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Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça.

Ministério da Justiça

Gabinete do Ministro

08001.001163/2002-81

lS/O? /ZCOLI

CARLOS RENAN KURTZ, brasileiro,
casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, no Distrito de
Arroio Grande, localidade de Canudos, vem requerer a
Vossa Excelência lhe seja outorgada reparação económica
de caráter indenizatório, em prestação mensal permanente e
continuada, prevista nos arts. 60 e seguintes da Medida
Provisória na 2151-3, de 24 de agosto de 2001, pelas
seguintes razões:

. ] . Em 1967 o requerente submeteu-se 8

concurso público para o provimento do cargo de Juiz do
Trabalho Substituto da Justiça do Trabalho da 43 Região,
obtendo, entre os 25 candidatos aprovados, a 16° colocação.
O concurso foi homologado e, após, nomeados os
candidatos aprovados, ocorrendo, porém, a preterição do
autor e da Dra. Olga Cavalheiro de Araújo, pelo provimento
de participantes do certame com desrespeito à ordem ele
classificação. A preterição estava intimamente vinculada às
notórias posições políticas do requerente e da Dra. Olga
Cavalheiro de Araújo.

2. A este propósito, no que diz respeito ao ora
postulante, é conveniente rememorar alguns antecedentes
esclarecedores.

No ano de 1963, fora eleito vereador na
cidade de Santa Maria, RS, peja legenda do Partido
Trabalhista Brasileiro, tendo obtido a maior votação no
pleito.
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Na Câmara Municipal, após os
acontecimentos de março de 1964, criticou vivamente, da
tribuna, os excessos da Revolução.

No mesmo ano de 1964, poucos dias antes
de viajar aos Estados Unidos, a convite do Departamento de
Estado daquele país, foi preso em sua residência, no centro
de Santa Maria. Ficou encarcerado por 6 dias no Regimento
Mallet e, após ser ouvido pelo Presidente do IPM, Major
Marcos Jesus Pereira Porto, este encaminhou carta ao Major
Leo Etchgoyen, Secretário de Segurança do Estado do Rio
Grande do Sul, pedindo sua interferência junto ao
Consulado Americano para a obtençã~ do visto, que veio a
ser concedido, realizando-se a viagem:' \

------ - - -- - - - -------------------------------

3. Embora em outra ordem de considerações,
também é importante destacar que, a fim de preparar-se para
o concurso ao cargo de Juiz do Trabalho, o requerente
comunicou publicamente que não concorreria à reeleição ao
mandato de vereador. Praticamente fechou seu escritório de
advocacia e vendeu uma propriedade para custear as
despesas com a manutenção de sua família, isolando-se,
para dedicar-se exclusivamente aos estudos, em chácara de
propriedade de sua mãe no município de Júlio de Castilhos.

4. Tanto o ora requerente como a Dra. Olga
Cavalheiro de Araújo, insurgindo-se contra a preterição que
haviam sofrido no concurso para Juiz do Trabalho,
impetraram, em ações distintas, mandado de segurança ao
Supremo Tribunal Federa], em que a autoridade coatora era
o Sr. Presidente da República. Pleiteavam, em resumo, lhes
fosse assegurada a nomeação no cargo para o qual haviam
sido habilitados no certame. As seguranças foram
concedidas, com o reconhecimento do direito dos
impetrantes à nomeação e com a ordem de que as
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nomeações fossem efetivadas. O Sr. Presidente da
República determinou que tal ordem fosse cumprida.

Houve, entretanto, injustificada demora no
atendimento dessa determinação e no cumprimento da
ordem judicial.

5. Já em 1969, enquanto continuava
aguardando o cumprimento daquelas medidas, o requerente
assumiu o cargo de Secretário de Administração do
Município de Santa Maria, na gestão de Luis Alves Rolim
Sobrinho.

Foi nessa situação que, em 15.04.1969,
recebeu carta do Dr. Gabriel Abott, Juiz do Trabalho, na
qual narra conversa mantida com o então Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 43 Região, Dr. Carlos
Alberto Barata e Silva, no gabinete deste, e na presença do
Vice-Presidente do Tribunal, o Dr. Peri Saraiva.

Nessa conversa, disse o Dr. Barata e Silva
que, por sugestão do então Ministro da Justiça, Professor
Gama e Silva, transmitida pelo seu Chefe do Gabinete, o
requerente e a Dra. Olga deveriam desistir do concurso e
renunciar à nomeação, como forma de «evitar uma atitude
mais drástica por parte do Governo».

Todos esses fatos estão documentalmente
comprovados, não só pela carta do Dr. Gabriel Abott, como
também pela que o requerente endereçou ao General Edson
de Figueiredo, bem como pelos depoimentos do ex
Deputado Federal e do ex-Vice-Governador 40 Estado, João
Gilberto Lucas Coelho, e do Juiz do Tribunal do Trabalho
da 4a Região, Dr. Carlos Alberto Robinson, além de
matérias jornalísticas que, na época, foram publicadas.

6. Em face da recusa do requerente em
renunciar à nomeação, teve ele seus direitos políticos





suspensos por dez anos, por ato do Presidente Costa e Silva,
datado de 10 de julho de 1969, o que tornou juridicamente
impossível o provimento no cargo de Juiz do Trabalho, pelo
qual tão duramente batalhara.

7. Já se vê que, apesar de todo o seu empenho
pessoal e do resultado objetivamente alcançado no certame
a que se submeteu e mesmo com o reconhecimento 'pela
mais alta Corte de Justiça do Pais, o Supremo Tribunal
Federal, da arbitrariedade da preterição e do direito líquido e
celta à nomeação, de que estava investido o requerente,
este, por novos atas autoritários igualmente inspirados por
motivações politicas, que culminaram na suspensão dos seus
direitos como cidadão brasileiro, teve obstaculizado seu
acesso à Magistratura do Trabalho.

Fai o postulante, assim, compelido a afastar
se de atividade remunerada a que fazia jus, por medida de
motivação exclusivamente política, o que serve
induvidosamente para caracterizar a hipótese prevista no art.
2°, inciso XI, da Medida Provisória n02551-3, de 24 de
agosto de 2001, combinado com o art. 6° do mesmo ato
normativo.

8. Poderia o requerente parar por aqui. Mas há
mais.

Expirado o prazo da suspensão dos seus
direitos políticos, o que ocorreu em IOde julho de 1979,
voltou o requerente a postular administrativamente sua
nomeação. O pedido, apesar da inequívoca liquidez e
certeza do direito do requerente, suscitou controvérsia na
Administração Pública Federal, notadamente entre órgãos
do Ministério da Justiça. O Ministro da Justiça ABI ACKEL
indeferiu-o, em 22 de setembro de 1980, dando azo a que o
requerente formulasse reclamação ao Supremo Tribunal
Federal, que a conheceu e mandou fosse o caso submetido

4

- - - - -----------------------------------'--





ao Presidente da República, que era a autoridade competente
para decidir quanto ao pleiteado na órbita administrativa.

Surpreendentemente, em 22 de março de
1983, houve novo indeferimento, dessa vez pelo Presidente
da República. Com ele não se conformou o postulante que,
em 29 de maio de 1985, formulou outro requerimento ao
Ministro da Justiça, insistindo no pedido anteriormente feito
e solicitando fosse, simultaneamente, promovido ao cargo
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento, da 4:.1Região, dado o tempo transcorrido. Desta
vez a pretensão obteve pronunciamentos favoráveis da
Divisão de Instrução Processual do Departamento de
Assuntos Judiciários e, igualmente; -do Consultor Jurídico
do Ministério. Foi, assim, preparado o ato de nomeação a
ser subscrito pelo Sr. Presidente da República. Cabe
destacar que, nesse ato de nomeação, ao qual já se
encontrava aposta a assinatura do então Ministro da Justiça,
Dr FERNANDO LYRA, vinha expressa cláusula final,
deste teor:

«com efeitos a partir de J O de maio de
J 968».

9. Entendeu, porém, o Sr. Presidente da
República de ouvir o Consultor Geral, o Eminente Professor
PAULO BROSSARO, que emitiu sua opinião no Parecer n°
S-Q12, datado de 12 de fevereiro de 1986, e cuja ementa tem
o seguinte enunciado:

«Nomeações a serem feitas em obediência à
ordem de classificação e verificada a existência de vaga».

Nesse Parecer, as conclusões são de que:

«(a) os requerentes têm direito à nomeação
para os cargos a que se habilitaram em concurso; (b)
respeitada a ordem de classificação devem ser nomeados,
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sucessivamente, CARLOS RENAN KURTZ e OLGA
CAVALHEIRO ARAÚJO; (c) as nomeações podem ser
feitas desde logo, uma vez que existem vagas; (d) os direitos
inerentes aos cargos fluirão do momento em que um e
outro, tendo tomado posse, entrarem em efetivo exercício».

Na mesma data, 12 de fevereiro de 1986, foi
assinado o ato de nomeação do requerente, publicado no
Diário Oficial da União e que a seguir se transcreve:

((OPresidente da República, de acordo com
o art. 81, item VIII, da Constituição e tendo em vista o
Parecer n" S-012, de 1986, do: Consultor Geral da
República, resolve f

NOMEAR

O Doutor CARLOS RENAN KURTZ, em
virtude de habilitação em concurso, obedecida a ordem de
classificação, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho
Substituto da 4G Região da Justiça do Trabalho, com sede
em Porto Alegre - RS».

10. Volvidas quase duas décadas do ato que
implicou preterição do seu direito a ser provido no cargo de
] uiz do Trabalho, foi o postulante por fim nomeado. Não se
lhe concedeu, entretanto, n~ esfera administrativa; o direito
à percepção de atrasados e - o que mais importava - à
contagem de tempo de serviço desde a data da preterição,
como, aliás, também ocorreu com a Dra. Olga Cavalheiro.

Na ocasião era o requerente Deputado
Estadual no Rio Grande do Sul e só lhe interessava tomar
posse no cargo de ]uiz do Trabalho caso se fizesse justiça
plena, ou seja, se houvesse a contagem de todo o tempo de
serviço, de sorte a investir-se desde logo no cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento,
como requerera, e lhe fossem deferidas as vantagens
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respectivas, desde a preterição. Até sem dificuldade abriria
mão dos atrasados, caso o tempo de serviço fosse
reconhecido. Este último era o ponto que sempre considerou
principal e ao qual jamais renunciaria, sendo o outro
secundário e, pois, passível de ser abandonado.

7

11. Tentou, assim, em 13 de maio de 1986,
mediante a propositura de ação cautelar, sustar o ato de
posse, até que ficassem definidas, pelo Poder Judiciário,
essas questões fundamentais e que eram absolutamente
necessárias para que fosse a mais ampla possível, dentro das
circunstâncias, a reparação pelas violências, ilegalidades e
arbitrariedades sofridas.

Parece ao requerente oportuno reproduzir, a
esta altura, as alegações e argumentos por ele arrolados
naquela ação, assim como o pedido que formulou, e que
bem explicam as razões que tinha para não tomar posse no
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, nas condições que lhe
eram propostas e que considerava-não apenas injustas como
também contrárias aos próprios termos do ato de nomeação,
além de incompatíveis com a jurisprudência dominante em

.f . ~ t-

tema de preterição de candidato habilitado em concurso
público:

•
C

« 5. Como se viu, o ato» (de nomeação)
«ordena que seja obedecida "a ordem de classificação no
concurso". Dir-se-á que isso é mera decorrência das
conclusões do Parecer do Consultor Geral da República,
as quais recomendavam que, "respeitada a ordem de
classificação no concurso, devem ser nomeados
sucessivamente, CARLOS RENAN KURTZ e OLGA
CAVALHEIRO ARAÚJO". A simples leitura do texto,
nessa parte, deixa perceber claramente que a menção
que no Parecer é feita à "ordem de classificação no
concurso" tem apenas a finalidade de alertar a autoridade
com competência para nomear que o ato de provimento
do autor deveria anteceder cronologicamente ao que tinha
como destinatária a D~ OLGA CAVALHEIRO ARAÚjO:
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"devem ser nomeados sucessivamente". Enquanto
recomendação dirigida ao Sr. Presidente da República
sobre a forma como deveria proceder, para situar no
tempo os atos de nomeação, a referência à "ordem de
classificação no concurso", inserta no Parecer, era algo
lógico e ontologicamente externo a tais atos de
nomeação.

Incluída, entretanto, a cláusula "obedecida a
ordem de classificação" no próprio ato de nomeação,
assume ela o significado unfvoco, dadas as
peculiaridades do caso, de assegurar ao interessado
todas as vantagens' do cargo desde o instante em que a
preterição se verificou, como, aliás, ficara ressalvado no
ato anteriormente preparado no Ministério da justiça, a
que aqui já se fez alusão.

6. Na verdade, realizadasocorno foram, todas
as nomeações dos candidatos aprovados em concurso, o
que poderia siqnificar dizer, como se disse no ato de
nomeação do autor, "obedecida a ordem de classificação
no concurso", senão colocar esse ato, temporalmente, na
exata e correta posição, fixada em termos numéricos na
classificação? Tendo ao autor obtido a 16a colocação, não
existirá outra maneira de obedecer à ordem de
classificação no concurso senão fazer que sua nomeação
se situe depois da do candidato classificado em 15° lugar
e antes da do classificado em 17°. Diante, porém, do fato
a esta altura inobscurecível e inapagável de que as
nomeações desses dois candidatos - a do imediatamente
anterior e a do imediatamente posterior na ordem de
classificação - há muito já se consumaram, o modo único,
isolado, exclusivo de restaurar a seqüência rompida ou de
restabelecer a ordem desrespeitada era o de atribuir
efeito retroativo ao ato de nomeação, de tal sorte que as
conseqüências jurídicas por ele produzidas remontassem
à data em que se deu a preterição do autor.

7. Talvez de objete, a esta altura,' que o
entendimento aqui sustentado está em flagrante
desacordo com o que afirma o Parecer n? S-012, da
Consultoria Geral da República, à vista do qual foi
exarado o ato de nomeação do autor. É trivial, no entanto,
que os Pareceres do Sr. Consultor Geral da República,
por mais eruditos que sejam e por maior que seja a
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autoridade do seu prolator, não têm efeito vinculativo para
o Sr. Presidente da República, que deles pode dissentir,
total ou parcialmente. No caso, a absoluta impossibilidade
lógica e jurídica de a inserção, no ato de provimento da
locução "obedecida à ordem de classificação no
concurso" possuir sentido e significado distintos dos que
parecem ter ficado evidenciados nesta petição, induz a
que se conclua com segurança que o Sr. Presidente da
República acolheu só em parte o Parecer do Consultor
Geral da República, preferindo a Justiça inteira à meia
Justiça, ao optar pela atribuição de efeito retroativa ao ato
de nomeação do autor, para que desse modo e só desse
modo ficasse pontual e rigorosamente observada e
obedecida a ordem de classificação do concurso e para
que também desse modo e só desse modo se oferecesse
integral reparação aos repetidôs agravos perpetrados, ao
longo de tantos anos: ao direito de que o autor é titular.

8. De qualquer modo, por límpida que o autor
considere a exegese que empresta ao seu ato de
nomeação, a Egrégia Presidência do Tribunal do Trabalho
da 4a Região tem outro entendimento, tanto assim que
não considerou, em caso análogo, no da Ora OLGA
CAVALHEIRO ARAÚjO, como tempo de serviço público,
o tempo que medeia entre a data da preterição e a da
recente nomeação como tempo de serviço, com os
necessários reflexos para fins de promoção na carreira,
bem como para pagamento de vantagens patrimoniais
atrasadas.• 9. Diante dessa realidade, viu-se o autor num
impasse. Interessa-lhe tomar posse e entrar em exercício
no cargo para o qual foi nomeado e pelo qual luta tenaz e
incansavelmente há quase duas décadas, na esfera
administrativa e no Poder Judiciário, apenas se houver
completa e cabal recomposição dos direitos que julga
violados, principalmente com a contagem como tempo de
serviço público do lapso temporal que se estende da data
da preterição (10 de maio de 1968) à data da nomeação
e, em plano secundário, com a percepção das vantagens
patrimoniais correspondentes a esse período.

Por outro lado, está a expirar o prazo que foi
concedido ao autor para tomar posse no cargo para o
qual foi nomeado. Publicado o ato de nomeação do
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D.O.U. de 14 de fevereiro deste ano tinha 30 dias para
nele empossar-se. Tal prazo foi, porém, prorrogado por
mais 60 dias, por deliberação do Egrégio Tribunal do
Trabalho da 4a Região. Vence-se o prazo pare a posse,
assim, no dia 15 deste mês.

