06/03/1937 em Carazinho; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 19/04/1964 a 21/04/1964 na Delegacia Polícia de Carazinho, de 21/04/1964 a 
22/05/1964 no DOPS, e posteriormente permaneceu em prisão domiciliar até o dia 02/06/1964, tendo 
que se apresentar diariamente na Delegacia de Polícia Civil de Carazinho; segundo requerente, Paulo 
foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Aldo 
Aury Schlichting; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, perda do emprego e as dificuldades para arrumar novo emprego; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6698-1200/98-5
Assunto: Indenização

PAULO DE TARSO CARNEIRO 

Conhecido como Alves; nascido em 13/05/1942 em Alegrete; bancário; participou da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 06/04/1970 a 07/04/1971 na Ilha do 
Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14, 23, 25, 45 inciso I e 46 do Decreto Lei 
898/69; citou como companheiros de prisão: Gustavo Schiller, Helena Radolphi Carneiro, Félix Silveira 
da Rosa, Fernando Pimentel, João Carlos Bona Garcia, Airton Friggeri, Irgeu Menegon, Francisco 
Torres e Inez Serpa de Oliveira; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades em conseguir 
bons empregos em decorrência da sua prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal. 

Processo:  5179-1200/98-6
Assunto: Indenização

PAULO DE TARSO LOGUÉRCIO VIEIRA

Nascido em 26/02/1949 em Bagé; funcionário público; participou da Ação Popular – AP; preso de 
12/04/1972 a 29/06/1972 na SSP-RS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Antonio Ramos Gomes, Antonio Voltan, Alceu Salamoni, José Fidelis Sarno, 
Nilce Cardoso, Sergio Luiz Bitencourtt e José Antonio Fonseca; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e foi demitido de seu serviço após trinta 
dias de não comparecimento, pois sua prisão não foi oficializada e não houve nenhum comunicado, 
então deu-se como abandono de serviço, sem direito a indenização ou direitos; concedida indenização 
de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4787-1200/98-4
Assunto: Indenização (Revisão)

PAULO DEVANIER LAUDA (falecido)

Nascido em 11/03/1928 em Santa Maria; prefeito e funcionário público; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 08/09/1964 a 22/10/1964 na 4° Cia de Santa Maria; segundo 
documento da CJM, incurso no artigo 24 da Lei 1.802 c/c art. 33 do Código Penal Militar, nos autos do 
processo n° 1948/64; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e exclusão 
devido ao ostracismo político que sofreu com a cassação de seus direitos políticos; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de 
revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Paulo Davanier Lauda.
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Processo: 6674-1200/98-0
Assunto: Indenização

PAULO ELOY PASSOS (falecido)

Nascido em 28/01/1914 em Cruz das Almas-BA; médico; sem vinculação partidária; preso de 
16/04/1964 a junho de 1964 no SESME e de 10/02/1971 a 20/02/1971 na cidade de Bagé; segundo 
documento da CJM,  incurso no artigo 7° c/c art. 3° 11, §, letra “a”, 13, 14, e 17 da Lei 1802/53; citou 
como companheiros de prisão e testemunhas: Ramon Calo Wayne, Ilka Pegas Mendes e Elida Rodrigues 
Costa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e financeiros devido ao fechamento do seu consultório em decorrência de sua prisão; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6906-1200/98-8
Assunto: Indenização

PAULO FERNANDO GUDOLLE DIAS

Nascido em 12/03/1938 em Itaqui; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 15/04/1964 a 06/08/1964 no 1º RCMEC de Itaqui; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Barry Vichara, Darcy Monteiro e Jorge Marty; indicou como testemunhas: 
Nivaldo Soares, Aldo Fagundes, Antônio Brito, Pacífico Berne Fiorença, Valmir José Zanini Manente, Nilo 
Osório Pereira dos Santos e Jorge Haroldo Monteiro Píffero; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades para conseguir trabalho 
por ser considerado preso político; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5596-1200/98-4
Assunto: Indenização

PAULO KAMENEFF

Nascido em 23/10/1926 em Erechim; músico e professor; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso de abril a maio se 1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Zelina Otto, Antonio Canova, Garibaldi Rafael 
Canova e Maria Eva Oliveira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2769-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PAULO MAIA

Conhecido como Prisco; nascido em 05/04/1942 em Porto Alegre; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB, do Movimento Revolucionário 26 de Julho – M-26-7 e o Movimento Comunista 
Revolucionário – MCR; preso de janeiro a março de 1971 no DOPS, de abril a junho de 1971 no 18° 
Regimento de Infantaria e de novembro de 1972 a maio de 1973 na Penitenciária 12°RC MEC; segundo 
documento da CJM, incurso no art. 14 do Decreto-Lei n°898/69; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Darci, Sereno Chaise, Ivan Ferreira, Luis Taborda, Calino Ferreira, João 
Carlos Bonna Garcia, Raul Pont, Geraldo Gama e Antônio Carlos Araújo Chagas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6147-1200/98-2
Assunto: Indenização

PAULO MARTINEZ MEDEIROS

Conhecido como Marcos e Medeiros; nascido em 01/06/1931 em Quaraí; jornalista; participou do 
Movimento 26 de Julho – M-26-7;  preso de 28/04/1970 a 06/08/1970 na cidade de Porto Alegre; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2791-1200/02-0
Assunto: Indenização 

PAULO MORETTO

Nascido em 10/03/1938 em Caçador-SC; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de julho a agosto a 1964 na cidade de Iraí; segundo requerente, preso por ser seguidor do 
brizolismo, ser integrante do Grupo dos Onze e partidário do PTB, e por isso tachado de comunista, 
nazista, traidor da pátria e subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
José Pedro Flores e Leonardo Juchinieviski; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
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Processo: 6990-1200/98-8
Assunto: Indenização

PAULO OSCAR BOHN

Conhecido como Müller; nascido em 31/03/1943 em Lageado; funcionário de uma empresa de 
transportes e estudante; participou do Partido Comunista do Brasil – PCdoB; preso de janeiro a março 
de 1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Ulisses Arpini e 
Ledur; indicou como testemunha, Ulisses Arpini; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos 
pelo Delegado Pedro Selling; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
mudança de cidade, discriminação social e perda material; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6823-1200/98-5
Assunto: Indenização

PAULO PINTO PENALVO

Nascido em 12/09/1967 em Tucurenbó-Uruguai; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso no ano de 1971 no Quartel da cidade de Livramento; segundo requerente, preso por 
estar na companhia de um amigo da família, confundido com seu pai que trabalhava junto com o Jango 
e que estava exilado no Uruguai; citou como companheiro de prisão, Doralino dos Santos; indicou como 
testemunhas: Régis Mottin e Doralino dos Santos; não alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2197-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PAULO ROBERTO TELLES FRANCK

Conhecido como Fernando; nascido em 29/10/1942 em Pelotas; militar; participou da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares -VAR Palmares; preso nos meses de abril e de julho de 1964, em abril 
de 1965 no 9º RI de Pelotas e de 05/04/1970 a 10/01/1971 no DOPS, na Delegacia Regional de Polícia 
em Caxias do Sul, na Penitenciária Industrial, na Ilha do Presídio e no 2° Rec Mec; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Angelo, Dario Viana dos Reis, Batista Rita, Catarina, Inez Cerpa 
de Oliveira, Hélio Minuto e Gustavo Buarque Schiler; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos que após dez anos 
de tratamento o deixaram inválido para o trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979476 |

Processo:  2888-1200/02-6
Assunto: Indenização 

PAULO ROCHA

Nascido em 25/01/1942 em Uruguaiana; atividade profissional não identificada; não mencionou 
vinculação partidária; não descreveu período de prisão; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; não alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 4264-1200/98-1
Assunto: Indenização

PAULO UBIRAJARA LINHARES 

Nascido em 19/05/1939 em Passo Fundo; tenente da Brigada Militar; não mencionou vinculação 
partidária; não descreveu período de prisão; não consta o motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; não alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos profissionais; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia, laudo médico. 

Processo: 7066-1200/98-2
Assunto: Indenização

PEDRO ALVES CASTANHO (falecido)

Nascido em 07/03/1912 em Passo Fundo; funcionário público; simpatizante das ideias de Brizola;  
preso de 15/04/1964 a 20/04/1964 no presídio de Erechim; segundo requerente, Pedro foi preso por 
defender ideais brizolistas; citou como companheiro de prisão, José Américo Castanho; indicou como 
testemunhas: Neusa Eunice Castanho, Darci Lopes, Nelson Hugo Neitzke e Nelson Oscar Muller; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
demissão do emprego federal na estação Experimental Eng° Englert e dificuldades econômicas;  
concedida indenização de R$ 10.000,00.

Processo: 6711-1200/98-0
Assunto: Indenização

PEDRO BERTOLO SERRES

Nascido em 31/01/1936 em Santiago; funcionário da Secretaria de Agricultura; sem vinculação 
partidária; preso em abril de 1964 no Destacamento da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Wilson dos Santos, Marcos da Silva 
Correa Neto, Achangelo Antenor Deborteli, Aguinaldo Norberto Serres, Marite Serres Gaspar, Gervacil 
Daltgão Serres e Antônio Paludett Delasena; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, demissão do emprego; concedida indenização de R$  5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2602-1200/02-9
Assunto: Indenização 

PEDRO BITENCOURT DA FONSECA

Nascido em 24/10/1937 em Pelotas; operário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 26/08/1969 até o ano de 1973 em Pelotas; segundo documento da CJM, incurso no art. 25 do 
Decreto-lei n° 314/69, modificado pelo Decreto-lei 510/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunha, Adão Carlos Fonseca Garcia; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou 
consequências da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia. O nome do requerente na capa do 
processo: Pedro Bitecourt da Fonseca.

Processo: 6682-1200/98-7
Assunto: Indenização

PEDRO CAMPAGNOLO (falecido)

Nascido em 05/07/1922 em Erechim; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de abril de 1964 a setembro de 1964 na cidade 
de São Valentim; segundo requerente, Pedro foi preso por pertencer ao Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Edna Jovelianos Campagnolo, Candido Rezende 
Cazzuni, Amaury Darcy Bisognin, Lido Armando Oltramari, Paulino Machado, João Maria Camargo, Abel 
Campagnolo, José Mendes, Adão Sfolia, João Altivo Jacques, Pedro Pinho Mendes, Abele Campagnolo, 
Iraci João Campagnolo, João Campagnolo, João Confortin, João Carlos Ochikoski, Homero Abadi 
Guimarães, Darci Guimarães, Gentil da Silva Guimarães, Ivo da Silva Guimarães, Divo Aires Torres, 
Valdir da Silva Guimarães, João Oliar, Santiago Pacheco, João Orácio, Manoel de Siqueira, Imiliano de 
Siqueira e Desidério Oliar; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 7031-1200/98-3
Assunto: Indenização

PEDRO DE ARBUES MARTINS ALVAREZ

Nascido em 29/05/1919 em Santana do Livramento; militar do exército e chefe de Relações Públicas 
da Refinaria Alberto Pasqualini; não mencionou vinculação partidária; preso por quarenta e oito 
dias, em agosto de 1964 no 18° RJ em Porto Alegre, posteriormente por mais sessenta dias em local 
não definido e alguns dias em uma unidade da Brigada Militar e após, no ano de 1977, foi preso no 
DOPS; segundo requerente, preso por ser amigo do Coronel Jeferson Cardim de Alencar Osório; citou 
como companheiro de prisão, Marcos Pancier; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sofrimento pessoal extremo, isolamento 
da família e de pessoas de convívio pessoal, término da carreira militar com a expulsão do exército, 
sequelas físicas, morais e psíquicas, dificuldades financeiras e de reintegração no mercado de trabalho; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2837-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PEDRO DE CAMPOS BONES

Nascido em 14/07/1942 em Três Passos; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 de 
Março – MR26 / Operação Três Passos; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 na cidade de Foz do Iguaçu-
PR e de 17/05/1965 a 04/06/1965 no SESME; segundo documento da CJM, incurso na Lei 1802/53; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdetar Antônio Dorneles, Abrão 
Antônio Dornelles e João Batista Figueira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e devido aos constrangimentos vividos em 
comunidade, mudou-se para o estado do Paraná; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista.

Processo: 6703-1200/98-3
Assunto: Indenização

PEDRO DOS SANTOS CUNHA 

Nascido em 01/07/1934 em Porto Alegre; securitário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB;  
preso de 31/08/1964 a 26/11/1964 na Polícia Civil na Mauá e no SESME e em 10/07/1972 na Sexta 
Delegacia; segundo requerente, preso sob acusação de envolvimento em atividades subversivas; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e constrangimentos diante da família, 
amigos e colegas de trabalho; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial, informativos,recorte de jornal. 

Processo: 2918-1200/02-1
Assunto: Indenização
 
PEDRO DILON PAIANI DURÃO 

Nascido em 29/06/1948 em São Borja; comerciante; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB; preso de 02/11/1969 a março de 1970 no 2°R.C. Mec em São Borja; segundo requerente,  
preso pelo fato de ser irmão de Miguel Paiani Durão, que já se encontrava preso; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nemézio Legal da Silva, Maria Laura Candida 
da Roza, Miguel Fabrício Vieira e Raul Miranda; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e enfrentou problemas para conseguir 
emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97; pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6630-1200/98-2
Assunto: Indenização

PEDRO ERNANI PINTO VILAVERDE 

Nascido em 29/08/1943 em Alegrete; comerciante; participou do Movimento da Legalidade;  preso 
de 14/03/1965 a 21/04/1965 na Delegacia de Polícia do Alegrete, no Presídio Municipal e no 6º RCB.; 
segundo requerente, preso por motivos políticos; citou como companheiros de prisão: Vitor Borges, 
Alceu Freitas, Wilson Felipeto e Edson Diniz; indicou como testemunhas: Euclides Fagundes Filho, Vitor 
Borges de Melo, João Braz da Silva, José Antônio Lopes de Freitas, Osório Vilanova de Mello, Wilson 
Floriano Pinto Vilaverde e Alceu Lopes de Freitas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e discriminação social que comprometeu 
a sustentação de seu comércio e que o levou a dificuldades financeiras; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3640-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PEDRO ESPINOSA DA SILVA 

Nascido em 17/09/1929 em Pelotas; militar; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB e 
do Movimento Nacionalista Brasileiro – MNB; preso de abril a junho de 1964 no QG e Companhia 
de Guardas, de agosto a novembro de 1964 na Polícia do Exército, na Companhia de Guardas e no 
DOPS e de novembro de 1964 a março de 1965 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Alberto Telles Franck, Helio Minuto, Dario 
Vianna dos Reis, Benito de Britto, Domingos Hamilton Espinosa da Silva, Niger Cordova da Cunha e 
Peri de Almeida; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e profissionais; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6502-1200/98-4
Assunto: Indenização

PEDRO EUGENIO HORN 

Nascido em 25/12/1926 em Estrela; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por uma semana em 1964 no Presídio de Lajeado; segundo requerente, preso sob acusação de 
ser comunista;  não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ruben Ruschel, Noé 
Martins de Souza, Honoré Katto Jover e Anselmo Fulber; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos;  concedida indenização 
de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2852-1200/02-4
Assunto: Indenização 

PEDRO FERREIRA CANABARRO (falecido)  

Nascido em 30/06/1900 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Grupo dos Onze; preso de 10/06/1964 a 20/06/1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi; 
segundo requerente, Pedro foi preso por participar do Grupo dos Onze;  não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Selomar de Souza e Iracema da Silva Maciel; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: isolamento social, problemas psicológicos e 
financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações:  documentos oficiais.

Processo: 6800-1200/98-3
Assunto: Indenização

PEDRO LEBEDEFF (falecido)

Nascido em 22/12/1903 na Polônia – UE; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 08/05/1964 
a 10/05/1964 no Presídio de Getúlio Vargas e por mais de trinta dias em prisão domiciliar; segundo 
requerente, Pedro foi preso sob acusação de ser comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; citou 
como companheiros de prisão: João Lebedeff, Sidnei Simon dos Santos, Darwin Menegás, Fiorello 
Dionísio Piazzetta, Adroes Xavier da Rocha, Orlando Tagliari, Carlos Guimarães, Orlando Zancanaro, 
Salvador Ferreira de Andrade e Getúlio Uriarte; indicou como testemunhas: Pedro Lebedieff Filho, 
Sidnei Simon dos Santos, Getúlio Uriarte e Dalto Fernandes Giacomazzi; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, convivência 
com o sofrimento da família rotulada de subversiva e comunista e passou a ser alvo de humilhações e 
desprezo por parte da comunidade; concedida indenização de R$ 5.000,00; pedido de revisão; aceito 
provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 7122-1200/98-2
Assunto: Indenização

PEDRO LISBOA 

Nascido em 15/01/1932 em Bento Gonçalves; advogado; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB;  preso de 30/12/1964 a 12/02/1965 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Fernando Barcellos de Almeida, Alceu Loureiro Ortiz, Honório de 
Campos Peres, Décio Francisco Scaravaglioni e Ênio Paulo Leal Wortmann; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares e 
prejuízos profissional e social; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico. 
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Processo: 1985-1200/02-9
Assunto: Indenização 

PEDRO LUIZ DA CUNHA LOBO (falecido) 

Nascido em 1918; pedreiro; sem vinculação partidária; preso de 23/04/1964 a 15/05/1964 no Presídio 
de Canoas e posteriormente em prisão domiciliar por um ano; segundo requerente, Pedro foi preso 
para prestar informações a respeito das listas das pessoas que pertenciam ao Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Amaro Faleiro Lucas, Itacir Rodrigues da 
Silva, Mara Regina Lobo da Rocha e Cléia Fagundes Couto; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.  Nome do requerente na capa do processo: Pedro Luiz Cunha Lobo.

Processo: 3316-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PEDRO LUIZ MACHADO (falecido)

Nascido em 18/10/1914 em Nonoai; agricultor; participou do Movimento Democrático Brasileiro – 
MDB; preso de 25/04/1964 a 15/05/1964 em Passo Feio; segundo requerente, Pedro foi vítima do 
Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lauro Rodrigues da 
Silva e Fabrício Lemes de Oliveira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 7042-1200/98-8
Assunto: Indenização

PEDRO MACHADO ALVES 

Nascido em 04/09/1939 em Porto Alegre; industriário; participou do Partido Comunista do Brasil – PC 
do B; preso de abril a maio de 1969 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Liberto Ermuth Hoppe, Bruno Mendonça Costa, João de Deus 
Canha, Breno Azevedo Barbosa, Lucas Venâncio da Silva Siqueira, Verner, Liberto, Rejane Terezinha 
Gomes Rolim, Adão de Lima Figueiró, José Ouriques de Freitas, Raul Kroeff Machado Carrion, Bruno 
Costa, Liberto Hoppe, João Elias Ereno Galmarini, Remi Antônio Baldasso e Danilo Adão Bonotto; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e dificuldade de reestabelecer sua vida profissional; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, parte de livro. 
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Processo: 2824-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

Nascido em 05/12/1929 em Tupanciretã; policial militar; sem vinculação partidária; preso de junho 
a agosto de 1965 em Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: José Defensor Ribas, Telmo do Amaral Trindade e Carlos Anchieta; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
dificuldades financeiras e estagnação de sua vida acadêmica; concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo psicológico.

Processo: 4639-1200/98-2
Assunto: Indenização

PEDRO OSMAR REICHERT

Nascido em 06/07/1928 em Tupanciretã; militar; sem vinculação partidária; preso de 27/10/1964 a 
09/11/1964 na Fazenda Filipson da BM; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e constrangimento social;  concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5456-1200/98-9
Assunto: Indenização

PEDRO PAGNO

Nascido em 28/01/1918 em Marcelino Ramos; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim; não 
consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Waldomiro Subtil dos Anjos, Fiorindo 
Zeni, Milto Adami e Dioclecio Plinio Barancelli; indicou como testemunhas: Deoclecio Plinio Baranceli, 
Milto Adami e Bonifacio de Mattos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.

Processo: 1912-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PEDRO PAULO CARDOSO EIBS 

Nascido em 28/10/1935 em Tupanciretã; mecânico e eletricista; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB, do Grupo dos Onze e do Movimento Revolucionário 8 de outubro – MR8; preso de 
20/09/1964 a 25/09/1964 na cidade de Cruz Alta; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas;  alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: demissão e banimento da cidade de Cruz Alta diante das ameaças de prisão; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 2530-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PEDRO PAULO FORMICA (falecido)

Nascido em 20/06/1923 em Mendoza – Argentina; comerciante; sem vinculação partidária; preso 
de 19/04/1964 a 22/04/1964 na cidade de Erechim; segundo requerente, Pedro foi preso por 
motivos políticos, acusado de comunista, subversivo e organizador do Grupo dos Onze; citou como 
companheiros de prisão: Alvadi Munaro, Albino Cadore, Valdemar Dalbosco, Nelci Teixeira Peretti e 
Hugo Barberini; indicou como testemunhas: Avaldi Munaro, Albino Cadore, Valdemar Dalbosco e Nelci 
Teixeira Peretti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas de saúde e os clientes se distanciaram do comércio da família tanto por medo de serem 
perseguidos quanto por medo do contágio da doença que o requerente adquiriu na prisão, o que levou 
a dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2853-1200/02-7
Assunto: Indenização 

PEDRO PAULO RIBEIRO SOARES (falecido) 

Nascido em 02/07/1932 em Lajeado; agricultor; participou do Grupo dos Onze;  preso de 10/06/1964 a 
20/06/1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Helio Soares, Selomar de Souza e Nilda Canabarro Ribeiro; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; 
pedido indeferido face ao não enquadramento nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2661-1200/02-7
Assunto: Indenização 

PEDRO PEREIRA PINTO (falecido) 

Nascido em 05/11/1916 em Rio Grande; industriário; participou do Sindicato de Filiação e Tecelagem 
de Rio Grande; preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 no DOPS e de 24/04/1964 a 02/06/1964 no SESME; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Miguel 
Gomes, Nery de Ávila, Antonio Nailen Espíndola e Dilma Neuza Pinto Azevedo; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro. 
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Processo: 2300-1200/02-9
Assunto: Indenização 
 
PEDRO PEREIRA TRINDADE 

Nascido em 18/04/1932 em Erechim; comerciário; não mencionou vinculação partidária; preso três 
vezes no ano de 1966 no Regimento da BM e na cadeia pública em Passo Fundo; segundo requerente,  
preso sob acusação de ser terrorista, de preparar bombas para detonar no Cine Imperial de Passo 
Fundo e de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Bona Garcia, Ernesto 
Scorteganha e com o pai de Éden Pedroso; indicou como testemunhas: João Carlos Bona Garcia e Éden 
José Rodrigues Pedroso; alegou ter sofrido sevicias ou maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2569-1200/02-0
Assunto: Indenização

PEDRO PINHO MENDES 

Nascido em 26/01/1928 em Encantado; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 12/05/1964 no Presídio de Erechim e de maio a novembro de 1964 em 
prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze, de ser 
subversivo, comunista, de ter atentado contra a segurança nacional e de possuir armas; citou como 
companheiro de prisão, Antônio Siqueira; indicou como testemunhas: Pedro Pinho Mendes, Paulino 
Machado e Lourdes D´Agostini Oltramari; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos financeiros e perda do crédito no comércio; 
concedida a indenização de R$ 5.000,00.; pedido de revisão; negado provimento ao recurso
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6628-1200/98-2
Assunto: Indenização

PEDRO PROTACIO COUGO (falecido) 

Nascido em 08/12/1914 em Bage; ferroviário; participou do Partido Social Democrático – PSD; preso 
de 31/03/1964 a 25/05/1964 no Presídio de São Gabriel e no DOPS; segundo requerente, Pedro foi 
preso sob acusação de participar de atividades subversivas; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunha, Luiz Deodoro Barcellos; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: mudanças de comportamento e postura antipolítica; concedida a indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2846-1200/02-3
Assunto: Indenização 

PEDRO SAPIAGINSKI

Nascido em 26/12/1912 na Lituânia – UE; gerente de uma cooperativa; sem vinculação partidária; preso 
em 1964 na cidade de Santa Rosa; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e físicos que o levaram à morte; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6492-1200/98-2
Assunto: Indenização

PEDRO SOAVE DE ALMEIDA

Nascido em 03/03/1925 em Cruz Alta; professor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso entre 01/05/1964 a 31/05/1964, durante dois dias no Clube de Humaitá e nas cidades de Três 
Passos e Santa Rosa; segundo requerente, preso sob acusação de ser subversivo, comunista e de 
pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Gentil 
Ribeiro Gessi, João Veríssimo de Jesus, Afonso Estevão Lauermann, Henrique Otto Schirimbeck, Kurt 
Krupp, Sueli G. Morg, Elly Christoff e Albina Rossini Baptista; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação social, venda de sua terra e 
dificuldades financeiras; pedido deferido, concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2925-1200/02-5
Assunto: Indenização

PEDRO TASIS GONZALEZ (falecido) 

Nascido em 1912 em Santana do Livramento; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso na Ilha Grande – RJ, sem especificar data; segundo requerente, Pedro foi 
preso sob acusação de participação em atividades políticas contra o regime da época; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Deoclécio Barros Motta e Perci Quartieri Penalvo; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perseguição e 
afastamento de suas atividades e, devido ao agravamento das sequelas da prisão, falecimento em 
1968 com sepultamento em local até hoje desconhecido pela família; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses o art. 1° da Lei n°11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5598-1200/98-0
Assunto: Indenização

PEDRO VIEIRA NETTO 

Nascido em 12/08/1923 em São José do Ouro; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso de 11/05/1964 a 21/05/1964 na cidade de Machadinho e encaminhado para o presídio 
de Erechim; segundo requerente, preso sob acusação de ser revolucionário; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Valdemar Beltrame, Severino Beltrame e Napoleão João 
Baldissera; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, discriminação e prejuízos financeiros; concedida a indenização 
de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2499-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PERCEVAL MARQUES DE JESUS 

Nascido em 29/05/1929 em Carazinho; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por um dia em abril de 1964 na Delegacia de Polícia de Frederico 
Westphalen; segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze e de ser 
agitador; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Olinto Lanza, Aristides 
José Andreola, Maria Elsí Silveira de Jesus, José Paiva Silveira, Olga Wiechoreck, Monte Marques de 
Jesus, Militão de Moraes e Manoel Silão Dellavi; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, moral abalada diante da comunidade, 
prejuízos financeiros com despesas de viagem e tratamento hospitalar; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7025-1200/98-2
Assunto: Indenização

PERCY DE ABREU LIMA (falecido) 

Nascido em 24/10/1916 em Montenegro; advogado; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso na cidade de Caxias do Sul pelo exército nacional e encaminhado a Porto Alegre  ficando preso de 
01/04/1964 a 26/05/1964 no SESME; segundo requerente, Percy foi preso sob acusação de pertencer 
ao Partido Comunista Brasileiro – PCB e de práticas subversivas; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Luís Fernando Prates Menegat, Mario Bernardino Ramos César Serafini e 
Pedro Paulo de Abreu Lima; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, isolamento social e discriminação; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.  O nome do requerente na capa do processo: Elma Fusieger 
de Abreu Lima.
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Processo: 6821-1200/98-0
Assunto: Indenização

PERCY QUARTIERI PENALVO

Nascido em 17/07/1928 em Itaqui; agricultor e vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Movimento Sem-Terra; não mencionou o período da prisão; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; não declarou sevicias ou maus-tratos; não 
mencionou consequências da prisão; pedido de indenização indeferido face o não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5854-1200/98-6
Assunto: Indenização 

PERPETUA DE OLIVEIRA SANTOS (falecida)

Nascida em 17/12/1916 em São Pedro do Sul; do lar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
presa de 22/04/1964 a 23/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em prisão domiciliar 
de maio a julho de 1964; segundo requerente, Perpetua foi presa sob acusação de ser subversiva e 
comunista; citou como companheiros de prisão: Domingos Nichetti, Valdemar Dalbosco, Pedro Formica 
e Faustino Brum; indicou como testemunhas: Luiz Romeu J., Albino Cadore e Domingos Nichetti; alegou 
ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, prejuízos financeiros e foi tachada de comunista e discriminada; concedida a indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2899-1200/02-0 
Assunto: Indenização

PHILADELPHO ARNOLDE DE MELO (falecido) 

Nascido em 20/12/1913 em Uruguaiana; presidente do Sindicato dos Condutores Rodoviários; 
participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; o requerente não foi preso, mas diante de tal  ameaça, 
fugiu para o exílio a pé caminhando por trinta dias até chegar no Uruguai; segundo documento da 
CJM, incurso no art. 36 do decreto lei n°314 do Código Penal Militar; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Gládis Arnolde Priario, Daizi da Silva; Dinarte Benitez Barbosa, 
Juares Freitas, Valter Severo e Marques Pedro de Araújo Gonçalves; não declarou ter sofrido sevicias 
ou maus-tratos; mencionou como consequências da perseguição: tortura psicológica, pois mesmo 
no exílio sofria perseguição pelo exército brasileiro e a perda da sua casa e móveis ficando sem ter 
onde morar ao retornar do exílio;  pedido indeferido face o não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, jornal, fotografia. O nome do requerente na capa do processo: 
Philadelfho Arnolde de Melo.
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Processo: 4447-1200/98-2
Assunto: Indenização

PIO PIOVESAN 

Nascido em 25/03/1926 em Júlio de Castilhos; tecelão; participou do Grupo dos Onze; preso em maio 
de 1964, por aproximadamente uma semana, na Delegacia de Polícia de Nova Palma; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Domingos 
Scapim, Elizeu Zasso e Renato José Pippi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, discriminação e dificuldade para conseguir emprego; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2549-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

PITÁGORAS JOSÉ BOURSCHEID 

Nascido em 13/09/1941 em Santiago; técnico e funcionário da Petrobras; participou do Partido 
Comunista do Brasil – PC do B; preso em 12/10/1970 a 29/10/1970 no DOPS, de 29/05/1972 a 
10/12/1972 na “Ilha da Pólvora” e no Presídio Central e de 26/06/1975 a 27/07/1975 no Presídio 
de Salvador/Bahia; segundo requerente, preso sob alegação de crime contra a Segurança Nacional; 
citou como companheiros de prisão: Melchiades Antônio Servo, Danilo Adolfo Quincozes Morales, 
José Roberto Michelazzo e Cenra Barro; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: demissão da Petrobras, mudança de estado, abandono 
do curso de engenharia, sua família teve dificuldades financeiras e era humilhada durante as visitas; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal. O nome do requerente na capa do processo: Pitágoras José 
Boursheidt.

Processo: 6582-1200/98-9
Assunto: Indenização

PLACIDO RIGO (falecido)

Nascido em 16/07/1914 em Sarandi; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de maio a novembro de 1964, para prestar depoimento na Delegacia 
de Polícia de Campinas do Sul, e posteriormente em prisão domiciliar; segundo requerente, Placido foi 
preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Severino Bertella e Angelo Fontana; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6923-1200/98-3
Assunto: Indenização

PLINIO CANDIDO MAYER (falecido)

Nascido em 07/05/1921 em Palmeira das Missões; funcionário da CRT; sem vinculação partidária; 
preso em diversas ocasiões, sem apontar datas e locais; não consta motivo da prisão; indicou como 
testemunhas: Lourenço Moraes Costa, Valter Cândido Mayer, Antônio Carlos Cândido Mayer, Willy 
Germano Pautz e Basílio Corrêa Rodrigues; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e gastos com a recuperação de sua saúde e com advogado 
para conseguir limpar seu nome do DOPS e continuar trabalhando na CRT; concedida indenização de 
R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2529-1200/02-3
Assunto: Indenização

PLINIO KRUGER 

Nascido em 06/03/1936 em Palmeiras das Missões; contador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso em 31/03/1964 e conduzido ao Clube Humaitá, onde permaneceu por dois dias; 
segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: abalos psicológicos, nascimento precoce de seu filho e roubo de uma arma 
e um cinturão de cartucheira calculado em 350g de ouro em sua residência praticado pelos agentes 
policiais; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2556-1200/02-0
Assunto: Indenização 

PLINIO WOHLGEMUTH (falecido) 

Nascido em 27/02/1930 em Santo Antônio da Patrulha; funcionário público; não mencionou vinculação 
partidária; preso de março a maio de 1965 na cidade de Santo Antônio da Patrulha; segundo requerente, 
Plinio foi preso para averiguações; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, 
Ana Lúcia Wohlgemuth; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e exoneração de sua função pública na Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha 
em 1966; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei 
11.042/97.
Observação: documentos oficiais.
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Processo: 4680-1200/98-7
Assunto: Indenização

POLICARPO PEREIRA DA COSTA (falecido)

Nascido em 10/04/1924 em Alegrete;  dentista; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso 03/04/1964 a 30/04/1964 no 6º RC de Alegrete, de 01/05/1964 a 12/05/1964 no 18 RI de Porto 
Alegre e de 12/05/1964 a 12/06/1964 no SESME; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, 
enquadrado nos arts. 2º, 7º e § 1º c/c a letra “b” do art. 11, da Lei n° 1802/53; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Eroni Nogueira Carús, Décio Passos Sampaio Peres, Maria 
Purcina Pereira da Costa, Arnaldo da Costa Paz, Ilsa Balbuena Paz, Holmes Gonzalli e Pedro Paulo Aripe; 
alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 3489-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

POMPEU FOSSATI 

Nascido em 11/12/1928 em Santa Maria; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 25/10/1966 a 12/01/1967 no 7º Regimento de Infantaria de Santa Maria; 
segundo documento da CJM, incurso no artigo 24 da Lei 1802/53; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, a perda do emprego em uma Rádio local, o 
fechamento do seu estabelecimento comercial e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, laudo médico.