10. Há, ainda, a realçar que o autor é
Deputado da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul. Para tomar posse no cargo de Juiz do
Trabalho Substituto deveria, obviamente, renunciar ao
mandato. Não hesitaria em fazê-lo, se o tempo durante o
qual foi impedido de tomar posse no cargo ao qual se
habilitou em concurso público valesse como tempo de
serviço público, para todos os efeitos. Mas não estaria
propenso, nem inclinado, nem disposto a abandonar tudo
para começar do início, do marco zero, uma nova carreira,
como se estivesse na quadra dourada dos 20 anos, como
se ontem tivesse sido aprovado em concurso, como se
nenhuma odiosa e injustificável preterição tivesse ocorrido
e como se nenhuma grave lesão a direito subjetivo seu
houvesse sido cometida em qualquer tempo, como se do
seu ato de nomeação não constasse que deveria ser
obedecida à ordem de classificação no concurso e como
se, afinal, não fosse titular do direito a contar, desde a
data da preterição (10 de maio de 1968), como tempo de
serviço público, o tempo transcorrido e a perceber as
vantagens correspectivas.

11. Pretende o autor, na ação principal que irá
propor, obter a declaração do seu direito, com a imediata
e subseqüente condenação da ré, a contar como tempo
de serviço público o período que medeia entre a data da
preterição e a da nomeação, bem como a auferir as
vantagens patrimoniais correspondentes, já por que isso é
um consectário dos termos em que está vazado o seu ato
de nomeação, já porque, mesmo que não fosse assim, no
entendimento dos nossos Tribunais é isso uma
conseqüência que flui indesviavelmente da preterição do
candidato aprovado em concurso. Ilustrativo dessa
orientação é o acórdão do Tribunal Federal de Recursos,
da 2a Turma, Relator o Eminente Ministro JARBAS
NOBRE, prolatado na Apelação Cível n° 42.213, em que
era interessada a Ora. MARIA EUNICE BEZERRA
PINHEIRO HATSBACH RIBEIRO DOS SANTOS, que
fora preterida pela nomeação de candidato que obtivera
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classificação inferior em concurso para o cargo de Juiz do
Trabalho Substituto da 7a Região (Ceará).

o Relator, o Eminente Ministro JARBAS
NOBRE, assim concluiu seu voto, seguido por seus pares,
sem discrepância:

"É por isso que, ao reformar a sentença que
lhe foi adversa, julgo procedente a ação e condeno a ré a
nomear a apelante, com efeitos retrooperantes (os grifos
são nossos) a partir de 2 de abril de 1971, data em que
foram nomeados os candidatos mencionados no decreto
de f/s. 9, que a preteriram, não obstante terem obtido
classificação abaixo da sua".

E, na verdade, o ato de nomeação, publicado
no D.O.U., de 13 de março de 1979, elucidava que os
efeitos eram" a partir de 2 de abri! de 1971". (d. cópia em
anexo).

No mesmo rumo, o Tribunal de Justiça de São
Paulo:

"É sabido que as nomeações por concurso
fazem parte de um mecanismo em que deve predominar a
igualdade de oportunidades e de tratamento para todos os
concorrentes. Como ponto final e coroamento dos
concursos, as nomeações devem ser norteadas pelo rigor
de igualdade e imparcialidade, que constitui o apanágio
do método pela administração para a escolha de seus
funcionários e para obtenção, com moralidade e
eficiência, do aperfeiçoamento do serviço público (cf.
HELL Y LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo, 2a
Edição, p. 364). Obviamente, dentro desse mesmo
mecanismo, o direito de todos os candidatos deve refletir
se pelo mesmo espelho. As diferenças captadas devem
derivar das qualidades pessoais inerentes a cada
concorrente, e não de distorções próprias do padrão
aferidor ou das oportunidades de tratamento
dispensadas". (...) "Em matéria de concurso há uma
corrida com, conforme a etimologia. E a meta não é a
classificação em si, mas a nomeação de acordo com a
classificação. Nomeação na ordem da classificação, e
ordem também cronológica. Isso porque a corrida
prossegue segunda etapa, que é a carreira. Nem por
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outra razão a lei terá escolhido termo que igualmente se
prende a corrida e a curso. Por isso, a nomeação na
ordem de classificação rigorosamente cronológica
também é a única forma de não desequilibrar o resultado
do concurso. Nos concursos da primeira investidura o
direito dos concorrentes tem um valor que deve ser
aquilatado em conjunto para se chegar a um resultado
pleno de igualdade e imparcialidade na aferição das
desigualdades de cada um. Ora, de que adiantaria
conservar vaga a vaga escolhida pelo impetrante, se lhe
foi barrada a corrida? Apesar de mais bem classificado, já
está inferiorizado por não receber vencimentos de diretor
e por não concorrer a promoções e remoções, enquanto
candidatos menos bem classificados já usufruem desses
valores e vantagens" (in RJ.JJESP, 28/253, apud
WLADIMIR VALLER,"Os Funcionf}fios Públicos à luz da
Jurisprudência", Sugestões Literar.(~s,1976, p.223/224).

. '

Também o Tribunal de São Paulo, em acórdão
relatado pelo então Desembargador SIDNEY SANCHES,
hoje Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal,
fixou o entendimento de que "no próprio instante em que
sua nomeação deixou de ser feita, com a preterição
mencionada, o prejuízo evidenciou-se, porque lesado
ficou seu direito de exercer as funções mais altas e
perceber a respectiva remuneração. Tem direito, portanto,
o autor aos vencimentos do cargo de diretor, desde a data
da preterição, mais gratificações do ROE, salário-família e
juros moratórios a partir da citação". E, mais adiante, "por
outro lado, deve ser computado como tempo de serviço
aquele em que o autor esteve impedido de exercer o
cargo para op qual deveria ter sido nomeado em
momento próprio (salvo, é claro, se houver tempo de
serviço público concomitante, o que será considerado em
execução)" (RT 510/94).

No mesmo sentido, acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que tem a seguinte ementa: "O
candidato a concurso público prejudicado por ato ilegal da
autoridade, assim considerado por decisão judicial, não
obstante nomeado, posteriormente, tem direito à
indenização dos prejuízos patrimoniais, acrescidos de
juros moratórios e de correção monetária" (RT 510/94).

12
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12. Resumindo tudo: demonstrado, de uma
parte, o direito que tem o autor a aceitar a nomeação -
enquanto espécie de ato administrativo que necessita da
cooperação do destinatário, consistente em manifestação
da vontade deste, geralmente expressa no ato de posse -
desde que se lhe reconheçam os direitos e vantagens
nascidos com sua preterição; demonstrado, ainda, que o
Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, pela sua
Presidência, tem opinião diversa e contrária, como se
verificou no caso da ore OLGA CAVALHEIRO ARAÚJO;
demonstrado, além disso, que se tomasse posse no cargo
de Juiz do Trabalho Substituto, sem a definitiva
elucidação que da preterição decorreram para o autor
direitos relacionados com tempo de serviço e vantagens
patrimoniais, sofreria .prejuízo irreparável, pois teria de
renunciar a mandato legislativo e abandonar sua carreira
política, para dar início, agora, á uma carreira como
magistrado,

REQUER se digne V. Ex":

(a) determinar a distribuição desta ação em regime de
urgência;

(b) determinar a citação da União na pessoa do seu
representante legal;

•
(c) julgar, a final, procedente a ação, para que seja
sustada a posse do autor, no cargo em que foi nomeado,
até que seja julgada, definitivamente, a ação principal a
ser proposta, visando a reconhecer o direito do autor e a
condenar a UNIÃO a contar como tempo de serviço o
período que vai a data da preterição (10 de maio de 1968)
até a data da nomeação, bem como à percepção das
correspondentes vantagens patrimoniais;

(d) de deferir, já liminarmente, o pedido de sustação do
ato de posse, nos termos solicitados na alínea anterior,
oficiando-se, nesse sentido, à Excelentíssima Senhora
Juíza Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região, tendo em vista o fumus bani iuris e a
irreparabilidade do prejuízo do autor;

(e) condenar a UNIÃO nas cominações legais».

13
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12. A liminar, no entanto, não foi concedida,
expirando-se o prazo para a posse. A Dra. Olga Cavalheiro
de Araújo, que tinha outra situação pessoal, preferiu tomar
posse no cargo de Juiz do Trabalho Substituto - do qual,
aliás, se exonerou pouco tempo após - e discutir, no
Judiciário, seu direito a atrasados e a contagem de tempo de
serviço, obtendo ganho de causa em ambas pretensões, após
longa peregrinação por todas as instâncias, ordinárias e
extraordinárias.

O postulante não poderia escolher esse
mesmo caminho, trocando sua posição de Deputado
Estadual pelas incertezas e vicissitudes de um dilatado e
extenuante combate, cujo desfecho - após tantas injustiças
padecidas - não tinha como prever ou adivinhar. '

13. Seja como for, o certo é que o requerente
teve obstado, repetidas vezes, por atos e omissões inspirados
por razões exclusivamente políticas, seu acesso à
Magistratura do Trabalho. Foi assim quando ocorreu sua
preterição na nomeação para o cargo a que se habilitara em
concurso público. Foi assim, também, na longa e
inexplicável demora em cumprir a ordem exarada pelo
Supremo Tribunal Federal que determinara sua nomeação.
Depois, foi o requerente atingido por ato de exceção, a
suspensão de seus direitos políticos por dez anos, o que
inviabilizou a nomeação ordenada pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo próprio Presidente da República. Expirado o
prazo daquela suspensão, em julho de 1979, quando nada
mais parecia constituir obstáculo ao provimento no cargo de
Juiz do Trabalho, seu pedido de nomeação foi indeferido
pelo Ministro da Justiça ABI-ACKEL. Por decisão do
Supremo Tribunal Federal, em reclamação, o pedido foi
encaminhado ao Presidente JOÃO FIGUEIREDO, que
também o indeferiu, em março de 1983. Finalmente
nomeado, em 1986, quando muitos de seus companheiros de
concurso possivelmente já preenchiam ou estavam prestes a

14
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preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária, não
lhe foi, entretanto, sequer reconhecido o direito a contar
como tempo de serviço público o lapso temporal existente
entre sua preterição e sua nomeação, mesmo descontado o
período correspondente à suspensão dos seus direitos
políticos. Se pelo menos isto lhe tivesse sido concedido,
ingressaria na carreira já como Juiz do Trabalho Presidente
de Junta de Conciliação e Julgamento - o que o satisfaria
plenamente - e não meramente como Juiz Substituto, no
início da vida funcional, como na época lhe foi proposto e
justificadamente se recusou a aceitar, pela flagrante
desproporção entre os agravos sofridos e a reparação
oferecida.

14. Tão impressionante conjunto de fatos e
circunstâncias coloca inquestionavelmente o postulante ao
abrigo da regra estampada no art. 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 e dos
arts.2°, I e XI, 6° e 7° da Medida Provisória n? 2151-3, de
24 de agosto de 2001.

É na verdade inobscurecível que ele foi
impedido reiteradas vezes, desde sua preterição, e sempre
por razões puramente políticas, de ter acesso a atividade
remunerada a que tinha direito subjetivo público, o que
equivale a dizer que foi «de qualquer forma»
arbitrariamente compelido a afastar-se daquela atividade.
Aliás a expressão «de qualquer forma», consignada no
inciso XI do art.Z" da Medida Provisória n". 2151-3, de
2001, tem claramente a função de atribuir ao preceito
sentido enunciativo ou exemplificativo, de sorte a
amplamente abranger todas as hipóteses em que alguém,
contra sua vontade, viu-se obrigado a desvincular-se de
atividade remunerada a que fazia jus, ai obviamente também
compreendido o vínculo que se estabelece em virtude do
direito à nomeação em cargo público.

15
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15. Isto significa que o postulante tem agora
direito à reparação econômica em prestação mensal,
permanente e continuada, correspondente às vantagens
percebidas por Juiz do Trabalho membro do Tribunal
Regional do Trabalho da 4' Região, calculadas tomando-se
por base o tempo de serviço que teria no serviço ativo,
desde sua preterição até o presente momento, caso sua
nomeação e posse não tivessem sido impedidas por diversas
vezes, como demonstrou ter acontecido.

16. Para exemplificar, indica, como parâmetro
de comparação a ser utilizado para a fixação das vantagens a
que faz jus, as vantagens atualmente percebidas pela Juíza
do Trabalho ESTER POTREMOLI yIEIRA ROSA,
classificada em 20° lugar no mesmo concurso a que
submeteu o requerente, e que ascendeu àquele Tribunal, por
antiguidade, em 25 de março de 1993, como se verifica do
Anexo R do «dossier» sobre a história pessoal do
postulante, que acompanha esta petição.

17. Observe-se- que nesse e nos demais Anexos
daquele «dossier» encontra-se ampla e minuciosa
documentação pertinente aos fatos que foram aqui referidos.

Vai esta petição acompanhada, também, de
outras peças complementares, de sorte a permitir a plena
intelecção e comprovação das alegações nela contidas.

18. Informa, finalmente, que não percebe
quaisquer proventos ou vantagens de aposentadoria do
serviço público, nem titula qualquer cargo público efetivo,
não tendo, também, jamais requerido quaisquer beneficio a
título de anistia.

16
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19. Pelas razões expostas, REQUER se digne
Vossa Excelência de declarar o postulante anistiado politico,
na forma do art. 2°, I e Xl, da Medida Provisória 2151/200],
concedendo-lhe as vantagens asseguradas nos arts. 6° e 7°
daquele mesmo ato normativo, como explicado nos itens 15
e 16 desta petição.

Nestes termos, pede deferimento.

Santa Maria, IOde janeiro de 2002.

17
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ALMIRO DO COUTO E SILVA
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Av.Getúlio Vorgas,908,9"andar - Fone (05 1)3232. IOOOffax:(051)3232.9805,Porto Alegre,RS.
90,150-002.l"ortoAlegre·RS

E-mail-acs@coutoesilva.com.br

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

Carlos Renan Kurtz, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na

cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, no Distrito de Arroio Grande,

localidade de Canudos, portador da Carteira de Indentidade n?3009918412 e CPF
n?005527710/15. ----------- -_.~---~~----
OUTORGADOS:

ALMIRO DO COUTO E SILVA, OABfRS 2117, CPF 001.723.750/53;
JORGE DO COUTO E SILVA, OAB/RS 17449, CPF 414.478.910/15,
MARÍLIA DO COUTO E SILVA, OAB/RS 26282, CPF 458.572.880/53;

brasileiros, advogados, com escritório na Av. Getúlio Vargas, 908, 9° andar, nesta Capital. ~
4 ••_----------·-------

PODERES:
OCa)outorgante concede aos outorgados, conjunta ou separadamente, poderes para representá
lo em processos administrativos em que seja requerente, requerido, indiciado ou interessado,
bem como "ad judicia" para a defesa de seus direitos em procedimentos em que figure como
autor, réu, assistente ou oponente, inclusive medidas cautelares ou preparatórias, bem como os
especiais para formular reconvenções, firmar compromissos, especialmente para exercer o
cargo de inventariante, para representar nas primeiras e nas últimas declarações em inventário,
requer concordata e falência, acordar, transigir, desistir, receber quantia, passar recibo, dar
quitação e substabele~~~;" ==;~~=::===================~

_;l;;1, '
"'~ '4;Porto Alegre, 14 de ~~)1 .

~1l'o

íi-;TÃ8[UONÀTO SANTA MARIA·Rs1
I 8el. Elalna S09r9S do lima \1°Tabell!!

\

Bel.8randall Soarasde LimaMBnaghlnl
RogérioSoaresde Lima
Dlooélla Desce"! da S!:Va

I Jonas Robertode LimaMenaghlnl
Substit\)t.~~

AndrndêS. 1730 FoM: (55) 2~1·nOO- 222.1876,
I Fll;~:l_~~:?::.~-----
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PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4~ REGIÃO

APELAÇÃO CíVEL Nº 90.04.25185-5/RS

REMETENTE

UNIÃO FEDERAL

OLGA CAVALHEIRO ARAUJO

Juízo FEDERAL DA lOª VARA/RS

APELANTE

1-) A Autora, em 1968, prestou concurso

n E L A T Ó R I O

,
Os fatos que deram origem a presente deman

da podem, assim, ser sumariados:

p~blicO para o provimento do cargo de Juiz do Traba-
...::-/

lho Substituto, promovido pelo Egr~gio Tribunal Regi~

nal do Trabalho da 4ª Região.
-2-) Neste concurso logrou aprovaçao, clas-

sificando-se em 182 (d~cimo oitavo) lugar.

3-) Por ocasião da nomeação, veio seu nome

a ser preterido em favor de outros candidatos, clas

sificados em posições inferiores a que obteve.

4-) Tal fato levou-a a impetrar, perante o

Supremo Tribunal Federal, Mandado de Segurança, plei

teando a anulação das nomeações efetivadas, com

desrespeito à ordem de classificação.

5-) O Pretórió Excelso, à unanimidade, con-cedeu a ordem para o fim de anular as nomeaçoes efe-

tivadas em detrimento do direito da Autora.

6-) Quando ultimava, após a decisão judi

cial, os trimites necess~rios à nomeação, dando assim

cumprimento à decisão judicial, teve a Autora suspen

sos os seus direitos politicos, em 12 de julho de

1979, com base no Ato Institucional n2 05/68.

7-) Escoado o decênio, bem ainda em razão

do ad~ento da Lei nº 6.683/79, ingressou com procedi

mento administrativo, perante o Minist~rio da Justi

ça, buscando obter sua nomeação.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4." REGIÁO

8-) Tal pedido, no entanto, foi indeferi
,

do, por despacho do Ministro da Justiça da epoca.

9-) Em razão do indeferimento, ingressou

a Autora com a presente, na qual, originariamente,

pediu a sua reintegração no cargo de Juiz do Traba

lho Substituto, a partir de 10 de maio de 1968, com

antigUidade no cargo a ser apurada segundo o lugar

de classificação obtida, e cômputo de tempo de ser

viço, a partir da mesma data, para fins de promoção,

licença-prêmio, férias, adicionais e qualquer ou

tra vantag~m, inclusive aposentadoria.

10-) Pleiteou, também, o pagamento de

vencimentos, com os respectivos adi_cionais, devi-

dos nos periodos de 10 de maio de 1968 a
,

julho de 1979 e, apos, a partir de 28.07.79, data

em que começou a vigorar a lei concessiva da anis-
-tia, com juros, adicionais e correçao.

Em 12 de fevereiro de 1986, conforme d~

conta petição juntada aos autos, a Autora foi nomea

da para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Substi

tuto ~o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
- -Em razao de tal nomeaçao, postulou o prosseguimento

do feito tão-só para fins de percepção dos atrasos

desde a data em que ocorrida a preterição e reconhe

cimento do tempo de serviço, desde aquele momento,

para todos os fins.

A 15 de setembro de 1986, a Autora d~

ciencia de que, por Decreto de 29 de julho do mesmo

ano, foi exonerada do cargo para o qual fora nomea

da, a partir de 1º de julho de 1986.

Ao dirimir a lide, o MM. Juiz Federal

Vilson Darós reconheceu o direito da Autora e jul-

gou parcialmente procedente o pedido, nos

tes termos, verbis:

seguin-
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PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4." REGIÃO
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verbis: "julgo parcialmente procedente a

presente ação movida por OLG~ C~V~LHEIRO ARAÚJO co~

tra a União Federal, para o fim de, a teor da fun

damentação, condenar a ré a pagar à autora os ven

cimentos e respectivos adicionais de tempo de ser

viço, do cargo de Juiz do Trabalho Substituto, re

lativos aos perlodos nominados na exordial e com

limite final a data de sua efetiva nomeação para O

cargo, com acréscimo de juros de mora de G% ao ano,

desde a citação, e correção monetária na forma da

lei, mais reembolso das custas antecipadas e honorá

riso de advogado que fixo em vinte por cento do

valor da condenação. EspéCie sujeita ao reexame

necessário."

Alegando a ocorr~ncia de omtssao na

decisão proferida, a Autora interp~s Embargos de

Declaração, recebidos e julgados improcedentes, nos

seguintes termos, como se l~ de fI. 272, verbis

"Não houve a alegada omissão. É a própria Autora

em petição de fI. 247 (o que está referido na sen

tença embargada, fI. 260), que balizou a lide, res

tringindo-a aos efeitos patrimoniais."

Irresignada-com a decisão proferida, ap~

la a União Federal, querendo a extinção do feito

sob o fundamento de que nada mais ~ devido a Auto-

ra.

Sustenta o seu pedido no disposto no art.

181 da anterior Constituição, vigente à época dos

fatos, que retirava da apreciação judicial os atos

revolucionários. Assim, diz a União que a eventual

preterição não pode ser tida como ilicita, ja que

a revolução é fonte de direito. Invoca, como supoE

te de sua pretensão, as conclus6es do parecer do

Sr. Consultor-Geral da República, que ensejou a

nomeação da Autora, nos seguintestennos,literalmente:
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PODERJUDICIÁmO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.' REGIÃO

-literalmente: Pelas razoes expostas

respondo as questões formuladas: (a) os requerentes

têm direito à nomeação para os cargos a que se habi

litaram em concurso; (b) respeitada a ordem de clas

sificação, devem ser nomeados, sucessivamente, Car

los Renan Kurtz e Olga Cavalheiro Araújo; (c) as-nomeaçoes devem ser feitas desde logo, uma vez que

existem vagas; (d) os direitos inerentes ao cargo

fluirão ,do momento em que um e outra, tendo toma

do posse, entrarem em efetivo exercício."

Ainda com base no parecer, traz a Ape-
lante a colação, decisão proferida pelo Colendo Su

premo Tribunal Federal, no julgamento do RE 72.733,

relator o Ministro RODRIGUES ACI(.MIN,com a seguin

te Etnenta: "Indenização. Código Civil, art. 159

Candidato que, tendo reconhecido o seu direito
,
a-nomeaçao, em mandado de segurança, teve os direitos

politicos cassados e não tomou posse no cargo. Ped!

do de pagamento de despesas e viagem e de honorá-

rios de advogado na impetração da segurança. Inad-

missibilidade, porque não devidos os honorários e

desnecessárias as despesas. Pedido de pagamento de

vencimentos. Vencimentos não devidos, à falta de

posse e exercicio. Recurso não conhecido."

E, ainda com referência ao Julgamento r~

ferido, cita trecho do voto do Relator, nos seguin

tes termos: "O só :fatode ter o recorrente o direi

to à nomeação não lhe dava o de perceber vencimen

tos ou computar tempo de serviço. Era mister, ain-
,

da, que a nomeaçao se seguisse a posse e o exerci-

cio (e é de notar que so a nomeação não estabelece,

necessariamente, o direito à posse) porque os ven

cimentos constituem contraprestação decorrente do

exercicio do cargo."
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Conclui seu apelo afirmando que a decisão

monocr~tica negou vig~ncia ao art. 181 da anterior

Constituição, pois considerou illcita a preterição ,

bem ainda ao art. 11 da Lei nQ 6.683/79, concessiva

da anistia, ja que o beneficio perseguido pela Auto

ra não est~ contemplado naquele diploma e os demais

são expressamente proibidos pelo mesmo dispositivo

Em razão do que expôs, e como a Apelada recebeu o

que lhe era devido a partir de sua posse, sustenta

ter a presente ação perdido objeto, razão pela qual

deve ser extinta .

Tal recurso restou irrespondido pela Ape-

lada.
.-~..,'"

Em razao da decisão proferida nos Embar

gos de Declaração, a Autora interpõe recurso de ape

lação. Quer, com ele, seja modificada a decisão mono-cratica, que nao mandou computar, como tempo de ser-

viço federal, o periodo em que esteve, -em razao da

Juizpreterição, afastada do exercicio do cargo de

do Trabalho Substituto.

Diz, para embasar o seu pedido de modifi

cação, que não se deve ver, no contido na petição de

fI. 241 dos autos, uma'renúncia ao direito de contar

como tempo de serviço federal a fração que se esten

de desde a preterição ao momento da nomeação, bem co

mo que houvesse desistido do mesmo. A renuncia, se

gundo a Apelante, deve ser expressa, constituindo-se,

na lição dos hermeneutas, técnica perigosa ou enga

nosa de interpretação, extrai-la do sil~ncio ou a

"contrario sensu".

Diz, também, quanto a este ponto, que

agride a lógica a Autora continuar pleiteando a per-
- ~

cepçao de vantagens financeiras e abandonar o compu-

to do tempo de serviço público, ja que as duas
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ja que as duas coisas se entrelaçam, -nao sendo poss1:_

vel deferir uma sem conceder a outra, a menos que
-nao fosse objeto do pedido. Mas, como pedido houve

quanto a tal ponto e dele não desistiu a autora

qu~r seja provido seu recurso para o fim de que seja

considerado como tempo de serviço público federal o

periodo em que a Autora esteve afastada do cargo

em razão da preterição.

Ao recurso da Autora, apresenta resposta

a União Federal, pleiteando a manutenção da decisão

quanto a este ponto, sem prejuízo do seu apelo.

Em novembro de 1990, vieram os autos ao

Tribunal, tendo-me sido distribuídos.

É o relatório.

Relator

Exp.3.091

LP
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APELAÇÃO CíVEL Nº 90.04.25185-5/nS

v O T O

Embora ponderáveis os argumentos da

Uni~o Federal, cujo recurso aprecio por primeiro,

porque, se provido, prejudicado fica o da Autora,

tenho que bem decidiu a quest~o, neste ponto, o

Juizo singular. J
Com efeito, pelo que se contem nos

autos, a Autora, ora Apelada, foi preterida antes

da suspensão de seus direitos politicos, ocorrida

em 1º de julho de 1979.

Assim, relativamente a tal perlodo

o disposto no arte 181 da Constituição de

n~o tem aplicabilidade.

1967

Portanto, com relação a tal periodo

foi indiscutivel a preterição do direito da Auto

ra, como reconhecido, à unanimidade pelo Pretório
-Excelso, mandando anular as nomeaçoes efetivadas

em detrimento do direito da Apelada.

Torna-se, a meu sentir, sem sentido-dizer-se que, em razao do arte 181 da

Constituição, não se pode perquirir da

anterior

licitude

ou não da preterição. Como já frisado, a preteri

ção deu-se antes da suspensão dos direitos poli

ticos.

-Com isto, nao vejo negada a

do dispositivo constitucional.

vigencia
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Por outro lado, uma vez beneficiada pela

anistia politica, a Apelada teria direito, mesmo

porque a seu favor militava decisão judicial, a ime

diata nomeação. Tal no entanto não ocorreu, quando,

em 1980, pediu administrativamente o reconhecimento
,

efetivo a tal direito. Os autos mostram que tal so

vem a se concretizar em fevereiro de 1986. Portanto,

uma segunda preterição, que se prolongou desde o

indeferimento do pedido deduzido já na década de 80,

até fevereiro de 1986, quando é nomeada.

Por outro lado, a lição do Ministro
Alkmin, contida no julgamento do RE 72.733, tenho-a

por inaplicável ao caso. É que, na mat e.r-ã a em exame,. .,.
a Apelada não entrou, desde maio de 1968, no exerci-

\cio do cargo de Juiz do Trabalho Substituto, porque

preterida. E, a partir de 1980, porque ocorrente no-

va preterição.

A inobservância, ainda em 1968, tornou

ilegitima a preterição, razão pela qual acertou a

decisão singular quando a acolheu.

Não vejo, também, como violado, ou negado

vigencia ao disposto no art. 11 da Lei nº 6.683/79.

~° pedido da Ap~lada, como se ve da ini-

cial, abarca períodos anteriores e posteriores ao da

quele em que esteve com seus direitos politicos sus

pensos. E o art. 11 do mencionado diploma legal, por

sua redação, está a se referir ao perlodo em que

ocorreu a puniçao revolucionária.

Assim, nego provimento ao recurso da

União.

Relativamente ao apelo da Autora, dou

parcial provimento ao mesmo.
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Efetivamente, se reconhecidos como devi

dos os vencimentos, ilógico seria não considerar

como tempo de serviço federal, o periodo que, pela

decisão singular, foram considerados devidos os ven

.cimentos.

, -
O provimento e parcial em razao de que ,
,

no apelo, e pleiteado, como tempo de serviço fede-

ral, todo o periodo de afastamento, o que, a meu

sentir, alcança o decênio em que a Autora teve seus

direitos politicos suspensos.

Tal, no entanto, não tenho como possivel

exatamente pelos fundamentos invocados pela Autora

nas suas razões. O tempo de serviço público fede-
ral que deve ser computado ~ aquele em que a mesma

faz jus à percepção dos vencimentos.

,
Concluindo, voto para negar provimento a

ap~lação da União Federal e à remessa oficial e dar

parcial provimento ao ap o da Autora.

JUIZ ~-FALCAO, Relator

Exp. 3.091

Voto nº 2.865
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APELAÇÃO

•
PODERJUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERALDA 4' REGIÃO

CÍVEL Nº 90.04.25185-5/RS
RELATOR
APELANTE
APELADA
ADVOGADOS

APELADOS
REMETENTE

JUIZ PAIM FALCAO
UNIÃO FEDERAL
OLGA CAVALHEIRO ARAÚJO
JOSÉ CARLOS DUARTE
ALMIRO DO COUTO E SILVA E OUTROS
OS MESMOS
Juízo FEDERAL DA 101 VARA/RS

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. SUSPEN
SÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO.
1. Inaplicável ao caso o contido no art. 181 da Constitui
ção Federai de 1967, posto que a Autora foi preterida antes
de ter suspensos seus direitos politicos;
2. Também não houve violação ao art. 11 da Lei da Anistia,
visto abarcar,o pedido, periodos anteriores e posteriores ao
daquele em que a Autora esteve com seus direitos politicos
suspensos; ,
3. O tempo de serviço público federal a ser computados e a
quele em que foram considerados devidos os vencimentos;
4. Apelo da União Federal e Remessa de Oficio improvidos.

Apelo da Autora provido parcialmente.

A C Ó R DÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as
acima indicadas, decide a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo da União Federal e
à Remessa de Oficio e dar parcial provimento ao apelo da Autora, na
forma do Relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte in
tegrante do presente julgado.

Custas de lei.
Porto Alegre, RS, 25 fevereiro de 1992. (datado julgamento)

..../'
FALCÃO, Presidente e Relator
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. '-J n(\fu _. :~o Dr. Carlos Renan Kurtz, nasceu em 10.02.1937110 Município de Sant~.., (~:~ ;@..:::~ .

Maria, estando, portanto, com 64 anos de idade \"'>..,-~7
", ...........__

Realizou seus estudos de 1o e 2° graus na cidade de Santa Maria, onde

participou da diretoria de grêmios estudantis.

Em 1958, transfere-se para Montevidéu-Uruguay, é aprovado nas provas

para ingresso na Faculdade de Agronomia e passa a trabalhar no Consulado Brasileiro,

em Montevidéu, tendo como seu chefe direto o Poeta e Diplomata Vinícius de Moraes

(ANEXO A)

Em 1960, regressa ao Brasil e é aprovado no vestibular para a Faculdade

de Direito. Participa da diretoria do Diretório Acadêmico e em 1962 é eleito Presidente

da FEUSM (ANEXO B).

Em 1963 concorre a Vereador e recebe a maior votação da cidade. Na

Câmara Critica da Tribuna os excessos da revolução. (ANEXO C)

No ano de J 964 recebe convite do Departamento dos Estados Unidos

para visitar o país. Pouco dias antes da viagem é preso em sua residência no Ed.

Taperinha no Centro da Cidade. Ficou encarcerado por seis dias no Reg. Mallet e após

ser ouvido pelo Presidente do 1PM, Major Marcos de Jesus Pereira Porto, este

encaminha carta ao Major Leo Etchegoyen, Secretário de Segurança do Estado,

liberando sua ida aos Estados Unidos da América. (ANEXO D)

Em 1967, inscreve-se no concurso para Juiz Federal do Trabalho.

Comunica publicamente que não concorrerá a reeleição, praticamente fecha seu

escritório de advocacia, vende uma propriedade para custear as despesas com a

manutenção de sua família e para dedicar-se exclusivamente aos estudos retira-se para

uma chácara de propriedade de sua mãe no Município de Júlio de Castilhos. I

Seu esforço é recompensado. Consegue aprovação em 16° lugar.