Processo: 5586-1200/98-2
Assunto: Indenização

POTIGUARA CASTELO DE QUADROS MEIRELLES

Nascido em 26/03/1946 em Santo Ângelo; atividade profissional não identificada; participou do 
Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER; preso de 19/05/1964 a 20/05/1964 no 2º BCCL; 
segundo requerente, preso e perseguido por ser o coordenador do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: a negativa de matrícula no colégio, a discriminação por parte da sociedade e 
danos psicológicos para sua família; pedido indeferido face ao não enquadramento nas hipóteses do 
art. 1º da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento de recurso.
Observações: documentos oficiais, panfleto eleitoral.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 491

Processo: 6872-1200/98-1
Assunto: Indenização

PROCOPIO FARINHA VIEIRA (falecido) 

Nascido em 08/07/1916 em Santana do Livramento; ferroviário; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso por várias vezes não especificando datas, no Quartel da Brigada Militar, 
na Delegacia de Polícia de Butiá, na Casa de Correção, na Cadeia do Gasômetro, de 21/04/1964 a 
02/06/1964 no Instituto Central de Menores de Porto Alegre; segundo documento da Subsecretaria 
de Inteligência, preso sob acusação de ser líder comunista e um agitador; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Pedro Marques dos Santos, Jorge Dorneles, Inecy Silva Santos, 
Antonio Carlos de Souza e Gerino Lucas; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, discriminação sofrida na comunidade e perda 
de crédito no comércio; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6922-1200/98-0
Assunto: Indenização

PROTÁSIO MARQUES DA ROSA FILHO

Nascido em 19/01/1934 em São Francisco de Paula; funcionário público; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 15/04/1964 a 03/05/1964 no DOPS e de 06/01/1965 a 
16/01/1965 no 6ª Cia. de Porto Alegre; segundo requerente, preso pois defendia a reforma agrária, 
motivo pelo qual foi alvo de perseguições, acusado de comunista e de saber o paradeiro de Brizola; 
citou como companheiros de prisão: Milton Cerres Rodrigues, Jair Calixto, Jorge Kruger de Melo, 
Pinheiro Machado Neto, Sadi Butelli, Vitório Veloso, Ângelo Guasseli, Nilton Alves da Silva, Osvaldo 
Bins e Deroci Luiz Neves; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, físicos, a não aceitação de matrícula nas escolas da 
região, perseguição creditícia do Banco do Brasil, impossibilidade de assumir o cargo de vice-prefeito 
de Osório, dificuldades para arrumar emprego, dilapidação do patrimônio familiar e interrupção de 
carreira política; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4282-1200/98-0
Assunto: Indenização 

PROTASIO VASCO 

Nascido 25/10/1929 em Paim Filho; agricultor; sem vinculação partidária; preso por oito dias em 
maio de 1964 na cidade de Paim Filho e posteriormente no Presídio Municipal de Erechim;  segundo 
requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de 
prisão: Bernardo Arcego e Darcy Luiz Bertuol; indicou como testemunhas: Arlindo Baggio, Alcides 
Caldart, Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, Luiz Valdomiro Beltrame, Napoleão João Baldissera e 
Silvino Orlandino Bertuol; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, prejuízos em sua atividade agrícola e a não obtenção de crédito agrícola junto 
ao banco; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6907-1200/98-0
Assunto: Indenização

PROVINO ALBINO BANDEIRA (falecido) 

Nascido em 30/08/1904 em São Sebastião do Caí; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso em maio de 1964 no Clube Humaitá; segundo requerente, Provino foi preso sob 
acusação de ser comunista, subversivo e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Kurt Krupp, Pedro Soave de Almeida, Afonso Estevão Lauermann, 
Henrique Otto Schirimbeck, Walter Henrique Julg, Albina Rossini Baptista, Medina Bandeira, Sueli Gessi 
Marquezin, Elly Christoff, Gentil Ribeiro Gessi e João Verícimo de Jesus; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e discriminação sofrida por ele e 
por sua família; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. O nome do requerente na capa do processo: Medina Bandeira.

Processo:  2628-1200/02-9
Assunto: Indenização 

QUINTINO AMANCIO REGINA (falecido)

Nascido em 11/04/1912 em Alegrete; vulcanizador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em abril de 1964 no 6° Regimento da Cavalaria Blindado de Alegrete; segundo requerente, 
Quintino foi preso sob acusação de chefiar o Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Terezinha Miranda Regina, Shirley Miranda Regina, Carlos Eroni Nogueira 
Carus, Niederauer Alves de Brum e Pedro Ernani Pinto Vilaverde; não declarou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo:   6815-1200/98-9 
Assunto: Indenização

RAIMUNDO ARAÚJO

Nascido em 13/10/1925 no Brasil; comerciante; participou do Grupo dos Onze; preso durante oito dias 
entre dezembro de 1965 e janeiro de 1966 no Quartel dos Fuzileiros Navais, em São Borja, por doze dias 
no Cais do Porto entre os anos de 1967 e 1968, de 05/07/1969 a 20/07/1969 no Posto da Brigada Militar, 
de 13/09/1969 a 17/10/1969 no Quartel dos Fuzileiros Navais, e por doze dias no final do ano de 1969 
ao início do ano de 1970 no Quartel 2º RC MEC; segundo requerente, preso por motivos políticos; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Antonio Carvalho de Castro, Amandio 
Moraes do Amaral, José Salvador Trindade Goulart, Aldo Menegon, Aurelino Pessota, Olga Rodrigues, 
Adão Pereira da Cunha e Agripino Matoso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, problemas de relacionamento, dificuldades 
no trabalho e prejuízos econômicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia. Existem três processos de indenização em nome do 
referido requerente. As informações constantes neste verbete referem-se a todos os processos.
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Processo: 5407-1200/98-2
Assunto: Indenização

RAIMUNDO ARAÚJO ZIRR

Nascido em 19/06/1932 em Santa Rosa; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 
e do Grupo dos Onze; preso por quarenta e oito horas no Quartel de Santa Rosa, não especificando 
o período; segundo requerente, preso pelo contado que mantinha com o Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psíquicos, danos morais e expulsão da terra onde trabalhava, 
tendo que se mudar para a região do Vale dos Sinos; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6958-1200/98-2
Assunto: Indenização 

RAIMUNDO DORNELES DE ALMEIDA (falecido) 

Nascido em 03/08/1936 em Campo Novo; professor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB;  
preso em vários momentos durante os anos de 1964 a 1969, em três ocasiões foi conduzido para as 
Unidades do Exército nas cidades de Santa Rosa e Santa Maria e, em outra ocasião, para a cidade de 
Curitiba no estado do Paraná; segundo requerente, Raimundo foi preso sob acusação de subversivo, 
comunista, guerrilheiro e de pertencer ao chamado Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Agenor da Luz, Valter Henrique Juelg, Brandão Antonio Maria, 
Pedro Soave de Almeida, Hilga Ana Almeida, Elio Vicente Rohr, Natálício da Silva Barcelos, Horacil 
Correa Dornelles, Aureo Correa Dornelles, Nestor Marquesin, Reneu Geraldino Mertz, João Afonso 
Rohr, Antonio Alves Dornelles, Alcindo Lopes da Silva, Valdetar Dornelles,  Oscar Pereira da Silva, 
Nestor Taques dos santos, Silvino Schmalz, Erci Vieira dos Santos, Oldemar Schmalz, Ervin Krupp, Sadi 
Marquesin, Valter henrique Juelg e Otávio Cortes; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psicológicos, pressão para trocar de partido, perda do cargo 
na escola onde trabalhava, abalo moral e financeiro; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6950-1200/98-0
Assunto: Indenização

RAMÃO DEMOCRATINO BONILLA (falecido)  

Nascido em 03/02/1925 em Uruguaiana; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 1965 a 1966 no 3° Batalhão da Brigada Militar; segundo 
documento da CJM, incurso em artigos da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Otávio Thomasi Filho, Danilo Peres Bengochea e Riograndino Menezes Bonilha; 
não declarou sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6626-1200/98-7
Assunto: Indenização

RAMIRES JOSÉ FIORIO

Nascido em 01/06/1949 em Vacaria; contabilista; participou de um movimento comunitário que ficou 
conhecido como Movimento Voz dos Bairros; preso em fevereiro de 1972 em seu local de trabalho em 
Vacaria e na sequência foi transferido para a cidade de Porto Alegre; segundo requerente, preso sob 
acusação de cometer atos subversivos e criminosos; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Wolney Euzebio, Nilva Fiorio e José Kuse de Faria; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo psicológico e transferência para outro setor 
em seu trabalho, sofrendo pressões até o momento em que foi abrigado a sair do emprego, mudou-se 
de cidade por não mais conseguir trabalho naquela localidade; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7113-1200/98-3
Assunto: Indenização

RAMIRO RODRIGUES PADILHA (falecido)  

Nascido em 16/10/1912 em Tupanciretã; mestre de obras; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de 04/08/1964 a 11/08/1964 no Quartel do 27º GAC na cidade 
de Ijuí; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Wilson Mânica e Beno Orlando Burmann;  alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  2946-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

RAMIS KEMEL

Nascido em 11/04/1927 em Cachoeira do Sul; funcionário público federal; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 27/05/1965 a 21/07/1965 no DOPS e de 14/07/1968 a 11/10/1968 
no presídio municipal de Cachoeira do Sul; segundo requerente, preso para prestar informações a 
respeito de Brizola; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida 
indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6959-1200/98-5
Assunto: Indenização

RAMON CALO WAYNE

Nascido em 09/11/1932 em Bagé; funcionário do Banco do Brasil; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso de 09/04/1964 a 02/06/1964 no SESME; segundo documento da CJM, incurso 
nos arts. 11, § 3º, letra “a”, 12,13 e 17 da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Bety Maria Moraes Severo, José Ghisoffi, João Arlindo Monte Rosado e Sotero Machado 
de Oliveira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, perda do emprego e dificuldades de conseguir novo emprego; concedida indenização de 
R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 1956-1200/02-6
Assunto: Indenização 

RAQUEL CUNHA

Nascida em 16/04/1942 em Montevidéu – Uruguai; estudante; participou da Ação Popular – AP e da 
União Nacional dos Estudantes – UNE; a requerente não foi presa, porém alega ter sido brutalmente 
espancada pelo “Pelotão de Choque” em uma concentração estudantil em frente a faculdade 
de Filosofia da UFRGS no período de 1965/66; segundo requerente, agredida por participar desta 
mobilização contra o golpe militar e pelas liberdades democráticas; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Flávio Koutzii, Carlos Augusto de Souza e Hélgio Henquire Casses Trindade; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências: problemas físicos, psicológicos e por 
conta das perseguições foi impedida de estudar e de trabalhar e precisou exilar-se na Argentina entre 
os anos de 1970 e 1973; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  2970-1200/02-0
Assunto: Indenização

RAQUEL LUNARDINE DO AMARAL

Nascida em 03/09/1965 em Santo Ângelo, atividade profissional não identificada; não mencionou 
vinculação partidária; a requerente não foi presa; indicou como testemunhas: Denise Amaral, César 
do Amaral; não declarou sevícias ou maus-tratos; mencionou como consequências: problemas 
psicológicos, perda da tranquilidade, depressão, síndrome de pânico e fobias generalizadas; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979496 |

Processo: 4327-1200/98-0
Assunto: Indenização

RAUL DE ALMEIDA

Nascido em 26/09/1939 em Panambi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 19/04/1964 a 21/04/1964 na Delegacia de Polícia de Carazinho e de 21/04/1964 a 31/05/1964 
no DOPS; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão;  indicou como testemunha, Victor Machado; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perda do emprego, danos morais 
e materiais; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4886-1200/98-0
Assunto: Indenização

RAUL DE MELLO ANTUNES 

Nascido em 03/01/1921 em Iraí; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por treze horas no dia 28/05/1964 em local não especificado e de 
18/06/1964 a 19/06/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Albino Jose Marcon, José Morais, Gentil Santo 
Andreolla e Olinto Lanza; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6771-1200/98-0
Assunto: Indenização

RAUL JORGE ANGLADA PONT

Nascido em 14/05/1944 em Uruguaiana; professor; participou do Partido Operário Comunista – POC; 
preso de 25/08/1971 a 15/09/1971 na Operação Bandeirantes – São Paulo, de setembro de 1971 a 
dezembro de 1971 no DOPS e na Ilha das Pedras Brancas e de janeiro de 1972 a dezembro de 1972 no 
Presídio Tiradentes em São Paulo e na Ilha das Pedras Brancas; segundo documento da CJM, incurso em 
diversos artigos do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: impossibilidade 
de assumir cargo para o qual foi aprovado em concurso público e exoneração de órgão público por 
pressões e constrangimentos; concedida a indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3226-1200/98-2 
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

RAUL KROEFF MACHADO CARRION

Conhecido como Vitor e Júlio, nascido em 
22/12/1945 em Porto Alegre; estudante; 
participou do Partido Comunista do Brasil – 
PC do B; preso de 28/05/1971 a 06/06/1971 
no DOPS, transferido  em 06/06/1971 para 
a Operação Bandeirantes – São Paulo onde 
permaneceu até 16/07/1971,  após a presente 
data, foi novamente transferido para o DOPS, 
onde permaneceu até 02/08/1971; segundo 
documento da CJM, incurso nos artigos 14, 23, 
25, 43 e 45, nº I do Decreto-lei 898/69; citou 
como companheiros de prisão: João Flores 
da Silva, Bruno Mendonça Costa, Júlio João 
Zancanaro, Delfino Pereira Lôbo e Delfino 
Reis; indicou como testemunhas: Erna Maria 
Kroeff Carrion, Francisco Machado Carrion 
Júnior, Eduardo Kroeff Machado Carrion, 
Otília Beatriz Kroeff Machado Carrion, Bruno 
Mendonça Costa, João Flores da Silva, Frida Levin, Nei Forest DeGrandi e Venina Pureza de Freitas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, perda do emprego e interrupção de seus estudos universitários; concedida indenização 
de R$ 30.000,00. 
Observação: documentos oficiais, correspondência. Nome do requerente na capa do processo: Raul 
Kroeff Machado Garrion.

Processo: 3131-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

RAUL MONTEIRO DA ROSA

Nascido em 19/04/1945 em Porto Alegre; pintor; participou do Movimento Revolucionário 26 de março 
– MR26; preso de outubro de 1973 a novembro de 1973 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiro de prisão, Paulo Mello; indicou testemunhas: Nilson Odorico Xavier dos Santos, 
Carlos Alberto Telles Franck, Antonio Losada e Nilson Odorico Xavier dos Santos; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
discriminação e por ser tachado de comunista, afastamento dos seus clientes; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2727-1200/02-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

RAUL WINGIST (falecido) 

Nascido em 16/07/1926 em Porto Alegre; funcionário de uma gráfica; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso em junho de 1965 no DOPS e na Base Aérea de Canoas; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Baptista Aveline e Honório 
Campos Peres; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6713-1200/98-5
Assunto: Indenização

RAYMUNDO CAMILLO DA SILVA

Nascido em 21/09/1916 em Novo Hamburgo; sapateiro; não mencionou vinculação partidária; 
preso de 05/04/1964 a 16/04/1964 no Palácio da Polícia e de 16/04/1964 a 04/05/1964 no SESME 
e apresentações em unidade do exército para interrogatório; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antonio José Duarte, Dorival Pereira, Celina 
Terezinha Pereira e Tarcilo Nunes Filho; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: abalo moral e prejuízo financeiro que resultou em dificuldade de sustentar sua família e de 
se reestabelecer profissionalmente; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.

Processo: 6932-1200/98-2
Assunto: Indenização

REALDO NEVES DE OLIVEIRA

Nascido em 09/03/1951 em Coronel Bicaco; trabalhava na Companhia da Pesca; sem vinculação 
partidária; preso de 12/04/1969 a 24/04/1969 e de 02/05/1969 a 03/06/1969 na Brigada Militar em Três 
Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Tamarino Santa Helena Oliveira, Alcides Romero, Homero Henrique Fortes, Alberi Maffei, Inês Ignacio 
Avila e Jenoel P. de Souza; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, preconceito social e dificuldade para conseguir emprego; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
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Processo: 6707-1200/98-4 
Assunto: Indenização

REGINALD DELMAR HINTZ FELKER

Nascido em 14/07/1932 em Cruz Alta; promotor público; participou do Movimento Trabalhista 
Renovador – MTR; preso em abril de 1964 no Quartel da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiros de prisão: Luiz Carlos Gomes, Floriano Maya D’Ávila, Sereno Chaise, João 
Caruso, Rubens Porciúncula e Lamaison Porto; indicou como testemunhas: Vilmar Taborda, Carlos Heitor 
Dutra Brandão e Luiz Carlos Gomes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: traumas familiares, dificuldades financeiras, afastamento de sua clientela e foi hostilizado 
socialmente e em seu local de trabalho; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6092-1200/98-0
Assunto: Indenização

REGINALDO IVES DA ROSA BARBOSA 

Nascido em 02/06/1940 em Porto Alegre; sargento da polícia militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 01/04/1964 a 30/04/1964 no Quartel 1º BG, de 30/04/1964 a 26/08/1964 
no Presídio Militar e de 27/11/1964 a 22/12/1964 no 3º BTL de Caçadores; segundo requerente, preso 
sob acusação de envolvimento político contrário ao governo militar na época; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: João Alves Verlindo, Emílio João Pedro Neme e Maildes Alves de 
Melo; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: o expurgo do corpo 
militar, seguido de proibição de trabalhar e estudar no território nacional e a ameaça de prisão sofrida 
pela família; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações:  documentos oficiais, jornal, parte de livro. Nome do requerente na capa do processo:  
Reginaldoives da Rosa Barbosa. 

Processo: 5875-1200/98-2
Assunto: Indenização

REINHOLDO AMADEO KLEMENT 

Conhecido como Amâncio, Batista e Chico; nascido em 26/04/1950 em Gramado; estudante; participou 
da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR;  preso de 23/01/1971 a 22/06/1971 no DOPS e no 2º 
REC MEC e de 10/11/1972 a 10/12/1972 no 3º Regimento Cavalaria Guardas; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, incurso nos arts. 14, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 39, inc. I e IV, 42 45 inc. I e III, 
46 e 49 inc. III, do Decreto Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e dificuldade de relacionamento que o impossibilitou de trabalhar durante seis 
anos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, fotografias, recorte de jornal.
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Processo: 2903-1200/02-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

REINOLDO ADOLFO HANKE

Nascido em 05/03/1932 em Ijuí; atividade profissional não identificada; participou do Grupo dos Onze; 
preso durante um dia em abril de 1964 no Clube da cidade de Humaitá; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Medina Bandeira, Kurt Krupp, Brandão 
Antonio Maria, Milton Steinhorst, Luiz Nelson Ceccato e Waldemar Batista; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: abalo moral e isolamento social; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2836-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

REINOLDO VON GROLL

Nascido em 29/01/1913 em Campo Novo; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 
de Março – MR26;  preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 em Foz do Iguaçu – PR e de 17/05/1965 a 
04/06/1965 no SESME; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 2°, 3°, 24, 40 e 41 da Lei 
1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdetar Antônio Dorneles, 
Abrão Antônio Dornelles, João Batista Figueira, Oniro Solano Bones, Floriano Alves Bones, Euclides 
Carvallho de Araújo, Otávio Gomes dos Santos, Armindo Benno Vagner, Valdomiro Avila de Brito e 
Arnaldo Klessener Solano; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, perseguições sofridas e mudança de estado; concedida indenização de 
R$ 15.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, parte de revista.

Processo: 2869-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

REMI JOÃO RIGO 

Nascido em 25/10/1940 em Nova Prata;  estudante; participou da Juventude da União Católica – JUC e 
do Movimento Popular de Cultura; preso de 06/04/1964 a 30/04/1964 no Palácio da Polícia em Porto 
Alegre e no SESME, posteriormente, por vários meses, sem mencionar o período, em prisão domiciliar 
na cidade de Caxias do Sul; segundo requerente preso por motivos políticos e por ser comunista, 
subversivo e por distribuir panfletos de crítica aos militares; citou como companheiro de prisão e 
testemunha, Régis Arnoldo Ferretti; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: rejeição social, abalo psicológico, demissão do emprego, ficou impedido de participar de 
concurso público e sofreu perseguição política e social; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6988-1200/98-8
Assunto: Indenização

RENAN ANTUNES DE OLIVEIRA 

Nascido em 10/12/1949 em Nova Prata; coordenador de obras; participou de movimentos estudantis; 
preso de 05/04/1968 a 08/04/1968 no DOPS e de março de 1969 à abril de 1969 no Palácio da Polícia; 
não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Matta Pimentel e Paulo Franken; 
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos sob o comando de Pedro Seelig; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, a perda do emprego, 
impossibilidade de conseguir trabalho e medo de ser preso novamente; concedida indenização 
de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6980-1200/98-6
Assunto: Indenização

RENATO FELIPE PEREIRA ROCHA 

Nascido em 14/06/1951 em Santo Antônio da Patrulha; estudante; participou da Vanguarda Armada 
Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 14/05/1970 a 07/07/1970 na Delegacia de Polícia 
de Tapes, no DOPS e na Ilha do Presídio; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso 
nos artigos 23 e 42 do Decreto-lei n° 898/69 da Lei de Segurança Nacional; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: João Carlos Bona Garcia, Paulo Santana Gonçalvez, Alfeu Pereira 
de Almeida, Claoni Boeira Garcia, Carlos Roberto Barbosa de Souza e Ernane Conter; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos 
e dificuldade em relacionar-se socialmente, o que fez com que o requerente mudasse para outro 
município onde encontrou problemas para conseguir emprego e moradia; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6954-1200/98-1
Assunto: Indenização

RENATO ILGENFRITZ DA SILVA (falecido) 

Conhecido como Júlio; nascido em 26/05/1946 em Ijuí; estudante; sem vinculação partidária; preso 
de 12/08/1971 a 01/09/1971 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Idalia Cardoso Coronel Martins, Clóvis Ilgenfritz da Silva, Paulo 
de Tarso Carneiro e José Joaquim de Lima Guimarães; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psíquicos e prejuízo na carreira profissional; concedida 
indenização de R$ 15.000,00, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização 
de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais. 
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Processo: 4445-1200/98-7
Assunto: Indenização

RENATO JOSE PIPPI 

Nascido em 23/01/1939 em Nova Palma; comerciante; participou do Grupo dos Onze;  preso por uma 
semana em maio de 1964 na Delegacia de Nova Palma e posteriormente em prisão domiciliar; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pio Piovesan, 
Elizeu Zasso, Fiorindo Binotto e Antônio Domingos Scapim; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
não mencionou consequências da prisão; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6417-1200/98-1
Assunto: Indenização

RENATO SOBROSA DE SOUZA

Nascido em 14/04/1949 em Santa Maria; soldado da Brigada Militar; sem vinculação partidária; preso 
incomunicável de 12/09/1970 a 27/09/1970 em uma casa situada em frente ao presídio Madre Peletier 
em Porto Alegre; segundo requerente, preso para prestar informações sobre seus irmãos e de seu 
tio; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Gilda Souza da Luz, Jorge Sobrosa 
de Souza, Elvio Gonçalves, Paulo de Tarso Rodrigues, Floraídes Mamam de Souza e Pedro Caetano 
Desotti; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, 
psicológicas e o desligamento da brigada militar; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografias.

Processo: 5579-1200/98-9
Assunto: Indenização

RENEU GERALDINO MERTZ (falecido)

Nascido em 27/08/1940 em Não Me Toque; dentista; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB; preso de 30/03/1970 a 03/09/1970 na cidade de Três Passos e de 03/09/1970 a 03/08/1971 
na cidade de Santa Maria; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 23, 24, 25, 42, 43, 45 e 46 do 
Decreto Lei 898/69 c/c/ art. 53 do CPM; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Fernando do Canto e Antônio Leutchuk; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.  
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6346-1200/98-6
Assunto: Indenização

RENI PIRES PINÓS

Nascido em 30/05/1931 em Encruzilhada do Sul; militar; sem vinculação partidária; preso de 
02/04/1964 a julho de 1964 no 6° Rec. Mec., no 2° Rec. Mec., na Polícia do Exercito em Porto Alegre 
e no Regimento de Artilharia do Exército em Caxias do Sul; segundo documento da Subsecretaria de 
Inteligência, incurso no art. 133 do Código Penal Militar e inciso IV do art. 2º da Lei nº 1.802/53; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Orácio Guilhão Lacerda, Alvim de Oliveira 
Rodrigues, Arioaldo Salau Pinheiro e Benito de Brito; alegou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 5811-1200/98-0
Assunto: Indenização

RENÔ PASQUOTO

Nascido em 10/05/1940 em Jaguari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 21/04/1964 a 20/05/1964 no 2º Grupo de Artilharia de Santiago; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: José Luis Pasquoto, Arlindo Cogo e Arlindo Vencato; indicou como 
testemunhas: Belarmino Pacheco de Vargas, Domingos Augusto Fabero, Modesto Dalenogare, Sadi 
Volmir Deponti, Reni Terezinha Pasquotto e Florisberto João Angonese; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, perdas econômicas e 
constrangimento social; concedida indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, aceito provimento 
ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 2630-1200/02-9
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

RICARDO FALCIANO (falecido) 

Nascido em 10/10/1938 em São Paulo – SP; trabalhava em uma empresa de opinião pública; sem 
vinculação partidária; preso de 18/03/1966 a 30/03/1966 no DOPS; segundo requerente, preso por 
considerarem seu trabalho subversivo; citou como companheiros de prisão: Hélio Damasco Brito, João 
Cavalcanti e Luis Carlos Prado Sizzioli; indicou como testemunhas: Ana Ré Prado Siziolli, Maximiliano 
Herlinger e Ilsa Brans; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, telegrama, recibo de pagamento.
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Processo: 5700-1200/98-8
Assunto: Indenização

RICARDO VETTORELLO 

Nascido em 30/05/1914 em Garibaldi; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 14/05/1964 a 17/05/1964 na Casa Branca em Crissiumal; segundo requerente, preso por 
ser considerado subversivo, comunista, por pertencer ao PTB e por possuir uma arma em sua casa; 
citou como companheiros de prisão: Albino Georg, Ivo Pacthe e Narciso Caneppelle; indicou como 
testemunhas: Osvino Machado de Souza, Arthur Gilier, Delcio Johann, Lino Schmidt, Albino Georg e 
Raul Soares; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e sua filha teve problema na coluna em função de um desmaio na hora de sua 
prisão; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 3648-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

RIOGRANDINO DA ROSA GARCIA 

Nascido em 03/07/1932 em Soledade; sargento; sem vinculação partidária; preso de 27/10/1964 a 
16/11/1964 na Fazenda Filipson da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; alegou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, abalo moral;  concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6999-1200/98-2
Assunto: Indenização

RITA SUSANNE SIMON 

Nascida em 04/02/1950 em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; presa de 08/07/1972 a 12/07/1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Calino Ferreira Pacheco Filho, Wilnei S. Garcia, Antônio Osmar Carvalho 
de Assis, Valdir Boeira Garcia, Claudio Boeira Garcia, Cesar Augusto Prates Pereira da Silva e Golmir 
Geifinbein; indicou como testemunhas: Vilnei Sílvio Garcia e Golmir Gejfinbein; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, teve que prolongar 
sua ida à Alemanha por não conseguir emitir seu passaporte e teve que deixar o apartamento em que 
foi invadido pelo DOPS; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2732-1200/02-2
Assunto: Indenização

ROBERTO BOHM 

Nascido em 02/06/1948 em Iraí; estudante; participou do Partido Operário Revolucionário Trotskysta – 
PORT; preso durante dois meses no ano de 1967 no Palácio da Polícia; segundo requerente, preso sob 
acusação de atividades subversivas; citou como companheiros de prisão: Magda Zanonni, Davis Hutz e 
Vladimir Aranovicht; indicou como testemunhas: Vera Stringuini, Heriberto Back, Davis Huntz, Vladimir 
Aranovit e José Joaquim de Borba; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, a perda do emprego e dificuldades encontradas para conseguir 
novo trabalho; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6431-1200/98-9
Assunto: Indenização

ROBERTO DE FORTINI

Conhecido como Isaac; nascido em 23/08/1936 em Sarcedo-Vicenza – Itália; vendedor ambulante; 
participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 13/05/1970 a 20/06/1970 na Brigada 
de Três Passos, de 21/06/1970 a agosto de 1970 no Regimento Bento Gonçalves em Porto Alegre e 
de agosto de 1970 a 19/12/1970 no 3° BCCL de Santa Maria; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João Carlos Bona Garcia, Werner Becker e Éden 
José Rodrigues Pedroso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, desintegração familiar e perdas patrimoniais; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2663-1200/02-2
Assunto: Indenização

ROBERTO SOARES ANTUNEZ 

Nascido em 25/03/1940 em São Lourenço do Sul; construtor; sem vinculação partidária; preso durante 
treze dias do mês de abril de 1964; não consta motivo de prisão; citou como companheiros de prisão: 
José Vidal Maia Soares e Barnabé Lopes Soares; indicou como testemunhas: Maria de Lurde Lima e 
Manuel Luiz de Oliveira de Souza Coelho; alegou ter sofrido maus-tratos; não mencionou consequências 
da prisão; concedida indenização de R$ 5.000,00; pedido de revisão: negado provimento ao recurso. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2995-1200/98-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ROBERTO TAVARES DA CUNHA (falecido) 

Nascido em 28/10/1934 em São Jerônimo; piloto de avião; sem vinculação partidária; preso durante 
uma semana na 5° COMAR em Canoas, sem especificar data; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Danton Eifler Nogueira, Mariano Mendonça Filho 
e Mary Winckler Annes; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; não mencionou consequências da 
prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1° da Lei n° 
11.42/97; pedido de revisão: negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo:  Nanci Rita Canaparro 
da Cunha.

Processo: 5169-1200/98-4
Assunto: Indenização

ROBERTO WILLY KONRAD

Nascido em 04/03/1926 em Santa Rosa; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso durante o mês de maio de 1964 no SESME; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Índio Brasileiro Cezar, Fredolino Pereira dos Santos, João 
Eduvino Osório, Angenor Espindler, Teófilo Sauer, Jesse Madureira Coelho e Nelso Gonzaga; indicou 
como testemunhas: Índio Brasileiro Cezar, Fredolino Pereira dos Santos e Angelo Mariano Coelho; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 6386-1200/98-3
Assunto: Indenização

RODOLFO KIRSCH (falecido)

Nascido em 18/07/1912 em Santo Antônio da Patrulha; agricultor e açougueiro; sem vinculação 
partidária; preso de 15/05/1964 a 25/05/1964 na Casa Branca; segundo requerente, Rodolfo foi preso 
sob acusação de ser subversivo, comunista e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: cinco pessoas cujos nomes estão ilegíveis; alegou ter sofrido 
maus-tratos sob o comando do capitão Gutierres e do delegado Ibsen Machado; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, morais, financeiros e tentativa de suicídio; pedido 
indeferido face ao não enquadramento nas hipóteses do art.1° da Lei n° 11.42/97. 
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6364-1200/98-4
Assunto: Indenização

RODOLFO LUDOVICO CARUS

Nascido em 16/06/1932 em Erechim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso em agosto de 1964 em Trindade do Sul; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Victor Carus, Elidio Alchieri e Waldemar Vigne; 
alegou ter sofrido maus-tratos sob o comando do Coronel Gonçalino; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldades de desenvolver suas atividades na lavoura; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1° da Lei n° 
11.42/97; pedido de revisão: negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, fotografias.