(ANEXO E)
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~. (\\ zEm 1969 enquanto aguarda sua nomeação, assume o cargo de Secretti·;i(j:;.-......::Z'_;:~

de Município de Administração do Governo de Luis Alves Rolirn Sobrinho. (ANE~

F)

No exercício do cargo de Secretário do Município, recebe carta em

15.04.1969 do Dr. Gabriel Abott, Juiz do Trabalho, antecipando a proposta que seria

feita pelo Ministro Gama e Silva, através do Presidente e Vice do Tribunal do

Trabalho da 4«Região (ANEXO G)

Posteriormente o Dr. Renan Kurtz, recebe telefonema do Dr. Barata e

Silva, convocando-o a ir a Porto Alegre. Por ocasião da entrevista o Presidente Gama e

Silva transmite o recado do Ministro da Justiça Gama e Silva: "ou renuncia ao seu

direito de nomeação ou seria cassado". Este fato está relatado através dos seguintes

documentos: carta do Juiz Gabriel Abott, carta ao Gal. Edson de Figueiredo e

depoimento do Ex-Deputado Federal e Ex-Vice Governador João Gilberto Lucas

Coelho, que ajudou a redigir o documento e do Juiz do Tribunal do Trabalho da 4«

Região Dr. Carlos Alberto Robinson, testemunha direta dos acontecimentos da época,

além materias jornalísticas.

Em ]979, tendo filiado-se no MDB, com a perspectiva da nomeação,

lança uma nota a imprensa comunicando sua desfiliação face a incompatibilidade da

atividade política com o exercício da magistratura (ANEXO H).

lndeferido seu requerimento volta a atividade política, candidata-se e se

elege Dep. Estadual.

No mesmo ano, é eleito Presidente da Assembléia Legislativa do Rio

Grande do Sul (ANEXO I).

Começa lutar em favor da anistia política para os servidores estaduais

(civis, mulheres e ferroviários) atingidos pelos atos revolucionários. (ANEXO J)
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Através de ofício pede para ser nomeado Juiz Substituto

tempo Juiz Presidente de Junta (Al"fEXO L).

Neste período enfrenta a doença de sua filha. No período de

Novembro/84 a maio de 1986 ela é internada 9 vezes, ficando no hospital 184 dias. As

despesas com o tratamento, e a aquisição de antibióticos nos Estados Unidos, na

Inglaterra, etc são consideráveis (ANEXO M).

No dia 12 de fevereiro é nomeado Juiz Substituto (ANEXO N). Dia 18

do mesmo mês sua filha é internada novamente dando alta dia 19 de março. Sofre nova

internação dia 12 de maio. No dia 24 deste mês vem a falecer.

• O Dr. Renan Kurtz, atualmente exerce o cargo de Secretário do

Município de Santa Maria, onde reside. Não possui nenhuma aposentadoria conforme

comprova com certidão do lNSS, Fundo Estadual de Previdência. ..do Parlamentar

(FEPPA) e Coordenação de Seguridade Parlamentar (ex IPC) em Brasília. (ANEXO O)

Apesar de ser o principal responsável pelos procedimentos e leis que

fizeram do Rio Grande do Sul, o Estado pioneiro do processo de anistia aos servidores

estaduais, nunca requereu ou recebeu quaisquer benefícios ou indenizações referentes a

processos de anistia política.

tEm 2 de novembro de 1970, neste mesmo sitio é preso juntamente com ()

atual Prefeito de Porto Alegre TARSO GENRO, tendo ambos sido encarcerados 110

quartel do7 Rl em SantaMaria,

Segundo o Jornal Folha da Tarde de 5 de novembro de 1970 as prisões

foram explicadas pelo Governo Militar da seguinte forma "A medida de âmbito

nacional leve caráter preventivo objetivando impedir uma série de a/os terroristas

sequestros, assaltos, assassinatos ~ que estariam planejados em alguns pontos do

território nacional para comemorar o primeiro aniversário da morte de Carlos

Marighela, de acordo com os planos apreendidos pelas autoridades policiais em São

Paulo", (ANEXO P)

\
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Anos mais tarde, o então Deputado Renan Kurtz, pela Z" vez preSidente\.<!..:~---_f!t;;/
,,-

Assembléia, recebe em solenidade militar, o diploma outorgado pelo II! Exército,

através de seu comandante General Délio de Assis Monteiro o diploma e medalha de

COLABORADOS EMÉRITO do EXÉRCITO. (ANEXO QJ

ANEXO R - Certidões do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, relativa
a vida funcional dos Juízes com classificação inferior a Carlos Renan Kurtz e Olga
Cavalheiro Araújo.

POR ESTES ASSENTAMENTOS VERIFICA-SE QUE ESTER POTREMOLI
VIEIRA ROSA CLASSIFICADA EM 20° LUGAR, FOI PROMOVIDA A JUIZ
PRESIDENTE DE JUNTA EM 24 DE OUTUBRO DE 1979 E POR AJ'ITIGUTDADE
EM 25 DE MARÇO DE 1993 ao cargo de Juiz do Tribunal do Trabalho da 4a Região.

- Anexo decisão do STF que após 20 anos manda o Tribunal de
Justiça gaúcho nomear advogada como desembargadora.

ANEXO S - O Dr. Renan Kurtz, teve cinco encaminhamentos de nomeação,

sendo que em quatro deles chegou a ser elaborada a minuta de decreto:

1°Em 26 de Julho de 1969 pelo Ministro Gama e Silva, o mesmo que viria
cassar seu mandato (FIs. 27 e 29 - Proc. 56719 a 68);

2° Em 22 de Setembro o Ministro Ibraim Ab-Ackel não acolheu a sugestão

de encaminhamento da Exposição de Motivos DAJ n? 0317 de 14.08.80 e indefere as

nomeações de Carlos Renan Kurtz e Olga Cavalheiro Araújo (Fls. 190 - Const. Do

Processos 26.659/79 e 02348/80);

3° Em 1982 novo encaminhamento, com elaboração do ato de nomeação

desta vez indeferido pelo Presidente Figueiredo (Fls. 192 a 195 _. Processo M. 1.

17.152/81, tendo como apensos os n'" 56719-N68 e 26.652/79);

4° Em 1985, o Ministro Lira encaminha minuta de decreto de nomeação,

nomeando Carlos Renan Kurtz e Olga Cavalheiro Araújo, com Efeito a Rartir de Maio

de 1968 (Processos M.l nOs 56719 a 68);

Finalmente em 10 de Fevereiro de 1986, o Dr. Carlos Renan Kurtz, no

dia de seu aniversário, recebe como presente grego sua nomeação para Juiz Substituto,

sem nenhuma menção a direitos pretéritos.

ANEXO T - retrospectiva parcial da luta da nomeação para Juiz do
Trabalho
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ANEXO A

- Texto publicado no Boletim da Associação dos
Diplomatas Brasileiros. Ano IX nO 39 janjfevjmarjabril
2001.

- Carta do Cônsul Geral do Brasil no Uruguai
informando que recebeu o telegrama no qual Renan Kurtz
pede demissão de seu cargo no Consulado en 1
Montevidéu.
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Um esranceiro uruguaio como cunha
do, a compra de urna ,:'Ire,l rura] em Rivera,
além de outros íatores. fizeram COI)Ique eu
resolvesse estudar <JgrOI)()lllid em MOlltevi
déu. Par" tanto tive qU(-~íélzer urna espécie
de vestibular em eSJJ~IlIl()1. Consegui apro
vação, Desde aquela éPOC<l, 40 anos atrás.
formei minha convicção - fortalecida recen
temente com a experiêncin de secretário cio
tv\ercosul do governo do Estado do Rio Cran
de cio Sul - ele que ,1 integração. se depen

desse dJS peSSO(_15,elos ci
dadãos, jj seria urna reali
dade, lnfelizrnente. v buro
cracia há décadas vem ;-t1rJ
palhanrlo esse sentimento
de un idade.
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Para custear minha es
!JelJ em Montevidéu con
segui emprego no ConslI
léldo cio Bri.1sil, como ser
vellte, C,-lIlhavd LUC) pesos
por mês, exatdmel1le () va
ior que eu pagdv<Jpur um
quarto no Convento ele
Francisc;mus, IItI rlld C,l
nelol1es entre C\lé1reinl e

Ibicui, E foi !'lU COllslIll1do que cUl1heci
Vinícius eleMoré1es, nosso cônsul-Jc.ljul1tu,

Os funciol1árim ,1c.1orl1Vdl1'1() Vinícius,
j<:'lnaquela épucél 1I11lélfigul',l !JojJul'lr no
Uruguai, notorieclJcle fortalecida pelél vit()I'iél
em Cannes d(, frlme "Orfeu do Cal'l1,)Vi:ll", As
músicas do filmE.' tOl;aV(llll 11<lSróclios, (llI(~
freqUentemelllE:' cunvidavJI11 Vil1ícius pé1r;_]
conceder entrevi stas, 1:.1e sel1'i)re ut i Ii /.:;1V,l l~S

ses espé1çoSpé1l'éldivulgLlr nusso pdis, qllt~ ek
amava télnto, Vinícius clizid,que o hé1l1ZU lJue
levavél os negros ,I jogé1relll-<;e nu In;;r dos
Ilavios negreiros acompLlllh,lV(l os hrdsiieir()s
quando no exterior e era Illuito C0l11ll111<l(JS
nossos diplolllatas él ~;élUd,l(lecio l3r,lsil,

No Consulado, féJzi,l 11,1 verc!l1d(-:() pl1
pel de nosso embaixaclor, Todé:1S,IS l.)e~,SUéIS
ligéldas aó setor ,lrtístil'o-clIlturtll pro( 1I1dVelllI
Vinícius, que 0<' re(l:bi,l <;~~dl!llt()dI' IJ(JticidS
cio f-';lgO, Além de 1)(_'rs()llalicl;ld~~...dp tlJr!,1S

Vinicius sendo cJiplomado
em OxlorcL

e.

,IS l11éllizese de outros países. tive a honra ele
sei' apresentado ê.l L)Jlva ele Oliveira, Jorge
Couiart. Elizete Cardoso, Nora Nei, Heriberto
MZlI'tins, entre outros,

As vezes, paro completar companhias,
ele ligavJ para meu convento, usando seus
diminutivos: "vamos dar uma voltinha, põe
uma roupinha, vamos tornar urna bebidinha",
etc. E lá ia eu, contente da vida, fazer boémia
de grJça, conviver com gente bonita, COIll
plicado era o regressü: J partir das clez da
noite, era proibida a entrada na minha pen
são-convento. Para regressar, usava urna cha
ve falsa, do acesso dos fundos ela Igreja, Eu
tinha que passar pelo Cerniíério dos Padres,
subir por um cano até o primeiro anelar, carni ..
nhar por Um corredor escuro, etc. Ou seja, para
lazer boémia com Vinícius, n50 se podia ter
medo de alma de (JulIO Inundo e precisava-se
Sl:!1qUélS(:um illpinislél, Mas a companhia do
Vinfcius jUSlificélVi1eSSélverclclc1eirélIllaratona:
(::1'<.1 ,degre, inteligente, sensível. .. Um amigo e
1I1ncheíe pJr(J ninguém botar clefeito!

Embora servente elo ConsulLlc!o - sem
,nUllca ter chegado depois ela hora no serv!
(;(l, chalnilllc!o, !lU horário ele e)<pediente,
meu chefe Vinícius ele "Senhur Cônsul", sob
seus protestos -, au pedir demissão, recebi
Ullltl (',11[,1cio cônsul-geral Felipe de Santa
Cruz C.;uim<lr5es,que gUélrdo<'ltéhoje, na qual
dgr;ld(_~ce'l1"collS1Jnte e elecidiclJ coiélbora
<Jiu pn:st<ldél, na qUJI VOSS<'lSenhoria sem
prl: se h()uv~~exempll1rmente",

Ficou para '-1 ()pini50 jll:lbliCJ ,1 imagem
d(l Villíc:ills Jpreciddor ele uísque, cio COIll
p()sitor, do poetJ que trtlllscelldeu () fUilCio
Iléírio l)l'lblico, Eu () conheci por um período
<urt(): Llln ,1110, M;lS bL1:,iOll1)<1!'() testemunha!'
Sl~ll /cl() C()111 <lSDhrigélç'ões consulJres, SU<l
C(Jlllrélriec.lélclequ,lIldo os jOrl1Jis publicavélli1
llotíci;lS qll~~ele cUl1sicler<Jvaincorrelas, com
reld.\~<l()(l() I3rilsil, l' i.l lll<:lneir,l c'-lvalheirescél
l ()Il~ que ~,IE' recebié.l no exterior nossos
c ()1111) ( 1t r i () I,1 S.

RÇll<l11 f(ur(7
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Ilffio. Senhor
Carlos Renan Kurtz
Rua Silva Jardim 1994
Santa ~aria - R.G. SUL

Tenho o prazer de acusar reoebimento do seu

I .tele grama, de 24 de maio último, pelo qual Voss a 3enhori a
._ . d' - d . , ....• n6 comum.ca sua ec i aac 6 r e nunci ar' as f'unÇJ6S que ocupava

•.?1esta .l: 6par ti çâo consuLa r.:z. Ao d:'Ls})ensá-lo daque las 'f unçõe s, a partir de

e.t_ó do oorr en t.e , é-me grato agradecer-lhe a const ant.e e dedi•~ada colaboração pr es teúa , na qual Vossa Senhoria sempre se• •

Ihouve 6xemplarffi6nte.•• Apr ovoí t o a opor t.uní.dade par a apresentar os

•~~estos
••••••••••••••••

I

I

I
I

I
I

I

da estima e cons í.deraçâo com que me subscrevo

Felippe Cruz
rt,

Guillla tae s

Cônsul Geral
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ANEXOB

- Matéria publicada no Jornal A Cidade em 09 de
outubro de 1961.

- Matéria publicada no jornal da FEUSMem 1962.
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• ' " ,. t..' .' r" I~• "tr3ií1an. tio €A, d. F.t:,pltld. d D~~l) _f! lae~t.-'
• '·do P&J~ .~aáti,tl, Rpr;~.~~~lll{.S' '~~ ,aJ.u)lg·. dll.1 ~
: ~'.ta,~~éd~~~'S.~p~rlO.teS it1~_fi1tQbt~lda :aSM.; ,;e a'G8dê-
• !Di;c:o e.dOl- a,pllO ~r_ fgi.~l~i!q.,8. ~~)Ü!lt..St!mapl
• p1"e~da'eDte ,lia ~~ \tI fl<(J~~~,ã'D~d~l~ ~d"ll'ftl d .Uni-
: Y~Jiii, ,a~.'d~. ~~J' Natia.. ~, ,
• ·e •.~ajt.iFo ear}~,ll:e~a~ll{(rú~.~."'~V~I: '.']~ tia
• 1ilc~].. trtt a~e,DJj~~~-t'~~nl[7IUG~"pttft~jli ~:BUiM
: ÊO:1Y~~.Da9Ja.t~~.~~ 1__ ,~)111~eeplp..~.fro da chapa,
• _ ~.tlê.mi'dQ ,Me.dr ft.mQâ~ ia f.~~ld.de d, P~tmâ~.,
• .le-lho .1"l.~"f~jideMe:~
• ,A ln~ qQ ,. 'Bil~, tlr.erâlJtjJ ~ ,ai. ~ CO.'~
: tlt~id4 .-ptt'QlS allHlGB Jlas PacuWadu de Me'WG~ .:'Ikr-
• mâoCi~:'DfI~ .gt., ~~ . .,.,.... , Cif.n.• .P~Ifdt_
• fi E~~n,jmj(â.8e Sa~afa~.é.m. ..· " ~ ~~~~--~~--~~~•••••••••
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••••••••••••.I~----~--------------------
:Tese da FEUSJV!aprovada
:~o Seminário de Assistência
• Realizou-se também na Guanaba
.ra .. o 1.0 Seminário Nacional de Assis
'.têuda CniversjtárÍa de II a t 7 de Ie
,.:vereiro deste ano.
'. _ . t{t:lrtc~entandn O~. e.studante~ rIa
.LnlyerSldade local, partJclparanl deste
· Seminário o académico Rcnan l\ ur tz .
• rtn:~sidente da T~Rl;S\..J, e o af~:Hlt'n1ir~(l
.CesaT de Souza, Secretário de Assis ..

IIetéueia desta EnHdc1.de.· Os trabalhos
.fO!anl de~envl?l:í~los por quatro Com is
.soes 385JJT1 di vididas:

• Comissão .A- Levantamento SÓ~
.ci_econôlnico de estudante hrasileiru
• • Comissão n - Assistência Cultu ..
.ra).

•••••••••••••••

Comissão C - ..Assistência Básica.
Comissão D - Livro Didático .
.A FEUS1\1 "participou do Comis

são de Assistência Básica, cujo terná
no foi o seguiíl~~

~- 'Pülkliriicas:
2 - Restaurantes:
~ -- Casas de Estudantes:
, ,,~,--- Ceoperativas, Banr:o de Assis

téncia ('lOS Estudantes. Empréstimos'
atrav~std"(~Caixas Económicas .