Processo: 5004-1200/98-1
Assunto: Indenização 

ROMEIRO DORNELLES

Nascido em 25/07/1926 em São Francisco de Assis; atividade profissional não identificada; participou 
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 30/09/1968 a 22/10/1968 no Quartel do Exército no 
Grupo de Artilharia na cidade de Uruguaiana e de 05/02/1969 a 10/02/1969 na cidade de Santiago; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pacifico 
Saldanha Guedes, Ezidório A. Bairro e Miguel Florinaldo Nogueira; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, desestabilização 
familiar e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n°11. 042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2664-1200/02-5
Assunto: Indenização

ROMEU BORTOLINI (Falecido)

Nascido em 13/01/1925 em Caxias do Sul; agricultor e comerciante; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso em 18/03/1975 por trinta e um dias, primeiramente em local ignorado e após 
no DOPS; segundo requerente, Romeu foi preso sob acusação de ter ligação com a reorganização do 
PCB, de ser membro da direção municipal do partido e de distribuir jornais e materiais subversivos; 
citou como companheiros de prisão e testemunhas: José Daltro da Silva e Hilário Gonçalves Pinha; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psíquicos e financeiros, cujas consequências levaram quase a perda da propriedade rural da família; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais. 
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Processo: 3989-1204/98-4
Assunto: Indenização (Providência)

ROMEU SCAGLIA BARLEZE

Nascido em 07/12/1928 em Carazinho; corretor de imóveis; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por cinquenta dias, de meados de novembro de 1965 a 28/12/1965 no Quartel da Polícia 
do Exército e no Quartel da Cia de Guardas de Porto Alegre; segundo documento da CJM, incurso 
nos artigos 36-314/67 e 11, § 3º da Lei 1802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Omar Ferri, Almi Terezinha da Cruz Barcelos, Roseclair Barleze Bona e Eleutério Barleze; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, exílio no Uruguai até o ano 
de 1979; concedida indenização de R$ 30.000,00.  
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Romeu 
Berleze e Helder Xavier Simões.

Processo: 6314-1200/98-5
Assunto: Indenização

ROMILDO SOUZA CARDOSO

Nascido em 27/09/1953 em Arroio dos Ratos; funcionário da empresa W.K. Borges e Cia Ltda; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 12/11/1975 a 20/11/1975 no DOPS; 
segundo requerente, preso por pintar no asfalto da avenida Farrapos em Porto Alegre a sigla PTB; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Darci Pero Zimmer, Iloir da Rosa, Leo 
da Silva e Antônio da Silva Mota Filho; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psíquicos que o levaram a tentativa de suicídio e a perda de vários 
empregos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6406-1200/98-7
Assunto: Indenização 
 
ROMUALDO OLIVEIRA CHAGAS

Nascido em 07/02/1934 em Santana do Livramento; militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 09/11/1964 na Filipson – Fazenda da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: constrangimentos e afastamento do convívio 
familiar; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Romualdo de Oliveira 
Chagas.
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Processo: 5167-1200/98-9
Assunto: Indenização

ROMULO BATISTA CORREA (Falecido)

Nascido em 24/03/1923 em Santo Ângelo; militar; não mencionou vinculação partidária; preso de 
02/04/1965 a 22/05/1965 no Quartel de Ijuí e de 11/12/1969 a 31/12/1969 no 19° Regimento de 
Infantaria em São Leopoldo; segundo requerente, Romulo foi preso por motivos políticos; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arno M. Burmann, Júlio Milton Hickenbick, 
José Albari Noronha, Maria de Lima, Clodoaldo Pacheco Gomes, Irani Noronha, Valdir Heck, Amaury 
Muller, Eululio Jappe e Delmar Luiz Leviski; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e encaminhamento para a reserva remunerada; pedido 
indeferido sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7028-1200/98-0
Assunto: Indenização 

RONI LOPES DE ALMEIDA 

Nascido em 02/07/1902 em Camaquã; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; detido várias vezes e liberado, não mencionando datas e locais; segundo 
requerente, preso por ter sido colaborador de João Goulart; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; não declarou sevícias ou maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
que devido ás represálias dos militares foi morar no interior do Estado, tendo que deixar seus bens e 
prestígios sociais que possuía na capital; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Roni Lopes de Almeida 
Neto.

Processo: 2710-1200/02-3
Assunto: Indenização

ROQUE CRUZ VARGAS (Falecido) 

Nascido em 21/06/1921 em Santana do Livramento; alfaiate; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso de 27/11/1964 a 11/12/1964 na Polícia Estadual e no DOPS, e de 11/12/1964 
até data não especificada no DOPS; segundo requerente, Roque foi preso por motivos políticos; citou 
como companheiros de prisão: Sereno Chase e João Caruso Escuderi; indicou como testemunhas: 
João Baptista Aveline, Nicanor Rodrigues, Nilo Pacheco Quadros e Lauro Hagemann; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos, 
que o fizeram abandonar o trabalho por falta de condições para exercê-lo; concedida indenização de  
R$ 15.000,00; pedido de revisão; aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2940-1200/02-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ROQUE DOS SANTOS ROCHA

Nascido em 26/12/1926 em Castro Alves – BA; militar; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB e da Frente de Libertação Nacional – FLN; preso durante quinze dias no mês de novembro de 
1969 no 2° RC de São Borja; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Dimo Lopes, Aurelhano Pessota e Pedro Durão; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: perseguição e transferência para a reserva das forças 
armadas; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6062-1200/98-4
Assunto: Indenização

ROQUE PIFFERO MARQUES 

Nascido em 15/10/1924 em Itaqui; funcionário da Carris; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 25/03/1962 a 27/03/1962 e de 10/03/1966 a 15/03/1966 no DOPS; segundo requerente, 
preso em sua primeira prisão pelo fato de pichar a rua e panfletar material de divulgação do aniversário 
do PCB, na segunda vez, sobre a organização de assaltos a quartéis e sobre a sua ligação com o Sargento 
Raimundo e com o Sargento Osvaldo; citou como companheiros de prisão: Nicanor Rodrigues, Raul, 
Nilo de Almeida Fernandes, Alcebíade Antônio de Oliveira, Edgar da Silva, Rui Alves Lisboa, Sérgio 
Coimbra Duarte, Ubirajara Avila Fontoura, Olívio Aristides Quetzer, Antônio Giudice, Darci Rodrigues 
Durbal, Manoel Raimundo Soares, Aldo Alves de Oliveira e Élida; indicou como testemunhas: Nicanor 
Rodrigues, Sergio Coimbra Duarte, Aldo Alves de Oliveira, Antônio Giudice, Edgar Silva, Danci Rodrigues 
da Silva, João Aveline, Hélio Silva Maciel, Eni Talva Tosca de Freitas, Hélida Costa e Hilário Pinha; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 2984-1200/02-3
Assunto: Indenização

ROQUE SILVA DO AMARAL 

Nascido em 11/03/1933 em São Borja; funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por quinze dias na cidade de Santa Maria; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valni Decimon 
Zamperetti, Décio Pennafirme Teixeira, Dino Aldir Nascimento Lopes e Edison Pereira Dorneles; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
financeiros e no trabalho passou por transferências, perseguições e se aposentou compulsoriamente, 
com perdas salariais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2146-1200/02-6
Assunto: Indenização

ROSALINO DOS SANTOS DUTRA 

Nascido em 08/09/1920 em Santa Maria; capitão da Brigada Militar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 29/10/1964 a 17/12/1964 no 3° BP; segundo requerente, preso sob 
acusação de ser subversivo devido a sua atuação política junto ao PTB; citou como companheiros de 
prisão: Sereno Chaise, Ajadil de Lemos e Wilson Vargas da Silveira; indicou como testemunhas: Átilo 
Cavalheiro Escobar e Emílio João Pedro Neme; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e enfrentou períodos de desemprego, 
passando por dificuldades financeiras; concedida indenização de R$ 15.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, laudo psiquiátrico.

Processo: 6714-1200/98-8
Assunto: Indenização

ROSANA ROSA E SILVA PRIETTO 

Conhecida como Diana e Manoela; nascida em 10/07/1952 em Porto Alegre; estudante; participou 
da Ação Popular – AP; presa por um dia no final de abril de 1972 no DOPS; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão e testemunhas: Sergio Luiz Bittencourt e Paulo Loguércio 
Vieira; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psíquicos; 
concedida indenização de R$ 25.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 0905-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

ROSANE MARIA GOMES DA SILVA 

Conhecida como Regina; nascida em 23/01/1948 em Cruz Alta; professora e estudante; participou do 
Partido Operário Comunista – POC; presa de setembro de 1971 a outubro de 1971 no DOPS; segundo 
documento da CJM, incursa no art. 14 do Decreto-Lei 898/69; citou como companheiros de prisão: 
Luiz Carlos Moraes e Luiz Carlos Coronel; indicou como testemunhas: Marinês Zandavali Grando e Luiz 
Carlos Moraes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psíquicos e dificuldade financeira por não conseguir trabalhar, após ser dispensada pela Secretaria de 
Educação; concedida indenização de R$ 25.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 
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Processo: 6407-1200/98-0
Assunto: Indenização

ROSE MARIE PORTO ALEGRE PEREIRA 

Nascida em 07/08/1951 em Porto Alegre; bailarina e professora de dança; sem vinculação partidária; 
presa de 26/01/1971 ao final de maio e início de junho de 1971 no DOPS e na Operação Bandeirante 
em São Paulo; segundo requerente, presa por estar ligada ao fato de ter se relacionado com Marco 
Antônio Lima Dourado; citou como companheiros de prisão: Marco Antônio Lima Dourado, Meirelles 
e Laerte; indicou como testemunhas: Marco Antonino Lima Dourado, Carlos de Ré, Meirelles, Carlos 
Borges, Ena Lima Dourado, Milton Lima Dourado, Maria de Lourdes Porto Alegre e Elisabeth Porto 
Alegre Zimmerman; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: exílio no Chile, perseguição no retorno ao Brasil, dificuldades profissionais e problemas 
psíquicos; concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico.

Processo: 6039-1200/98-8
Assunto: Indenização

RUBEM MATTJE (falecido) 

Nascido em 10/08/1922 em Novo Hamburgo; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a maio de 1964 no Presídio Municipal de Novo Hamburgo; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Olimpio 
Sergio Albrecht, Martins Avelino Santini, Julio Bossle, Hamilto Orego e Carlota Mattje; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.

Processo: 6686-1200/98-8
Assunto: Indenização

RUBEN KERSTING

Nascido em 12/03/1918 em Porto Alegre; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 29/04/1964 a 02/05/1964 na cidade de Triunfo sendo conduzido ao DOPS, à 8ª Delegacia 
de Polícia e a outros locais que o requerente não identificou; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jadir de Souza Oliveira, Jesuino Freitas Viacava e 
Rubem de Borba Kersting; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: sequelas físicas, psicológicas e isolamento social, prejudicando seu empreendimento, gerando 
inúmeros prejuízos financeiros e não conseguindo mais voltar a trabalhar; concedida indenização de 
R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7018-1200/98-9
Assunto: Indenização

RUBEN MACHADO LANG (falecido) 

Nascido em 14/05/1917 em Santa Maria; atividade profissional não identificada; participou do 
Movimento Democrático Brasileiro – MDB; o requerente não foi preso, porém alega que teve que 
se afastar por longo período da cidade de Santiago, para evitar sua detenção; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências: cassação de seus direitos políticos, perda de seu 
mandato como deputado, impossibilidade de exercer qualquer cargo público, dificuldades financeiras 
e profissionais; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° 
da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6324-1200/98-7
Assunto: Indenização

RUBENS CLAIR VIANA

Nascido em 03/11/1932 em Cruz Alta; advogado, professor e vereador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 06/04/1964 a 26/05/1964 no 4º RCC, no 18 RI e no SESME, de 27/05/1964 
a 27/11/1964 esteve em prisão domiciliar, tendo que se apresentar diariamente na Delegacia de 
Polícia para assinar o livro ponto, e de 06/03/1965 a 31/03/1965 no 8º RC em Uruguaiana; não 
consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Eroní Carús, Artigas Castilhos Puignau, 
Glênio Argemi, Izabelino Abade e Luiz Afonso Ferreira de Almeida; indicou como testemunhas: Aldo 
Fagundes, Antonio Simão Visintainer, Ruth Ocho Viana, Carlos Eroni Carús, Artigas Castilhos Puignau, 
Glênio Argemi, Izabelino Abade, Luiz Afonso Ferreira de Almeida, Antônio Simão Visintainer e Sara 
Andreuchetti; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, a suspensão 
dos direitos políticos, o que dificultou sua reinserção em concursos públicos; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 0897-0801/98-5
Assunto: Indenização (Providência)

RUBENS DARIO PORCIUNCULA

Nascido em 25/05/1922 em Porto Alegre; deputado estadual, funcionário público e professor; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 10/05/1964 a 23/07/1964 no 1º Batalhão 
de Guardas em Porto Alegre, de 04/07/1965 a 08/07/1965 na Guarnição Militar em Caxias do Sul e de 
10/11/1965 a 28/12/1965 homiziado na Argentina; segundo requerente, preso por motivos políticos; 
citou como companheiros de prisão: Sereno Chaise, Vilson Vargas e Ajadil de Lemos; indicou como 
testemunhas: Paulo Brossard de Souza Pinto, Pedro Simon, Cândido Norberto, Ajadil de Lemos, Vilson 
Vargas e Sereno Chaise; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e teve seus direitos políticos cassados por dez anos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal. 
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Processo: 6833-1200/98-7
Assunto: Indenização

RUBENS LIMA NEVES (falecido) 

Nascido em 27/12/1941 em Pelotas; mecânico; participou do Movimento Revolucionário 26 de Março 
– MR26 e da Frente Armada Revolucionária Popular – FARP; preso de 03/01/1967 a 10/01/1967 no 
DOPS e de 11/01/1967 a 22/01/1967 na Polícia do Exército; segundo documento da CJM, incurso nos 
artigos 21, 22, 23 e 38, II, do Decreto Lei n° 314 de 13/03/1967; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Marlene Soares Neves, José Lázaro de Souza, Nascimento da Rosa Cascaes, 
João Machado de Assis, João Crispim Soares Santiago, Sebatião Acauan de Lima e Eva Deluz Costa 
de Andrade; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos, necessitando sempre de tratamento psiquiátrico que o impossibilitou 
de trabalhar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2835-1200/02-9
Assunto: Indenização

RUBENS MENA BARRETO COSTA (falecido)  

Nascido em 27/11/1914 em Rio Grande; médico e professor; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB; preso entre os meses de abril e junho de 1964 no DOPS; segundo requerente, Rubens 
foi preso por estar associado a partidos trabalhistas e por participar do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Franklin Paixão Araújo e Sereno Chaise; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão:  a perseguição de 
seus familiares, que resultou na prisão de um dos seus filhos e abalos psicológicos em toda sua família 
gerados por telefonemas com ameaças de morte; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6912-1200/98-9
Assunto: Indenização

RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS

Nascido em 05/03/1933 em Palmeira das Missões; advogado; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 06/05/1964 a 18/05/1964 e 
de 24/05/1964 a 27/05/1964 no Quartel da Brigada Militar de Três Passos, de 02/04/1965 a 15/04/1965 
no Presídio Público de Três Passos e de 07/03/1966 a 11/03/1966 na cidade de Tenente Portela e no 
DOPS; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Geniplo Borges de Moura Mattos, Maria Muller Lopes, Necy Sperling Rodrigues, Higino Tessari, 
Selvino Severino Biesdorf e Direceu José Bolson; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e preconceito social; concedida indenização 
de R$ 5.000,00; pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6720-1200/98-9
Assunto: Indenização

RUDE BECKER (falecido) 

Nascido em 04/07/1933 em Espumoso; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 09/07/1964 a 11/07/1964 no Destacamento da Brigada Militar de Tenente Portela; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: José Valmor 
Bottega, Fortunato Santo Marcon e Maria Inez Becker; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6740-1200/98-2
Assunto: Indenização

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO

Conhecido como Marcelo e Daniel; nascido em 26/11/1943 em Papagaios – MG; estudante; participou 
da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 13/04/1970 a 21/12/1972 
na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
sequelas psicológicas, isolamento social, discriminação e perseguição política; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6773-1200/98-6
Assunto: Indenização

RUI SULZBACHER 

Nascido em 31/10/1944 em Santa Cruz do Sul; estudante; sem vinculação partidária; preso de 
01/06/1964 a 02/06/1964 no DOPS e de 02/06/1964 a 05/06/1964 no SESME; segundo requerente, 
preso sob acusação de ser comunista; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ivo 
Alberto Schneider, Martin Bruno Menchen e Ruy Armando; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: algumas lesões e a impossibilidade de ingressar em concursos públicos; 
concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal, parte de livro.
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Processo: 1880-1200/98-1
Assunto: Indenização (Encaminha correspondência)

RUY DA SILVA TEIXEIRA

Nascido em 02/07/1921 em Lavras do Sul; vice-prefeito e tesoureiro; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso em 03/07/1969 no Presídio de Gravataí; segundo requerente, preso para que 
confessasse quem era o chefe do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da 
prisão, a perda de onze anos de serviço no Departamento Estadual do Leite e de seu mandato; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 7038-1200/98-2
Assunto: Indenização

RUY DOMINGOS MARTINI 

Nascido em 19/12/1937 em Guaporé; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 05/04/1966 a 09/04/1966 na cidade de Passo Fundo; segundo requerente, preso por 
pertencer ao Partido Trabalhista Brasileiro e preso sob acusação de subversivo e comunista; citou 
como companheiros de prisão: Armando Casa, Bruno Mendonça, Hermeto de Araújo e Silva e José 
Antônio Vale; indicou como testemunhas: Gentil da Silva Oliveira, Ary Ferronatto, Vital Martini, Bruno 
Costa, Leonildo Clementino Cezarotto, Roberto Westerich, José Antônio de Oliveira Valle, Vilson Riffel, 
Leovaldo Gomes de Moraes, Hermeto Antônio de Araújo e Silva e Armando Casa; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros e 
a vigilância da brigada militar; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal. O nome do requerente na capa do processo: Rui Domingos 
Martini.

Processo: 6404-1200/98-1
Assunto: Indenização

RUY FALCAO RIBEIRO

Nascido em 04/08/1929 em Santana do Livramento; policial militar; sem vinculação partidária; preso 
de 01/04/1964 a outubro de 1964 no Quartel do 3º BC e em um prédio escolar; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Solon Pellanda Franco, Igor 
Moreira e Militão da Silva Neto; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldade de restabelecer sua vida profissional; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2715-1200/02-7
Assunto: Indenização 

RUY SOARES DE PAIVA

Nascido em 03/11/1919 em Dom Pedrito; tenente do exército; sem vinculação partidária; preso de 
03/04/1964 a 30/06/1964 no 8º RI em Santa Cruz do Sul; segundo requerente, preso sob acusação 
de desviar dinheiro do caixa da administração do quartel; citou como companheiros de prisão e como 
testemunhas: Joel Tolotti de Freitas e Oswaldo Ferreira Mendes; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, psicológicas e o afastamento do exército, 
sendo transferido para a reserva o que ocasionou perda de posto e  de salário; pedido indeferido por 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografias.

Processo: 6706-1200/98-1
Assunto: Indenização

SAAD AMIN SALIM

Nascido em 09/06/1944 em Bagé; estudante; participou da Juventude Universitária Católica – JUC e do 
Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 30/04/1964 a 01/05/1964 no Quartel do 9º RI em Pelotas; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Bernardo 
Olavo G. de Souza, Miguel José Rodrigues Neto, Vicente Real e José Francisco Oliosi da Silveira; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos, deposto da presidência do Centro Acadêmico, sofrendo discriminação e reprovado em 
concurso público por ser considerado comunista; concedida indenização de R$ 30.000.00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, recorte de jornal.

Processo: 5910-1200/98-6
Assunto: Indenização

SABADINO JARDIM DE BORBA

Nascido em 28/05/1921 em Guaíba; trabalhava em uma empresa de telefonia; não mencionou 
vinculação partidária; preso de 12/05/1964 a 10/06/1964 no SESME e de 11/06/1964 a 10/12/1964 
em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Antonio Korpalski, Marcelino Soria Câmara e Maria Helena Peres; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psíquicos, financeiros 
e afastamento de seu cargo de representante dos trabalhadores da CRT; concedida indenização de 
R$ 15.000.00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. 
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Processo: 2866-1200/02-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SABINO JOÃO BATISTA LAZZARI (falecido)

Nascido em 05/10/1937 em Catuipe; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso por dois dias 
em meados de 1964 na cidade de Catuípe; segundo requerente, Sabino foi preso sob acusação de 
ser comunista e para que entregasse quem eram os seus companheiros; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Milton Steinhorst, Luiz Nelson Ceccato, Kurt Krupp, Severino 
Celestino Marasca e Walter Olmiro Boniatti; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, constrangimento social, venda de sua 
propriedade e mudança para outro município; concedida indenização de R$ 5.000.00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2749-1200/02-3
Assunto: Indenização

SABINO VIEIRA LOGUERCIO 

Nascido em 01/08/1939 em Bagé; médico; sem vinculação partidária; preso em 26/06/1968 no DOPS; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão;  indicou como testemunhas: José 
Vieira Loguercio, Antônia Mara Vieira Loguercio e Cora Vieira Loguercio; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei  11.042/97.
Observação: documentos oficiais, parte de livro.

Processo: 6824-1200/98-8
Assunto: Indenização

SADI MARQUEZIN

Nascido em 15/02/1943 em Três Passos; atividade profissional não identificada; participou do Grupo 
dos Onze; preso em meados de 1964; segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo 
dos Onze; citou como companheiros de prisão: Brandão Antônio Maria, Gládis Edith Julg, Jardelina 
Marques da Rosa Cavalheiro, Eni Maas, Jaci Scheneider Cortes, Geny Cardozo e José dos Santos Júnior; 
indicou como testemunhas: Edi Candoti Lompa e Brandão Antônio Maria; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização 
de R$ 5.000.00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2642-1200/02-6
Assunto: Indenização

SADY ESPADIM 

Nascido em 18/01/1922 em Uruguaiana; tenente da Brigada Militar; sem vinculação partidária; 
preso de 27/03/1965 a 27/04/1965 no 2º Batalhão de Polícia; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: abalo emocional e problemas psíquicos; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observação: documentos oficiais.

Processo: 6913-1200/98-1
Assunto: Indenização

SADY FORTES (falecido)   

Nascido em 26/01/1918 em Palmeira das Missões; funcionário público; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso em maio 1964 no 
município de Palmeiras das Missões e de 02/04/1965 a 15/04/1965 no Presídio Central de Três Passos; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Rubens 
Ribeiro dos Santos, Geniplo Borges de Moura Mattos, Necy Sperling Rodrigues e Maria Muller Lopes; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida 
indenização de R$ 10.000.00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Luiz Alberto Fortes.

Processo: 5608-1200/98-1
Assunto: Indenização

SALADARTE DE ALMEIDA MARTINS

Nascido em 09/06/1929 em Santo Ângelo; funcionário da CEEE;  participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso entre 02/04/1964 a 13/04/1964 na Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, por 
um dia, entre 15/04/1964 a 30/04/1964 no Quartel de Santa Cruz do Sul, por um dia, e de 16/05/1964 
a 18/05/1964 no Quartel de Santa Cruz do Sul; segundo requerente, preso por motivos políticos; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Antônio Rosa Flores, Carlos Helmuth 
Sperling e Walter Borges de Mattos; alegou haver sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, constrangimento e abalo moral; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do artigo 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 30.000.00. 
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4661-1200/98-6 
Assunto: Indenização 

SALATIEL FERREIRA DA LUZ 

Nascido em 09/10/1921 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de maio de 1964 a junho de 1964 no Presídio Municipal de Sarandi, e  poste-
riormente permaneceu em prisão domiciliar por quarenta dias, tendo que se apresentar semanalmen-
te em Nonoai para assinar o livro ponto; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, enqua-
drado no Código Penal Brasileiro e na Lei nº 1.802/53; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Jonas Felix Correa,  Heiton Fernandes Bento,  Assir João Dalmagro, Valdevino de Brito 
Sidra, Joice Teresa Grandi e Joana Elvira Valerio; alegou ter sofrido maus-tratos e sevícias; mencio-
nou como consequências da prisão: problemas psicológicos e financeiros; concedida indenização de 
R$ 10.000.00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6541-1200/98-9
Assunto: Indenização

SALUSTIANO MOLINA

Nascido em 01/08/1921 em São Gabriel; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 09/05/1964 a 02/08/1964 no Presídio Estadual de Vacaria, e 
posteriormente sofreu inúmeras outras prisões nos municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, 
Barracão, Bento Gonçalves, Nova Prata e Guaporé, não especificando o período;  segundo documento 
da CJM, incurso no art. 24 da Lei 1802/53, c/c art. 33 do CPM; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Galvão Neri Caon, Clóvis José Garbin, Jayme Fernandes Caon, Hindemburgo Brasil 
Cabral, Luiz Correa Gomes, Messias Bueno Ribeiro, Adelino Trevisan, Antenor Atílio Mânica, Nelson 
Antônio Mânica, Sinval Bartholomeu Rodrigues, Ernesto Mannhart Filho, Adauto Firmino de Oliveira, 
João Maria Jacob dos Santos, Geni Fernandes de Oliveira e Orval Airam Rodrigues Molina; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
prejuízos materiais e danos morais; concedida indenização de R$ 30.000.00.
Observações: documentos oficias.

Processo: 6578-1200/98-3
Assunto: Indenização

SALVADOR AFFONSO SICILIANI (falecido)  

Nascido em 06/06/1909 em São Lourenço do Sul; funcionário público; sem vinculação partidária; 
preso de 01/12/1964 a 04/12/1964 no Presídio Central; segundo requerente, Salvador foi preso após 
sua residência ter sido revistada por policiais a procura de armas; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Niuton Ribeiro Nunes, Neusa Maribel Siciliani Nunes, Sérgio Coelho de 
Andrade, Geraldo Luiz da Rosa e Expedito Gilberto de Andrade Siciliani; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, demissão do serviço 
público e discriminação; concedida indenização de R$ 5.000,00, pedido de revisão, aceito provimento 
ao recurso, concedida indenização de R$ 10.000.00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6799-1200/98-6
Assunto: Indenização

SALVADOR DE OLIVEIRA ANDRADES (falecido)  

Nascido em 22/10/1914 em Cruz Alta; funcionário do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem 
– DAER; participou do Partido Trabalhista Brasileiro- PTB; preso de 08/05/1964 a 10/05/1964 no Presídio 
Municipal de Getúlio Vargas; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Darwin 
Menegaz, Fiorelo Piazzeta, Androes da Rocha, Orlando Tagliari, Carlos Guimarães, Orlando Zancanaro, 
Getulio Uriarte, Pedro Lebedef, João Lebedef e Pedro Símon dos Santos; indicou como testemunhas: 
Odacir Klein, Otilo Bormann, Daltro Giacomazzi e Pedro Símon dos Santos; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida indenização de 
R$ 5.000.00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso. 
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 3171-1200/98-0
Assunto:  Indenização (Antecedentes) 

SAMUEL ARLINDO BAUM (falecido) 

Nascido em 17/03/1925 em Sapiranga; proprietário de bar; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 04/05/1964 a 06/05/1964 no DOPS e 07/05/1964 a 02/06/1964 no SESME 
e posteriormente teve que assinar um livro de presença dos ex-presidiários na Delegacia; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Elecy Baum 
Fulber, Arnaldo Hugo Baum e Edir Inacio da Silval; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízos materiais, financeiros e dificuldade de 
conseguir emprego; concedida indenização de R$ 15.000.00.
Observações: documentos oficiais. Nome da requerente na capa do processo: Noeli Baum Haubert.
 

Processo: 2496-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SAMUEL DIB (falecido)

Nascido em 16/11/1926 em Ituiutaba – MG; autônomo; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 18/02/1975 a 30/03/1976 no DOI-CODI – Rio de Janeiro e no DOPS – Rio de Janeiro, de 
abril a maio de 1975 no DOPS e no Presídio Central em Porto Alegre e de maio de 1975 a 01/02/1978 
no Presídio Central em Porto Alegre; segundo requerente, Samuel foi preso sob acusação de fornecer 
cédulas de identidade e passaportes falsos enviados da antiga União Soviética para o Brasil e por ser 
um dos responsáveis pelo Setor de Identificação do PCB e do Setor de Fronteira do PCB entre Rio 
Grande do Sul, Argentina e Uruguai; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha: 
Clementino José Guimarães Dib, Necys Guimarães Dib, Violeta Dib Cruz, Sarah Dib Ide, Marat do Amaral 
Calado e Maria Celeste Guimarães Dib; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a suspensão dos seus direitos políticos por 
dez anos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de revista.
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Processo: 6983-1200/98-4
Assunto: Indenização

SANDRA HELENA MACHADO 

Nascida em 05/05/1947 em Santo Ângelo; estudante e professora; participou da Fração Bolchevique 
Trotskysta da Quarta Internacional – FBT da QI; presa em 1969 no DOPS e transferida para o Presídio 
Madre Pelletier; segundo documento da CJM, presa em flagrante por delito de propaganda subversiva; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Bonna Garcia, Paulo Franke, Mário José 
Maestri, Mário José Maestri Filho, Ana Eni Machado, Maria Isabel Cattani, Marilú Bastos e Liana Maria 
Brigide; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a 
suspensão de um ano da faculdade onde cursava filosofia e sua demissão do quadro de professores do 
Estado; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3589-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SANTIAGO MOREIRA BRUM (falecido)  

Nascido em 20/11/1916 em São Sepé; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso durante dez dias em abril de 1965 no 3° RCM São Gabriel; segundo requerente, Santiago foi 
preso sob acusação de recrutar pessoas para integrar movimento subversivo; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Licínio Antônio Santos Motta e Terezinha de Jesus Medeiros 
Brum; declarou não ter sofrido sevícias ou maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e de ordem familiar; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6597-1200/98-4
Assunto: Indenização

SANTIAGO PACHECO (falecido)   

Nascido em 1902 em Júlio de Castilhos; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 no Delegacia de Polícia de São Valentim e posteriormente em prisão 
domiciliar de maio de 1964 a novembro de 1964; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Lourenço Colpani, Paulino Machado e João Maria Camargo; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: prejuízo morais, 
materiais e preconceito social; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6589-1200/98-8
Assunto: Indenização

SANTO CLIVATTI (falecido)  

Nascido em 1939 em Gaurama; secretário municipal; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB e do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso no final de 1969, por três dias, em Erechim e Passo 
Fundo; segundo requerente, Santo foi preso por ser pessoa influente na região e primava pelo social; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jacirdy Gomes, Etelvino Vendruscolo, 
Venâncio Hugo Della Latta, Avelino Segundino Pasa e Wilson Dall Agnol; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, tendo sofrido 
preconceito social e perseguição política;  concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2498-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SANTO PIAIA

Nascido em 14/07/1923 em Frederico Westphalen; motorista; sem vinculação partidária; preso de 
28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Livino Scatolin, Victorio Piaia, Nadir Zbot e Severino Candaten; indicou como 
testemunhas: Mafalda Bernardi Piaia, Nerone Campo, Livino Scatolin e Augusto Tagliapietra; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
dificuldades de se restabelecer em seu emprego por ser comparado a um criminoso; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de 
revisão, aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações:  documentos oficiais.