.A/F eder~f;ãQ local fez fluestão de
trabalhar nesta Comissüo já que o te
mario era de grande importáncia para
OS universitários IDeais. F,gi aprovada
na oeasião ...._-por unanimidade - uma
tese do acadêmico Cf'~sar de Souza.
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ANEXO C

- Atestado constatando que Carlos Renan Kurtz foi
vereador no período de 1963 a 1967.
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CÂMARA DE VEREADORES

SANTA MARIA - RGS.

A T E S T A D o

ATESTAMOS, para os devidos fins e a pedido da parte interessada que,
revendo os arquivos da Camara de Vereadores constatamos que o Dr. _
CARLOS RENAN KURTZ foi vereador eleito no ano de 1963, tendo conclu~
do seu mandato no ano de 1967, sendo o que nos cabia atestar, e, por
ser verdade, dato e assino o presente em Santa Maria, aos vinte e
dois dias do mes
(22.03.1976).

e seis-
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ANEXO D

Carta do Consulado Americano informando que
Carlos Renan Kurtz foi convidado para participar de
uma viagem de estudos e observações aos Estados
Unidos da América.

- Carta do Major Marcos Jesus Pereira Porto solicitando
ao Major Leo Etchegoyen, Secretário de Segurança do
estado, liberação de sua ida aos Estados Unidos da
América.

- Reportagem publicada no jornal Farm e Ranch em 19
de julho de 1964 .

- Foto da delegação do Brasil nos Estados Unidos da
América
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.ia des~a da viag-em_ e a I:lallutençãodo gI'UP9dur~te a estad±a
e;O i se· cr:'l' tl'l pgr conta do Depart~~iflt0 áe E~tado.•
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- Matéria Publicada no Jornal A Razão em 14 de
setembro de 1968.

ANEXO E
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'. ' :ltt segunda turma da F'' .I..~polstl<.: vatiÔs <U$$ na npmeáção prete~ua, ei~ ~o,c~id.o P9t ü1lruiimida -oulad de DireH(:j da nos
'.mu{ Fcde;ai, regte'lSÓu "'que 'í~ nó~oS' setê . de "do 7rihtmal'l-~1e.n.o~cu s' e,' . ~ ___.JW9 Q.~,SniHl(:~~!l,; o ,jqi7.eS,' CO~ ,~Jassi1iel\~9 seja ,cpm a 1$\4""úGmilosi. -,S!M.~~Mã..""-"' __~~-C"_s . R~'natl Kurtz. iuferi9! n~ eonqúrso.·' ção .toml,~ 15, Wnistro.::l. ,
• B'r.;.silifi'() <1lc;r.h~ldo: ' COlll .~,~. dêelsão, ião-
_',O$.)q,Q, c;; ~vàtef\clo{" . ,M.t,T0lJL\' ,NOVA;: -foge;~.ja pubÚ~do e, rea
~tamar1él'lge. .ll-çompa· pecttVei acord.!o nó Diárh1
í.n p,.!s~~ali11í'.h1:ê't;) ~l}an c::; mandade de" segt1.1'1ln· Oficial. th tr}~!ilo,í) cr,
e'la, .rl~ ~egUflUlQ~,,~ue. ~:;;~tiU.\l mt\Wtia ..ae- C':tt!os Reunn Kuxlztmna.---
i.n.\l>eft11u c~nt:rá17·Gtiv~. .. va nQ' Snp'l'4!Íl:I~:,}n~l;Int\l ré 1>')SSA no ($1'gO de JIJ.i;>;

li'~d~t1Ii.qUi} i'itlUl'Otl l"edernl, eiS ri~ _'P.!;f~ fQI (lO: ·l"n.{Í>allio do Tir'bUnaJenn autotidaf.!:e ~a~q:ra~ ,e 'prUneiro caso" St~gkt(,,; Regional da 4u. Regib

"

.r MO, r.et-S1~oObed.cCldo' com c a.'i CArnCtel'fstica.s qu~ tem :;ecle em 'P(r.r~~
Ol'd(:J'ii <t~ clhs~r1'i'Caciio ' ®e o. reVestiati'í, ' A1eg:r~.·

,. .coneurs:o, il~ D..QrPe~ É ll1a.Js um, saÁ~rl.'.éS «0$ llÜ\'OS, .lui7..ea.(Lo () mnrittádo $e segur~n· pnse qUtI as.~t1mep(>sição
I
'!hbaJho dO T,RT da 4a. ÇQ fo1 jUlgildo .Pêlo~ Si''F Qe d~Wl na magistra,
.gii!O. Gm:r'l~ ~ .,a'tR.'l' o em Sessãn matIZada dia 1.ut",cl t:iag.ran(le;rl.~o.O D:r.
..... .Renan Kuni tevf\;..._:s:_u:_ll.......·._"--..:.;ll~f_;e:.;;;m:.:...::B::..:.t...t}S;;;;.í;.:.:lí:.:.::à:...:.::Jte:;,:.n:.;;d~o_::õJ.:.;:ir~h.;..1.......-'-- __ Ren-...._3"""n __ .....1'{_u__rt__z:_I_o_n_r_lo...;:u_;SU-:.......•I.••••
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ANEXOF
,."W

o" t~
' ..

- Decreto que nomeia Carlos Renan Kurtz como
Secretário do Município de Administração em 1969,
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'l"t{E'FE{WRA l'riUN;}:CIfl~ DF. SANTA MABM
SECRR'Flilt!A MUNlCrP OE,. !U:>~lINISl.'RllÇ~Q

DlItET0R1A DO ~EDlENTE E -)6 P~L

* Nat.~At ~ sei C,.~iU.¬ ffS:rum~
K"J5!nZ.*

o P~lT:0 MUNíl'C1P~ DE SAlF'~ M~R]A6 usando

das atri1?.nu,;ões que lhe sãt;) CORferü{6:9 em Lei NO}rlE]A" a pª-r

tir. d$ 10 ã-e fev~reitQ -dê GOffente ain'O, o Bel. GARmS ru!iNANj.
KUinz--, pa'xa o c:arg:,ade secFetáFiO Ml;n.jl~ipal de A~~stra<;.ã0t

de:;v-end~ &Tc,ebe1V os ~~1.l1u~ntos fixáMS em Leio.

aabt:aetEP do P~e~-e:tt{)Mtmi_,i.~ip&l, em Sànt~ It
MatV:ila, aos dez (10) dias d~ mas l:iQ fl~.v:g~e»;oàç an.0 de m"fl li
noveeen'tlo-'S e ses>s&nts e ne~ {l~) ~

I.I.~--~~--'------------------~~--------~--------
•••
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- Matéria publicada no jornal O Expresso em IOde julho
de 1979.

ANEXO G

Carta do Juiz do Trabalho Dr. Gabriel Silveira
Abbott antecipando o ultimato que seria feito pelo
Ministro da Justiça Gama e Silva através do presidente
e vice-presidente do tribunal Regional na 4a Região.

- Carta autenticada em cartório e transcrita no Cartório
de Registras Especiais.

- Carlos Renan Kurtz encaminha ao General Edson
Figueiredo, Comandante da 3a Divisão do Exército
comunicando o ultimato do Ministro da Justiça Gama e
Silva e tecendo considerações sobre o mesmo assunto.

Declaração do ex-deputado Federal e ex-vire
governador João Gilberto Lucas Coelho. Idem sobre o
mesmo assunto declaração do Dr. Carlos Alberto
Robinson atualmente Juiz do Tribunal do Trabalho ern
Porto Alegre.

Matéria publicada no jornal Zero Hora em 1979.
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CARTÓRIO NEUMANN

A Firma supra é autêntica e foi lançada em nossa presença pelo próprio

sr. Dr- •.. Gabr.iel ~il.v.eLhbQ.~t cuja Identidade reconhecerno s-

ABONADORES { ~tli~/= ···..·· ··(/
SANTA CRUZ~O' . ..Abri.l de 197 ..a

, , >
'~~Ubrlca do encarregado ~-:' :

:~ .. -_-----._.-__
SERVIÇO NOTARIAL lRENTiN

Certifico e porto per fá que a pre
sente cópia xerográüce e cxtrato fiel
do original lavr:edo I er qutvado em
No1as dp.ste T8~lion8to.

Santa C~u! do ~ul. 1 8 OU 1 2001
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
(OFÍCIO DOS REGLSTROS ESPECIAIS)

Títulos e Documentos - Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos
Tabelião e Registrador: PAULO ODILON XISTO

Substitutos: REGINALDO SlL VA BECKER
M!RIA INEZ ROSSATO VIANA

ESTADODO RIOGRANDEDO SUL GLAClR MARIA XISTO
PODER JUDICIÁRIO Rua Venâncio Aires. 2199 Esq. Dr. Panialeão - Ed Aymara - CEI' 97010-005

CÚlV!.ARCADE SANTA MARIA·BRASIL ex.POSTAL 393 - FONES (055) 222-7533 e 222-7937

CERTIDÃO

GLACIR MARIA XISTO, Registradora
Substituta dos Registros Especiais, da
Comarca de Santa Maria RS, em razão
do seu cargo, *-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*

C E R T I F I C A, a pedido de parte interessada, que revendo o Livro "B n"

79" de REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E OUTROS

PAPÉIS, em suas folhas "136" (cento e trinta e seis), encontrou o ato ora solicitado

por" certidão, cujo inteiro teor é o seguinte: "ANO de 2001. PROTOCOLADO E

REGISTRADO EM MICROFILME SOB N° 57.542. MÊS: NOV. - DiA: 08.

REGISTRO DE UMA CARTA, em que são intervenientes: GABRIEL

SILVEIRA ABBOTT e CARLOS RENAN KURTZ. Apresentada para registro

por: CARLOS RENAN KURTZ. O documento que ora se registra é datilografado

e constante de uma (1) folha de papel especial, por cópia xerox autenticado, em

.'uma (1) via do teor seguinte: Pôrto Alegre, 15/4/969 - Meu caro Renan -

:Conforme te prometí, estou mandando esta através da Heliete, para informar-te de

meu entendimento com o Dr. Barata. - Hoje à tarde, estive em seu gabinete, onde

também se encontrava o Dr. Peri Saraiva, para obter a confirmação da alternativa

de que falámos. - Segundo me afirmou, o chefe de gabinete do Ministro Gama e

Silva, Dr. Paulo Vieira, no decorrer do mês de janeiro, quando ele Dr. Barata

esteve no Rio, sugeriu que tu e Dra. Olga desistissem do concurso e conseqüente

nomeação, a fim de evitar uma atitude mais drástica por parte do Govêmo. Não

esclareceu o indigitado dr. Paulo Vieira qual seria a dita atitude, mas nós bem

devemos imaginá-Ia. - O assunto foi por nós tratado em caráter bastante informal

e sem qualquer resquício de reserva. Tive mesmo a oportunidade de dizer ao Dr.

Barata que debatêramos o caso, discutindo as diversas hipóteses inclusive dei-lhe
R, .•

I
Oficio dos Registres Especiais I

SANTA MARIA- RS
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conhecimento de que a 3a. D.L, por intermédio do General Edson Figueiredo ou

por sua determinação, mandara ao S.N.!., em Brasília, informes, senão lisonjeiros,

pelo menos corretos a teu respeito. - Imaginámos que seria de bom alvitre tua

vinda aquí, na próxima Sexta feira, para "clarear a boca do baralho. Considero da

máxima importância tua presença para que o caso tenha um deslinde final. - O

assunto, evidentemente, será tratado com superioridade e independência. -

Lembro-te que a inauguração das novas instalações do Tribunal será sexta feira à

tarde. - Como a Heliete só deverá voltar nesse dia, peço-te que me avises da tua

decisão. - Com os meus respeitos a Da. Shirlei e carinhos às crianças, abraça-te o

amigo. (as.) uma assinatura ilegível. Em sinetes: "2° TABEUONATO -

AUTENTICAÇÃO - Reconheço a autenticidade da presente fotocópia, a qual

confere com o original que me foi apresentado neste ato. Dou fé. EM

TESTEMUNHO (sinal público) DA VERDADE Santa Maria, 19 JUN 1975 (as.)

Leda Mautone - Leda Mautone Escrevente Autorizada". "CARLOS OLYNTO

SEFFRIN - TABELIÃO - Bel. Paulo Eurides Ferreira Seffrin 2° Oficial Ajudante

- LEOA MAUTONE Escrevente Autorizada - SANTA MARIA - RIO

GRANDE DO SUL. NADA MAIS CONSTAVA na CARTA aqui registrada. O

documento acima transcrito não contém emendas, rasuras, nem entrelinhas.

MIRIA INEZ ROSSATO VIANA, Registradora Substituta dos Registros

Especiais, digitou, conferiu e consertou com o original, achou conforme,

subscreve e assina. Santa Maria, 08 de novembro de 2001. (as.) MIRIA

IN~il ROSSATO VIANA. NADA MAIS CONSTAVA. Extraída por certidão

aos IdoAe (12) dias dõ Imês )é novembro de dois mil e um (2001).
J 1/ \.AA."'-"-".AA:V\._/'---{ GLACIR MARIA XISTO - REGISTRADORA

~ STITUTA DOS REGISTROS ESPECIAIS, mandou digitar, subscreve e

as~ a em público e raso.

Santa Maria, 12de novembro de 2001.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SERVIÇQ NOTARIAL E REGISTRAL

(OFÍCIO DOS REGISTROS ESPECIAIS)
Títulos e Documentos - Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos

Tabelião e Registrador: PAULO ODILON XISTO
Substitutos: REGINALDO SIL VA BECKER

MIRIA fNEZ ROSSATO VIANA ~
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GLACIR MARIA XISTO

PODER JUDICIÁRIO Rua Venâncio Aires. 2199 Esq. Dr. Pantalcão - Ed Aymara - CEI' 97010-005
COMARCA DE SANTA MARIA-BRASIL ex.POSTAL 393 - FONES (055) 222-7533 e 222-7937

EM TESTEMUN~

GLACIR S ro - REGISTRADORA SUI3STlTUT A DOS REGISTROS

A S DA COrviARCA DE SANTA MARIA - RS.-

o't 1>.RlAL E li
cP ~\)~\\lGISTROS fspf~1.s

~~ . <\\~ ~4'/ l'",~ ~'\) <V' ~r
()j '" TAOEUAO E REGISTRADOR: . V

PAULO ODILON XISTO
SUBSTITUTOS:

REGINALDO BECKER - MIRIA INEZ R. VIANA
GLACIR MARIA XIS10

-S' RUA VENÂNCIOAIRES.2199 ~
-<ll\. FONES,(0:'>51222·7533 ....0

. v']- 222.7937 ""'? y
-4 "-'1 ~ v

.l\RIA - RS
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SERVIÇO NOTARIAL li n.EGlSTIUL
)

(OFICIO DOS REGISTROS ESPECIAIS)
Títulos e Documentos - Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos

Tabelião e Registrador: PAULO ODILON XISTO
Substitutos: REG1NALDO SllYA BIXKER

MIR!A INHZ IWSSATO VIANA
ESTAf)() DO RIOGRANDT:DO SUl. GIACIR MAl?IA XIS/'O

PODER JUDICIÁRIO Rua Venâncio Aires, 2199 Esq. Dr. Pantalcão - Ed Aymara - CEP 9701U-OU5
COMARCA DE SANTA MARIA-IJRASIL ex POSTAL 393 - FONES (055) 222-7533 c 222-7937

-CERTIDAO

MLRIA INEZ ROSSATO VIANA,
Registrador(a) Substituto(a) dos
Registros Especiais, da Comarca de
Santa Maria RS, em razão do seu
cargo,·_·_·_·_·_·_·_~_·_*_·_*_·_·_·

C E R T I F I C A, a pedido de parte interessada, que revendo o Livro "G n°

08" de REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E OUTROS

PAPÉIS, em suas folhas "042" (quarenta e dois), encontrou o ato ora solicitado

por certidão, cujo inteiro teor é o seguinte: N° DE ORDEM 2.127. MÊS OUT -

DIA 17 - ANO 2001. ****.*.** •.* •.**"'**'*.**"'*."'*'*'*******'*
'" • '" '" * '" '" '" '" '" • '" ••••••••••••• '" '" '" ••• '•• '" • '" '" '" '" •• * ••

'" '" '" ....'" '" '" '" .'" '" '" '" '" '" .'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"
R~GISTRODE UM OFíCIO, em que são intervenientes: CAIILO:_)

RENANKURTZe EDSONDE FIGtJErIlE'DOoPro t oco Lado e lllicrofil-':