Processo: 7059-1200/98-9
Assunto: Indenização

SANTOS MARTINS 

Nascido em 30/07/1915 em Porto Alegre; ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e da União dos Ferroviários Gaúchos; preso de 15/05/1964 a 30/05/1964 na cidade de Passo 
Fundo e de 31/05/1964 a 20/06/1964 na cidade de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: João da Silva Pereira, Artur Viola, Garibaldi 
Portilio e Ernesto Felin Scortegagna; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psicológico.
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Processo: 6617-1200/98-8
Assunto: Indenização

SANTOS NOZARIO DA ROSA PRESTES

Nascido em 18/07/1937 em Santa Maria; diretor e proprietário de rádio; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 31/03/1964 a 02/04/1964 e de 23/08/1964 a 25/08/1964 no 3° 
GAA/ Santa Maria e em 06/05/1969 no DOPS/Bagé; segundo documento da CJM, incurso no art. 24 
da Lei de Segurança Nacional c/c art. 33 do CPM;  não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Marlene Ferreira Prestes e Antônio Loureiro Dias; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, discriminação social 
e dificuldade de se restabelecer profissionalmente; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, aceito provimento ao 
recurso, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
 

Processo: 6996-1200/98-4
Assunto: Indenização

SAUL KIRSCHBAUM 

Conhecido como Alberto; nascido em 19/07/1944 em Porto Alegre; professor; participou da Ação 
Popular – AP; preso de 16/04/1972 a 07/06/1972 no DOPS; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Nilce Azevedo Cardoso, Antonio Ramos Gomes, Egon Krakhecke e Paulo de 
Tarso Loguércio; indicou como testemunhas: Nilce Azevedo Cardoso, Paulo de Tarso Loguércio Vieira, 
José Fidelis Augusto Sarno e Antonio Ramos Gomes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: o medo de ser preso novamente, a demissão do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre por exigência dos militares, dificuldades para conseguir emprego, afastamento de seus amigos 
e a mudança para a cidade de São Paulo; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6855-1200/98-6
Assunto: Indenização

SAULO NOTARJAGAMOS COELHO (falecido)  

Nascido em 02/07/1934 em Porto Alegre; médico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 26/11/1964 a 03/12/1964 no Presídio Central em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Sereno Chaise, Hélio Ricardo Carneiro 
da Fontoura e Cândido Norberto; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais e financeiros, uma vez que perdeu seus clientes 
por ser visado pelo governo da época; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2008-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SAVIO DA SILVA PINTO (falecido) 

Nascido em 30/06/1909 em Rio Grande; marceneiro; sem vinculação partidária; preso de 01/04/1964 
a 21/04/1964 no Navio Canopus, de 21/04/1964 a 23/04/1964 no 3° BG da Brigada Militar e de 
23/04/1964 a 01/06/1964 no DOPS; segundo requerente, Savio foi preso sob acusação de ser subversivo; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Paulo Fernando Oliveira e Claudiomar 
Peres de Oliveira; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e abalo familiar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações:  documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: 
Domingos Sávio Ferreira Pinto.

Processo: 3670-1200/98-8
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

SEBASTIÃO AMERICO RIBEIRO (falecido)

Nascido em 20/08/1919 em Palmeira das Missões; agricultor; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de agosto de 1966 a abril de 1967 na Unidade Militar do Exército em Cruz Alta; 
segundo requerente, Sebastião foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunha, Sebastião Roque Castro Ribeiro; alegou ter sofrido 
sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
o assassinato de seu pai em uma busca policial; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 5793-1200/98-2
Assunto: Indenização 

SEBASTIÃO DE MOURA GARCEZ

Nascido em 09/02/1937 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 30/04/1964 na Delegacia de Polícia de São Valentim e posteriormente em 
prisão domiciliar de maio de 1964 a novembro de 1964; segundo requerente, preso pois a polícia queria 
saber onde estavam os integrantes do Grupo dos Onze e onde guardavam as armas que possuíam; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lourenço Colpani, Paulino Machado, João 
Maria Camargo, Abel Campanhol e Alcides Tussi; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: prejuízos morais, materiais, uma vez que ficou impedido de exercer 
suas atividades de agricultor durante os dias em que tinha que se apresentar a polícia e enfrentou 
dificuldades em relacionar-se com muitas pessoas da comunidade; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Sebastião de Moura 
Garcel.

Processo: 5639-1200/98-0
Assunto: Indenização

SEBASTIÃO LUIZ DE AVILA (falecido) 

Nascido em 05/09/1923 em Carazinho; açougueiro e comerciante; sem vinculação partidária; preso de 
19/04/1964 a 21/04/1964 na cidade de Carazinho e de 21/04/1964 a 31/05/1964 no DOPS; segundo 
requerente,  Sebastião foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze;  não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Adelina dos Santos Ávila, Delfino Quevedo, Evaldo Quevedo, 
Agilberto Carpes Neto e Luis G.V Ramos; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e dificuldades financeiras devido ao fechamento do 
seu comércio durante a prisão e a diminuição da clientela após seu retorno ao trabalho; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: 
Sebastião Luis de Avila.

Processo: 2979-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SEBASTIÃO OLEGARIO HAEFFNER 

Nascido em 28/08/1917 em Carazinho; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 19/04/1964 a 20/04/1964 na cidade de Carazinho, de 21/04/1964 a 19/05/1964 no DOPS e 
posteriormente em prisão domiciliar, tendo que se apresentar diariamente na Delegacia de Polícia Civil 
de Carazinho até 02/06/1964; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Aldo Aury Schlichting, Eduardo Azambuja e Luiz Gonzaga Vogt Ramos; alegou ter 
sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
morais e financeiros; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2848-1200/02-9
Assunto: Indenização 

SELOMAR DE SOUZA

Nascido em 19/04/1936 em Venâncio Aires; agricultor; participou do Grupo dos Onze; preso de 
10/06/1964 a 20/06/1964 na Delegacia de Polícia de Tuparendi; não consta motivo da prisão; citou como 
companheiros de prisão: Luiz Gonzaga, Adão Luiz dos Santos, Sueli de Souza dos Santos, Universina 
Azambuja de Souza, Pedro Ferreira Canabarro, Altamiro Maciel Cezar, Iracema Cezar, Abrelino Sonza, 
Edite Souza, João Luiz dos Santos e Osório Ferreira Canabarro; indicou como testemunhas: Abrelino 
Sonza,  Nilda Canabarro Ribeiro, Beate Sirlei Petry, Iracema da Silva Cezar e Ivar Luiz dos Santos; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, a discriminação que sua família 
sofreu na comunidade em que viviam; concedida a indenização de R$ 5.000,00.

Processo: 5459-1200/98-7
Assunto: Indenização

SENO FREDERICO LUDWIG (falecido)  

Nascido em 23/04/1925 em Novo Hamburgo; deputado estadual; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a maio de 1964 na Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Julio Bossle e 
Abelino Finger; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e cassação dos direitos políticos do mandato em 1966; concedida a 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações:  documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2588-1200/02-1
Assunto: Indenização

SERENO CHAISE

Nascido em 31/03/1928 em Soledade; prefeito; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em diversos períodos, totalizando 300 dias sem especificar as datas e os locais das prisões, declarando 
que foram efetuadas pela Polícia Estadual; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: constrangimentos e perseguições sofridas por seus familiares, seu filho mais 
velho foi expulso do Colégio Anchieta e ainda declara que a morte de seu pai por colapso cardíaco 
esteve ligada às agitações do período; concedida a indenização de R$ 30.000,00.
Observações:  documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6323-1200/98-4
Assunto: Indenização

SERGIO ANGELO AVER

Nascido em 02/06/1928 em Guaporé; pedreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 12/05/1964 a 18/05/1964 na cidade de Planalto e no Presídio de Erechim e posteriormente 
em prisão domiciliar por oito meses; segundo requerente, preso sob acusação de participar do Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Idilio Zamin, Adelir José 
Pavan, Argemiro Pereira da Silva, Avelino Reginatto, Willy Valdelirio Picolotto, Mario Marchiori de 
Moura, Carmelinda Dalla Veccia Mascarello e Carlos Antônio Ciprandi; alegou ter sofrido sevicias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, pressão e 
perseguição que fizeram sua família se mudar para outra cidade; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6321-1200/98-9
Assunto: Indenização

SERGIO FERNANDO DE AZAMBUJA CIRIA

Conhecido como Guilherme; nascido em 25/12/1941 em Porto Alegre; arquiteto e empresário; 
participou do Movimento Nacionalista Revolucionário – MNR e da Vanguarda Popular Revolucionária – 
VPR, da Aliança de Libertação Nacional – ALN e do Exército de Libertação Nacional – ELN; preso durante 
todo o mês de novembro de 1971 no DOPS; segundo requerente, preso sob acusação de participar de 
um curso de guerrilhas em Cuba; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Gorki 
de Miranda Kern, José Joaquim Guimarães, João Carlos Mello Guimarães Falcão, Norbero Malerba 
Saul, Maria Cristina Ciria Saul Falcão e Ana Lúcia Ciria Falcão; alegou ter sofridos sevicias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais, 
financeiros, isolamento social e o impedimento de exercer funções públicas e institucionais; concedida 
a indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5583-1200/98-4
Assunto: Indenização

SERGIO GUIMARÃES SIQUEIRA 

Conhecido como Artur e Zequinha; nascido em 26/06/1950 em Passo Fundo; motorista; participou 
da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; preso de 10/05/1970 a 13/05/1970 na Brigada Militar 
de Passo Fundo, de 13/05/1970 a 13/06/1970 na 7° BPM de Três Passos e em 21/03/1972 no 3° BCCL 
de Santa Maria, não especificando o período; segundo requerente, preso por ter ideias diferentes do 
regime militar e por pertencer a uma organização contrária a este regime; citou como companheiros 
de prisão e testemunhas: Adão Dias Machado, Roberto Fortini, Antônio Alberi Maffi e Belmor Carlos 
Palma; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problema 
físicos, psicológicos e o período de mais de dois anos que ficou sem trabalhar; concedida a indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 5178-1200/98-3
Assunto: Indenização

SERGIO LUIZ BITTENCOURT 

Nascido em 02/07/1952 em Porto Alegre; estudante e vendedor; participou da Ação Popular Marxista 
e Leninista do Brasil – APML do B; preso de 12/04/1972 a 07/06/1972 no DOPS; não consta motivo 
da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevicias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e demissão da 
empresa onde trabalhava por abandono de cargo; foi concedida a indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 2456-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SERGIO LUIZ CARVALHO LEITE

Nascido em 07/09/1950 em Porto Alegre; estudante; sem vinculação partidária; preso em maio ou em 
junho de 1968 durante dois dias no DOPS, não especificando precisamente o mês da prisão; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Goulart Filho, Heloísa 
Maria Carvalho Leite, Delci Sueli Garofalo Leite e Antonio Brito; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida a indenização de R$ 20.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7048-1200/98-4
Assunto: Indenização

SERGIO PINHEIRO DA SILVA
  
Atividade profissional não identificada; não mencionou vinculação partidária; preso em 1972/1973 no 
Quartel da Brigada Militar de Três Passos; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; não declarou sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências 
da prisão; processo extinto e arquivado.

Processo: 2892-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SETEMBRINO DAMIN

Nascido em 14/11/1924 em Nonoai; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em fevereiro de 1964 no município de Planalto e de 12/05/1964 a 18/05/1964 no Presídio Municipal 
de Erechim, além de um posterior período em que esteve em prisão domiciliar; segundo requerente 
foi preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Avelino 
Reginatto, Fridoldo Rower, Ernesto Zanon, Ariosto Damin, Lino Cortese, Victório Mascarello, Germano 
Basso, Dileto Pavan, Mario Marchiori de Moura e Sérgio Aver; indicou como testemunhas: Idilio Zamin, 
Adelir José Pavan, Argemiro Pereria da Silva, Avelino Reginato, Willy Valdelirio Picolotto, Carmelinda Dalla 
Vecchia Mascarello e Carlos Antonio Ciprandi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos;  mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos,  psicológicos, abalo moral e descredito perante seus antigos 
eleitores que haviam lhe concedido um mandato de vereador; concedida a indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, foto.
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Processo: 3792-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SETEMBRINO PEREIRA DUARTE (falecido) 

Nascido em 02/01/1928 em Piratini; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de abril de 1964 a maio de 1964 na delegacia de Rio Grande; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Anélio Peçanha 
Prisco, Francisco Simões, Maria Suely e Milton Nunes; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros e dificuldades de conseguir 
emprego; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2618-1200/02-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SETENBRINO RODRIGUES DE ALMEIDA (falecido) 

Nascido em 19/03/1929 em Nonoai; professor e comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 14/05/1964 a 15/05/1964 no posto da Brigada Militar-Vigilância Florestal e de 
20/05/1964 a 17/10/1964 em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Avelino Reginatto, Willy Valdelírio Picolotto e Mario Basso; 
alegou ter sofrido sevícias e maus- tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e a perda do emprego; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Setembrino Rodrigues 
de Almeida.

Processo: 2669-1200/02-9
Assunto: Indenização 

SEVERIANO TEIXEIRA

Nascido em 19/06/1922 em Sananduva; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 04/05/1965 a 05/05/1965 na delegacia de polícia de Machadinho e de 05/05/1965 a 
20/05/1965 na delegacia de Erechim; segundo documento da CJM, incurso no art. 24 da Lei 1802/53, 
c/c art. 33 do CPM; citou como companheiro de prisão, Francisco de Moura Brizola; indicou como 
testemunhas: Bonifácio de Matos e Valdir João Ventura; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: a venda de sua propriedade e dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2497-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SEVERINO CANDATEN  (falecido)  

Nascido em 13/08/1922 em Guaporé; carpinteiro; sem vinculação partidária; preso de 28/05/1964 a 
29/05/1964 na cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Carmela Campo Candaten, Nerone Campo, Livino Scatolin e 
Santo Piaia; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos e a perda de clientes no ramo de construções; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6061-1200/98-1
Assunto: Indenização

SEVERINO DE FACCI (falecido)  

Nascido em 07/01/1940 em Passo Fundo; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na cadeia de Frederico Westphalen; segundo requerente, 
Severino foi preso sob acusação de ser comunista e terrorista; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Clecy Aldonza de Facci e Alfredo Rosa da Costa; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, abalo psicológico; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6982-1200/98-1
Assunto: Indenização

SEVERINO SEGALA

Nascido em 26/02/1927 em Marau; subtenente da Brigada Militar; sem vinculação partidária; preso 
de 03/04/1964 a 18/04/1964 no 3°BPM, e de 18/04/1964 a 29/05/1964 em um colégio próximo 
ao Presídio Central; segundo requerente, preso e obrigado a confessar fatos dos quais nunca teve 
conhecimento; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Jatir Pinto da Silva, 
Olivan Prado, João Spadaro Filho, Cid Brito Carpes e Milton Carpes; declarou não ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do artigo 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de 
revisão; aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4409-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SEZEFREDO MACHADO

Conhecido como Zé; nascido em 14/01/1951 em Ijuí; operário; não mencionou vinculação partidária; 
preso de 16/10/1970 a 23/11/1970 no DOPS e posteriormente ficou oitenta dias em um Quartel do 
Exército; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14, 23, 39 inc. I e IV, 45 I e II, do Decreto-
Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 4597-1200/98-0
Assunto: Indenização

SILAS CADORNA DE MORAES

Nascido em 25/11/1912 em Uruguaiana; professor; sem vinculação partidária; preso de 04/04/1964 a 
15/04/1964 no hangar do aeroporto de Itaqui; segundo documento da Subsecretaria de Inteligência, 
incurso na Lei n° 1.802/53 (LSN) e no Código Penal Comum; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Hindemburgo de Almeida Flores, Haroldo Monteiro Piffero e Gil Cunegatto 
Marques; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, dificuldades financeiras, teve sua correspondência censurada e revisão e apreensão de 
seus livros; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7069-1200/98-0
Assunto: Indenização

SILAS POMPEU DE MATTOS (falecido) 

Nascido em 20/12/1925 em Palmeira das Missões; operário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 12/05/1964 a 20/07/1964 no Posto Policial da PM; segundo requerente, Silas foi preso 
por participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Lorita 
Lacerda de Mattos, Alvício Ferreira, Severino Beal, Argemiro Pereira da Silva e Willy Valdelirio Picolotto; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Valdir Lacerda de Mattos
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Processo: 2922-1200/02-7
Assunto: Indenização

SILO VIEIRA DA SILVA (falecido)  

Nascido em 20/12/1937 em Rio Grande; operário; sem vinculação partidária; preso de abril de 1964 até 
o ano de 1965 de forma intercalada, por várias vezes, havendo sido recolhido a delegacia de Rio Grande; 
segundo requerente, Silo foi preso devido a ser Suplente da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores 
nos Serviços Portuários do Porto do Rio Grande e haver participado de uma paralisação no Navio 
“Rubens”, pelo pagamento de almoço aos trabalhadores; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Tarcisio Luiz Teixeira, Clóvis Victória, Marina Freitas Beker, Aurea Olina Machado de 
Almeida, Cleusa Maria Lopes Tavares, José dos Santos Leal, Auri Machado de Castro e Antonio Nailen 
Espíndola; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
medo a qualquer momento, passou a beber e dificuldades de conseguir um emprego fixo; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, processo de outros requerentes.

Processo: 2833-1200/98-8
Assunto: Indenização ( Antecedentes)

SILVANO SOARES DOS SANTOS (falecido) 

Conhecido como Gringo; nascido em 15/08/1929 em Três Passos; agricultor; participou do Movimento 
Revolucionário 26 de Março – MR-26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 na cidade de  Foz do Iguaçu-
PR, de 17/05/1965 a 04/06/1965 no SESME, de 05/06/1965 a 11/08/1965 no 18ºRI de Porto Alegre, 
de 12/08/1965 a 14/10/1965 na cidade de Ponta Grossa-PR e de 14/10/1965 a 19/06/1968 na prisão 
provisória de Curitiba; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Valdetar, 
Euzébio, Bonilha, Odilon, Cheves, Aires e Alberi; indicou como testemunhas: João Batista Figueira, 
Irene Flores, Homero Fernandes Flores, Abrão Antônio Dornelles, Saul Macedo de Almeida e João 
Soares de Lima; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
venda das propriedades, problemas familiares, psicológicos, e em junho de 1970 foi encontrado morto 
em sua residência; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de revista, parte de livro, recorte de jornal.

Processo: 0888-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SILVERINO ANGELO TAPARELLO 

Nascido em 01/01/1928 em Veranópolis; professor, inspetor de polícia e estudante; sem vinculação 
partidária; preso de 27/01/1966 a 11/02/1966 em Dionísio Cerqueira-SC e de 11/02/1966 a 16/05/1966 
no Presídio Municipal de Ijuí; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, Paulo 
Maconha; indicou como testemunhas:  Aldo do Patrocínio Azambuja,  Adir Knack, Gonzaga, Ramão 
Kuziak, Claudino Alves dos Santos, Manoel José Nolasco, Antônio João Mello, Ferdinando Pavan, Nadir 
Sangali, Normelio Persio, Antônio Brito e Albero Hoffmann; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: interrupção dos estudos, problemas físicos e neurológicos, 
foi expurgado do serviço público e dado como morto o que levou a sua esposa receber pensão irrisória até 
a anistia de 1979 causando grande abalo emocional a toda família; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.
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Processo: 3689-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SILVESTRE SALVIA (falecido) 

Nascido em 05/07/1921 em Carazinho; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB; preso de 19/04/1964 a 01/06/1964 no Quartel do Exército de Passo 
Fundo, Presídio Municipal de Carazinho e no SESME; segundo requerente, Silvestre foi preso sob 
acusação de ser comunista e agitador, por distribuir jornais contendo materiais do PCB e por tentativa 
de implantação da reforma agrária no país; citou como companheiros de prisão e testemunhas: Victor 
Machado e Eduardo Azambuja; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos, discriminação no ambiente de trabalho e perda do emprego; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 1983-1200/02-3
Assunto: Indenização 

SILVINO FAGUNDES (falecido)  

Nascido em 20/10/1919 em Pinheiro Machado; pedreiro; simpatizante do Grupo dos Onze; preso de 
15/04/1964 a 05/05/1964 no presídio de Canoas e posteriormente em prisão domiciliar por um ano; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Itacir 
Rodrigues da Silva, Amaro Faleiro Lucas e Juarez Viana Azambuja; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e prejuízos financeiros; 
concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4780-1200/98-5
Assunto: Indenização

SILVINO ORLANDINO BERTUOL

Nascido em 27/08/1937 em Paim Filho; funcionário público; sem vinculação partidária; preso de 
08/05/1964 a 09/05/1964 na cidade de Maximiliano de Almeida e de 09/05/1964 a 15/05/1964 no 
presídio municipal de Erechim; segundo requerente, preso por ser simpatizante do PTB de Leonel 
Brizola; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Arlindo Baggio, Alcides Caldart, 
Bernardo Arcego, Darcy Luiz Bertuol, Euclides Antonio Bertuol, Egidio Bernardo Arsego, Luiz Valdomiro 
Beltrame, Napoleão João Baldissera, Silvino Orlandino Bertuol e Protásio Vasco; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e discriminação 
extensiva a toda a família; concedida indenização de R$ 7.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 7067-1200/98-5
Assunto: Indenização

SILVINO SOUZA FRAGA (falecido)  

Nascido em 15/10/1937 em São Sepé; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 
do Grupo dos Onze; preso de maio de 1965 a junho de 1965 no Instituto Central de Menores em Porto 
Alegre e de agosto de 1967 a agosto de 1971 na cidade de Curitiba-PR;  segundo requerente, Silvino 
foi preso por ter participado do movimento contrarrevolucionário chefiado pelo Cel. Jéferson Alencar 
Cardin Osório no Estado do Paraná; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Alípio Charão Dias, Honório Marques, João Natalício Brum Fontes e Odilon Vieira; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: discriminação social, o fato de ter 
sido tachado de comunista e subversivo, a perda do emprego e dificuldades financeiras; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de revista.

Processo: 3394-1200/98-8
Assunto: Indenização (Antecedentes)

SILVIO EINLOFT PEREIRA

Conhecido como Mauro; nascido em 17/01/1949 em Porto Alegre; funcionário público; participou do 
Partido Operário Comunista – POC; preso de 05/08/1971 a 10/09/1971 no DOPS e de 10/09/1971 a 
10/12/1971 na Ilha do Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14, 23, 25, 39, itens I 
e IV e 45, item I do DL 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perda do emprego público 
e por muito tempo, teve problemas de insônia, mudanças bruscas de humor, irritabilidade e até hoje 
permanece em estado de insegurança e desconfiança; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6610-1200/98-9
Assunto: Indenização

SILVIO RODRIGUES RIBEIRO 

Nascido em 06/01/1923 em Lagoa Vermelha; escritor e vereador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso por quatro dias em abril de 1964 no Destacamento da 
Brigada Militar de Nonoai e um ano em prisão domiciliar; segundo requerente, preso sob a acusação de 
ser chefe dos comunistas na cidade de Nonoai e por ter coordenado a campanha eleitoral de Jair Calixto 
para prefeito de Nonoai em 1959; citou como companheiro de prisão, Cleto dos Santos; indicou como 
testemunhas: Ilo de Araújo Pinto, Alcides da Luz, Adão Hastraus Teixeira, Adolfo Silfredo Lottermann e 
Cleto dos Santos; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, abandono da carreira política e a mudança de cidade; concedida indenização de 
R$5.000,00, pedido de revisão; aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2012-1200/02-1
Assunto: Indenização

SIMEÃO VARELA VELHO 

Conhecido como Marcelo; nascido em 
26/12/1944 em Bom Jesus; estudante e 
funcionário público; participou do Partido 
Operário Comunista – POC; preso de 
19/02/1973 a junho de 1973 no Presídio 
de Tiradentes-SP, de junho de 1973 a 
13/06/1973 no DOPS e de 13/06/1973 a 
03/12/1973 no Presídio Central de Porto 
Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão;  indicou como testemunhas: 
Raul J. A. Pont e Dirceu Luiz Messias; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, perda de sua companheira e a perda do emprego; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6838-1200/98-0
Assunto: Indenização

SINVAL BARTHOLOMEU RODRIGUES 

Nascido em 24/08/1933 em Lagoa Vermelha; secretário sindical; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 10/05/1964 a 18/05/1964 na Delegacia de Polícia de Vacaria, no 3º Batalhão 
Rodoviário e no Presídio Municipal de Vacaria; segundo requerente, preso por ser secretário sindical, 
militante do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e cunhado do irmão de Leonel de Moura Brizola; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Marcos Palombini, Ernesto Manhart 
Filho e Janor Frozi; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Capitão Timótio, Capitão 
Fernando Oscar Lopes e Tenente José Erni Severo Tóty; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos, a perda do emprego, isolamento social e dificuldade para conseguir um novo 
emprego; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6739-1200/98-5
Assunto: Indenização 

SLAVKO BANOVIC

Nascido em 17/09/1933 em Zemunik na Iugoslávia; mecanógrafo; sem vinculação partidária; preso 
de 06/06/1964 a 17/08/1964 no SESME e nos dias 24, 25 e 30 /08/1964 no DOPS; não consta motivo 
da prisão; citou como companheiros de prisão: Fritsen Hoiter e Aldrovando Michelli; indicou como 
testemunhas: Brutu Rodrigues Gemignani, Bento Oliveira de Freitas, Jacira Braggio e Her Agapito da 
Luz; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
perda do trabalho, da renda, dos clientes e rescisão do seu contrato de locação; concedida indenização 
de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, laudo médico.
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Processo: 7037-1200/98-0
Assunto: Indenização

SOLANGE CORREA

Nascido em 05/01/1936 em Pelotas; eletricista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB;   o 
requerente não foi preso, apenas relatou que por ocasião da legalidade, em 1962 foi aconselhado, 
sob ameaças e perseguições, a pedir a exoneração do cargo que ocupava, sob pena de prisão por 
não ter as mesmas ideologias partidárias da época;  não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Walter Pacheco e Hélio Minuto; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências: problemas psicológicos,  constrangimentos no local de trabalho e rebaixamento do 
salário; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1º da Lei 
nº.11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2585-1200/02-3
Assunto: Indenização 

SOLCI GARCIA CAMARGO (falecido)

Nascido em 26/03/1929 em Porto Alegre; policial militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso em 10/04/1964 não identificando o local da prisão; segundo requerente, Solci foi preso 
porque fazia parte do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Wilson Silveira Arruda, Artidorio Flores e Rejane Camargo da Silveira; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, psicológicas e por ordens superiores foi 
afastado da Brigada Militar, passando à reserva como subtenente; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, correspondência.

Processo: 2713-1200/02-1
Assunto: Indenização

SOLIMAR GOMES MOREIRA 

Nascido em 19/11/1941 em Santa Maria; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso no término de abril de 1964 até o início de maio de 1964 no Quartel do Exército 
de Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunha, Eva; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos e psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6559-1200/98-2
Assunto: Indenização

SOLON EDUARDO ANNES VIOLA

Nascido em 10/11/1948 em Uruguaiana; professor; sem vinculação partidária; preso de 24/10/1969 
a 24/11/1969 no DOPS/SP e de 24/11/1969 a 24/12/1969 no DOPS/RS; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, incurso no Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Luiz Goulart Filho e Carlos Tejera de Ré; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: a perda do emprego e as dificuldades enfrentadas para 
conseguir se recolocar no mercado de trabalho; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4887-1200/98-2
Assunto: Indenização

SOLON FERREIRA

Nascido em 20/01/1926 em Marcelino Ramos; atividade profissional não identificada; participou do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 15/04/1964 a 16/04/1964 na Cadeia de Três Passos; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Samir Griebler 
Ferreira e Walmir Borges dos Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, sequelas psicológicas; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6926-1200/98-1
Assunto: Indenização

SOLON TAVARES

Nascido em 20/08/1923 em Porto Alegre; médico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 22/04/1964 a 27/04/1964 no SESME e por seis meses em prisão domiciliar na cidade de 
Guaíba, assinando livro ponto diariamente na Delegacia de Polícia de Guaíba; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Manoel Ernesto R. Stringhini, 
Gessy Ostrowski Marçal e Janito Costa da Silva; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: seu descredenciamento do Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS e a perda de clientes; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.
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Processo: 0495-1200/98-7
Assunto: Indenização (Solicitação)

SONIA VENÂNCIO CRUZ

Conhecida como Catarina, Sandra, Tânia e Dulce; nascida em 
19/08/1943 em Porto Alegre; estudante; participou da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; presa de 17/10/1973 
a dezembro de 1973 no DOPS, de 18/01/1974 a 29/11/1974 e de 
15/01/1975 a 16/03/1979 na Penitenciária Feminina Madre Pelletier 
em Porto Alegre; segundo documento da CJM, incursa no artigo 27 do 
Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; não indicou 
testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequência da prisão: sequelas psicológicas; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico, panfleto, 
correspondência, recorte de jornal.

Processo: 6812-1200/98-0
Assunto: Indenização

STANISLAU JOÃO OTOVICZ (falecido)  

Nascido em 07/05/1923 em Erechim; ecônomo; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 14/04/1964 a 15/04/1964 na Delegacia de Viadutos e no Presídio de Erechim; não consta 
motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Estanislau Bielski e Dorival Kuskoski; indicou 
como testemunhas: Helena Otovicz, Estanislau Bielski, Julia Bielski, Rosalina Kuskoski e Antonio Disarz; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, preconceito social, perseguição política que levou ao fechamento do local onde 
trabalhava e dificuldades financeiras enfrentadas pela família; concedida indenização de R$ 7.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6569-1200/98-4
Assunto: Indenização

STANISLAU KACHNIACZ (falecido)

Nascido em 16/07/1921 em Gaurama; agricultor; sem vinculação partidária; preso em abril de 1964 
no Presídio Estadual de Erechim, não especificando o período, e posteriormente permaneceu em 
prisão domiciliar, tendo que se apresentar semanalmente na Delegacia de Polícia de Gaurama, não 
determinando por quanto tempo; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
Artur Assmann, Arquimimo Assmann, Antonio Bandurka, João Kelvovicz, Alfredo Ril e Eulógio Klunch; 
indicou como testemunhas: Domingos Antonio Parmigiani, Ivo Fracasso, Alcides Valentin Tonin e 
Eulógio Klunch; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos, preconceito na comunidade em que vivia, não conseguindo restabelecer o 
trabalho em sua lavoura e tendo dificuldade de sustentar sua família; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documento oficial, recorte de jornal.
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Processo: 2797-1200/02-7
Assunto: Indenização 

SUELI SOUZA DOS SANTOS (falecida)

Nascida em 29/10/1934 em Venâncio Aires; agricultora; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; não foi presa, mas sofreu muito com a prisão de seu marido; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências: a prisão de seu marido, a perda de seu filho recém-nascido e as 
dificuldades que passou por sustentar cinco filhos; processo indeferido por não enquadramento nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2592-1200/02-7
Assunto: Indenização

SULFERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Nascido em 14/08/1914 em Santa Rosa; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso por dois dias no ano de 1964 na Casa Branca em Crissiumal; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Osmildo 
Gomes da Cas e Rene Roque Schmidt; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: abalo moral e discriminação que levou o requerente a mudar-se para 
outro Estado; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei nº 11.042/97; pedido de revisão; negado provimento ao recurso. 
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Sulferino Gonçalves de 
Oliveria.

Processo: 6777-1200/98-7
Assunto: Indenização

SYLVIO NOGUEIRA PINTO JUNIOR

Nascido em 10/05/1937 em Porto Alegre; funcionário público; participou da Fração Bolchevique – 
Trotskysta da Quarta Internacional – FBT da QI; preso de 01/05/1970 a 18/06/1970 no DOPS e na 
Ilha do Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 23, 39, I e IV, 43, 45, I do Decreto-
Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: George Denis de Barros 
Labourdett, Vito Letizia, Lúcio Borges Barcellos, Paulo de Tarso Carneiro, João Carlos Bona Gracia e 
Índio Vargas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos pelo Major Átila, pelo Major Job e 
pelo Delegado Seelig; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00. 
Observações: documento oficial, parte de livro, parecer psiquiátrico.
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Processo: 2912-1200/02-5
Assunto: Indenização 

SYRIO LEMOS DA SILVA

Nascido em 14/03/1923 em Cachoeira do Sul; produtor agrícola; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 22/02/1965 a 03/03/1965 na cidade de Bagé; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Hugo Brenner de Macedo, Varilio 
Meneghetti, Walter Mesquita Vellozo, Catulino Avila Nogueira, Manoel Carrion Garcia e Luiz Carlos 
Moreira Picaz; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, prejuízos 
financeiros, devido a falta de cuidados que sua lavoura ficou no período em que o requerente esteve 
detido; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
nº 11.042/97. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2445-1200/02-8
Assunto: Indenização

TABEA BAR KITZMANN

Nascida em 23/04/1947 em Tucunduva; costureira; sem vinculação partidária;  presa em março de 
1965 em seu próprio domicílio por cerca de dez dias; segundo requerente, presa e perseguida porque 
queriam que ela informasse onde estava seu marido e outras informações; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Antônio Fernandes dos Santos, Anastácia Pucini e Alcides Kitzmann; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e o 
fato de seu filho nascer com uma deficiência, pois a requerente estava grávida no momento da prisão 
e foi agredida fisicamente pelos agentes; pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente 
nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97; pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6647-1200/98-3
Assunto: Indenização

TALILA MARIA CONCEIÇÃO BIGUELINI PRATES

Nascida em 24/10/1948 em Ijuí; estudante; sem vinculação partidária; presa em 06/02/1973 no DOPS, 
onde permaneceu por uma noite; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: 
José Diogo Prates, Erno Zimpel e Clóvis Zimpel; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; 
aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$  5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo:  6930-1200/98-7
Assunto: Indenização

TAMARINO SANTA HELENA OLIVEIRA 

Nascido em 05/09/1924 em Coronel Bicaco; pescador; sem vinculação partidária; preso de 15/04/1969 
a 30/04/1969, de 04/05/1969 a 22/05/1969 e de 06/06/1969 até 17/06/1969 na Brigada Militar 
da cidade de Três Passos; segundo requerente, preso sob acusação de possuir informações sobre a 
fabricação de armas e de possuir algum tipo de relação com Brizola; citou como companheiro de prisão, 
Realdo; indicou como testemunhas: Realdo Neves de Oliveira, Alcides Romero, Homero Henrique 
Fortes, Alberi Maffei, Dari Meller Sobrinho e Angelino Ferrano de Almeida; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, a perda do 
emprego e a humilhação sentida diante da comunidade; concedida indenização de R$ 30.000,00.

Processo: 2798-1200/02-0
Assunto: Indenização

TARZAN NUMMER  (falecido)  

Nascido em 26/01/1931 em Lageado; gerente de uma seguradora; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso durante trinta e cinco dias no ano de 1964 no SESME; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Sereno Chaise; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, profissionais e a 
perda do emprego na seguradora em que trabalhava; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observação: Nome do requerente na capa do processo: Tarzan Nemmer.

Processo: 4295-1200/98-0
Assunto: Indenização

TASSO SOARES PEREZ (falecido) 

Nascido em 20/03/1918 em Camaquã; técnico rural e vereador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 20/04/1964 a 21/04/1964 na Cesa em Camaquã, de 21/04/1964 a  
05/06/1964 no SESME e posteriormente permaneceu em prisão domiciliar, tendo que assinar o livro 
ponto na Delegacia de Polícia de Camaquã, não especificando o período; segundo requerente, Tasso 
foi preso por motivos políticos; citou como companheiro de prisão, Hilson Scherer Dias; indicou como 
testemunhas: Francisco Budelão Rosales, Hilson Scherer Dias, Zeli Ana Dias Ribeiro, Andico Geraldo 
Ribeiro e Edison Ribeiro; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, prejuízos materiais e financeiros; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro.
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Processo: 6994-1200/98-9
Assunto: Indenização

TELISMAR SILVA LEMOS (falecido)   

Conhecido como Tasso; nascido em 23/03/1935 em Santo Ângelo; jornalista e vereador; participou 
do Partido Libertador – PL e do Movimento Democrático Brasileiro – MDB; preso de 17/12/1968 a 
23/12/1968 em Santo Ângelo; segundo requerente, Telismar foi preso por motivos políticos; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos Roberto Borges Lemos, Ruy Nedel, 
Theodomiro Aristeu de Souza, Ivanir dos Santos, Juarez Alvez Lemos, Patrício P. de Quadros, Brilmar 
Zimmermann Desengrini, Oscar Pinto Jung, Wilmar Campos Bindé, Helmut Rosenthal, João Baptista 
Santos da Silva, Margarete Forlin, Ezilda O. Guilão, Janine Fernandes, Allan Edilson Moreno da Fonseca, 
Waldomiro Morães, Constantino Picarelli, Zander e Telmo Kotther; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos;  mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, familiares, cassação 
dos direitos políticos e do seu mandato de vereador e impossibilidade de ascender profissionalmente; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2427-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

TELMO AMANDIO KUNRATH

Nascido em 21/08/1925 em Montenegro; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 23/04/1964 a 
26/04/1964 na cidade de Montenegro e de 26/04/1964 a 13/06/1964 no SESME; segundo requerente, 
preso pelo seu envolvimento com o PTB; citou como companheiro de prisão, Jair de Moura Calixto; 
indicou como testemunhas: Sergio Reichert, Lony Felippina, Elio Pedro Griebeler, Osmar Arthur 
Kunrath, Erno Roberto Kunrath, Romeu Butenbender e João Deneres da Silva; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
prejuízos de ordem social e financeira; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 2750-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

TELMO DO AMARAL TRINDADE 

Nascido em 28/10/1933 em Santo Ângelo; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
18/05/1965 a 27/05/1965 na cidade de Santa Maria; segundo requerente, preso por motivos políticos; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Ricier Bergenmaier, Nelson Alves 
de Andrade e Wilmar Campos Bindé; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos sob o comando do 
coronel Ary Lampert; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, prejuízo 
profissional e financeiro; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3870-1200/98-4 
Assunto: Indenização (Antecedentes)

TELMO PEDROSO MACHADO (falecido)   

Nascido em 24/09/1925 em Cruz Alta; ferroviário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 23/04/1964 a 02/06/1964 no Instituto Central de Menores (SESME); segundo requerente, 
Telmo foi preso e acusado injustamente de ter chefiado greve de caráter político, instigado e dirigido 
paralisação de ferrovia e de serviços públicos e participado de suspensão e abandono de trabalho; 
não citou companheiros de prisão;  indicou como testemunhas: Jorge Batista de Oliveira, Walter Souza 
Homrich, Valentin Jesus Viana de Oliveira e Antônio Meirelles Duarte; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de 
R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6067-1200/98-8
Assunto: Indenização

TEÓFILO ROSMANN (falecido)   

Nascido em 17/05/1914 em José Bonifácio; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 12/05/1964 no presídio de Erechim e de maio de 1964 a novembro de 
1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, Teófilo foi preso sob acusação de ser chefe do Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Carlos, João Altivo Jacques, 
Cessuano Kasmirski, Flamino Gosch, Silvio Rodrigues Ribeiro, João Confortim e Utilia Dal Vitt Gosch; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão:  problemas 
morais e materiais; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações:  documentos oficiais.

Processo: 6874-1200/98-7
Assunto: Indenização

TEREZINHA DE JESUS PEREIRA BURMEISTER

Nascida em 20/08/1947 em Pelotas; estudante; participou da Ação Popular – AP;  presa de 01/11/1970 
a 05/11/1970 no DOPS e de janeiro a abril de 1971 no DOPS e no Presídio Feminino Bom Pastor em Porto 
Alegre; não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Martinha e Mailde Crezki; 
indicou como testemunhas: Luiz Direceu Messias, Mailde Crezki, Carlos Araújo, Dilma Linhares e Índio 
Brum Vargas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos,  psicológicos, perda do emprego, constrangimento social, problemas familiares e os 
exílios pelos quais teve de passar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 6809-1200/98-8
Assunto: Indenização

THADEU SIESLEVSKI

Nascido em 27/08/1923 em Áurea; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 17/04/1964 a 22/04/1964 no Presídio de Gaurama; segundo requerente, preso sob acusação de ser 
comunista, subversivo e integrante de facções que buscavam o confronto armado e a desestabilização 
do país; citou como companheiro de prisão, Getúlio Claudino da Cás; indicou como testemunhas: 
Antônio Siepko, Albano Nicolau Henz, Joannina Victória da Cás e Maurílio Mendes dos Santos; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: Nome do requerente na capa do processo: Tadeu Sieslevski.

Processo: 6635-1200/98-6
Assunto: Indenização

THARCILLO NUNES (falecido)   

Nascido em 24/12/1922 em Novo Hamburgo; eletricitário; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso de 08/04/1964 a 01/06/1964 no SESME; segundo documento da Subsecretaria de 
Inteligência, incurso no art. 10§ 3°, e arts. 11 e 18, todos da Lei n°1.802/53 (LSN); não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Silvio Palma, Pedro Paulo da Silveira, Remi de Oliveira e Tarcilio 
Nunes Filho; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: perseguições 
políticas que o fizeram se demitir da CEEE e constrangimentos sofridos pela família; concedida 
indenização de 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal.

Processo: 2915-1200/02-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

THEOBALDO SYLVINO REINEHR

Nascido em 04/03/1923 em Montenegro; agricultor; participou do Grupo dos Onze;  preso em meados 
de 1964 no clube de Humaitá; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, João 
Ernesto Klering; indicou como testemunhas: Maria Romilda Klering, Pedro Soave de Almeida, Iria Maria 
Klering Knorst, Pedro Cordato Pires, Lídio Roesler, Maria Luiza Klering e Avelino Vogt; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, familiares 
e discriminação; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do 
art. 1° da Lei nº 11.042/97; pedido de revisão; aceito provimento ao recurso, concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2742-1200/02-4
Assunto: Indenização

THEOPHILO SAUER (falecido)  

Nascido em 01/03/1902 em Três Coroas; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 08/04/1964 a 17/04/1964 no Presídio Municipal de Taquara, de 18/04/1964 a 26/04/1964 
na Divisão de Trânsito do Palácio da Polícia de Porto Alegre, de 27/04/1964 a 22/05/1964 no SESME 
e posteriormente teve que se apresentar diariamente para depor durante sessenta dias; segundo 
requerente, Theophilo foi preso por pertencer ao Partido Trabalhista Brasileiro e por ser considerado 
subversivo; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ângelo Mariante Coelho, 
Índio Brasileiro Cezar, Carlos Barth Bizarro e Roberto Willy Konrad; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, profissionais e financeiros; 
concedida indenização de R$ 20.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: 
Theophilo Saver.

Processo: 6894-1200/98-0
Assunto: Indenização

TIMOTEO CALIXTRO GONÇALVES (falecido)  

Nascido em 06/08/1910 em Santiago; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Grupo dos Onze; preso de 14/04/1964 a 29/05/1964 na Quartel de Artilharia de Santiago; 
segundo documento da CJM, incurso no art. 24, c/c art. 40 Lei 1802/53; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Brasil Afonso Guerim, Claudi Cogo, Valdir Lamberti Trombine, 
Marite Serres Gaspar e Gervacil Daltão Serres; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2604-1200/02-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

TIMOTHEO ADAM PINTO VILLAVERDE (falecido)  

Nascido em 24/01/1923 em Quaraí; agente administrativo; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso em março de 1964 no 6º Regimento de Cavalaria em Alegrete e posteriormente foi 
encaminhado para Porto Alegre; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Nideral Alves de Brum, Aldo Fagundes, Maria Luiza Rodrigues Villaverde, 
Adão Villaverde, Carlos Eroni Nogueira Carus, Wilson Floriano Pinto Vilaverde, Antonio Moura e Pedro Ernani 
Pinto Vilaverde; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e acusações enfrentadas pelos familiares; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações:  documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo:Thimotheo  Adan Pinto 
Villaverde.
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Processo: 6462-1200/98-7
Assunto: Indenização

TIMOTIO BOMBACH (falecido)  

Nascido em 30/08/1921 em São Francisco de Assis; agricultor; participou do Movimento dos Agricultores 
Sem-terra – MASTER e do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 07/04/1964 a 30/04/1964 no 
6º RCB em Alegrete, de 01/05/1964 a 11/05/1964 no 18º RI Partenon em Porto Alegre, de 12/05/1964 
a 30/06/1964 no DOPS e em outubro de 1969 no 3º GACM-75 em Alegrete, não especificando o 
período; segundo documento da CJM, incurso nas sanções do art. 23 do Decreto-Lei n°314/67; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Aldo Fagundes, Eduardo Ferreira Bandeira 
de Mello, Adão Ortiz Houayek, Carlos Eroni Nogueira Carús e José Angeli Sobrinho; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
perseguições que afetaram a vida profissional de Timotio e de seus filhos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações:  documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Timoteo Bombach.

Processo: 2725-1200/02-9
Assunto: Indenização 

TONNY DAVES AVELINE (falecido)  

Nascido em 05/08/1920 em Porto Alegre; escriturário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB e do Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso durante vinte dias entre novembro e dezembro 
de 1964 na Delegacia de Polícia de Canoas e no DOPS e, posteriormente, por vinte dias em prisão 
domiciliar; segundo requerente, Tonny foi preso sob acusação de falsificar carteiras de identidade para 
que partidários de Leonel Brizola o visitassem no Uruguai; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Domingas Velci Zílio Soares, Ulisses Machado Filho, Marion Mateus Pereira, João 
Baptista Aveline, Mathias Nagelstein, Lauro Hagemann e Venina Pureza de Freitas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e a demissão 
do seu trabalho; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, recorte de revista, parte de livro. 
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Processo: 5307-1200/98-4
Assunto: Indenização

TRAJANO DA SILVA (falecido)  

Nascido em 16/06/1930 em Santa Maria; militar; sem vinculação partidária; preso de 27/10/1964 a 
16/11/1964 no 1º Regimento de Polícia Rural Montada de Santa Maria; não consta motivo da prisão; 
não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-
tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2660-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

TRISTÃO ANTONIO DE MATTOS

Nascido em 21/03/1925 em Taquari; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiros de prisão: Plinio Martins, Moacy Bizaro da Roza e Odario Simas; indicou 
como testemunha, Dalmiro da Rosa; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: prejuízo financeiro e mudança para outro município; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2421-1200/02-3
Assunto: Indenização

UBIRAJARA GOULART TEIXEIRA 

Nascido em 07/07/1943 em Alegrete; estudante; participou da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros 
Navais; preso de 14/09/1971 a 08/10/1971 no DOPS, de 08/10/1971 a 10/10/1971 no Ministério 
da Marinha – RJ, em 10/10/1971 por aproximadamente 36 dias na Ilha das Flores, de 17/11/1971, 
por dois meses no Presídio Cândido Mendes, sendo transferido para a Ilha Grande até 09/07/1974, 
e de 09/07/1974 a 13/09/1974 na Fortaleza de Santa Cruz; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Sérgio Silveira Dornelles, Eva Marlene Moreira 
Pereira e Adão Conceição Dornelles Faraco; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos sob o comando 
do delegado Pedro Seelig; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6663-1200/98-6
Assunto: Indenização

UBIRAJARA MARQUES

Nascido em 24/07/1923 em Campos Novos – SC; Juiz de Paz; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso no ano de 1964 durante trinta e seis dias em Chapecó 
– SC, não mencionando o mês da prisão; segundo requerente, foi preso por motivos políticos; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Sebastião Machado, Alceu Scheffer e 
Liberalino Plens da Luz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos e a perda de seu emprego;  pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6963-1200/98-0
Assunto: Indenização

UBIRATA SANTOS SOUSA

Nascido em 23/03/1954 em Bagé; atividade profissional não identificada; participou da organização 
Liberdade e Luta – LIBELU; preso em abril de 1978 na cidade de Porto Alegre, não mencionando o 
período; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos e discriminação; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n°11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6989-1200/98-0
Assunto: Indenização

ULISSES ARPINI

Conhecido como Barbieri; nascido em 05/09/1945 em Bento Gonçalves; bancário e estudante; sem 
vinculação partidária; preso de janeiro de 1971 a março de 1971 no DOPS; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Paulo Oscar Bohn e Ledur; indicou como testemunhas: 
Paulo Oscar Bohn, Odila Kornowski e Braz Bergamini; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos sob o 
comando de Pedro Seelig; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
perda do emprego, dificuldade para conseguir nova colocação no mercado de trabalho, desistência 
dos estudos e discriminação social; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.
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Processo: 7052-1200/98-0
Assunto: Indenização

ULISSES DA SILVA TAVARES

Processo sem dados para elaboração do verbete. Pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.

Processo: 0214-1202/98-6
Assunto: Indenização (Informação)

ULISSES DE SOUZA MARÇAL (falecido)  

Nascido em 30/08/1923 em Quaraí; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de abril de 1964 a julho de 1964 no DOPS; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Gessy Ostrowski Marlçal, Honório Campos Perez, 
Protásio Marques da Rosa Filho e Romildo Bolzan; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos, constrangimentos e desmoralizações; concedida 
indenização de R$  20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 3647-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes) 

ULMERINDO DOS SANTOS PINHEIRO

Nascido em 20/07/1927 em Santana do Livramento; militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 16/11/1964 na Fazenda Filipson; não consta motivo da prisão; não citou companheiros 
de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, abalo moral perante a família e a comunidade devido à punição injusta; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Umlerino dos Dantos 
Pinheiro.

Processo: 2878-1200/02-4
Assunto: Indenização 

UNIVERSINA AZAMBUJA DE SOUZA (falecida)

Nascida em 11/04/1913 em Venâncio Aires; agricultora; participou do Grupo dos Onze; presa de 
10/06/1964 a 20/06/1964 na delegacia de polícia Tuparendi; segundo requerente, Universina foi presa 
por participar do Grupo dos Onze e acusada de ser comunista e guerrilheira; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Olga Soares dos Santos, Nilda Canabarro Ribeiro, João Ivar Luiz 
dos Santos, Abrelino Sonza, Iracema da Silva Cezar e Selomar de Souza; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: isolamento social e afastamento do seu papel de liderança 
em defesa da reforma agrária; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4730-1200/98-6
Assunto: Indenização

VADISLAU KOLBA

Nascido em 30/05/1937 em Gaurama; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso 14/05/1964 a 21/05/1964 na Delegacia de Polícia de Severiano de Almeida e no Presídio de 
Erechim e posteriormente de maio de 1964 a 28/10/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente 
foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Severino Pertussati, Telvino Bukoski, Carolina Pertussati, Elvira Regina Burkoski, 
Antonio Bandurka e Antônio Burkoski; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e discriminação; pedido indeferido face ao não 
enquadramento do requerente nas hipóteses da Lei 11.042/97; pedido de revisão: aceito provimento 
ao recurso: concedida indenização no valor de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7012-1200/98-2
Assunto: Indenização

VALDECI GOULART CORRÊA  (falecido)   

Conhecido como Ligeirinho; nascido 
em 03/08/1933 em Viamão; atividade 
profissional não identificada; participou 
do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do Partido Operário Comunista – POC e da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares – VAR PALMARES; preso em abril de 1970, sem especificar o tempo e 
o lugar de prisão; segundo documento da CJM, incurso no Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Paulo Roberto Telles Frank, Dijalma Flores, José Marechal, 
Adão Domingos dos Santos, José Marechal, Índio Vargas e Airton Muller Rodrigues; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e de 
ordem familiar; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro, relato em homenagem a filha do 
requerente.

Processo: 5797-1200/98-3
Assunto: Indenização

VALDEMAR ANTÔNIO DAL BOSCO

Nascido em 05/03/1937 em Flores da Cunha; pedreiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 no presídio de Erechim e posteriormente de abril de 
1964 a julho de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente preso pela tentativa de obtenção 
de informações acerca do Grupo dos Onze; citou como companheiro de prisão, Domingos Nichetti; 
indicou como testemunhas: Juvelino Grotto, Luiz Pulga, Flávio Toniolo e Domingos Nichetti; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, discriminação sofrida pelo 
requerente e pela família; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979552 |

Processo: 6939-1200/98-1
Assunto: Indenização

VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS

Nascido em 27/11/1921 em Palmeira das Missões; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 23/08/1964 a 06/11/1964 no DOPS e no SESME; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Morgado Inácio Felipe Gutierrez 
Assumpção; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
sequelas físicas, psicológicas, problemas de saúde, sua atividade comercial foi prejudicada e sofreu 
discriminação, que também afetou a família do requerente; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, recorte de revista, parte de livro. Nome do 
requerente na capa do processo:  Waldemar Batista dos Santos.

Processo: 4663-1200/98-1
Assunto: Indenização

VALDEMAR DOS SANTOS (falecido)  

Nascido em 16/02/1937 em Rondinha; motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso em 28/05/1964 a 29/05/1964 no Destacamento da Brigada Militar em Nonoai,  
de 29/05/1964 a 24/06/1964 no Presídio Municipal de Erechim e posteriormente de 25/06/1964 a 
23/07/1964 em prisão domiciliar; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Dorvalino Maciel de Souza, João Maciel da Silva, Adão Baptista da Silva, 
Francisca Eberle dos Santos e Dileta Poglia; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos;  mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, o abandono do emprego e a fuga com a família 
para os estados do Paraná e mais tarde para o do Mato Grosso, onde morreu em circunstâncias pouco 
esclarecidas; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2937-1200/02-2
Assunto: Indenização 

VALDEMAR NASCIMENTO DOS SANTOS 

Nascido em 02/08/1923 em Jóia; soldado da Brigada Militar; sem vinculação partidária embora fosse 
Brizolista; preso de junho de 1965 a agosto de 1965 no 1° Regimento da Brigada Militar em Santa 
Maria; segundo requerente preso sob acusação de pertencer ao grupo dos Onze, de participar da 
guerrilha do Coronel Jeferson de Alencar Cardim Osório e do Sargento Alberi Vieria dos Santos; citou 
como companheiros de prisão: Obaldo Pinto Vieira, Pedro Nascimento dos Santos, Telmo Amaral 
Trindade, Carlos Anchieta, Antônio Sebastião dos Santos de Mattos e Nicanor Machado; indicou como 
testemunhas: Pedro Nascimento dos Santos, Carlos Anchieta e Telmo do Amaral Trindade; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos sob o comando de Orlando Pacheco; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e profissionais; pedido indeferido face ao não enquadramento 
do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97; pedido de revisão; aceito provimento ao 
recurso e concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de revista.
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Processo: 2835-1200/98-3
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VALDETAR ANTONIO DORNELES 

Nascido em 23/09/1933 em Campo Novo; professor; participou do Movimento Revolucionário 26 de 
Março – MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 na cidade de Fóz do Iguaçú-PR, de 17/05/1965 a 
04/06/1965 no SESME em Porto Alegre,  de 11/08/1965 a 14/10/1965 na cidade de Ponta Grossa-PR 
e de 14/10/1965 a 19/06/1968 na prisão Provisória CTB-PR; segundo documento da CJM, incurso no 
art. 2º, inciso IV, da Lei 1802/53; citou como companheiros de prisão: Virgilio Soares de Lima, Abrão 
Antônio Dornelles, João Batista Figueira e Agelino Alves Dorneles; indicou como testemunhas: Floriano 
Alves Bones, Euclides Carvalho de Araújo, Otávio Gomes dos Santos, Fernado Guedes do Canto, Maria 
Bones Barcelos, Oniro Solano Bones, Armindo Benno Vacner, Valdomiro Avila de Brito, Abrão Antônio 
Dornelles, João Batista Figueira e Arnaldo Klessener Solano; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e dificuldade de retornar 
ao seu trabalho de professor, fato que só aconteceu em 1988; concedida indenização de R$ 15.000,00; 
pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6550-1200/98-8
Assunto: Indenização

VALDIR FACHIN

Nascido em 25/11/1946 em Ijuí; tesoureiro; 
participou do Partido Comunista do Brasil – 
PC do B; preso de 18/11/1970 a 23/11/1970 
no Corpo de Bombeiros em Ijuí, na cidade 
de Três Passos e no Quartel do Exército de 
Santa Rosa; segundo requerente preso sob 
acusação de tráfico de armas para guerrilha; 
não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Honorato Pasquali, Sady 
Strapazon, Vitorino Dalla Costa Paese, Mario 
Osorio Marques, Miony Therezinha Montano 
Reis e Amaury Muller; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: o aumento das pressões e das 
perseguições que o levou a abandonar o 
emprego e mudar-se de estado; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de 
jornal, parte de livro, fotografia.
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Processo: 6022-1200/98-7
Assunto: Indenização

VALDIR IZIDORO SILVEIRA 

Conhecido como Amilcar e Olavo; nascido em 18/09/1943 em Itajaí-SC; estudante; participou da 
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; preso de 12/06/1970 a setembro de 
1970 no DOPS e de setembro de 1970 a fevereiro de 1971 na Ilha do Presídio; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, incurso nos arts. 23,42 e 47 todos do Decreto-Lei n°898/69; citou como 
companheiros de prisão: Athanasio Orth e Catarina; indicou como testemunhas: Carlos Alberto Telles 
Frank, Índio Brum Vargas, Luis Carlos Bona Garcia, Inácio da Silva Mafra e Paulo de Tarso Carneiro; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e prejuízos materiais com a perda de um ano escolar e de condições para obter emprego; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parte de livro, laudo psiquiátrico.

Processo: 6037-1200/98-2
Assunto: Indenização 

VALDIR JOSE TRONCO CRAUSS

Nascido em 01/01/1940 em Nova Palma; vereador e contador; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 21/05/1964 a 15/06/1964 na Cadeia de Nova Palma; segundo requerente, 
preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze e de ser comunista; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Pio Piovesan, Ivani Bellé Cancian, Orlando Piovesan e Eliseu 
Zasso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psicológicos, abalo moral, desemprego, dificuldades de sustentar a família, perda do cargo de vereador 
e mudanças constantes de cidade; concedida indenização de R$ 5.000,00. 
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7077-1200/98-7
Assunto: Indenização

VALDOMIRO FERREIRA (falecido)  

Nascido em 15/04/1916 em Santa Bárbara; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por quinze dias em março de 1964 no município de Trindade; não consta motivo de 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Angelo Barea, Ricardo Mariani 
e João de Oliveira Cardoso; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
da Lei 11.042/97.  
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 1939-1200/98-5
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VALÉRIO PAPANDREU

Nascido em 10/10/1943 em Porto Alegre; enfermeiro; sem vinculação partidária; preso por um dia em 
julho de 1971 no Q.G da Polícia Militar de Porto Alegre; segundo requerente, detido para interrogatório 
devido ao fato de ter recebido uma carta da França do seu irmão Vitor Luiz Papandreu, que falava contra 
quem tinha tomado o poder no Brasil, além de, na época, seu irmão ter sido procurado pela polícia; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Norberto Eick, Antonieta Oliveira de 
Lima, Irineu Werner, Abdala Pereira Rahal, Ivo Thomazoni e Jorge Cahhy Junior; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas psicológicos; processo indeferido 
face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1° da Lei nº 11.042/97; pedido de 
revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2830-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)  

VALNERI NEVES ANTUNES (falecido) 

Nascido em 13/08/1939 em Santo Ângelo; bancário e vereador; participou do Partido Operário 
Comunista – POC; preso de 01/05/1968 a 18/06/1968 no DOPS, de 18/06/1968 a 30/07/1969 em 
prisão domiciliar e de 23/11/1983 a 24/11/1983 no Presídio Central; segundo documento da CJM, 
incurso nos arts. 33,I e III e 38, II e VI do Decreto-lei 314/97; não citou companheiros de prisão; não 
indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e perda do cargo sindical que possuía; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, jornal, parecer psiquiátrico, fotografia.

Processo: 6547-1200/98-5
Assunto: Indenização

VALTER PAULO CORREA

Nascido em 28/08/1948 em Mogi das Cruzes – SP; publicitário; sem vinculação partidária; preso 
de 25/04/1977 a 30/05/1977 no DOPS e na Polícia Federal; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Miguel Corrêa, Roberto Thaddeu e Moacir 
Vargas Machado; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos e fugia com medo de ser preso de novo mudando-se várias vezes, 
passando por Pelotas, Cachoeira do Sul, São Paulo, Brasília, Recife e Maranhão; concedida indenização 
de R$ 8.000,00.
Observações: documentos oficiais, cartaz, recorte de jornal.
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Processo: 4563-12.00/98-3
Assunto: Indenização

VALTER SEVERO MARQUES

Nascido em 06/06/1918 em Alegrete; ferroviário; participou da União dos Ferroviários Gaúchos e do 
Partido Comunista Brasileiro – PCB; preso de 02/04/1964 a 27/05/1964 no SESME, de 22/07/1964 a 
10/09/1964 e de 24/02/1970 a 24/03/1971 no 8º RC de Uruguaiana; segundo documento da CJM, 
incurso nas sanções do art. 36 do Decreto-Lei n°314/67; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Vinicios Píffero C. Tabajara, Roberto Ferreira e José Candido Carrazoni; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, demissão 
após prisão, a sua fuga para o Uruguai devido às perseguições e as dificuldades sociais, econômicas e 
financeiras; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 6677-1200/98-9
Assunto: Indenização

VALTER VASQUINHO TONINI

Nascido em 26/07/1934 em Bento Gonçalves; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 14/04/1964 a 11/05/1964 no SESME e no DOPS; não consta motivo de prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6399-1200/98-3
Assunto: Indenização

VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS (falecido)   

Nascido em 28/07/1930 em Santo Ângelo; policial militar; sem vinculação partidária; preso de 
27/10/1964 a 09/11/1964 na fazenda Filipson da Brigada Militar; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: o afastamento do convívio familiar e social, sentimentos de 
intranquilidade e temor; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
da Lei 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979 | 557

Processo: 6689-1200/98-6
Assunto: Indenização

VANIUS OLEGARIO MACHADO 

Nascido em 10/05/1934 em Triunfo; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 29/04/1964 a 02/05/1964 no DOPS e de 02/05/1964 a 20/05/1964 no SESME; segundo 
requerente, preso sob acusação de chefiar o Grupo dos Onze e de fazer charges em paredes e muros 
com conteúdos críticos; citou como companheiros de prisão: Olinto Arlindo Cassep, Antônio Soares 
de Souza, Rubem Kersting, Calixto, Rui Moura, Lucas e Olegario Hafiner; indicou como testemunhas: 
João Edgar Martins dos Santos, Décio Alves dos Santos, Wilson Pereira Massena e José Ávila de Souza; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos 
e psicológicos; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 3848-1200/98-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VANOLI CARVALHO 

Nascido em 22/07/1922 em Uruguaiana; pintor; participou do 
Movimento Revolucionário 26 de Março – MR-26; preso de 
04/04/1970 a 20/06/1970 no DOPS, Presídio Central e Ilha do 
Presídio; segundo documento da CJM, incurso nos artigos 14 e 23 
do Dec.-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou 
como testemunhas: Hélio Minuto, Carlos Alberto Telles Franck, 
Marco Aurélio Lima Carvalho e Ineires Lima Carvalho; alegou ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência 
da prisão, problemas psicológicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer 
psiquiátrico.

Processo: 6576-1200/98-8
Assunto: Indenização

VENINA PUREZA DE FREITAS

Nascida em 11/05/1935 em São Jerônimo; funcionária do INCRA; sem vinculação partidária; presa em 
28/05/1971 no DOPS, por um dia e uma noite; não consta motivo da prisão; citou como companheiros 
de prisão: Raul Carrion e João Nogueira Barbosa; indicou como testemunhas: Raul Carrion e Aida 
Schafranski Libis; não declarou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas psicológicos e financeiros; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6036-1200/98-0
Assunto: Indenização

VENINO MARIO CRAUSS (falecido)

Nascido em 17/12/1924 em Ijuí; atividade profissional não identificada; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 21/05/1964 a 15/06/1964 em Nova Palma; segundo requerente, Venino foi 
preso sob acusação de ser comunista e por pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Dilecta Semiramides Volcato Grendene, Romualdo Alessio Piovesan, 
Pio Piovesan, Orlando Piovesan, Perci Hipolito Tronco Crauss e Beno Heinsch; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
desemprego, discriminação social e traumas familiares; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Wanylda Irene Grendene 
Crauss.