,rnado sob nº 57.300, às 11:00 horas de ho je, no livro de Pr-c

\,tocolo "A ng 06"0 Apresentado par-a registro por: C,ULLOSRE

NANKURTZo O documento q_ue ora se re g í atr-a é da trí.Logr-af'ad o,

tinta preta e constante de três (03) folhas de papel pardo,

em uma (01) via, sendo que a primeira folha es tá da tilogra-
I' .

fada e as demais são cópias carbónadas, do teor seguinte: I

Santa Maria, 7 de junho de '1969 Exmo 3r Gal Edson de Figuei

redo DD Comandante da 3 g ( al,o:arif:lllJo "3" ee trá emendad o) DI
Nesta Cidade Senhor General:. Entendemos ser nosso dever'

comunicar a V. Exª., na qualidade de Chefe da guarll.:!_ção fe

deral des,ta Região e responsável pela ordem e segurança PÉ.
I:

bl f ca , que, chamado pelo Exmo Sr Presidente do 'l'ril.mnal

Regional do Trabalho da 4a Região Dr Carlos Alberto Barata

Oficio dos Registres Especiais
SANTA MARIA - RS
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Silv~" estivemos se xtac fe í ra últim'a na capital do Estado •.:

Nesta oportunidade, recebido (a letra "i" desta palavra ..

e$tá emendada) pelo Senhor PI~sidente daquele Tribunale na

presença do Dr Peri Saraiva, vice presidente do TRT, fo--,
mos informado que o Dr paulo Silveira, Chefe do Gabinete '

d
do Senhor Ministro da Justiça e outro assessor daquele Mi':

nistério, cujo nome não recordamos (a letra "e" desta pal!:
I :

vra ~stá emend~da) 'no momento, pediram ao Dr·Barata Silva'

que nos transmi tisse o seguinte re cado i "Q"ueseria dado õ

prazo de dez (10) dias, a oont ar do dia dois do corrente '
I ", •

mês, para que apre se n tás semoa, por escri to, of{cio desis-':

tindo de nossa nomeação para Ju.iz Substi tu to, sob pena de,- ~

não o fazendo, ser efetivada a suspensão de nossos direi-':

tos poLf t'í cos pelo espaço de dez (10) anos. ti U1anifes'tamos'

na o;ortunidade, ao Sr ~residente do TRTque, ántecipada-~

mente, assegurávamos nossa decisão de não renunc í ar ao di

rei to à nomeação , mas, que antes de oficializar 'cosa posi-

ção queríamõs previamente consqltar a nossa espôsa, com

quem'devemos compartilhar as oonaequeno í as da ati tudeo Col1

forme é do conhecimento de Vo Ex!}., em concurso aberto pe

lo Tribunal do 'I'r-aba.Lho , para o pree nchimen to de 19 vagas'

entã~ existentes para Juízes Substituto8, fomos aprovado G

classificado em l6Q lugar, confonne cons ta da publi oaçâ.o ,~.

ofioial (esta palavra está emendada) doe resultados dos '

exames efetivados em junho de 19670 Em10.7067, o Sr Pre-':

sidente do Tribunal, encaminhou o pedido de nomeação de

todos os classificados, em número de 19, conforme certidãô

que juntam~s à' pre~~enteo .Entre tanto, as nomeações procede-,

ram-se em duas' etapas. 'Na primeira; em'24010o67,' foram' no
meados oS clas~ificados nos 14 primeiros lugares, enquanto

que na segunda etapa, forum nomeados os classificados en-

tre l4º e 24º lueareso NeHta oportunidade, foram preteri--
.1

,
;.!t'
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••••••• nomeação e, d.eade essa data temos prejuizo na vida profiss1

• onal , ;;tlém de terem sido preenchidas as vag ao nos Luga.re e ~

• onde devíamos ser dee í.gnado , Hoje, as vagas existentes são"

• no Estado de Santa Catarina, segundo fomos Lnformado , É fa:
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
(OFiCIO DOS REGISTROS ESPECIAIS)

Títulos e Documentos - Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos

Tabelião e Registrador: PAULO ODILON XISTO
Substitutos:I?I:GINAU)() ,<';I/,IIA/3I:CKhR

MIRIA INI:Z I?OSSATOVIANA
E'iTADO DO RIO ciust»: /)0 SUl. (i/AO I? MA !?IA X/,)70

PODER JUDICLÁRIO RuaVenâncio Aires. 2199 Esq.Dr. Panralcão- EdAyl11ara·CEI' 97010·005
COMARCA DE SANTA MARIA-BRASil. CX.POSTAI. 393 - FONES (055) 222·7533 c 222·7937

0.08 Os candidatos colocados em 16º, 182 e 212 Lugar-, No

verso vê-se datilografado: DECLAHOQUE O TEX1'ODO PHESENTEI

DOCUMENTO.B DE l\lINllA AUTOillA, TENDO SIDO Il..EDIGIDOEM ~

07/06/1969 E ENTlillGUE AODE3TIN;tT,(m O NAbUESlr1/t ÉPOCAo San':

ta li'la~a, 15 de outubro de 20010 CARLOS IillNANKUfiTZ (assi-_

nado) uma assinatura ilegívelo (FLSo 02) Juntamente com' .:
':'outrél colega, colocada, no 182 Lugar, impe tramas mandado 1

'de segurança, sendo concedida a ordem por unanimidade do_~
EgrégiO Supremo Tribunal Federal, com Tribunal Pleno (15 mj

nistros), em sessão de 11.9.68. No Diário Oficial da União,

do dia 11.3.69, o Exmo Sr Presidente da República, Mare chaj

Artur da Costa e Silv0-, recebendo a comunicação da decisão'

io Supremo Tribunal, através de Ofício daquela Egrégia I,
Côrte, exarou no (a letra "n " de a ta palavra está emendada)'

próprio ofício o seguihte despacho: "Cumpra-se". Autori z ou ;

pois, o Exmo Sr Chefe da Nação, que o Mí rrí o té r-i o da JustiçE

Lavrasse o deoreto de nome aç ão , Senhor Gene r-a.L Ao ser aber

to o concurso público, Lns cre vêmo-nos junto a outros 118 '

~andidatoso Estudamos em média 14 horas por dia, durwlte sé

te meses. Para tanto, praticamente abandonamoD nosso escTÍ

tTio de advocacia e, para que pudéssemos manter a fam1lia, I

vendemos uma propriedade que possuíamos o Nossa inscrição ~

foi ace í ta pelo Tribunal, respeitável órgão do Poder Judi-':

cf ár-í o Pede r-al, Nossa aprovação e o direi to à nomeação, f'o.,

ram reconhecidos pelo próprio Tribunal e, posteriormente, I

pelo Supremo Tribunal Federal, em ouja composição estavam 1

os senhores ~linistros nomeados ~epois de 1964. Desde junho (

esta palavra es tá rasurada) de 1967, e e turnos esperando a

~I
I 'I
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I',

• 'I
magistratura, por causa da atividade políti?a.qu~ t~vemosoA

prevalecer ~sse cri tério, os ilustres deputados e conheci-

dos polítiCOS nomeados pelo Gove rno para o S1;lpremoTribunal

Federal e outras Côrtes ou para. a Justiça F~deral, deveriam

como magistrados, defender os interêsses de ~gremiações pa!

tidárias ou dp próprio Govêrno, e verificamos, ao contráric
, - , d fque agem com inatacavel correçao no exerc~cio e suas un--

ções. Não foi na condição de Juiz do ~rabalho.que partici~

mos de ativjdades políticas. Uma vez investido nessa condi

ção, saberemos agir com a isençã? de ânimo e imparcialidade

que a Justiça requer. Outrossim, não, compreendemos como se

pode colocar a uma pessoa a alternativa renunciar à nomea-

ção para Juiz ou ter os DiI~itos políticos suspensos. Isso'

faz parecer que acei t ando o direi to que temos à nomeação

para Juiz, criam-se razões para justificar a suspensão doa'

direi tos políticos; renunciando 11quele direi to, dosapu.roceré

as razões para perder os d í re í tos poI'ítdcon, o que não é '
mui to lógi 000 No verso vê-se du t í Log r-af'ado rDEGLAHO QUE O

TEXTO DO PRESENTE DOCUIVlEHTO_g DE rUNHA AU'l'OIUA,TENDO SID01

REDIGIDO EM 07/06/1969 E EN'I'HEGUEAO DES'rINATJ{mO NA MESMA

~'POaA~ Santa Maria, 15 de outubro' de' 20010CARLOS RENAN .

KURTZ (Msinado) uma assinatura ilegíveL (FLS.OJ) Esta mi~

siva teve apenas a finalidade de colocar V.Exª ao par de t~

dos êsses fatos, porque sabemos das repercussões pessoais e

sociais dos acontecimentos e desejamos mantcr o Exmo Sr Ge

neral, na condição de autoridade responsável pela seguran

ça pública e ordem, oonhecedor de'nossa atitude e partici-

paçãoo Como membro do Poder PtibLí oo, que recentemente vinha

mos sendo na condição de Secretário do MUnicípiO, acredita

mos ter dado provas de saber precisamente a nossa responsa

bilidade na manutenção da Unidade do Povo e na busoa dos

oamiru10s do Desenvolvimento dêste Brasil, mesmo na condiçãô

••••••••••••••••••_.
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SEI~VIÇONOTARIAL E REGISTRAL ~ ~,..~;.,
(OFICIO DOS REGIS1,,~OS ESPECI~I.S) -~~, __./

Títulos e Documentos - Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos '9S-REG;·t-s-
Tabelião e Registrador: PAULO ODILON XlSTO <:;;'<,;_,,- o

Substitutos: I?LXilNAl.DO SII,VA HlX'KeJ? E
MmlA INI:Z ROS.)'/1'{'()VIANA

ESTADODO/lIO GIIANDHJO SUL GLACIRMARIA XI,)'10
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de participante de uma administração do MDB. nessalvamos

outrossim, que qualquer que seja a posição pessoal de Vo

Exê e a atitude do Govêrno Federal frente a êsses .ao on te ci.;
tne n t o s , -rião abandonaremos a serenidade de anáí.t ae dos fatos

históricos do Brasil e não nos (esta palavra está rasuru-

da) deixaremos levar pelo rruloor. Desejamos,que êste País I

percorra ràpidamente 09 caminhos do Desenvolvimento e que 1

a Paz Social esteja com a nossa comunidade nacional. Nes ta"

data, comunicamos a si tuação aqui apresentada, ao Exmo Sr.1

Prefei to Munioipal, oolocando nosso cargo à sua disposição;

mao , S, Ex!!'solicitou-nos c ont i.nuásaemos à frente da Secre

taria Municipal da Admín.l e traç ão s Iieepe í.tosamente nEL. CA11-

LOS RENANKURTZ. PoS.: Nossa entrevista com o senhor Presi

dente do THT foi apenas levada ao conhecimento do Sr-, Pra-

fei t6 Munioipal, Sr. Chefe de Gabine te e Sr, Oficial de Ga;

binete do Prefeito e, agora, a V, Ex0, além de nossa espôsa

de vez que consideramos poder não existir a chancela dU9

autoridades federais nos fatos que então oco r-re nd o, No ve rc

so vê-se datilografado: DECLAROQUE O 'fEXTODO PIillSE.NTEDO

CUMENTO~ DE IUBHA AUTOnIA, l'ENDO'SIDO HEDIGIDOEM

07/06/1969 E ENTnEGUEAODESTJNATiCRIO NA ~iES.MA ÉPOCAo San

t~ Maria, 15 de outubro de 2001. CARLOSRENANKURTZ (ass í ns
dd)' uma assinatura t Leg í veL, NADA1\1AISCONSTAVAem o OF1CI-C

que aqui re{1istreio O documento acima trallscri to não corrtén
entre li nhas, con 'tendo emendas e r-asuras já menci onadas no

ter too Eu, I\1JRIA INEZ ROSS1~TOVIAHA, negistradora Substi tu,:

ta dos Registros Especiais, o datilografei, conferi e con-

sertei com o original, achei conforme, subscrevo e assino, I

r'e s sa l vundo rasuras nas palavras:" DECLARO","TENDO"e " acei

tando" e no nome "lillR'fZ", Santa Maria, 17 de outubro de ':

2001. (as) MIRIA INEZ ROSSATOVIANA.*.*.*.*.*o*.*o*o*.*.*:

•* , * •*. *, * .* .* o.*. *. *. * . * .* •* •* o '* • *.. * . * . * ,* .* •* .* o * •* •* o
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SUBSTITUTOS:
REGINALDO BECKER - MIRIA INEZ R. VIANA

GLACIR MARIA XISTO
-S' RUA VENÂNCIO AIRES. 2199 ~
~A_ FONES, (0::1::1)222-7::133 ~
·V)'-.q 222.7937 ~?p-

1\,f4~'A _ RS -

NADA MAIS .CO~STAVA. Extraída por .ertidão aos dois~íã~ do mês de
outubro de dois mil e um (2001).;-' ~.5':'·~1 ~ /' ~ ,

MIRIA INEZ ROSSATO VIAN0._ REGISTRADORA SUBSTITUTA DOS

REGISTROS ESPECIAI~, mandou digitar, subscreve e assina em público e raso.

Santa Maria, 18de outubro de 200 I.

EM TESTEMUNI~._. DA VERDADE.-

MIRI~~I:~:--~A~~-D~);-

REGISTROS ESPECIAIS DA COMJ\RCJ\ DI: SJ\NTJ\ MJ\RIA - RS.-

••••••••••••••••••_.
••••••••••••,.'_

'•.•
•.'•••••••••••••••



,

Senho.r ~~nera+: ,~;.·S·.
4~~ e- _ ." . :. ....... ~~....

·~tendemos ser nosso dever comurrí.car a Voo Exª'. ,_na qualiq.a-· ..-e
. ,-., "i' ;~ .

e .da guarrrã ção federaL·desta Hegi:io e responsável pela":,or'd~ni
liéa,. que ;: chamado pelo Ex~O 'S-r Presidente d~ Tr'ibundi C:Reg'

da üa Re~i~,o. Dr Ca~los Alberto Bar atia Sil'va~' 'éstiv ..enf<is~'s
_ ..... . , .' "'~} , '''''.,-i·~ ":j- ....Il*~,
na capi taL do Estado. Nesta. oportunidade ~-'Te·G~blt.4o·:p·e.~o'

. '._, . -.'. . "" '<$ ·'-"'~"'\'F~·i"~'!.'j!
daquele 'I'r-Lbune Le na presença do Dr Peri Saralv1P., :v:i6.~~
fo.mos 'informado que o Dr Paulo Cilveira, .'Chefe :..<;t~':7G_~~

d,:;{'Justiça e outro as se ssor daquo l.e .Ministér.ÚS;"~:"(,~uj·
.n~ .'ni.~ment·o; pedí.r am ao Dr Bar a t.a Silva que nos t~ .<'"'!"'\....,""::I-.t2..'I:j~

, '?:' ..11 ~ue ser í.a dado o pr a zo de dez ( 10 '~. dias,r,~a ..
~~nte m&s,.pa~a. que aprGsent~ssemosi.por esd~i~~;'~

s sa riomeaçâo para. Jui z Substi tu to, sob pena' de,. ri'*~..·.Õ\
~~'l suspensão de nossos direitos pol.iticos peJ_'~~sp~ :.

. ... ~ ; ~:,: 1".: ~ •
ti" ' ,~" .-. ) '1" .