Processo: 5012-1200/98-8
Assunto: Indenização

VERA LIGIA HUEBRA NETO SAAVEDRA DURÃO

Nascida em 25/07/1944 em Lajinha – MG; atividade profissional não identificada; participou da 
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares; presa de 30/06/1970 a novembro de 
1970 no DOPS e no Presídio de Mulheres Madre Pelletier em Porto Alegre, de novembro de 1970 a 
dezembro de 1970 no Quartel da Polícia do Exército do Rio de Janeiro – RJ e de dezembro de 1970 
a abril de 1972 no Presídio de Mulheres do Horto em Belo Horizonte – MG; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, incursa nos arts. 23, 25, 34, 36, 39, 42 e 45, todos do Decreto-lei n° 
898/69; citou como companheira de prisão, Ignês Maria Serpa; indicou como testemunhas: Cláudio 
Meneguz, Jorge Eduardo Saavedra Durão, Afonso Junqueira de Alvarenga, Mara Curtiss Alvarenga, 
Calino Pacheco e Irina; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, dificuldades para conseguir trabalho e perdas materiais e 
financeiras; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 4990-1200/98-3
Assunto: Indenização

VERA LUCIA STRINGUINI 

Conhecida como Sandra; nascida em 30/01/1943 em Cachoeira do Sul; estudante; participou do 
Partido Operário Revolucionário – POR; preso de 24/04/1970 a 04/02/1971 na cidade de Recife e de 
04/02/1971 a 18/03/1973 no Presídio Madre Peletier em Porto Alegre; segundo requerente, presa sob 
acusação de conspirar contra o governo militar; citou como companheiros de prisão: Maria Celeste 
Martins e Leane Almeida; indicou como testemunhas: Carlos Araujo e Acilio Chemello; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e sofria com 
medo de tudo e de todos; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6879-1200/98-0
Assunto: Indenização

VERA MARIA IDIART SCHMITT

Nascida em 14/12/1929 em Porto Alegre; funcio-
nária pública; participou do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB, do Partido Comunista do Brasil – 
PC do B e do Grupo Guerrilheiro Paulo Melo; presa 
no ano de 1965 em Cedro Alto – SC e encaminhada 
a cidade de Porto Alegre, onde esteve presa duran-
te dois meses no Quartel da Guarda Civil, e por vários meses na Ilha do Presídio e, posteriormente, foi 
encaminhada para o Presídio de Piraquara em Curitiba – PR, onde permaneceu por várias semanas; 
segundo requerente presa por suspeita de formação de guerrilha; citou como companheiro de prisão, 
Onir Porto Alegre; indicou como testemunhas: Claudio Antônio Weyne Gutiérrez, Carlos Alberto Telles 
Franck e Eda Paese Pires; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, perda do seu emprego e dificuldades financeiras; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2839-1200/02-0
Assunto: Indenização

VERA ZULMA AROSTEGUY ESTRAZULAS (falecida)

Nascida em 12/02/1950 em Porto Alegre; estudante; participou da União Nacional dos Estudantes 
– UNE e da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas – UGES; presa em 15/09/1969 no DOPS; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Tarso 
Fernando Herz Genro e Bernadete Laú Kurtz; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, emocionais e prejuízos materiais; 
pedido indeferido face ao não enquadramento da requerente nas hipóteses do art. 4° da Lei nº 
11.042/97; pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5829-1200/98-4
Assunto: Indenização

VERGILIO NICOLETTI (falecido)   

Nascido em 11/02/1921 em Ijuí; industrialista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso durante um dia em 15/05/1964 na Casa Branca em Crissiumal; segundo requerente, Virgilio foi 
preso sob acusação de ser comunista e de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Maria J. de Medeiros da Silva, Avelino Simionato, Délcio Bertoldo 
Johann, Raul Soares, Arthur Prochnow, Ricardo Vettorello, Renir Antônio Lunardi, Edith Vitória Lunardi, 
Dareo Thomé e Antenor, Lino Schmidt e Ellias da Motta; alegou ter sofrido maus-tratos sob comando 
do Coronel Gutierres, do Capitão Antonio e do Sargento Gilson; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos, prejuízos financeiros, isolamento social e tachado de comunista pelos 
amigos; pedido indeferido face ao não enquadramento nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97; 
pedido de revisão; negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2834-1200/98-0
Assunto: Antecedentes

VERGILIO SOARES DE LIMA

Nascido em 09/08/1918 em Campos Novos; agricultor; participou do Movimento Revolucionário 26 de 
Março – MR26; preso de 28/03/1965 a 17/05/1965 na cidade de Foz do Iguaçu – PR, de 17/05/1965 
a 04/06/1965 no SESME em Porto Alegre e de 20/12/1965 a 06/07/1967 na cidade de Curitiba – PR; 
não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Valdetar 
Antônio Dorneles, Abrão Antonio Dornelles, João Batista Figueira, Oniro Solano Bones, Arnaldo Klesse-
ner Solano, Almiro Benno Vagner, Valdomiro Avila de Brito, Floriano Alves Bones, Euclides Carvalho de 
Araujo e Otavio Gomes dos Santos;  alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como conse-
quências da prisão: problemas físicos, psicológicos, a perseguição sofrida, venda de sua propriedade e 
mudança para o estado do Paraná; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, revista.

Processo: 2441-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VESPERTINO DE MEDEIROS BONORINO (falecido)  

Nascido em 29/05/1924 em Itaqui; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 13/04/1964 a 09/07/1964 no Angar do Aeroclub de Itaqui; segundo documento da Subsecretaria 
de inteligência, incurso nos arts. 5º, 9º e 10 do Decreto-Lei 1.802/53; não citou companheiros de pri-
são; indicou como testemunhas: João Pedro Valenca, Hidenburgo de Almeida Flores, Eraclides Amador 
dos Reis, Paulo Fernandes Gudolle Dias e Jorge Haroldo Monteiro Piffero; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; pedido inde-
ferido sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”; pedido de revisão;  negado provimento 
ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4614-1200/98-5
Assunto: Indenização

VICENTE BATTISTI

Nascido em 05/04/1917 em Campinas do Sul; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 15/04/1964 a 19/04/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente de abril de 1964 a 
25/11/1964 em prisão domiciliar; segundo requerente preso para que desse informações sobre o Gru-
po dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Denizard da Silva e Souza, 
Gabriel Neves Camargo, Etelvino Vendruscolo, Vilerino Dall Agnol, Luís Líbero Bernardi e Lauriano Dall 
Agnol; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; não mencionou consequências da prisão; pedido in-
deferido face ao não enquadramento nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6726-1200/98-5
Assunto: Indenização
 
VICENTE MARTINS REAL

Nascido em 27/03/1906 em Pelotas; médico e vereador; participou do Partido Comunista Brasilei-
ro – PCB; preso de 09/04/1964 a 14/07/1964 no Quartel do 9º RI em Pelotas; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ápio Claudio de Lima Antunes, 
Fernando C. Pedreira, Edgar J. Curvello, Luiz Carlos R. Falchi, Dario Hilton Post, Paulo Nunes Leivas, 
Padre Carlos Johannes e Mansur Macluf; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas psíquicos, morais, familiares, cassação dos direitos políticos 
por dez anos e perda do emprego; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6094-1200/98-5
Assunto: Indenização

VICTOR DE SOUZA COUTO (falecido)   

Nascido em 01/01/1937 em Santa Maria; policial militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e das Forças Armadas de Libertação Nacional –  FALN; preso no ano de 1964, por oito dias na 
Academia de Polícia Militar, por noventa dias aproximadamente no Presídio Militar de Porto Alegre, 
em dezembro de 1964 por trinta dias, não mencionando o local, preso nos últimos dias de janeiro de 
1966 por cinco meses, no 1ºB6 e Rural e no Quartel do RI, preso em 04/08/1967 a 15/09/1967 na 
Brigada Militar, no DOPS e no Instituto Psiquiátrico Forense, em 14/07/1969 no DOPS, PM2Q6, BM e 
no Instituto Psiquiátrico Forense, não mencionando o período, e de julho de 1973 a setembro de 1973 
no Exército da cidade de Curitiba, no DOI-CODI, no DOPS, e no Instituto Psiquiátrico Forense; segundo 
documento da Subsecretaria de Inteligência, incurso nos artigos 16, 24 e 40 da Lei n° 1.802/53, c/c o 
art. 16 do Código Penal Militar e por ser considerado elemento subversivo; citou como companheiros 
de prisão: Valério Mailinski, Coronel Caloi, José Sales, Luba e Milton Pollmam; indicou como testemu-
nhas: Denizard da Silva e Souza e Gabriel Neves Camargo; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização 
de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, telegramas, parte de livro.
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Processo: 2964-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VICTOR MACHADO 

Nascido em 23/08/1932 em Cruz Alta; açougueiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 21/04/1964 a 01/06/1964 no SESME; segundo requerente, preso sob acusação de pertencer 
e organizar o Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão e testemunhas: Delfino Quevedo 
e Eduardo Azambuja; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas físicos, psicológicos, demissão do emprego, as dificuldades enfrentadas para conseguir novo 
trabalho devido ao estigma de comunista pelo qual ficou marcado em sua comunidade e problemas 
financeiros enfrentados pela família; concedida a indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, fotografia, recorte de jornal.

Processo: 5570-1200/98-4
Assunto: Indenização

VICTOR PANAZZOLLO (falecido) 

Nasceu em 1914 em Farroupilha; industrial; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de 06/05/1964 a 17/05/1964 no Presídio Municipal de Sarandi e posteriormen-
te por quarenta dias, esteve em prisão domiciliar, tendo que se apresentar uma vez por semana na 
Polícia de Ronda Alta; segundo requerente, Victor foi preso por pertencer ao PTB ao Grupo dos Onze; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Crispim dos Santos Barozo, Jonas Felix 
Correa, Valdevino de Brito Sidra, Joana Elvira Valerio e Arlindo Goffi; alegou ter sofrido sevicias e maus- 
tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, abalo emocional, mania de 
perseguição e perda de memória; concedida a indenização de R$ 10.000,00. 
Observações: documentos oficiais. 

Processo: 5308-1200/98-7
Assunto: Indenização

VICTORIO ANTONIO MASCARELLO (falecido) 

Nascido em 18/08/1930 em Passo Fundo; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 12/05/1964 a 18/05/1964 no Presídio de Erechim e posteriormente em prisão do-
miciliar; segundo requerente, Victorio foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; citou 
como companheiros de prisão: Avelino Reginatto, Germano Basso, Fridoldo Rower, Setembrino Damin, 
Ariosto Damin, Lino Cortese, Ernesto Zanon, Mario Moura e Sérgio Aver; indicou como testemunhas: 
Carmellinda Dalla Vecchia Mascarello, Idilio Zamin, Adeli José Pavan, Argemiro Pereira da Silva, Avelino 
Reginatto, Willy Valdelirio Picolotto, Setembrino Damin e Carlos Antônio Ciprandi; alegou ter sofri-
do sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
financeiros e profissionais; concedida a indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado pro-
vimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6679-1200/98-4
Assunto: Indenização

VICTÓRIO CAETANO PASQUALOTTO (falecido)

Nascido em 01/04/1927 em Colorado – PR; prefeito; participou do Partido Social Democrático – PSD; 
preso em 03/04/1964 no Quartel do 2º Batalhão Policial da Brigada Militar, não mencionando o perío-
do, e no ano de 1966 a 21/02/1968 no Presídio Municipal de Cruz Alta e no Quartel do 17º Regimento 
de Infantaria em Cruz Alta; segundo requerente, Victório foi preso sob acusação de ser chefe do Grupo 
dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Naura Nilva Pasqualotto, 
João Silveira da Costa, José Westphalen Correa, João Pasqualotto, Arceu Ferrari, Ezilda Kuhn Santos, 
Luiz Arthur da Rosa, Antônio A. Meirelles Duarte, Orestes Mello, Juares Ribas, Paulina Dumoncel, Ju-
liano Noel, Luciano Valino dos Santos, Iolanda Fernandes, Moisés Cavalheiro e Eclair da Rosa; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psi-
cológicos, abalos familiares, perdas patrimoniais e afastamento de seu cargo de prefeito; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6343-1200/98-8
Assunto: Indenização

VICTÓRIO MACCHIAVELLO LEITE VELLOSO (falecido)

Nascido em 30/10/1912 em São Borja; médico; participou do Partido Socialista Brasileiro – PSB; preso 
de 14/04/1964 a 02/06/1964 no SESME; segundo requerente, preso por motivos políticos; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ruy Mantovani, João Alberto Schenkel Filho e 
Alice Menegassi Velloso; alegou ter sofrido sevícias; mencionou como consequências da prisão: pro-
blemas físicos, psicológicos e a demissão do emprego, que ocasionou problemas para sua família; 
concedida a indenização de R$ 20.000,00. 
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2506-1200/98-6
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VICTÓRIO PIAIA (falecido) 

Nascido em 01/05/1917 em Guaporé; comerciante; não mencionou vinculação partidária; preso de 
28/05/1964 a 29/05/1964 na cadeia de Frederico Westphalen; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Maria Dalla Vella Piaia, Livino Scatolin e Santo 
Piaia; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicoló-
gicos e financeiros devido à perda da clientela de seu estabelecimento; concedida a indenização de 
R$ 5.000,00. 
Observação: documentos oficiais.
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Processo: 3264-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VILLY NEUWALD 

Nascido em 26/09/1934 em Santa Bárbara do Sul; comerciante; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 27/04/1966 a 01/06/1966 no 17° RI de Santa Maria e de 02/06/1966 a 
30/09/1966 no 6° R.O de Cruz Alta; segundo requerente, preso sob acusação de fazer parte do Gru-
po dos Onze; citou como companheiro de prisão, Vitório Caetano Pascaloto; indicou como testemu-
nhas: Anildo Inhoque, Bruno Burtet, Edivio Samuel Rosa, Evaldo Herter, Mário Roberto Utzig e Paulo 
Afonso Dumoncel; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da pri-
são: problemas físicos, psicológicos, venda de sua olaria e residência para custear gastos processuais 
e dificuldade para conseguir crédito junto às instituições públicas e privadas; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4850-1200/98-8
Assunto:  Indenização

VILMA DE OLIVEIRA FRANCESCHI

Nascida em 06/08/1950 em Porto Alegre; atividade profissional não iden-
tificada; participou da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; presa de 
janeiro de 1971 a abril de 1971 na Delegacia de Capão da Canoa e no 
DOPS; não consta motivo da prisão; citou como companheiro de prisão, 
Reinholdo Klement; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos cometidos por Nilo Hervelha; não mencionou consequên-
cias da prisão; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo:  2896-1200/02-2
Assunto: Indenização

VILMAR RODRIGUES

O presente processo foi protocolado pela relatora Suzana Keneger Lisboa, com base em correspondên-
cia enviada pelo vereador Sérgio Terra Burmann à comissão de cidadania e direitos humanos em 26 de 
agosto de 1998. Não tendo o requerente se habilitado perante Comissão, nem tampouco o vereador 
referido ter respondido à correspondência ou telefonemas, considerou-se extinto o processo, por una-
nimidade, sem julgamento do mérito.
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Processo: 0906-1200/98-4
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VILNEI SILVIO GARCIA

Nascido em 25/01/1951 em Cachoeira do Sul; estudante; participou da Vanguarda Armada Revolucio-
nária Palmares – VAR Palmares; preso de 10/07/1972 a 14/07/1972 no DOPS; não consta motivo da 
prisão; citou como companheiros de prisão: Calino Ferreira Pacheco Filho, Golmir Gejfinbein, César 
Augusto Prates Pereira da Silva, Noé Campos Carvalho, Antônio Osmar Carvalho de Assis, Rita Suzana 
Simon, Diógenes Sobrosa e Raul Pont; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos 
cometidos por Pedro Seelig e Nilo Hervelha; mencionou como consequências da prisão: problemas 
psíquicos que o impediram de realizar residência médica e outros problemas profissionais; concedida 
indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, parecer psiquiátrico.

Processo: 6591-1200/98-8
Assunto:  Indenização

VILSON ROSMAN

Nascido em 16/07/1946 em São Valentim; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 29/04/1964 a 02/05/1964 no presídio de Erechim e posteriormente em prisão 
domiciliar de maio a novembro de 1964; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Silvio Rodrigues Ribeiro, Utília Dal Vitt Gosch, Flamino Gosch, 
Cessuano Kasmiviski, João Altivo Jaques, João Confortim, Libera Cerri Fragoso, Carlos Czechwski e 
Joaquim Goelzer; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
prejuízos no relacionamento com a comunidade, pois sua família passou a ser vista como subversiva e 
comunista; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.

Processo:  2482-1200/02-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

VILSON XAVIER FERREIRA  (falecido)

Nascido em 21/04/1934 em Porto Alegre; comerciante; participou do Grupo dos Onze; Vilson não foi 
preso, a requerente relata que ficou desaparecido desde 27/09/1967, e que em 17/04/1971 é a data 
de seu atestado de óbito; não indicou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Nayara 
Ferreira e Adônis Escobar; não declarou sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência, 
problemas psicológicos de sua filha; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.  Nome do requerente na capa do processo 
Adelina Pasqualotte Ferreira.
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Processo: 2921-1200/02-4
Assunto: Indenização

VINCENC BÁRTA (falecido)

Nascido em 21/01/1904 em Boskovice – Tchecoslováquia; industrialista; sem vinculação partidária; 
preso em 1965 na cidade de Panambi e depois na cidade Santa Maria; segundo requerente, Vincenc foi 
preso por organizar um grupo de onze pessoas, para fins de trabalho que foi confundido com o Grupo 
dos Onze de Leonel Brizola; não citou companheiros de prisão;  indicou como testemunhas: Batista, 
Deonilo Rodighero, Otto Ernst e Walter Diestemann; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequências da prisão: problemas psicológicos e falência de sua fábrica; processo indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de revista, fotografia.

Processo: 5000-1200/98-0 
Assunto: Indenização

VINICIO PIFFERO CAVALCANTI TABAJARA 

Nascido em 09/11/1920 em Itaqui; advogado; sem vinculação partidária; preso de 06/04/1964 a 
29/05/1964 na cidade de Itaqui, no 2° D.C. de Uruguaiana e no DOPS, de 05/08/1964 a 10/09/1964 
nas cidades de Itaqui e Uruguaiana, e de 24/10/1964 a 26/10/1964 na cidade de Itaqui; não consta 
motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros e 
perda de seus clientes; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de livro.

Processo:  2505-1200/98-3
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

VITALINO CERUTTI (falecido)

Nascido em 19/04/1926 em Guaporé; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 28/05/1964 a 29/05/1964 na Delegacia de Polícia de Frederico 
Westphalen; segundo requerente, Vitalino foi preso por motivos políticos; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Domingos Piovesan, Olinto Piovesan, Valdomiro Dal Piva, Alberto 
Josué Lizotti, Jayme José Locatelli, Querino Candatem e Benjamim Dal Piva; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas emocionais, destruição de sua 
história política e profissional e prejuízo emocional, psicológico e econômico; pedido indeferido face 
ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n. 11.042/97, pedido de revisão, 
aceito provimento ao recurso, concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais, diploma. 
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Processo: 6345-1200/98-3
Assunto: Indenização

VITO ANTONIO LETIZIA

Conhecido como Juarez; nascido em 19/12/1937 em 
Rolante; professor; participou da Fração Bolchevique – 
Trotskysta da Quarta Internacional – FBT da QI; preso de 
01/05/1970 a 19/12/1972 no DOPS, na Ilha do Presídio, 
no 19° RI de São Leopoldo e no Presídio Central; segundo 
documento da CJM, incurso nos arts. 23,39 I e IV, 43 e 45 
I, do Decreto-lei 898/69; citou como companheiros de pri-
são: Fernando Pimentel, Félix Silveira Rosa, Paulo Roberto 
Franck, Claudio Boeira Garcia, João Carlos Bona Garcia e 
Irgeu Menegon; indicou como testemunhas: Naiza Helena 
Naumann Machado e Índio Vargas; alegou ter sofrido seví-
cias e maus-tratos cometidos por Major Atila; mencionou 
como consequência da prisão, problemas de saúde; conce-
dida indenização de R$ 30.000,00
Observações: documentos oficias, recorte de jornal, parte de livro.

Processo: 2064-1200/02-6
Assunto:  Indenização 

VITOR BORGES DE MELO

Nascido em 15/09/1945 em Alegrete; comerciário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 13/03/1965 a 18/03/1965 na Delegacia de Polícia e no Presídio de Alegrete e de 18/03/1965 
a 05/04/1965 no Quartel do 6° Regimento de Cavalaria Blindada; segundo requerente,  preso por 
motivos políticos, sendo interrogado a respeito de atividades revolucionárias; citou como companhei-
ros de prisão: Pedro Ernani Pinto Vilaverde, Wilson Cabreira Felipette, Alceu Lopes de Freitas e Júlio 
Édson Morais Diniz; indicou como testemunhas: Alceu Lopes de Freitas e Pedro Ernani Pinto Vilaverde; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, discri-
minação, perda do emprego e foi obrigado a deixar da cidade de Alegrete; concedida indenização 
de R$10.000,00.

Processo: 3658-1200/98-6 
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

VITORINO MAGRO

Nascido em 21/07/1915 em Guaporé; produtor rural; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso por horas na Delegacia de Polícia de Sarandi, fato que ocorreu nos primeiros dias após o Golpe 
Militar; segundo requerente, preso sob foi acusação de ser agente de atividades subversivas; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Regina Presotto e Domingos Zancanella; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas cardíacos e o aborto 
espontâneo sofrido por sua esposa, após o susto que teve com sua prisão; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n. 11.042/97, pedido de revisão, 
negado provimento ao recurso.
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Processo: 3269-1200/98-8
Assunto: Indenização 

VITORINO PECCINI

Nascido em 22/02/1941 em Cruz Alta; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 27/04/1966 
a 01/06/1966 no 17º R.I. em Santa Maria e de 02/06/1966 a 30/09/1966 no 6º R.O. em Cruz Alta; 
segundo requerente, preso sob acusação de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Anildo Inhoque, Bruno Burtet, Edivio Samuel Rosa, Evaldo Herter, 
Diva Moreira da Rosa, Luciano Volino dos Santos e Mário Roberto Utzig; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, psicológicas e a perda de 
um filho de seis meses que necessitava de cuidados especiais, pois sua esposa não teve condições 
de proporcionar tratamentos médicos necessários devido a dificuldades financeiras ocasionadas pela 
ausência do requerente no período em que esteve preso; concedida indenização de R$ 15.000,00, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso. 
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Vitorino Pessini.

Processo: 6322-1200/98-1
Assunto: Indenização

VITORIO BAU (falecido)

Nascido em 02/12/1922 em Garibaldi; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por 48 horas na Delegacia de Polícia de Sarandi, não mencionando o mês e o ano da 
prisão; segundo requerente, Vitorio foi preso sob acusação de participar do Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Hugo Rossi e Alexandre Luiz Castelli; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e profissionais; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6791-1200/98-4
Assunto: Indenização

VIVALDINO ORTIS

Nascido em 10/06/1917 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 12/08/1964 a 
24/08/1964 na cidade de Rio dos Índios; segundo requerente foi preso pelo Grupo dos Onze; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro Luiz Machado e João Teixeira da Rosa; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, 
psicológicas, desenvolveu problemas de saúde e dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documento oficial. Nome do requerente na capa do processo: Vivaldo Ortiz.
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Processo: 6850-1200w/98-2
Assunto: Indenização

WACLAW NEMECEK (falecido)

Nascido em 09/05/1918 em São Luiz Gonzaga; agricultor; participou do Partido Comunista Brasileiro 
– PCB; preso de 19/04/1964 a 21/04/1964 na cidade de Passo Fundo e de 21/04/1964 a 01/06/1964 
no SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e discriminação social, o que provocou a perda de sua freguesia gerando dificuldades no 
sustento de sua família; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, fotografia.

Processo: 5698-1200/98-8
Assunto: Indenização

WALDEMAR JOHANN (falecido)

Nascido em 02/09/1911 em Arroio do Meio; comerciante; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso de 02/09/1961 a 15/08/1979 na cidade de Crissiumal; segundo requerente, Waldemar 
foi preso por motivos políticos e acusado de ser subversivo e comunista; citou como companheiros 
de prisão: Vergílio Nicolleti e Afonso Georg; indicou como testemunhas: Delcio Bertoldo Johann, Leo 
Becker, Silverio Marmiitt, Ivo Patsche, Albino Georg, Arcenio Schmidt, Leo Becker, Delvina V. Haas e 
Alvido Patsche; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas 
psicológicas e isolamento social; concedida indenização de R$ 5.000,00.

Processo: 3491-1200/98-8
Assunto: Indenização

WALDEMAR SEVERO MARQUES

Nascido em 05/02/1914 em Alegrete; ferroviário; participou do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB; preso de 01/06/1965 a 22/06/1965 no 7º R.I. em Santa Maria; segundo documento da CJM, 
incurso no artigo 33, do Decreto-Lei n° 314/67, c/c o art. 33, e § 1° do Código Penal Militar; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Suely Silva Marques, Marley Marx Decker, 
Ernesto Wanderley Pereira, Tarso Genro, Pedro Correa e Ionice Marques Pereira; alegou ter sofrido 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas, psicológicas, desemprego 
e dificuldades financeiras, que fizeram com que o requerente se mudasse para o Uruguai; pedido 
indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 3662-1200/98-1
Assunto: Indenização

WALDEMAR TRENTIN

Nascido em 31/01/1921 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 10/04/1964 a 
18/05/1964 na localidade de Passo Feio no município de Planalto, e posteriormente esteve em 
prisão domiciliar, não mencionando o período; segundo requerente, preso pelo Grupo dos Onze; 
não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Atino Boita e Pedro Luiz Machado; 
alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: sequelas físicas 
e psicológicas, impossibilitando-o de trabalhar, o que acarretou à sua família dificuldades financeiras; 
pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 
11.042/97.

Processo: 6716-1200/98-3
Assunto: Indenização

WALDEMAR ZINGALI BUENO 

Nascido em 04/08/1934 em Vacaria; policial militar; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB e do Partido Democrata Trabalhista – PDT; o requerente, declara que foi preso várias vezes, não 
mencionando datas e locais; segundo requerente preso por motivos políticos; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Ernesto Mannhart Filho, Osmar Armiliato, Helis Demori e 
Severino Armiliato; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos, psicológicos e financeiros; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, fotografia. 

Processo: 6639-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

WALDIR ALCIDES SCHEVA

Nascido em 25/03/1941 em Sapiranga; estudante; participou do Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB e do Movimento Revolucionário 8 de Outubro – MR8; preso em 1967 e 1968 no Palácio da 
Polícia em Porto Alegre, no SESME e na Delegacia de Polícia de Taquara; não consta motivo da prisão; 
citou como companheiros de prisão: Fischer, Wacamoto, Fávero, Catarina, Olívio, Palombini e Fumaça; 
indicou como testemunhas: Marialdo Schirmer, João Carlos dos Santos, Pedro Francisco Teixeira e 
Mareo José Malheiros; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos cometidos por Cardosinho, Meireles, 
Omarzão, Nilo Hervelha, Marco Aurélio, Pedro Seelig e Major Átila; mencionou como consequências 
da prisão: sequelas físicas, psicológicas, dificuldades financeiras e sofreu discriminação social e no 
trabalho; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei 
nº 11.042/97.
Observações: documento oficial.
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Processo: 6059-1200/98-1
Assunto: Indenização 

WALDIR DOS SANTOS ROCHA (falecido)

Nascido em 19/11/1925 em Porto Alegre; taxista; sem vinculação partidária; preso de 23/07/1969 a 
28/07/1969 no DOPS; segundo requerente, Waldir foi preso por ter transportado em seu táxi, alguns 
assaltantes, que teriam minutos antes assaltado um banco na cidade de Porto Alegre, e por esse motivo 
foi preso com eles; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Noêmia Martins de 
Brito, Luiz Fraga da Rocha e Paulo Oliveira Barcelos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como 
consequência da prisão, problemas psicológicos; pedido indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao 
recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome da requerente na capa do processo: Dalva 
Bernardes Rocha.

Processo: 6623-1200/98-9
Assunto: Indenização

WALDIR NASI

Nascido em 16/12/1933 em Porto Alegre; atividade profissional não identificada; sem vinculação 
partidária; preso de março de 1970 a abril de 1970 no DOPS; segundo documento da CJM, incurso 
nos artigos 14, 23 e 25 do Decreto-Lei 898/69; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Vilmar Eli Fernandes, José Losada e Antonio Cunha Losada; alegou ter sofrido maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão: problemas psicológicos; concedida indenização de 
R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2993-1200/02-2
Assunto: Indenização (Antecedentes)

WALDIR ROQUE NARDI

Nascido em 24/08/1940 em Sertão; atividade profissional não 
identificada; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 15/04/1964 a 21/04/1964 no Presídio de Erechim; segundo 
requerente, preso para prestar esclarecimentos acerca de um 
carregamento de armas de Brizola e sua relação com o Grupo dos Onze; 
citou como companheiros de prisão: Casanova, Prado e Mello; indicou 
como testemunhas: Ernesto Ferreira Terres, Alcides Capoani, Ernesto 
Schavartz e Sergio Arnaldo Franceschi; alegou ter sofrido sevícias e 
maus-tratos sob o comando do Capitão Galvão e do Capitão Marciano Pereira da Silva; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, discriminação social, dificuldades 
financeiras, mudança de cidade e dificuldades de conseguir emprego; concedida indenização 
de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 5454-1200/98-3
Assunto: Indenização

WALDOMIRO SUBTIL DOS ANJOS (falecido)    

Nascido em 16/08/1904 em Lagoa Vermelha; funcionário público; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 03/05/1964 a 21/05/1964 na cidade de Erechim; não consta motivo da 
prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunha, Realcina Negri Subtil dos Anjos; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; concedida 
indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2591-1200/02-4
Assunto: Indenização

WALDOMIRO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Nascido em 30/04/1936 em Lajeado; atividade profissional não identificada; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso durante dois dias em meados de 1964 na cidade de Crissiumal; 
segundo requerente, preso por pertencer ao Grupo dos Onze e ao PTB; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: Osmildo Gomes da Cas, Rene Roque Schmidt, Ricardo Vetorelo e 
Décio Johann; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos, abalo moral, descrédito social e a mudança de residência; concedida 
indenização de R$ 5.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7049-1200/98-7
Assunto: Indenização

WALDOMIRO RODRIGUES (falecido)  

Nascido em 14/08/1927 em Palmeira das Missões; barbeiro; participou do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; preso de 25/05/1964 a 27/05/1964 não especificando o local da prisão; não consta 
motivo da prisão;  não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Edual Algayer, 
Idelmiro Rodrigues, Analisio Cerutti e Sérgio Egício Dallforno; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: traumas familiares, perseguição política pela comunidade 
levando a mudança de endereço e danos morais; processo indeferido face ao não enquadramento do 
requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei nº 11.042/97.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 2906-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

WALKIRIO BICCA DE FIGUEIREDO

Nascido em 17/12/1930 em Rio Grande; desenhista; participou da Vanguarda Armada Revolucionária 
Palmares – VAR Palmares, do Grupo dos Onze e do Movimento Revolucionário 8 de Outubro – MR8; 
preso em 1965, durante vinte e três dias, na Polícia do Exército, preso em 1966, durante treze horas, 
na Polícia do exército, preso em 1969, durante vinte dias, no DOPS, preso em 1970, durante nove 
dias, no DOPS e preso em 1972 durante sete dias no DOPS; não consta motivo de prisão; citou como 
companheiros de prisão: Sereno Chaise, João Caruso, Índio Vargas e Justino Quintana; indicou como 
testemunhas: Jorge Tadeu Conceição de Souza, Ney Ortiz Borges, Nelson Veradi, Claudio Reberto 
Florio Ortiz, Marcelino Correa, Joaquim Momcks, Luiz Carlos leitão, Antonio Louzada, Lauro Hagman 
e Ivo Fortes dos Santos; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, 
problemas físicos; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parte de revista, parte de livro.

Processo: 3358-1200/98-1
Assunto: Indenização (Antecedentes)

WALMIR RANGRAB TABORDA 

Nascido em 10/04/1942 em Palmeira das Missões; estudante; participou do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB e do Grupo dos Onze; preso de 05/04/1964 a 15/04/1964 no Presídio de Palmeira das 
Missões, durante vinte dias em setembro de 1964 no DOPS e no SESME e durante seis meses em março 
de 1968 nas cidades de Santa Maria e em Palmeira das Missões; segundo documento da CJM, incurso 
no art. 24 da Lei 1802/53; citou como companheiros de prisão: Eugênio Castanha, Oscar Padilha e 
Daltro Fioravante Passos; indicou como testemunhas: Wilmar Taborda, Jair Caiser, Jânio Castangna e 
Walter Fumagali Scariot; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, dificuldades de conseguir emprego e impossibilidade de prestar con-
curso público, por ter sido preso; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 2621-1200/02-0
Assunto: Indenização (Antecedentes)

WALMOR JOSE DE BARROS

Nascido em 23/01/1942 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
em julho de 1965 no Posto Policial Militar Vila de Planalto; segundo requerente, preso por pertencer 
ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Avelino Reginato, Antônio Domingos Balestrin, Navilio Gambetta, José Carlos Pompeo Oliveira, Alvide 
Marchiori e Antônio Basso; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos e psicológicos;  concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 5382-1200/98-5
Assunto: Indenização

WALTER ALEXANDRE DE ALMEIDA 

Nascido em 01/11/1933 em Rio Grande; funcionário público; participou do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB;  preso de 05/04/1964 a 23/07/1964 no Palácio da Polícia, no SESME e na cidade de Bagé; 
não consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: Gaguinho, Élida Costa, Ilka Pegas, 
Rômulo Freitas, Silva Vaz, Antônio Fulco, Gilberto Nunes e João Abero; não indicou testemunha; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, 
demissão de seu emprego no IAPI, dificuldades de conseguir um novo emprego e problemas financei-
ros; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, parecer psiquiátrico. 

rocesso: 6978-1200/98-6
Assunto: Indenização

WALTER GRAEFF (falecido)  

Nascido em 22/03/1915 em Carazinho; advogado e professor; participou do Partido Comunista Bra-
sileiro – PCB;  preso de 08/04/1964 a 15/04/1964 no Quartel da Brigada Militar em Passo Fundo e de 
15/04/1964 a 31/05/1964 no DOPS; segundo requerente, Walter foi preso por motivos políticos e por 
simpatizar com o sistema comunista; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e a 
cassação dos seus direitos políticos; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6486-1200/98-1
Assunto: Indenização

WALTER HENRIQUE JUELG

Nascido em 04/10/1936 em Cruz Alta; agricultor e motorista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB; preso por dois dias em 1964 no Clube Humaitá; segundo requerente, preso sob acusação de 
pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Pedro 
Soave de Almeida, Kurt Krupp, Elli Christoff, Albina Rossini Baptista, Medina Bandeira, Gentil Ribeiro 
Gessi, João Verícimo de Jesus, Afonso Estevão Lauermann e Henrique Otto Schirimbeck; alegou ter 
sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos e dificuldades 
financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da 
Lei nº 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Walter Henrique Julg.

Processo: 2577-1200/02-7
Assunto: Indenização

WALTER LUIZ MORO

Nascido em 15/09/1936 em Erechim; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do 
Grupo dos Onze; preso de 16/04/1964 a 06/05/1964 na cidade de Erechim, no destacamento das Três 
Vendas e posteriormente em prisão domiciliar de 06/05/1964 a 15/06/1964; segundo requerente, 
preso sob a acusação de ser comunista e membro do Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; indicou como testemunhas: João Francisco da Silva e Arlindo Coppi; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos sob o comandado pelo Coronel Gonçalino; mencionou como consequências da prisão: 
problemas físicos, psicológicos, o abandono das propriedades e a fuga de perseguições; concedida 
indenização de R$ 10.000,00, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal, diploma.

Processo: 5595 1200/98-1
Assunto: Indenização

WANDERLEI GILBERTO PIPPI

Nascido em 02/04/1944 em Nova Palma; motorista; participou do Grupo dos Onze; preso por uma 
semana em 25/05/1964 na Delegacia de Polícia de Nova Palma; segundo requerente, preso por 
pertencer ao Grupo dos Onze sob acusação de ser comunista; não citou companheiros de prisão; 
indicou como testemunhas: Elizeu Zasso e Pio Piovesan; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: a perda da vontade de trabalhar, as perseguições sofridas, 
dificuldades profissionais e financeiras enfrentadas pela família; concedida indenização de R$ 5.000,00, 
pedido de revisão, negado provimento ao recurso
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Vanderlei Gilberto Pippi.
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Processo: 6785-1200/98-3
Assunto: Indenização

WECESLAU FERREIRA DOS SANTOS  (falecido durante a tramitação do processo)

Nascido em 26/07/1919 em Nonoai; agricultor; sem vinculação partidária; preso de 16/08/1964 a 
29/08/1964 na localidade de Passo Feio, município de Planalto; segundo requerente, preso sob acusação 
de participar do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Fabricio Lemes de Oliveira, Auro Linhares Fernandes e Cleto dos Santos; alegou ter sofrido sevícias 
e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, morais e 
dificuldades financeiras; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei n° 11.042/97, pedido de revisão, negado provimento ao recurso.

Processo: 2744-1200/02-0
Assunto: Indenização 

WILLIBALDO BERNARDO SAMRSLA (falecido)

Nascido em 02/12/1916 em Ijuí; bancário; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
08/04/1964 a 09/04/1964 no Presídio Municipal de Taquara e de 09/04/1964 a meados de abril de 
1964 no frigorífico FRICO; segundo requerente, Willibaldo foi preso para que sofresse interrogatórios 
a respeito de Leonel Brizola e os outros subversivos; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Índio Brasileiro Cezar, Carlos Barth Bizarro, Roberto Willy Konrad, Nilza Ivana Samrsla 
Moller, Angelo Mariante Coelho e Ernani Paz Seolino; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos, a perda do emprego e dificuldades 
financeiras para a família; concedida indenização de R$ 5.000,00.
Observações:  documentos oficiais, fotografia, recorte de jornal.

Processo: 5849-1200/98-8
Assunto: Indenização

WILLY GERMANO PAUTZ

Nascido em 29/01/1938 em Panambi; professor; sem vinculação partidária; preso em abril, maio e 
agosto de 1964 na Delegacia de Polícia de Panambi e em maio de 1964 esteve detido na cidade de 
Santa Bárbara do Sul; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Roberto Eugenio Dietz, Eugen Leitzke, Plínio Cândido Mayer, Walter Dienstmann, Beno 
Luersen, Annemarie Wegermann, Lauri Brietzke, Odalsi Kipper e Zeno Dilon Basso; alegou ter sofrido 
sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos e psíquicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo: 6732-1200/98-6
Assunto: Indenização

WILLY VALDELIRIO PICOLOTTO

Nascido em 13/08/1930 em Guaporé; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 14/05/1964 a 15/05/1964 no Posto Policial Rural Montada e de 18/05/1964 a 19/05/1964 
no Posto Policial da Brigada Militar de Planalto; segundo requerente preso sob acusação de pertencer 
ao Grupo dos Onze; citou como companheiros de prisão: Argemiro Pereira da Silva e Ariosto Damin; 
indicou como testemunhas: Argemiro Pereira da Silva, Ariosto Damin e Avelino Reginatto; alegou 
ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, 
psicológicos e a transferência de sua esposa, que era professora estadual, para local de difícil acesso; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 7070-1200/98-8
Assunto: Indenização

WILMUTH PREIGSCHADT (falecido) 

Nascido em 19/09/1928 em Santo Ângelo; militar; sem vinculação partidária; preso por vinte e um 
dias entre outubro e novembro de 1964 no Quartel do 1°RPM; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Otavio Tomazi Filho, Edgar Preigschaldt, 
José Valmir Preigschaldt, Geni Xavier Brunhauser, Osmar Betança, Júlio Betança e Arnildo M. Muller; 
alegou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, abalo moral; 
concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Maria Consuelo Ribas 
Preigschadt.

Processo: 6548-1200/98-8
Assunto: Indenização

WILSON CABREIRA FELIPETTE

Nascido em 25/08/1940 em Alegrete; mecânico; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso em 13/03/1965 a 18/03/1965 no Presídio Municipal de Alegrete e de 18/03/1965 a 21/05/1965 
no Quartel do 6º R.C.B. em Alegrete; segundo requerente, preso sob acusação de participar do grupo 
dos Onze; citou como companheiros de prisão: Alceu Lopes de Freitas e Pedro Ernani Pinto Vilaverde; 
indicou como testemunhas: Pedro Ernani Pinto Vilaverde, João Braz da Silva e Alceu Lopes de Freitas; 
alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: traumas, medo de manifes-
tação e dificuldade para arrumar emprego; concedida indenização de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficiais. Nome do requerente na capa do processo: Wilson Gabreira 
Felipette.
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Processo: 1854-1200/02-2
Assunto: Indenização 

WILSON CORRÊA GARAY (falecido) 

Nascido em 01/06/1930 em Passo Fundo; vereador; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
preso de 01/05/1964 a 19/05/1964 no Quartel da Brigada Militar de Passo Fundo e de 20/05/1964 a 
02/06/1964 na SESME; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Antonio Augusto Meirelles Duarte, José Cassiano de Araújo, Mario Souto e Walfrido 
Honorio da Silva;  declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas físicos e psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00.
Observações: recorte de jornal.

Processo:  2151-1200/98-9
Assunto:  Indenização (Antecedentes)

WILSON DA SILVA BATISTA

Nascido em 31/03/1930 em Cruz Alta; representante 
comercial; participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB; 
preso em 10/04/1964 a 16/04/1964 na Escola da Polícia 
em Porto Alegre e de 17/04/1964 a 31/05/1964, impedido 
de retornar à cidade de Cruz Alta; segundo documento da 
Subsecretaria de Inteligência, enquadrado nos arts. 11, 12 
e 15, todos da Lei n 1.802/53; citou como companheiros de 
prisão: Carol Majewski e Luis Carlos Gomes; indicou como 
testemunha, Carol Majewski; alegou ter sofrido maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: danos morais e 
psicológicos; concedida indenização de R$ 10.000,00. 
Observações:  documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 4789-1200/98-0
Assunto: Indenização

WILSON DE MENEZES DIAS  (falecido) 

Nascido em 24/02/1931 em Rosário do Sul; telegrafista; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Grupo dos Onze; preso de 01/05/1964 a 26/05/1964 no 7° Regimento de Infantaria de 
Santa Maria-RS; segundo documento da CJM, incurso nos arts. 24 e 40 da Lei 1802 de 1953; não citou 
companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Elaine do Canto Dias e Carlos H. Genro Bins; 
declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas 
físicos, psicológicos, demissão e dificuldade para conseguir novo emprego; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.042/97.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal. Nome do requerente na capa do processo: Wilson 
Menezes Dias.
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Processo:  3661-1200/98-9
Assunto: Indenização (Antecedentes)

WILSON DE WITT (falecido) 

Nascido em 22/12/1918 em Nonoai; agricultor; participou do Partido Social Democrático – PSD; preso 
de 20/04/1964 a 15/05/1964 na Linha São José; segundo requerente, Wilson foi vítima do movimento 
Grupo dos Onze do qual foi obrigado a participar, tendo ficado em cativeiro; não citou companheiros 
de prisão; indicou como testemunhas: Perpétua de Witt, Quintiliano de Oliveira Chagas e José de 
Souza Brun; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, o 
afastamento da família; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas hipóteses 
do art. 1° da Lei 11.042/97.

Processo:  6338-1200/98-0
Assunto: Indenização

WILSON HUBERTO GRUNEWALDT 

Nascido em 20/06/1941 em Santa Cruz do Sul; advogado; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso de 25/10/1966 a 13/01/1967 no 7° R.I. e no 3° BCCL em Santa Maria; segundo documento 
da CJM, incurso no art. 24 da Lei 1802/53, por ter ingressado no movimento do Grupo dos Onze; não 
citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequências da prisão: distanciamento e isolamento de qualquer convívio 
público, problemas com a nomeação em cargo público e mudança para outra cidade; pedido indeferido 
sob fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam”.
Observações: documentos oficias, recorte de jornal.

Processo: 6784-1200/98-0
Assunto:  Indenização

 WILSON LARRÉ PEREIRA (falecido)

Nascido em 16/11/1921 em Uruguaiana; professor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB; preso durante quinze dias em abril de 1964 no SESME; não consta motivo da prisão; não citou 
companheiros de prisão;  indicou como testemunhas: Antonio Carlos Beck Mendes Ribeiro e Manoel 
Ernesto R. Stringhini; declarou não ter sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: perseguição política, perda do contrato de professor que mantinha com o estado e teve 
de deixar de fornecer combustível para a Prefeitura Municipal de Guaíba; concedida indenização 
de R$ 5.000,00.
Observações: fotografia.
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Processo: 2654-1200/02-3
Assunto: Indenização 

WILSON SILVEIRA DE ARRUDA

Nascido em 03/10/1928 em Barra do Ribeiro; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB e do Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER; preso de 13/04/1964 a 15/04/1964 
no DOPS e no DPC e em 15/04/1964 no SESME em Porto Alegre; não consta motivo da prisão; citou 
como companheiros de prisão: Tapir Rocha, Jair Calixto, Walter Tidel, Carlos Araújo, Milton Serres 
Rodrigues e Paraguassu de Moura Brizola; indicou como testemunhas: Artidoro Flores, Lais Theresinha 
Sica da Rocha, Francisco Guimarães Gutierres, Reginald Delmar Hintz Felker, Carlos Araújo; alegou 
ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas físicos, psicológicos e 
prejuízos econômicos, devido ao abandono de sua lavoura no período da prisão; concedida indenização 
de R$ 15.000,00.
Observações: documentos oficias, recorte de jornal, parte de livro. Nome do requerente na capa do 
processo: Wilson Silveira Arruda.

Processo: 6969-1200/98-7
Assunto: Indenização

WILSON SOARES 

Conhecido como Margarida; nascido em 07/06/1936 em Cachoeira do Sul; atividade profissional não 
identificada; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e da Juventude Democrática Cristã 
– JDC; preso de 31/04/1964 a 13/12/1964 em Cachoeira do Sul e no SESME em Porto Alegre; não 
consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Luiz Carvalho 
Bernardes, Eliseu Gomes Torres e Matheus Schmidt Filho; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou 
como consequências da prisão: problemas físicos e psicológicos que o levaram a aposentadoria por 
invalidez; concedida indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 6222-1200/98-3
Assunto:  Indenização

WILSON VARGAS DA SILVEIRA

Nascido em 06/06/1926 em Porto Alegre; deputado estadual e advogado; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 02/04/1964 a 03/04/1964 no DOPS, de 10/05/1964 a 23/07/1964 
no 1° Batalhão de Guardas da Brigada Militar e de 03/12/1964 a 23/12/1964 na Escola Presídio; não 
consta motivo da prisão; citou como companheiros de prisão: João Caruso, Lamaison Porto, Antônio 
Visintainer, Justino Quintana, Rubem Porciuncula, Sereno Chaise e Ajadil de Lemos; indicou como 
testemunhas: Paulo Brossard, Pedro Simon e Solano Borges; declarou não ter sofrido sevícias e 
maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: a perda do mandato de deputado estadual, 
suspensão dos direitos políticos por dez anos e logrou prejuízo financeiro devido a intervenções em 
suas atividades agro pastoris e como advogado; concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.
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Processo:  3582-1200/98-7
Assunto: Indenização (Antecedentes)

WLADYMIR NETTO UNGARETTI

Conhecido como Maurício e Nelson; nascido em 03/10/1948 em 
Santos Dumont – MG; atividade profissional não identificada; 
participou do Partido Comunista Brasileiro – PCB e do Partido 
Operário Comunista – POC; preso de agosto de 1971 a novembro 
de 1972 no DOPS, na Ilha do Guaíba em Porto Alegre, no 
DOI-CODI, no DOPS e no Presídio Tiradentes em São Paulo; segundo 
documento da CJM, incurso nos artigos 14, 23, 25 e 39, itens I e IV 
e 45, itens I e II do Decreto-lei 898/69; citou como companheiros 
de prisão: Stanislau Szermeta, Fabio Oscar Santos, Alda Suzete 
Souza Valls,  Luiz Fernando Montenegro Valls e Nelson Danilevicz;  
não indicou testemunhas; alegou ter sofrido sevícias e maus-
tratos; mencionou como consequência da prisão, problemas físicos; 
concedida indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 2945-1200/02-9
Assunto: Indenização

ZALMIRO DOS SANTOS MARTINS (falecido)  

Nascido em 18/03/1920 em Bagé; funcionário público; participou do Grupo dos Onze; preso no 
Quartel do Exercito 7° GACosM, sem especificar a data do início da prisão, apenas a data de soltura em 
02/09/1964; não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Adair Cassabi, Brasília Centeno de Araújo, Guilherme K. Leal, Rubens Marçal Bueno, Joaquim Pedro de 
Souza Farias, Pedro Vieira de Quadros, Zany Machado de Quadros, Germano Mendes Borges, Eduardo 
Bilochi Rodrigues, Lourival Mendes Borges, José Loreto Barcellos, Pedro Onofre Severo de Quadros, 
Paulo Renato Ferreira Martins e Ilton Ferreira Martins; alegou ter sofrido sevícias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: isolamento social e necessidades enfrentadas pela família 
durante o período da sua prisão; pedido indeferido face ao não enquadramento do requerente nas 
hipóteses do art. 1° da Lei n° 11.402/97; pedido de revisão; aceito provimento ao recurso, concedida 
a indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6226-1200/98-4
Assunto: Indenização

ZEFERINO GARBIN (falecido) 

Nascido em 26/08/1913 em Vacaria; marceneiro; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 
09/05/1964 a 13/05/1964 na cidade de Erechim e posteriormente de 14/05/1964 a 14/06/1964 em prisão 
domiciliar;  não consta motivo da prisão; não citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: 
Bonifacio de Mattos e Primo Baratieri; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências 
da prisão: problemas físicos, psicológicos, financeiros, a proibição de trabalhar enquanto esteve em prisão 
domiciliar e preconceito social; foi concedida a indenização de R$ 20.000,00.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 4737-1200/98-5
Assunto: Indenização

ZELINDO OLIVO REMONATO 

Nascido em 17/04/1940 em Erechim; representante do IAPC e dono de um escritório de contabilidade; 
participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 22/04/1964 a 24/04/1964 no Presídio de 
Erechim e posteriormente de abril a dezembro de 1964 em prisão domiciliar; segundo requerente, 
preso sob acusação de ser chefe do Grupo dos Onze; não citou companheiros de prisão; indicou como 
testemunhas: Amaury Darcy Bisognin, Pedro Dassoler, Arlindo Coppi e Alexandre Fedelis Marcon; alegou 
ter sofrido sevicias e maus-tratos; mencionou como consequências da prisão: problemas psicológicos, 
financeiros, constrangimento social, perdas materiais e mudança para o Estado do Paraná; concedida 
a indenização de R$ 10.000,00.
Observações: documentos oficiais, recorte de jornal.

Processo: 6606-1200/98-3
Assunto: Indenização

ZELMO BOSA (desaparecido)

Nascido em 26/07/1937 em Ronda Alta; agricultor; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, 
do Grupo dos Onze e da Liga Camponesa; preso em abril de 1964, durante três dias, no Destacamento 
da Brigada Militar em Nonoai, de abril a maio de 1964 em prisão domiciliar e em julho de 1965, 
durante nove dias, no Quartel da Brigada Militar em Passo Fundo; não consta motivo da prisão; não 
citou companheiros de prisão; indicou como testemunhas: Ildo de Araújo Pinto, João Maria Antunes, 
Cleto dos Santos e Antônio Conceição dos Santos Machado; alegou ter sofrido sevicias e maus-tratos; 
mencionou como consequências da prisão: a tentativa de fuga para não ser preso novamente, as 
perseguições sofridas por soldados entre os anos de 1974 e 1975 e o desaparecimento desde então; 
foi concedida a indenização de R$ 30.000,00.
Observações: documentos oficiais.

Processo: 2756-1200/02-7
Assunto: Indenização

ZENO JOSE PERUZZO (falecido)  

Nascido em 20/03/1926 Nova Prata; representante comercial e vereador; participou do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; preso de 08/04/1964 a 15/05/1964 no Quartel da Brigada Militar de Passo 
Fundo e na Delegacia de Polícia de Carazinho; segundo requerente, Zeno foi preso sob acusação de 
participar de atividade subversiva e de pertencer ao Grupo dos Onze; não citou companheiros de 
prisão; não indicou testemunhas; alegou ter sofrido maus-tratos; mencionou como consequências da 
prisão: problemas psicológicos, abandono de amigos, fregueses e da vida pública; pedido indeferido 
face ao não enquadramento nas hipóteses do art.1° da Lei n°11.042/97; pedido de revisão; negado 
provimento ao recurso.
Observações: documentos oficiais.
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Processo: 6514-1200/98-1
Assunto: Indenização

ZENON VASCONCELLOS DA FONTOURA

Nascido em 15/04/1929 em São Gabriel; militar; participou do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; preso 
de 10/08/1964 a 22/08/1964 no 5° BPM em Montenegro; segundo requerente, preso sob acusação 
de práticas subversivas; não citou companheiros de prisão; não indicou testemunhas; declarou não ter 
sofrido sevícias e maus-tratos; mencionou como consequência da prisão, preconceito em seu local de 
trabalho, que o impossibilitou de conseguir promoções na cerreira militar; pedido indeferido face ao 
não enquadramento do requerente nas hipóteses do art.1 da Lei n°11.042/97. 
Observações: documentos oficiais.
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Ação Libertadora Nacional – ALN 
Ação Popular – AP 
Ação Popular Marxista Leninista – APML
Aliança Renovadora Nacional – ARENA
Aliança Republicana Socialista – ARS
Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil – AMFNB
Associação Erechinense de Estudantes – AEE
Associação Profissional dos Trabalhadores da Indústria de Destilação e Refino de Petróleo do Rio 
Grande – SINDIPETRO
Comando de Libertação Nacional – COLINA
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto Alegre
Diretório Acadêmico Tristão de Athaide da Faculdade de Filosofia de Viamão
Exército de Libertação Nacional
Forças Armadas de Libertação Nacional –  FALN
Fração Bolchevique Trotskysta da Quarta Internacional – FBT da QI
Frente Armada Revolucionário Popular – FARP
Frente de Libertação Nacional – FLN
Frente Popular de Libertação – FPL
Grupo dos Onze
Juventude Católica – JC
Juventude Estudantil Católica – JEC
Juventude Universitária Católica – JUC
Ligas Camponesas
Liberdade e Luta – LIBELU
Marx, Mao, Marighella, Guevara – M3G
Movimento 26 de Julho – M-26-7
Movimento Comunista Revolucionário – MCR
Movimento Convergência Socialista – MCS
Movimento da Legalidade
Movimento de Libertação Nacional – Tupamaros – MLN-T
Movimento Democrático Brasileiro – MDB
Movimento dos Agricultores sem Terra – MASTER
Movimento Estudantil
Movimento Nacionalista Brasileiro – MNB
Movimento Nacionalista Revolucionário – MNR
(Movimento Nacional Revolucionário)
Movimento Revolucionário 8 de Outubro – MR8
Movimento Revolucionário 26 de Março – MR26
Movimento Revolucionário Tiradentes – MRT
Movimento Trabalhista Renovador – MTR

ÍNDICE DOS PRINCIPAIS PARTIDOS E ORGANIZAÇÕES
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Operação Três Passos
Organização Socialista Internacionalista – OSI
Partido Comunista
Partido Comunista Brasileiro – PCB
Partido Comunista do Brasil – PC do B
Partido de Representação Popular – PRP
Partido Democrático Brasileiro – PDB
Partido Democrático Trabalhista – PDT 
Partido dos Trabalhadores – PT 
Partido Libertador – PL
Partido Operário Comunista – POC
Partido Operário Revolucionário Trotskysta – PORT 
Partido Social Democrático – PSD
Partido Socialista Brasileiro – PSB
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral no estado do RS
Sindicato dos Bancários 
Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul 
Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região
Sindicato dos Bancários de São Leopoldo
Sindicato dos Empregados da Indústria do Vestuário de Sapiranga (Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Vestuário de Sapiranga)
Sindicato dos Empregados do Comércio de Novo Hamburgo
Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Carazinho (Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Carazinho)
Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Carvão (Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores 
em Carvão Mineral)
Sindicato dos Metalúrgicos
Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo
Sindicato dos Mineiros
Sindicato dos Mineiros de Butiá 
Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários de Rio Grande 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Lucena
Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA
Sindicato Nacional dos Taifeiros, Culinários e Panificadores Marítimos
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR Palmares
Vanguarda Popular Revolucionária – VPR
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES 
União da Juventude Comunista – UJC
União Democrática Nacional – UDN
União dos Estudantes Secundaristas de Alegrete – UESA
União dos Ferroviários Gaúchos
União dos Patriotas Anticomunistas – UPA
União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas – UGES
União Nacional dos Estudantes – UNE
União Santamariense de Estudantes Secundaristas – USES
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13º Grupo de Artilharia de Campanha em Cachoeira do Sul
14º Regimento de Cavalaria em Dom Pedrito
17º Regimento de Infantaria em Cruz Alta
18º Regimento de Infantaria em Porto Alegre
18º Regimento de Infantaria em Uruguaiana
19º Regimento de Infantaria em São Leopoldo
1ª Delegacia de Polícia em Pelotas
1ª Delegacia de Polícia em Porto Alegre
1º Batalhão de Guardas em Porto Alegre
1º Regimento da Brigada Militar em Santa Maria
1º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Itaqui
1º Regimento de Polícia Montada Coronel Pillar, em Santa Maria
1º Regimento de Polícia Rural Montada em Planalto
20º Regimento de Cavalaria em Passo Fundo
25º Grupo de Artilharia de Campanha em Santa Maria
27º Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí
29º Grupo de Artilharia de Campanha em Cruz Alta
2º Regimento de Cavalaria em São Borja
2º Regimento de Cavalaria Mecanizado de São Borja
2º Regimento de Cavalaria Motorizado em Rosário do Sul
2º Regimento de Polícia Montada em Santa Maria
3ª Divisão do Exército em Santa Maria
3º Batalhão da Polícia do Exército, em Porto Alegre
3º Batalhão da Polícia Militar em Passo Fundo
3º Batalhão de Carros de Combate Leve em Santa Maria
3º Batalhão de Engenharia e Combate Conrado Bitencourt em Cachoeira do Sul
3º Batalhão de Polícia em Porto Alegre
3º Batalhão Rodoviário em Vacaria
3º Companhia de Manutenção e Apoio em Santa Maria
3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado em Santa Maria
3º Grupo de Artilharia em Bagé
3º Regimento de Artilharia em Bagé
3º Regimento de Cavalaria de São Luiz Gonzaga
3º Regimento de Cavalaria Mecanizado em São Gabriel
3º Regimento de Cavalaria Motorizado de São Gabriel
3º Regimento de Obuses 105mm em Santa Maria
3º Regimento de Polícia Montada em Passo Fundo
3º Regimento de Polícia Montada em Pelotas
4ª Companhia do Exército em Santa Maria
4º Batalhão de Policiamento Militar Geral em Pelotas
4º Regimento de Cavalaria em Uruguaiana

ÍNDICE DOS PRINCIPAIS LOCAIS DE PRISÃO NO RS



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979588 |

5º Batalhão de Polícia Militar em Montenegro
5º Comando Aéreo Regional em Canoas
5º Regimento Artilharia Montada em Santa Maria
5º Regimento de Cavalaria em Quaraí
6º Batalhão de Polícia Militar em Rio Grande
6º Regimento da Cavalaria Blindado de Alegrete
6º Regimento de Obuses de Cruz Alta
7ª Região de Infantaria de Santa Maria
7º Batalhão de Polícia Militar de Três Passos
8º Batalhão de Infantaria Motorizado de Santa Cruz do Sul
8º Regimento de Cavalaria do Exército em Uruguaiana
8º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Uruguaiana
8º Regimento de Infantaria em Santa Cruz do Sul
9º Batalhão de Infantaria Motorizado em Pelotas
9º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre
Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre
antigo 3º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre
antigo 7º Regimento de Infantaria em Santa Maria
antigo Hospital de Guarnição em Santiago
Brigada Militar em Passo Fundo
Brigada Militar em Rio Grande
Brigada Militar em São Borja
Brigada Militar em Três Passos
Cadeia Civil em Pelotas
Cadeia Civil em São Borja
Cadeia em Palmeira das Missões
Cadeia Municipal em Canguçu
Cadeia Municipal em Planalto
Campo de concentração em Itaqui
Capitania dos Portos do Estado do Rio Grande do Sul
Casa de Correção de Porto Alegre
Casa de Pedra (Departamento de Ordem Política e Social – DOPS) em Porto Alegre
Centro de Instrução da Brigada Militar em Porto Alegre
Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva de Porto Alegre
Clube de Humaitá
Colégio Paulo da Gama, em Porto Alegre
Colégio próximo ao Presídio Central, em Porto Alegre
Colônia Penal Agrícola de Charqueadas
Companhia de Comunicação do Exército de Santiago
Corpo de Bombeiros em Ijuí
Delegacia Civil em Santo Ângelo
Delegacia de Polícia Civil em São Borja
Delegacia de Polícia da Azenha, em Porto Alegre
Delegacia de Polícia em Alegrete
Delegacia de Polícia em Bento Gonçalves
Delegacia de Polícia em Cacequi
Delegacia de Polícia em Carazinho
Delegacia de Polícia em Frederico Westphalen
Delegacia de Polícia em Gramado
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Delegacia de Polícia em Muçum
Delegacia de Polícia em Niterói, em Canoas
Delegacia de Polícia em Novo Hamburgo
Delegacia de Polícia em Palmeira das Missões
Delegacia de Polícia em Santa Bárbara do Sul
Delegacia de Polícia em São Valentim
Delegacia de Polícia em Sarandi
Delegacia de Polícia em Seberi
Delegacia de Polícia em Severiano de Almeida
Delegacia de Polícia em Tapes
Delegacia de Polícia em Tuparendi
Delegacia de Polícia em Uruguaiana
Delegacia de Polícia em Vacaria
Delegacia de Transito em Viamão
Delegacia em Candelária
Delegacia em Capão da Canoa
Delegacia em Catuípe
Delegacia em São Sepé
Delegacia em Viadutos
Delegacia local em Nova Palma
Delegacia Regional de Polícia em Passo Fundo
Delegacia Regional de Polícia em Santo Ângelo
Departamento de Ordem Política e Social – DOPS em Porto Alegre
Destacamento da Brigada Militar em Nonoai
Destacamento da Brigada Militar em Planalto
Destacamento da Brigada Militar em Tenente Portela
Destacamento da Polícia Militar Montada em Planalto
Divisão Para o Menor – DIPAME em Porto Alegre
Escola Agrotécnica de Alegrete
Estação experimental de Eng. Luiz Englert, em Passo Fundo
Fazenda Fillipson, da Brigada Militar, em Passo Fundo
Fórum de Tupanciretã
Guarnição do Exército em Santo Ângelo
Guarnição Militar em Ijuí
Guarnição Militar em Santo Ângelo
Hangar do Aeroclube em Itaqui
Hospital da Guarnição em Santa Maria
Hospital de Guarnição Militar em Bagé
Hospital em Carazinho
Hospital Militar em Alegrete
Hospital Militar em Bagé
Hospital Militar em Santa Maria
Ilha da Pólvora em Porto Alegre (ou Ilha das Pedras, Ilha das Pedras Brancas, Ilha do Presídio)
Navio Canopus em Rio Grande
Palácio de Polícia de Porto Alegre
Penitenciária Estadual do Jacuí
Penitenciária Feminina Madre Peletier em Porto Alegre
Polícia Civil em Pelotas
Polícia Civil em São Borja



Resistência em Arquivo - Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil  |  1961-1979590 |