Ma.riLt~statnos na opo,rtunidade, ao Sr Presidente'.do/TRT·
"::..."i' ~,.~~'~.., . • .. • N' .,'. ~\. ' o:: - :...
" .a~.~.r~uraVGl.m·?snos~sa. QeClS~l,Ode não r~nunciar ao.--Çl,ir
.:;;~u~·~.~~·tes ae oficializar essa posição 'queriamos: ~'~~;""~""U4_"'~:!-'~~. '":,, . . - ,
~sa;asposa, com quem 'devemos ~omparti1har as
~ o.
'\ .. , ._

i.
"

Sant.a M@.rj_a, 7 de junho de 1969
Q

Figueiredo
dli Ba DI

" "

.' ... ' "
. ,Conforme e d6· con..hecimento de Vo." .....
. do' Yrábalhó, para o' preBri chimen to. .,
es Substitutos, ·fomos à.pÍ'ovado mmm

/_

Exn. ,
de 19 vagas e~tio
e classificado em

"

\_ ... , ':-~. t""

E;mlQ.o 7,,67, .o Sr Presidente do Tribunal, encarõ.~D:hõ1..l<p<

. ,.., , . '" : . t. ..... '.~ '"""",
a,.çao ...de tq~oS os' Clll.ssificados, em numero de 19, .-G~.f,Q.r.!p-,~~-
• •••• jo,f. ~ • ,,' ••:...:~ ..... ; .--~

taJ'!lq_fL.a,. presente C> " .' .., ~:- ~'~ •
......_ • '. _- ~ N _. .: .;.J "':-":

. .: , -.Entretanto, -as' nome~çoes procederam-se em duàs' etãp·(.~m24~10067,' f~ram 'nome~dos os classificados nos Ü~:'p;> "
._ '._:.......\ -, . '. . . :;. ,," _ ..,....._-:;.. ';;~r0.,t';-~'
1,J.anto.·.qúe na $egúnda etápa, for~m nomea.dos os' cl~.s~f. .' . .',. . . .. - .~.....
lug-axés o N~stGl' oportunidade ,. foram preteridos os
'~Q;~'._'lSQ' e· ILQ\ l~gar o . , '

~:'\1~~'l~_!)~.. ~o'_ ~~ .~.:. ..-' (--

lml!k,!v,r::<:~~~7.?~.'./,:~,;~ ,;c,' '... ' f.;\.~> :il~2~~~~~
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DECLA.RO QUE O TEXTO DO l'HESENT.fi: DOCUMENTO t DE
MINHA AUTORIA, TENDO SIDO P.EDIGIDO EM 07/06/1969_
E ENTREGUE AO DESTI NATL~IO NA ,MESMA ID>OCAo

Sarrua Maria, 15 de ou tubro de 2001.c~osF.
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Juntam~nt0 cem outra colega, colocada no 18Q(.Lug@l"';'

,, ' -,I 'Y~~'f,:~*~:~'I"',4~~V
;;e{~U.I'q1llç<?,sendo concedj_o~. Q. órdem pôr tU'l~ , '.. ' .-(, .~.
Tr:J.bun;ú'T&J.<H'ul, com 'í'r-Lbuna L Pleno .:( l5·inu.rlls:.,·_,

, .-;l1.9068. ':':' " r , "::.~:.:.j
1.i.: No, D.i~rio Oficinl ~ü. Ln.t~.o" do cUa ]');.3069, o)!Jcrao," -s.~.~}~::~~f'.:';:J

à· .I:~ep6.bliCt.l, ·r~r'"cb;a.J. l\rtur. dn Costn e sliv~l.r~c.€ben4à{ ~ "'.>: '.--.;
I;,· .o( .~. ., I ..,. .-"""'-... ') " .'

"Çi~.dê~i,sã~t.d6 Supramo Tr:ttumü, s.travér. de Off.ciÓ;\dàq~,l~·;,·,..~: .
~ ~'! éx~rou fl9':'.prÓpX·iO ofid.o o ~sgtlj_nt.Ei d0~;,p~eh~.:·,';lj~r~~~ .. :n~i~)0~11~:;:I~~r'sr'Ch~fE:'àe: ~,ra(;~Q',·qné)ó·Htni~t~r,l-cf....:":.~

;, ~- ~~:f... ,~. <. _;..'. _ '.. ~ .'. '-, , . . . , . - ~ ,'''~~;~~~i;.1-,,,~
e~Q ~ecreto da nofueaçaoo ..~:

• f'" -eÓ, ·f·.· •./ .~. i~.. o.' ,I ~. •. • o , ..... r-,

's·etthót treneT~l/P. ,~. .'
'. t ~; ~ dO' • --.' 1 o ~" - .. ~., , • ", -v e-r ....... :~q:..$,:f;.1'.:;;.,i;h,t1-'?:.~?' qS'~j<?t.\.' ~() °v~bJiC(j, :Jns~FE:!Ver.ló:--Jl~~ J........... ~,·· .. o

\,ê~~,id~t,cis~ .Esit{a~.êb!, em S:~dj.(;' lJI: l1ql'çú~'po-:r·.:.~i~~<:- o

,'..;.; ,';,,:1 j .', \ _:)., n. ,,~,

'f'}f1~~à,~t~n~o, prq_~êlr:·<i!'~(1Jlto·rit~l·lil0r.l@-'~OS "hO':3'~~~f'!!:J~~'~~~~~~~~
• !_' 1", ..... '~ ~. r "~ ., .... 7- '" (.,;~ -'H r t·~ .. ~,.. f") I~"",' '/'1'" .,"\ '-':;t.'~~.; "

&l: ~ 1:: p.:.trioJ ... ~lR:~.,:1,.(l.~.-.;~.e.j10_..!!~r.l- "'; ... J, .",~q,,:,'!~."?~~a.
'. ,fI ...... '''_''''\ .. 1 'i"'- .~qu.e.'pO~:!::l,a~I;'\Óf;. i,O!-!'[' J.n::-,Crlç(.IOIOJ. ..;~)1.(:G l,a.?.. :i
. ~ .. :,' fV. . • - ... . .;..... • .'.. . './1_. '.. ~ ."",,4-,.~"":;:'~

~l or:gã,õ: do r"')::1e)' JU(J1;~:u:r:LO J: Ç))CT~X. ',rIGSsf;l, ~:t11].l
. I.... ',:"" . ~ I ...,. .' ~ • • ; •./•.,. : .;: ~', 01- • .I,:'::·';_:<"H,;r.'i':~:r.~"'}~
I, nOIJ1e~c;~.o, :t:Oj,<..m L;(:'On~~C·,ldofl n·~].o Pl'0jjl'~O, l\~'lbUf'~~l:.:~
..,;._, j<·i·'·· ,'" .:.."""O' 'J -"Cr '," '-,1 li' ~;, '~J ' t· , ..'~ ! )ou· <tt "'0' '. . ,\,.l' ·P,,:,··O "'l?'P\ (:ul' 1 ~ ~'L\~. ~ (.. e .. <) -.' :,) n, cU Jc1 í'vtn 9q~· ça es,,:-
, .' .. " I J " •
Orf;S;runi::.:tl·~s no'r,.: ..dos ~~e·'),).:.;' '::,,~ l')f;h,;' , , >
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~1&;a~.I,.'<.t,,~S"2.S· ·v'3.e.:_::snos J.u~·.0,rcs o,)I1(~~, ík-v 1.~i[!10:3 50!' d~.s,1.gn1ldo.):{o &1"<'.
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DECLARO QUE O TEXTO DO PRESENTE DOCUV~NTO t DE
MINHA AUTORIA, TENDO SIDO REDIGIDO EM 0710611969~
E ENTREGUE AO DESTINATl(m O NA MESMA tFOCA.

15 de 2001.
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DECLARO QUE O TEXTO DO PTIE'3ENTE DOCUMEN'fO .É DE
MI1THA AUTORIA, TENDO SIDO REDIGIDO FJ.107/06/1969!
E ENTREGUE AO DE::;TINATÁRI 1.A MESMA ÉPOCA.