Polícia do Exército em Porto Alegre
Porão do Hospital João Batista, em Sananduva
Posto da Polícia Florestal em Planalto
Posto Policial em Planalto
Posto Policial Militar de Planalto
Prefeitura de Machadinho
Prefeitura Municipal em Sarandi
Presídio Agrícola de Mariante, município de Venâncio Aires
Presídio Central em Porto Alegre
Presídio Civil Estadual em Santo Ângelo
Presídio de Alegrete
Presídio de Erechim
Presídio de Gaurama
Presídio de Getúlio Vargas
Presídio de Lagoa Vermelha
Presídio de Lajeado
Presídio Estadual de Lagoa Vermelha
Presídio Estadual de São Francisco de Paula
Presídio Feminino Bom Pastor, em Porto Alegre
Presídio Madre Peletier, em Porto Alegre
Presídio Militar em Porto Alegre
Presídio Municipal em Alegrete
Presídio Municipal em Carazinho
Presídio Municipal em Cruz Alta
Presídio Municipal em Erechim
Presídio Municipal em Ijuí
Presídio Municipal em Júlio de Castilhos
Presídio Municipal em Marcelimo Ramos
Presídio Municipal em Palmeira das Missões
Presídio Municipal em Sarandi
Presídio Municipal em Taquara
Presídio Municipal em Três Passos
Presídio Municipal em Uruguaiana
Presídio Municipal em Vacaria
Presídio Público em Pinheiro Machado
Presídio Público em Três Passos
Presídio Regional em Pelotas
Presidio Regional em Três Passos
Presido Militar do Partenon, em Porto Alegre
Quartel 6º Batalhão de Engenharia em São Borja
Quartel da Artilharia em Bagé
Quartel da Brigada Militar em Passo Fundo
Quartel da Brigada Militar em Pelotas
Quartel da Brigada Militar em Santa Maria
Quartel da Brigada Militar em São Gabriel
Quartel da Brigada Militar em Tapera
Quartel da Brigada Militar em Tenente Portela
Quartel da Brigada Militar em Três Passos
Quartel da Brigada Militar na rua Praia de Belas, em Porto Alegre
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Quartel da Guarda Civil em Porto Alegre
Quartel da Guarnição Militar em Santa Maria
Quartel da Rua Luiz Afonso, em Porto Alegre
Quartel da Serraria, em Porto Alegre
Quartel de Artilharia em Bagé
Quartel de Artilharia em Santiago
Quartel do 13º Grupo de Artilharia de Campanha em Cachoeira do Sul
Quartel do 27º Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí
Quartel do 27º Regimento em Ijuí
Quartel do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado em São Borja
Quartel do 2º/ 6º Regimento de Obuses em Cruz Alta
Quartel do 3º Exército em Caxias do Sul
Quartel do 3º Regimento de Artilharia em Bagé
Quartel do 4º Regimento de Cavalaria Blindado em Santo Ângelo
Quartel do 9º Regimento de Infantaria em Pelotas
Quartel do Exército em Caxias do Sul
Quartel do Exército em Passo Fundo
Quartel do Exército em Santa Maria
Quartel do Exército em Santa Rosa
Quartel do Exército em Santana do Livramento
Quartel do Exército em Santiago
Quartel do Exército em Santo Ângelo
Quartel do exército montado no salão paroquial em Nova Palma
Quartel dos Fuzileiros Navais de São Borja
Quartel General da Brigada Militar em Porto Alegre
Regimento Bento Gonçalves, Brigada Militar, em Porto Alegre
Regimento de Artilharia do Exercito em Caxias do Sul
Regimento Mallet, em Santa Maria
Regimento Osório de Cavalaria, em Porto Alegre
Reitoria da UFRGS, em Porto Alegre
Reserva Florestal de Nonoai
Seção de Ordem Política e Social – SOPS em Bagé
Seção de Ordem Política e Social – SOPS em Rio Grande
Seção de Ordem Política e Social – SOPS em Santa Maria
Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre
Sede da Polícia Federal em Porto Alegre
Serviço Social do Menor – SESME em Porto Alegre
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1º Batalhão de Guardas no Rio de Janeiro – RJ
20° Região de Infantaria em Curitiba – PR
37ª Delegacia de Polícia em São Paulo – SP 
5ª Auditoria Militar de Curitiba – PR
Batalhão da Fronteira em Foz do Iguaçu – PR
Casa de Detenção em São Paulo – SP
Forte de Copacabana, Rio de Janeiro – RJ
Operação Bandeirantes em São Paulo /SP
Penitenciária Estadual de São Paulo – SP
Presídio da Justiça Militar Federal em São Paulo – SP
Presídio de Mulheres do Horto, em Belo Horizonte – MG
Presídio de Piraquara em Curitiba – PR
Presídio do Ahú em Curitiba – PR
Presídio do Hipódromo em São Paulo – SP
Presídio Tiradentes em São Paulo – SP
Quartel da Polícia do Exército no Rio de Janeiro – RJ
Quartel General da III Zona Aérea do Rio de Janeiro – RJ
Regimento Marechal Caetano de Farias, da Polícia Militar, no Rio de Janeiro

ÍNDICE DOS PRINCIPAIS LOCAIS
DE PRISÃO EM OUTROS ESTADOS
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A

Ação declaratória, acordo, agravo de petição, alvará de folha-corrida, alvará de soltura, 
apelação, argumentação de defesa, ata, atestado, ato de cassação de registro, ato 
de exoneração, ato de reintegração de função,  auto de busca e apreensão, auto de 
qualificação, autorização de pagamento,  autuação.

B  Bilhete, boletim hospitalar, boletim regimental, bula de remédio.

C

Caderneta de livramento condicional, caderno de ocorrência policial, carta de condutor 
de bonde, carta precatória, cartão de apresentação, carteira de filiação, carteira de 
sócio de entidade, cartão-postal, cédula rural, certidão, certificado, comprovante de 
rendimento, comprovante de votação, comunicado, contrato, correspondência oficial, 
correspondência particular.

D Decisão, declaração, denúncia, depoimento, diário oficial, diploma, documento de 
reversão de aposentadoria.

E Exame médico, extrato de benefício.

F

Ficha datiloscópica, ficha de assistência médica, ficha de estabelecimento penal, ficha 
de filiação partidária, ficha funcional, ficha Informativa do DOPS, folha de informação, 
folheto, fonograma, fotografia.

G Guia de recolhimento de Imposto.

H Habeas-corpus, histórico escolar.

I Informação sobre vida pregressa, informativo, inquérito policial militar, inquirição de 
testemunha, intimação.

J Jornal, justificação judicial.

L Laudo médico, lista de indivíduos enquadrados na lei de segurança nacional, livro. 

M Mandado de citação, mandado de prisão, mandado de segurança, medida cautelar, 
memorando, monografia.

O Oficio, ordem de busca.

P

Panfleto, parecer médico,  parecer psiquiátrico, pedido de arquivamento de processo, 
pedido de busca, pedido de internação hospitalar, pedido de reintegração ao serviço 
público, portaria, processo administrativo, processo de demissão, processo investigatório, 
processo reparatório, processo-crime, procuração, projeto, projeto de lei, prontuário, 
pronunciamento, propaganda eleitoral, provimento ao recurso negado.

R

Receituário médico, recibo de pagamento, registro de entrada nos presídios, registro 
profissional, relação de professores, relação de presos, relato manuscrito, relatório,  
requerimento, requisição, rescisão contratual, revista.

S Salvo-conduto, sentença judicial, solicitação de antecedente criminal, solicitação de 
renúncia do cargo,  solicitação de transferência de presídio.

T

Telegrama, termo de abertura de inquérito policial, termo de audiência, termo de 
compromisso,  termo de inquirição de testemunha, termo de quitação, termo de 
responsabilidade, transcrição de entrevista.

ÍNDICES ESPÉCIES E TIPOLOGIAS
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LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.042, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997

Reconhece a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul por danos físicos e psicológicos causados 
a pessoas detidas por motivos políticos e estabelece normas para que sejam indenizadas.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a 
Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - O Estado do Rio Grande do Sul indenizará, nos termos desta Lei, as pessoas que, presas ou 
detidas, legal ou ilegalmente, por motivos políticos entre os dias 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto 
de 1979, que tenham sofrido sevícias ou maus tratos, que acarretaram danos físicos ou psicológicos, 
quando se encontravam sob guarda e responsabilidade ou sob poder de coação de órgãos ou agentes 
públicos estaduais.
Parágrafo único - Não terá direito à indenização a pessoa que já a tiver obtido judicialmente, em ação 
movida contra o Estado do Rio Grande do Sul, ou que o esteja acionando com este fim, ressalvada, 
neste último caso, a hipótese de desistência da ação antes do encaminhamento do pedido de que 
trata o artigo 4º desta Lei.
Art. 2º - Fica criada a Comissão Especial, que receberá e avaliará os pedidos de indenização, fundados 
nesta Lei, pronunciando-se, no prazo de 90 dias, contado do recebimento, sobre sua procedência e 
fixando o seu montante, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 5º desta Lei.
§ 1º - A Comissão funcionará junto à Secretaria da Justiça e da Segurança, que a dotará dos recursos 
humanos e materiais necessários.
§ 2º - A Comissão poderá ser assessorada por servidores públicos estaduais, designados pelo 
Governador do Estado.
§ 3º - A Comissão instalar-se-á no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da publicação desta 
Lei.
§ 4º - O Governo divulgará amplamente, através dos meios de comunicação de massa, a data de 
instalação da Comissão Especial e os prazos contidos nesta Lei para os fins previstos no "caput" do 
artigo 4º desta Lei.
Art. 3º - A Comissão Especial referida no artigo anterior será composta por 7 (sete) membros, 
designados pelo Governador do Estado, que indicará, dentre eles, quem irá presidi-la, com voto de 
qualidade.
Parágrafo único - Deverão compor a Comissão Especial 1 (um) representante do Poder Executivo, 1(um) 
representante da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul, 1 (um) representante do Ministério Público Estadual, 1 (um) representante da 
Associação Riograndense de Imprensa, 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 
(um) representante do Conselho Regional de Medicina, 1 (um) representante do Movimento de ex-
presos e perseguidos políticos.

LEI Nº 11.042
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Art. 4º - Os pedidos de indenização fundados nesta Lei deverão ser encaminhados à Comissão Especial 
pelas próprias pessoas a quem se refere o artigo 1º e, em caso de morte, por seus descendentes, 
ascendentes ou cônjuges, na mesma ordem prevista na Lei Civil, instruídos com as informações e 
documentos necessários à análise do caso, até 180 (cento e oitenta) dias após sua instalação.
Art. 5º - O montante da indenização prevista nesta Lei não será superior a R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais),nem inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo sua fixação levar em conta a extensão e 
gravidade das seqüelas apresentadas pelo ex-preso ou ex-detido, considerando:
I - existência de danos físicos ou psicológicos;
II - existência de nexo de casualidade com a detenção referida no artigo 1º desta Lei.
Parágrafo único - Para a fixação do quantum da indenização a Comissão, sempre que necessário, 
determinará a realização de perícia.
Art. 6º - A indenização que a Comissão Especial entender devida, nos termos desta Lei, será concedida 
por decreto do Governador do Estado.
Art. 7º - O pagamento da indenização concedida será feito somente ao próprio requerente.
Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da sua 
publicação.
Art. 9º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta da Atividade Orçamentária 
2645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder suplementações na Atividade citada no 
"caput", para os fins previstos nesta Lei.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 18 de novembro de 1997.
ANTONIO BRITTO,
Governador do Estado.

LEI: 11.815

LEI Nº 11.815, DE  26 DE JUNHO DE 2002.
Fixa novo prazo para encaminhamento de pedidos de indenização com base na LEI Nº 11.042, de 18 
de novembro de 1997, que reconhece a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul por danos 
físicos e psicológicos causados a pessoas detidas por motivos políticos e estabelece normas para que 
sejam indenizadas
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a 
Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1º - Fica fixado um novo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, para 
encaminhamento de pedidos de indenização de que trata o artigo 4º da LEI Nº 11.042, de 18 de 
novembro de 1997, que reconhece a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul por danos 
físicos e psicológicos causados a pessoas detidas por motivos políticos e estabelece normas para que 
sejam indenizadas.
Parágrafo único - Poderão utilizar-se do prazo fixado neste artigo, as pessoas a que se refere o artigo 1º 
da Lei nº 11.042, de 18 de novembro de 1997, e, em caso de morte, os seus descendentes, ascendentes 
e cônjuges, na mesma ordem prevista na Lei Civil, que ainda não tenham formalizado pedido de 
indenização com base no artigo 4º da referida Lei.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 26 de junho de 2002.
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LEI 12.527

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no  
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 
no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 
providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, 
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo 
as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.
Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que 
recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento 
ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres.
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à 
parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a 
que estejam legalmente obrigadas.
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso 
à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração 
pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de 
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
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VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados;
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou 
modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 
destino;
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento 
possível, sem modificações.
Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a:
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 
autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 
poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou 
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer 
vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, 
organização e serviços;
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, 
licitação, contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e 
entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de 
controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado.
§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é 
assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da 
parte sob sigilo.
§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento 
da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.
§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas 
no art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do 
art. 32 desta Lei.
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§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente 
a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.
§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação 
extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem 
sua alegação.
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, 
a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades 
e horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os 
meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais 
da rede mundial de computadores (internet).
§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes 
requisitos:
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e 
legíveis por máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 
deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, 
de 9 de julho de 2008.
§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação 
obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, 
de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 
73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local 
com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas 
de divulgação.
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CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Do Pedido de Acesso

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades 
referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida.
§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter 
exigências que inviabilizem a solicitação.
§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de 
pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.
§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 
informações de interesse público.
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação 
disponível.
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade 
que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a
entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação.
§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa 
expressa, da qual será cientificado o requerente.
§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação 
aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar 
a informação de que necessitar.
§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, 
o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua 
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência 
do requerente.
§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou 
em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar 
e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento 
esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o 
requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução 
de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado 
exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação 
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos 
termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.
Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa 
prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta 
confere com o original.
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Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas 
expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha 
em risco a conservação do documento original.
Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Seção II
Dos Recursos

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá 
o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão 
impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente 
poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:
I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não 
indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido 
de acesso ou desclassificação;
III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido 
observados; e
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.
§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois 
de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que 
exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao 
órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.
§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso 
à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.
Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão 
da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem 
prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e 
do disposto no art. 16.
§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois 
de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade 
que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.
§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta 
ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.
Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art.
15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao 
solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.
Art. 19. (VETADO).
§ 1º (VETADO).
§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça 
e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, 
negarem acesso a informações de interesse público.
Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao 
procedimento de que trata este Capítulo.
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CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de 
direitos fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação 
dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão 
ser objeto de restrição de acesso.
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça 
nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis 
de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as 
que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, 
assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus 
familiares; ou
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, 
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.
Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão 
de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como 
ultrassecreta, secreta ou reservada.
§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no 
caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:
I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II - secreta: 15 (quinze) anos; e
III - reservada: 5 (cinco) anos.
§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice- Presidente da 
República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo 
até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de 
restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso 
do prazo máximo de classificação.
§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a 
informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.
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§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse 
público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Seção III
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por 
seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. (Regulamento)
§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a 
pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do 
regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de 
resguardar o sigilo.
§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de 
informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e 
divulgação não autorizados.
Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas 
subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança 
para tratamento de informações sigilosas.
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder 
público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias 
para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de 
segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

Seção IV
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de 
competência: (Regulamento)
I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República;
b) Vice-Presidente da República;
c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e
e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;
II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou 
empresas públicas e sociedades de economia mista; e
III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções 
de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou 
entidade, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como ultrassecreta e 
secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no 
exterior, vedada a subdelegação.
§ 2º A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas 
“d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em 
regulamento.
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§ 3º A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá 
encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se 
refere o art. 35, no prazo previsto em regulamento.
Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão 
que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
I - assunto sobre o qual versa a informação;
II - fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;
III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo 
final, conforme limites previstos no art. 24; e
IV - identificação da autoridade que a classificou.
Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação 
classificada.
Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade 
hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em 
regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto 
no art. 24. (Regulamento)
§ 1º O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações 
produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.
§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do 
sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.
§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como 
termo inicial a data da sua produção.
Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na 
internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:
I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;
III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e 
indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.
§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta 
pública em suas sedes.
§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas 
da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

Seção V
Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e 
imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 
(cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a 
que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu 
uso indevido.
§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações forem 
necessárias:
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I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para 
utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos 
em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá 
ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das 
informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de 
maior relevância.
§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu 
fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou 
parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em 
razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou 
informação pessoal;
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de 
ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a 
outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos 
humanos por parte de agentes do Estado.
§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas 
descritas no caput serão consideradas:
I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou 
graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou 
contravenção penal; ou
II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações 
administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela 
estabelecidos.
§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por 
improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, 
de 2 de junho de 1992.
Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer 
natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes 
sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o poder público;
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IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração 
pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o 
ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso IV.
§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do 
órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista.
Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência 
da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, 
cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo 
direito de regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude 
de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou 
pessoal e a submeta a tratamento indevido.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35. (VETADO).
§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da 
administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá 
competência para:
I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou 
conteúdo, parcial ou integral da informação;
II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação 
de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7o e demais dispositivos desta Lei; e
III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo 
determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania 
nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, 
observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.
§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.
§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1o deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) 
anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.
§ 4º A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos 
previstos no § 3º implicará a desclassificação automática das informações.
§ 5º Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e demais 
disposições desta Lei. (Regulamento)
Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais 
atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.
Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o 
Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos: (Regulamento)
I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, 
órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e
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II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou 
organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, 
acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das 
Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC.
Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação 
de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou 
de caráter público.
Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas 
como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência 
desta Lei.
§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar 
os prazos e condições previstos nesta Lei.
§ 2º No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a 
qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei.
§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação 
da informação nos termos da legislação precedente.
§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no 
caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público.
Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada 
órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe 
seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes 
atribuições:
I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e 
adequada aos objetivos desta Lei;
II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu 
cumprimento;
III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e 
procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus 
regulamentos.
Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:
I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na 
administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;
II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas 
à transparência na administração pública;
III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal,
concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;
IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à 
implementação desta Lei.
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da data de sua publicação.
Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 116.
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade 
competente para apuração; (NR)
Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 126-A:
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“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar 
ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade 
competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que 
tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.”
Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as 
normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no 
art. 9o e na Seção II do Capítulo III.
Art. 46. Revogam-se:
I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e
II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardoso
Celso Luiz Nunes Amorim
Antonio de Aguiar Patriota
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann
José Elito Carvalho Siqueira
Helena Chagas
Luís Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho
Maria do Rosário Nunes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.11.2011 - Edição extra

LEI 12.528
LEI Nº 12.528, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É criada, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão Nacional da Verdade, 
com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no 
período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito 
à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.
Art. 2º A Comissão Nacional da Verdade, composta de forma pluralista, será integrada por 7 (sete) 
membros, designados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, de reconhecida idoneidade e 
conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional, bem 
como com o respeito aos direitos humanos.
§ 1º Não poderão participar da Comissão Nacional da Verdade aqueles que:
I - exerçam cargos executivos em agremiação partidária, com exceção daqueles de natureza honorária;
II - não tenham condições de atuar com imparcialidade no exercício das competências da Comissão;
III - estejam no exercício de cargo em comissão ou função de confiança em quaisquer esferas do poder 
público.
§ 2º Os membros serão designados para mandato com duração até o término dos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, a qual será considerada extinta após a publicação do relatório mencionado no art. 11.
§ 3º A participação na Comissão Nacional da Verdade será considerada serviço público relevante.
Art. 3º São objetivos da Comissão Nacional da Verdade:
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I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados 
no caput do art. 1o;
II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos 
forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior;
III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados 
à prática de violações de direitos humanos mencionadas no caput do art. 1º e suas eventuais 
ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade;
IV - encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar 
na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos do art. 
1º da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995;
V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos;
VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, 
assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; e
VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves 
violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de 
tais violações.
Art. 4º Para execução dos objetivos previstos no art. 3º, a Comissão Nacional da Verdade poderá:
I - receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados 
voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou depoente, quando solicitada;
II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder público, ainda que 
classificados em qualquer grau de sigilo;
III - convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam guardar qualquer relação com os 
fatos e circunstâncias examinados;
IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de informações, 
documentos e dados;
V - promover audiências públicas;
VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de 
ameaça em razão de sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade;
VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou internacionais, 
para o intercâmbio de informações, dados e documentos; e
VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.
§ 1º As requisições previstas nos incisos II, VI e VIII serão realizadas diretamente aos órgãos e entidades 
do poder público.
§ 2º Os dados, documentos e informações sigilosos fornecidos à Comissão Nacional da Verdade não 
poderão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, cabendo a seus membros resguardar seu sigilo.
§ 3º É dever dos servidores públicos e dos militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade.
§ 4º As atividades da Comissão Nacional da Verdade não terão caráter jurisdicional ou persecutório.
§ 5º A Comissão Nacional da Verdade poderá requerer ao Poder Judiciário acesso a informações, 
dados e documentos públicos ou privados necessários para o desempenho de suas atividades.
§ 6º Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situação de fato revelada ou declarada 
pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou prestar informações para fins de estabelecimento da 
verdade.
Art. 5º As atividades desenvolvidas pela Comissão Nacional da Verdade serão públicas, exceto nos 
casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo seja relevante para o alcance de seus objetivos ou 
para resguardar a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de pessoas.
Art. 6º Observadas as disposições da Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, a Comissão Nacional da Verdade 
poderá atuar de forma articulada e integrada com os demais órgãos públicos, especialmente com o Arquivo 
Nacional, a Comissão de Anistia, criada pela Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, e a Comissão 
Especial sobre mortos e desaparecidos políticos, criada pela Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995.
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Art. 7º Os membros da Comissão Nacional da Verdade perceberão o valor mensal de R$ 11.179,36 
(onze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) pelos serviços prestados.
§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar ou o empregado permanente de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, designados como membros 
da Comissão, manterão a remuneração que percebem no órgão ou entidade de origem acrescida da 
diferença entre esta, se de menor valor, e o montante previsto no caput.
§ 2º A designação de servidor público federal da administração direta ou indireta ou de militar das 
Forças Armadas implicará a dispensa das suas atribuições do cargo.
§ 3º Além da remuneração prevista neste artigo, os membros da Comissão receberão passagens e 
diárias para atender aos deslocamentos, em razão do serviço, que exijam viagem para fora do local de 
domicílio.
Art. 8º A Comissão Nacional da Verdade poderá firmar parcerias com instituições de ensino superior 
ou organismos internacionais para o desenvolvimento de suas atividades.
Art. 9º São criados, a partir de 1o de janeiro de 2011, no âmbito da administração pública federal, 
para exercício na Comissão Nacional da Verdade, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores:  (Vide Decreto nº 7.919, de 2013)
I - 1 (um) DAS-5;
II - 10 (dez) DAS-4; e
III - 3 (três) DAS-3.
Parágrafo único. Os cargos previstos neste artigo serão automaticamente extintos após o término do 
prazo dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, e os seus ocupantes, exonerados.
Art. 10. A Casa Civil da Presidência da República dará o suporte técnico, administrativo e financeiro 
necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão Nacional da Verdade.
Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá prazo de 2 (dois) anos, contado da data de sua instalação, 
para a conclusão dos trabalhos, devendo apresentar, ao final, relatório circunstanciado contendo as 
atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e recomendações.
Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá prazo até 16 de dezembro de 2014, para a conclusão dos 
trabalhos, e deverá apresentar, ao final, relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, 
os fatos examinados, as conclusões e recomendações. (Redação dada pela Medida Provisória nº 632, 
de 2013)
Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá prazo até 16 de dezembro de 2014, para a conclusão dos 
trabalhos, e deverá apresentar, ao final, relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, 
os fatos examinados, as conclusões e as recomendações. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)
Parágrafo único. Todo o acervo documental e de multimídia resultante da conclusão dos trabalhos da 
Comissão Nacional da Verdade deverá ser encaminhado ao Arquivo Nacional para integrar o Projeto 
Memórias Reveladas.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF 
Jose Eduardo Cardozo 
Celso Luiz Nunes Amorim  
Miriam Belchior 
Maria do Rosário Nunes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.11.2011 - Edição extra
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DECRETO 49.380
LEI Nº 49.380, DE 17 DE JULHO DE 2012.

Cria a Comissão Estadual da Verdade no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, 
incisos V e VII, da Constituição do Estado, e considerando a criação da Comissão Nacional da Verdade 
por meio da Lei Federal Nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, e considerando que o Estado do 
Rio Grande do Sul pode auxiliar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade no esclarecimento das 
violações aos direitos humanos a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica com vista a 
promover a reconciliação nacional,

DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Comissão Estadual da Verdade com a finalidade de auxiliar a Comissão Nacional 
da Verdade, criada pela Lei Federal nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, a examinar e esclarecer 
as graves violações aos direitos humanos praticadas no Estado do Rio Grande do Sul, sem excluir o 
exame de violações cometidas em outros Estados da Federação e no estrangeiro, de cidadãos naturais 
deste Estado, durante o período compreendido entre 1º de janeiro de 1961 e 5 de outubro de 1988, a 
fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e auxiliar os esforços nacionais em favor da 
reconciliação nacional.
Art. 2º A Comissão Estadual da Verdade, composta de forma pluralista, será integrada por cinco 
membros, designados mediante ato do Governador do Estado, que não exerçam cargos diretivos em 
agremiações partidárias, de reconhecida idoneidade, conduta ética e notório saber com trajetória na 
área dos direitos humanos.
§ 1º A Comissão Estadual da Verdade ora instituída poderá convidar representantes de outros órgãos 
Estaduais, Federais e Municipais, entidades e organizações da sociedade civil a participarem de suas 
discussões.
§ 2º A designação de servidor ou empregado público estadual da administração direta ou indireta 
implicará a dispensa de suas atribuições do cargo ou emprego de origem enquanto durarem os 
trabalhos da Comissão.
§ 3º A designação de servidores federais e municipais, será mediante a solicitação de cedência ao 
órgão de origem.
§ 4º Os membros da Comissão ora instituída podem ser ocupantes de cargos de livre provimento.
Art. 3º São objetivos da Comissão Estadual da Verdade em auxílio e a pedido da Comissão Nacional da 
Verdade:
I – promover esclarecimentos sobre os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações aos 
direitos humanos referidos no art. 1º deste Decreto;
II – reunir a documentação existente no âmbito da Administração Pública Estadual que guarde relação 
com os fatos e circunstâncias referidos no art. 1º deste Decreto, em especial os decorrentes dos 
trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial criada pela Lei nº 11.042, de 18 de novembro de 1997;
III – promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de perseguição política, prisões arbitrárias, 
torturas, assassinatos, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres que vitimaram pessoas 
no Estado do Rio Grande do Sul;
IV – identificar e tornar públicos os locais e as instituições do Estado do Rio Grande do Sul relacionadas 
às práticas de violações aos direitos humanos referidas no art. 1º e suas eventuais ramificações nos 
diversos aparelhos estatais e na sociedade, bem como as circunstâncias em que ocorreram;
V – encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na 
localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, ainda que se tratem de 
vítimas de outros Estados, nos termos do art. 1 o da Lei Federal n o 9.140, de 4 de dezembro de 1995;
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VI – colaborar com todas as instâncias do Poder Público para apuração de violação aos direitos humanos;
VII – recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação aos direitos humanos, 
visando a assegurar a sua não repetição e promover a reconciliação nacional;
VIII – auxiliar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade instituída pela Lei Federal nº 12.528, de 18 
de novembro de 2011;
IX – promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações 
aos direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais 
violações e/ou aos seus familiares; e
X – estabelecer medidas necessárias à guarda e conservação da documentação e registros históricos 
coligidos ao longo do trabalho.
Art. 4º Para execução dos objetivos previstos no art. 3º deste Decreto, a Comissão Estadual da Verdade 
poderá:
I – receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados 
voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou depoente sempre que solicitada;
II – requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do Poder Público, ainda que 
classificados em qualquer grau de sigilo;
III – convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam guardar qualquer relação com os 
fatos e circunstâncias examinados;
IV – determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de informações, 
documentos e dados;
V – promover audiências públicas;
VI – requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de 
ameaça em razão de sua participação e/ou colaboração com a Comissão Estadual da Verdade;
VII – promover parcerias com órgãos e entidades públicos ou privados, nacionais ou internacionais, 
para o intercâmbio de informações, dados e documentos;
VIII – requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos no âmbito do Poder Executivo Estadual, 
destacadamente das polícias civil e militar; e
IX – buscar articulação com os outros Poderes e instituições autônomas do Estado para a condução de 
seus trabalhos.
§ 1º As requisições previstas nos incisos II, VI e VIII serão realizadas diretamente aos órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual pela Coordenação da Comissão.
§ 2º Os dados, documentos e informações protegidos legalmente pelo sigilo, fornecidos à Comissão 
Estadual da Verdade, não poderão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, cabendo a seus 
membros o resguardo.
§ 3º As atividades da Comissão Estadual da Verdade não terão caráter jurisdicional ou persecutório.
§ 4º Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situação de fato revelada ou declarada 
pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou prestar informações para fins de estabelecimento da 
verdade.
Art. 5º As atividades desenvolvidas pela Comissão Estadual da Verdade serão públicas, exceto nos 
casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo seja relevante para o alcance de seus objetivos ou 
para resguardar a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de pessoas.
Art. 6º Observadas as disposições da Lei Federal n o 6.683, de 28 de agosto de 1979 , a Comissão 
Estadual da Verdade poderá atuar de forma articulada e integrada com os demais órgãos públicos, 
especialmente com o Arquivo Público, Arquivo Nacional, a Comissão de Anistia, criada pela Lei Federal 
n o 10.559, de 13 de novembro de 2002 , e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 
criada pela Lei Federal n o 9.140, de 4 de dezembro de 1995.
Art. 7º A função de membro da Comissão Estadual da Verdade será considerada prestação de serviço 
relevante, não remunerada, garantido o ressarcimento pelas despesas decorrentes de suas atividades, 
conforme solicitação e justificativa em Expediente Administrativo específico.
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Art. 8º Fica instituído Grupo de Trabalho para dar suporte técnico e institucional à Comissão Estadual 
da Verdade, cujos integrantes serão designados por ato do Governador do Estado, composto por cinco 
representantes dos seguintes órgãos:
I – Casa Civil;
II – Secretaria da Segurança Pública;
III – Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos;
IV – Chefia do Gabinete do Governador; e
V – Coordenação do Assessoramento Superior do Governador.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho instituído no caput deste artigo terá a mesma duração dos 
trabalhos da Comissão Estadual da Verdade.
Art. 9º O Gabinete do Governador do Estado dará o suporte administrativo e financeiro necessário ao 
desenvolvimento das atividades da Comissão Estadual da Verdade.
Art. 10. A Comissão Estadual da Verdade deverá apresentar ao Governador do Estado, no prazo de vinte 
meses contados da data de sua instalação, relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, 
os fatos examinados, as conclusões e recomendações específicas.
Parágrafo único. Todo o acervo documental e de multimídia resultante dos trabalhos da Comissão 
Estadual da Verdade deverá ser encaminhado ao Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e à 
Comissão Nacional da Verdade.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 17 de julho de 2012.

1. Conforme conceitos jurídicos, maus-tratos são tratos que se afastam do humano e do justo, revelados em imposições descabidas ou em castigos 
imoderados às pessoas sob dependência de quem delas deverá cuidar, dando-lhes assistência e as mantendo como é do seu dever. […] No conceito 
jurídico, não se afastando do sentido etimológico, sevícia é o maus-tratos, ou tratamento cruel, a grosseria continuada ou injusta, a ofensa física, o 
castigo imoderado, aplicados continuamente por alguém ou outrem, sobre a qual tem qualquer poder ou autoridade.  (PLACIDO E SILVA, Vocabulário 
Jurídico. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1961)