Santa M/de ou. br-o de 2001.
o I _.\._~

CA ~(3 Tt..1);NAlT K.U.K 'Z

.OFICIOOOS REGISTROS ESPECIAIS
Tel~.(055) !222-7533a 222-7937

COMARCA DE SANTA MARIA - RS
CERTIFICO que este documento foi PRO-

~~~~LA513bC50F~~~~~OA n~~:a d~~a
................................... ..c.Y:-?_

e REGISTRADO scb n.O ..z..,.LY.;.z ...~..__.._
àl! fls. ....~::: .....do Livro r-? 11.0

.,..~ ..dlt REGISTROINTÚ3R·A·L~bE·..1TTU_
LOS. DOCUMENTOSE OUTROSPAPtIS..C- Sa~t~.'1Marja,R(:~t-TOU.! 2001/t /Zv «. ;;!...? ' .C./'--_;_;)
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. OFICIAL/Of"ICIAL AJUDANTE

.MtRIA ROSSATO VIANA
RESISTRADORASUBSTIruTA

REGISTRADO PARA EFEITO DE
CONSERVAÇÃO E AUTENTICA
-CÃO OEDATA (inc. VII, art. ~2.7,
l.ei 6015 de 31/12/1973.)

EMOlUMEI18S: RS.A!l· II J i..
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JOAO GILBERTO LUCAS COELHO, brasileiro, casado, advogado, -
documento de identidade 8001208852 SSP-RS, inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Sul, sob número
6092, residente na rua Landel de Moura n?2696, bairro Camaquã, em
Porto Alegre - RS, tendo em vista procedimentos que estão sendo
adotados pelo Bacharel CARLOS RENAN KURTZ com relação a
direitos sob a legislação da anistia política, DECLARA:

DECLARAÇÃO

QUE conhece Carlos Renan Kurtz desde a década de 1960 a 1970,
em Santa Maria, quando o referido foi dirigente estudantil na
Universidade, militante político e vereador naquele Município, tendo
uma postura de grande atuação, defesa vigorosa de suas idéias e, a
partir de 1964, oposição ao regime militar então implantado no País.

QUE acompanhou a situação criada quando o Dr. Carlos Renan
Kurtz fez concurso para Juiz da Justiça do Trabalho, clas§llicou-se em
16° lugar e foi preterido na nomeação, sendo nomeados candidatos
com colocações posteriores a ele e tendo ingressado em juízo teve
decisão favorável à sua nomeação e prazo para que o Presidente da
República efetuasse a nomeação.

QUE em 1969 o declarante trabalhava como assessor na Prefeitura
Municipal de Santa Maria, sendo Prefeito o Dr. Luiz Alves Rolim
Sobrinho e Secretário Municipal de Administração, o Dr Carlos Renan
Kurtz.

QUE, nessa ocasiao, acompanhou os fatos relacionados com a
nomeação ou não do Dr. Carlos Renan Kurtz como Juiz do Trabalho;
lembra de que o mesmo foi chamado a Porto Alegre para uma reunião
com autoridades da Justiça do Trabalho e retornou narrando que tinha
sido avisado de que se não abrisse mão do direito garantido em juízo
de ser nomeado Juiz do Trabalho, teria os seus direitos políticos
suspensos por dez anos, através de decisão do Conselho de
Segurança Nacional, como única forma de não ser cumprida a decisão
favorável da Justiça, já que é condição para o exercício da função
pública estar em gozo dos seus direitos políticos.
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Gll'JE se.recorda da consternação e surpresa causadas por este \:t9 ~
inusitado. §_lgué.m_i3rnêaçadode perder os direitos políticos f30·r--~,,_ ..~./
abrir. r;não 'do direito de ser nomeado ,IlJiz temia sída.aprovado.,e
classificado em concurso público para tal.

QUE, naturalmente, as pessoas mais próximas de Dr. Renan,
membros da administração municipal e dirigentes do Movimento
Democrático Brasileiro, onde militavam, tomaram-se de grande tensão
e amargura nos dias que antecederam o prazo dado e em face do Dr.
Renan ter solicitado exoneração da Secretaria Municipal de
Administração, o que foi indeferido pelo Senhor Prefeito que quis que
ele continuasse no cargo até que acontecesse a ameaçada suspensão
dos direitos políticos.

QUE o declarante, pela proximidade que tinha com o Secretário de
Administração e por ser um dos assessores na Prefeitura para
redação de pronunciamentos, documentos e projetos, ouviu do Dr.
Carlos Renan Kurtz a intenção de redigir uma carta ao General de
Divisão Comandante da Terceira Divisão de Infantaria (hoje 'Wferceira

, I,

Divisão de Exército) com sede em Santa Maria para, antes do ato de
suspensão dos direitos políticos, manifestar a inconformidade com os
fatos que estavam por acontecer, alguém ser cassado por insistir no
direito de ser Juiz, e que este documento terminou sendo discutido
pelos dois e redigido e datilografado pelo declarante diante do Dr
Renan que o assinou e levou pessoalmente à residência oficial do
General na cidade de Santa Maria.

QUE o declarante reconhece como autêntico o conteúdo de
documento que lhe foi apresentado agora pelo Dr, Carlos Renan
Kurtz, para ser juntado em processo referente às legislações de
anistia, correspondendo em seus termos ao que foi naquela ocasião
redigido para ser entregue ao General Comandante da Terceira
Divisão de Infantaria, em Santa Maria.

QUE 'E) ·8l'lr,:, 1\.çcê,r.!o~Renan Kurtz terminou tendo os seus direitos
p~lítiªos"snsr>e'l1sosem 1969, permanecendo fora da atividade pública
durante dez anos, sendo que a conclusão do período de suspensão
coincidiu com o ano da Lei de Anistia, Lei 6.683, de 28 de agosto de
1979, oportunidade em que o declarante, já exercendo o segundo
mandato como Deputado Federal, foi membro da Comissão Mista do
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QUE o declarante lembra-se, ainda, de ter no início da década de
Oitenta, como Deputado Federal, solicitado e comparecido a audiência
com o senhor Ministro da Justiça da época, Deputado Ibrahim Abi
ackel, para tratar do primeiro processo do Dr. Carlos Renan Kurtz,
após o período da suspensão de direitos políticos e com o advento da
Lei da Anistia, buscando mais uma vez o direito de ser nomeado Juiz
da Justiça do Trabalho e que este processo foi indeferido. Sabe que
somente bem mais tarde, em 1986, houve a nomeação como Juiz
Substituto, mas então o declarante não mais tinha contato direto com
o assunto.

QUE o declarante em vários pronunciamentos e palestras, durante
debates que envolveram a questão da anistia e do período de
restrições às liberdades democráticas no País, citou o caso do Dr.
Renan como um dos mais surpreendentes e curiosos do período
autoritário: alguém ter seus direitos políticos suspensos como forma
de evitar o cumprimento de sentença judicial emanada pelo Supremo
Tribunal Federal para que fosse nomeado Juiz, após ter sido
legalmente aprovado e classificado em concurso público para tal.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2001.
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-••••I·••••••••:-'___.......,.,...JUIZ D SANTA MARIA
: QUER SUA REINTEGRAÇÁOe--
• e(~ssado em 1~969,f~~8rl.os-Kur~ f"e(àUp~ru agura ~l'S direit:os
." ... "" .' '.·.C'" •

• o advogád~ santa ...marlense Cados Renatl tormalldo que, ,eas~,l:~u~asse-assuniir o car_. ,
i1i:.urtz.ao término da SUSIJensâQde seus dIreitos ;p~a,qu~ havia,me nomeado -- ede }w - na~'f
~itlcos - foI cassado em 1(1,dejulho de 1969., ~a me açon;tecerta.N() entanto, em caso CODtrá~

E~()então presidente Costa~ Silva.- re!VJndF rto, se Mo !êsUvêsse'dispOStoa renunciar, teria:
'agora, a sua m,)meaoàO:.p~a JUIZ do traba~ íneusdir-eiro$poIltf®.s~S()s.>' "
9_Uma vez <iUe~,aci:ecllta-se nesse díreíto O advogad9.I<qrtz ~plicnu que aãe aceíteu a

.pois 'Prestei concurso -e=-p_8Sselcom ~a apro.. pn.>posM.'elfd.ias.:apó~ .recebi um documento ln
'a~çi1o e, só'por !not:JVQS.P.~lltloosfuiPt .....4erldo e Jottmàndo que meus direltoS PoUticos estavam
:mmvtst, àls~ 1mp~etúm '~an~aUo de'segu,:, .suSpensos por '(fez'aDOi~bem como. uma carta .
• nca,quepo.r:Qpal,tili~JQi~do$:II,pr~mo 1rJpu:- ide~erntss®40 çargo que oeupava.aa Prefettu~

Federal,,101acei~t etnltlba·nomeacão orde- ,raMuntcipjl,d-e$arit-a ~arj~_H,: . >, .• '•.

:;nadapeloMin1$~rt,~oda- JUstt. ç, a,,' '. " l)urarite~stes de-~atlos. ltênan Knrt~ eXeTC,eu
., atividade comerCial, como propr!eUritJ 'e unr
,.·Ocorre." ~leOD Renan Kur~ nq~ ,ass,irn; PQ~bdé,~ . .._~~en~t~tfJlÇJ:..~ depoIs que
. ganhet a 'mtahtl ~eàeã.o, na .'~U6tléa.t~~ t'eeupe{O'u ~ (J ~~ unta-

amacIo tjloilteMaeltte:'4~Tt1bunaI R~oJta[ '.ii\~~' ea SuÀ. 'no~~aÇlo~êôuID jutz .
., lliõ ..que me transinJUu um reeado 110: 'do tmbaTho.. {Nest&r·CalCagnO~ corteàpo-nden-

~L~!2!!~~d!!O~m~tnistro Gamáe sn::.va-=.::.=In=·_~ _.:.:te::.!}:_".--'---',,__ -,___;._....__~~ __ .___.....••••••••••••••••
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por q~ n1nguém me
inor oo Que eles sabem ~
problemas que sua classe,;
enfrenta. Já o PTB, mes
mo n~ se opondo a 'sua,
criação. não If)e 8tr"l.

Isto porque considera que<
partidos cr1ados em tun-.
çãp de uma pessoa -
l-eOnel Brlzola - não dA~
certo. "E o PT8, 36m Q
Bnzola, não exi,Stirla, ce
mo for.ya· I'Otft:lcaoi. Parâ
ele .os partidos .devem ter;
de1lnldo~ seus P~O:-i
gramas e as pessoas QUe':
simpatlzarem çom eles dEfi
verão se;e(1caixar no .par
tido, e nunca ~ contrário.
o partido encaixado na
~:

..o oarndo creV&
ser um agrupamento de
Idéias e não de pessoas
para não se inccrrer nos
erros como os Que o PTB
teve no passado, como o
populismo» .

Renan aguarda a vod
ta de L~nel Brizola e d~
outros cassados para que
haja o primeiro passo oa
a conciliação da vida. poR
tica nacional e para que fi
que mala claro e definido
quadro politiCO e brasllei·
roo

É MUITO FÁCil SER
UM ASSINANTE ~
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ANEXO H

Renan Kurtz, comunica publicamente sua
desfiliação partidária face a expectativa de sua
nomeação, conforme comprova-se pelos documentos
anexos. A nomeação acabou sendo indeferida pelo
Presidente figueiredo.
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Decisão judicial afasIa
Korlz da politica

o advogado santa-mariense
.Carlos Renan Kurtz cancelou
seu registro no PMOB; após

• t<:.marconhectrnento da deci
'S80 do Supremo Tribunal Fe
deYàl que determinou a sua
nomeação'como Juiz Federal
'90 Trabalho, após a' realização
de concursç público. Com a in
corporação do pp pelo PMDB,
Carlos Kiirtz recebeu convite
da -,executiva municipal do
POT para ingressar neste par
tido. No entanto, o advogado
preferiu não manifestar seu
posiclonarnento político, espe
rando a decisão judicial sobre
o seu futuro profissional. As
sim, 'no dia' de ontem, ele di
vulçou uma nota à imprensa,
visando esclarecer a opinião
pública sobre a sua situação: .

«Conforme já foi, noticiado
obtivemos no Supremo Tri
bunal Federal, em data recen
te, importante vitória na luta
que vimós travando desde
1968 para ver cumprida pelo
Governo Federal a decisão
unânime do próprio S.T.F. que
determinou fôssemos nomea
do J·uiz Federal do Trabalho,
cargo que obtivemos através
ae concurso público, concurso
este, homologado pelo Tribu
nal Regional do Trabalho do
Rio Grande do Sul. Que esta
última decisão dó Supremo
Tribunal Federal já foi comuni-·
cada ao senhor Ministro da
Justiça, pelo presidente do
S,T.F. através do ofício l80/P,
datado -de 8 de março
de 1982. Sendoa atividade po
litica incompatível por precei
to constitucional com o exer
cicio da Magistratura, não obs
tante termos hoie tão somente
uma expectativa de nomeação.
resolvemos por orientação
de nosso procurador, cancelar
oportunamente nosso registro
no PMDB)),

A nota do advogado Carlos
Renal) Kurtz diz ainda que

espera no
meação no cargo.
«aguardará a rnanitestaçêo do
senhor Presidente .da Repúbli
ca, que é quem cabe nomear,
quanto a nossa pretensão de
vir a s~r respeitado o direito
que, conquistamos - repeti
mos - através de concurso pú
blico e pela manifestação rei
terada do Poder judiciário,
Após a manifestação do Se
nhor Presidente da República
sobre ° assunto, decidiremos
que rumo tomaremos no futu
ró. Prejudicada fica assim nos
sa.opção partidária nas atuais
circunstâncias». Com isso, o
PMOB e os demais partidos
que pretendam ter Kurtz em
seus quadros, a fim de dispu-

. tar a um· cargo eletivo, deve
rão aguardar· a decisão do Pre- .
sidente da República, que po
derá resgatá-lo ao convívio
politico partidário ou afastá-lo,
devido a suas atribuições na
magistratura federal. Para ele,
a divulgação desta nota objeti
va especialmente esclarecer
a todos quantos a possibilida
de de vir a integral' os qua
dros do PDT.
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;:, Deixada sem cump r imo n t o aq uc l a de c i s iio , reta!::• i~ na agora o requerente para r e c Lam a r sua c f c t Í v a ç a o , perante a·fAd;.m~~ma Corte Suprema de Justiça. que, em acolhendo (J pleito, assim

I • ~I decidiu:1::'_,
•••••••·~,••••••I·•

~;l~,
~-~!'~1~>{:\:
"~~'-'

~1tf
Órgao DEPARTAMENTODE

REFERENCIA: OF. nQ l80/P-S1T, de OiL03,82

INTERESSADO: CARLOS RENAN KUR1'Z

ASSUNTO: Reclamação nQ 131-8, em que pede IlOIlIC;\Ç;jO,

con

Senhor Diretol'-CcraJ.

Através do ~lanc1ado ele Sc gu r a n ç a n ?

julgado cm Sessão do dia 11 de selembr(J cle 19(,8, o !loutor

RENAN KURTZ, requeria e obtinha;) unanimidade, no ~;l.Iprerno

19 003,

CA'~LüS
Trj[J111l,11

Federal, deferimento para velo-se Substilu
to da Justiça do Trabalho junto a 4(1., Rogi á o , com sede em

Alegre, Rio Grande do Sul. C que, após II;1V('1--S8 h a b i Lí t a d o
Porto

cm
curso público de provas e títulos, o i n t o r c s s au o t c v c seu nomc

constando ele listas de c an d i.d a d o s considerados aptos 110 c c r t nmo

respectivo, levado a efeito naquele regional. COlll dc s c umpr Lruc n r o
da ordem de classificaçã~ alcançada,

"Rejeitou-se a p r e Li min a r s u s c i t a d a pela
P'r o c u r a d o r i a-ujo jn ] d a Rc p ub Lic a , u n a n i me m o n
te. Pediu vista o ~1illistro ri.rminc Pél'L, ap o s
os v o t os do i\-finistro Re l a t o r, que j u I g o u p ro
cedente, cm' parte, a Reclamação, c do Mini~
tro Néri ela Silveira, que a julgou proceden
te. Impedido o Hinistro Décio ~liralld;). falou
pelo Relatou, o Dr. José Paulo 13is01, Falou
pelo Ministério Público federal, o Prof. [no
cênio Mártires Coelho, Procu'),8dor-Geral da
República, Plenário, O~).12,81, Julgou-se pr~
c c d c n to , Clll p a r t c , a Rc c La ma ç â o , vencidos os
Mi n i s t r o s r i r mi n o P a z e Mo r c j r a A J v e s " ,
Em razão disso, a Presidência do S,T,F. eXP!2

diu o,OfÍcio n9 I80/r, de 08 de março ele 1982, endereçado 0.0 ExmQ

Senhor Ministro Titular d e s t a Pi1st<l d a Justiça, (I Ii m ele que o

d i.d o do supracitado r e c l anran to seja submetido ;i ap r c c iaç à o do Se
- «( t ' l' t dn ho r Presidente da Rc pu b I icn , <l quem c a b c CCC:lc Ir, COlllO CJl ~CJ1 c r

de direito.lf
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MINISTE::RIO DA .JUSTiÇA

Órgao DEPART J\f\1ENTO DE J\SS UNTOS .] UL~~_I_~~_I~~~~._
...__._--~-----

À face disso, elaborei as anexas minutas ele

despacho e de exposição de motivos, que submetO à elevada cOllsicle

~açio de Vossa Senhoria.

Brasília, ele 1982.

p r r e i c .
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• Submeto à apreciação de Vossa Sc n ho r ia , para
• merecer a as si n a tu r a d o Exm Q Se n h o r ~1in j s t r o, o•••••
• pedido
.• Senhor

• tender~.e
••••
:~.••••••••••'.•••••••••••••••••••••••••

Processo ~u 11917 JS2/81 c:
Apensos nQs 56 7l9-i\/68 c

2(1 652/79.

Senhor Sccretário-Gcr~l

anexo projeto
de exposiçãó de motivos que encaminha ~ Prcsic1ênc:i.a(10 Re pubLi
ca o julgamento pelo Supremo Tribunal Fe deraI d a Reclamação n ?

131-8 em que é reclamante CARLOS RENJ\N KURTZ, a fim ele que o

de nomeaçio respectivo seja submetido ~ apreciação

Presidente·da República, a quem cabe decidir, como
de direito.

cio
cn

Examinado o processamento respectivo, esta
Direção-Geral' se manifesta pelo cabill\ento ela medida, por I dve
rem sido cumpridas as formalidades legais .

DAJ, ) s: de ~ (lA ~

til tO y ( à CJL_cCf-_._-I~~.R~~~,A;<NEI R) DA-CUNIIA 'ERRO

Dirctor-Gera.l

À elevada consideração do EX1ll9 Senhor Minis
.tro, pela assinatura da Exposição de Hotivos que encaminha a

4Jesidência da República '0 julgamento pelo Supremo Tr í buna I r~
aeral da Reclamação n9 131-8, de intere.sse do Doutor CARLOS
RENAN KURTZ, conforme o parecer supra do Di re t or c Ge raI do De

partamento de Assuntos Judici5rios. O .D
S G , ~ ~ d e (À \_lJ0,-1 de 1 9 8 2 .

C).)
ARTHUR DE CASTILHO NETO

Secretilrio-Geré11

•·.-_.._-_ ..-.__ .__ __ ._- -- -._ .•
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Em 23 de.abril de. 19[32

Excelentíss :i,mo Senhor Pres j_dente ela RepGbli C <"I

Pelo Mandado de Segurança n~'19.003' DF, julg~

do em Sess~o do dia 11 de setcnilirode 1~G8, o Doutor CAR-

LOS nENl\N KURTZ n?quereu e. obteve à llnanj.micJa(]e,no Supre-

mo Tribunal Federal, reconhecimento do direito rlp. ser no-

meado Juiz do TrabaJho Substituto da Justiç;' do Trabalho

da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, Estado do Rio

Grande do Sul, em virtude de Lnob scrvâncj n c)a ordem de elas

sificaç~o que conseguira em concurso p~blico de provas e

títulos.

Deixada sem cump rLme nt.o aquo La c1etermi.n<~çãop~

los 6rg~os pr6prios, em [uce de oco~r~!lciu superveniente,

retorna agora o peticion5rio para reclMnar sua norucacao cem

base em decis6rio daquela Corte Suprema proferido na Recl~

~aç~o n9 13l-DF, de 3 de março de 1982, por interm~dio do

--. T
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qual ficou assentado que o pedido de non.eaç ao [osse encarni,

nhado ã apreciação do Excelcnt.íssiDlÇ)Senhor Presi.c1nntc da

República.

Assim, tenho a honra de submeter o assunto a

superior consideração de Vossa Excel~ncia, nos termos da

proposta oriunda da Presid~ncia do Supremo Tribunal Fe-

deral, oportunidade em q~e junto minuta àe decreto destin~

do a efetivar a medida, caso venha a ser esse o carni nho es

colhido.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa ~xce-

l~ncia a expressao do meu profundo respeito.

..............

I 'o.. DVL-,,_~l A ~., . J"h-i.t:-LZ-
I BRl\l-l H1 l\DI-l\CJ<EL

?~ocessó MJ n9 17.152/81, tendo apensos

os de n9s 56.719-A/68 e 26.652/79.
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o Doutor CARLOS RENi\N KURTZ, Bacharel cm Direito, para exere cer. em virtude de habilitnção em concurso 'público de pr~

vas e títulos, o cargo de Juiz elo Trabalho Sllbst:ituto da
4à. Regi~o, na vaga decorrente da promoçao do DOutor GclsGn
de Azevedo.

i -

I';·

I':·r-'~:.,.:,.:.
'.
•••••••. ,.•_- -•

o Presidente da R e p LI b'; c a,
de' ,a c o r d o comos a r t i gos 9 1, i te ln I V, e 9 2 c! a Le i Co lI1pl.e'me II

tal' n9 35, de 14 de março de 1979,' coml>iJl(1dos com o art:i.gO
654 .e § 39 da Consolidnção d a s Leis do Trab'll.ha, e , t ondo
em vista a decisão do Calendo Supremo Trjbunal Federal, pro
ferida na Reclamação n ? J.3J.-8 do Di.strito Federal "c, a i nd a "
O que cons t a i do Processo n ? 17152, de 1981, do Minis':ério
da Justiça, resolve

N O M E A R

Brasília, de

1619 da Independência e 949 da República.
de 1982;
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MINISTERIO DA JUSTIÇA

Exposição de Motivos n9 DAJ-0217/82

Processo nQ 26.652/79

Requeren te - Cl\.RLOSRENl\N KUH.'l'Z
,I

ASSUNTO - Reconhecimento do dLr cí.t.o é!(~ ser

nomeado ,Tuizdo TrnbaJJ10 Substituto.

DESPl\CHO - I N D E F I R O o requerilnento

com base nas razoes enunciadas

pelo Ministro da Justi.ça em seu

despacho de fls, 28, constante

do Processo n9 26.652/79.

Em_tt/_L/f3 ,
. I

, I
!
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- Matéria publicada no jornal Zero Hora em 13 de
março de 1984 sobre a posse de Renan Kurtz na
Presidência da Assembléia Legislativa.

ANEXO I

Matéria publicada na Imprensa. ,~~., ~.
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,Posse de Kurtz:
..

OPOSiÇÃO
ESTA

EM FESTA
·página.11. ' ..:,,,",-:,",
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Da eleição, pelo menos
em Santa Maria, ressalta a
performance de -Renan
Kurtz. Não é o fato de ele
ger-se eis que era aponta
do como um dos que com
poria a Assembléia. Eu
'mesmo, por mais de uma
vez; garanti que pelo que
conhecia de Renan, sua
eleição era um fato. Acon
tece que o que surpreen
de é o número de votos que
atinge o santa-maríense
Carlos Renan Kurtz, que
chega a Assembléia cre
denciado pela segunda vo
tação de sua bancada. E
veja-se, mais que ele, ape
nas João Vicente, que é na
da menos que filho de Jan
go, o .que evidentemente
lhe dá um empunhe ini-

cial de alto valor. Num cer
to momento da campanha
alguns se perguntavam:
«Onde está a campanha do
Renan-? ao que respon
diam seus amigos, e asses
sores mais pessoais:
«Renan está nas casas dos
eleitores e no ouvido destes
e não nos postes e muros' da
cidade». E é verdade. Nin
guém teve oportunidade de
ver cartazes de fitman pre
sos por aí, ou seu nome es
crito em todos os cantos da
cidade. Mas sentiram sua
presença física, nas casas,
nos colégios, nas fábricas,
em todo o lugar afinal onde
estivessem reunidas pes
soas, ou quando não, visi
tando ',eleitores, de um a
um, 'exaustivamente, te-

vando sua mensagem sim
ules e de fácil assimila
ção por todas as classes da
sociedade. Resta a verdade
inequívocà de que no mo
mento em que Reaan CO!!
cordou em ser candidato
a convenção do PDT'_com
dois dias de filiação era si
nal evidente de que vence"
ria a disputa interna e mais,
de que dispunha de esque
ma estadual para eleger-se.
E não deu outra. Só os vo
tos de Santa Maria elege
ram Renan, que passa a ser
um verdadeiro fenônimo
político da modema histó
ria politica de Santa Ma-.
ria. Seguramente está nas
cendo um grande deputa
do cuja carreira recém ini
cia. Tomem nota.

o fenômeno Renan Kurtz
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Posse de Renan Kurtz em seu primeiro mandato como
Presidente da Assembléia Legislativa em IOde janeiro
de 1984.

Posse de Renan Kurtz em seu segundo mandato como
Presidente da Assembléia Legislativa em IOde fevereiro
de 1993.
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ANEXOJ

o Dr. Renan Kurtz foi, conforme comprova-se pelos
registras anexos, um dos principais responsáveis pela
"anistia crioula" que beneficiou mais de 400 servidores
civis e militares do Rio Grande do Sul. )'

- Certidão da Assembléia Legislativa

- Matérias de Jornais

Livro Jantar dos Inocentes, uma história da anistia no
Rio Grande do Sul. (onde o nome Renan Kurtz é citado
42 vezes).

Observação: não deixa de ser um paradoxo que um
dos principais responsáveis pela anistia no Rio Grande
do Sul, não tenha até hoje tido a reparação da injustiça
que sofre no "affaire" concurso para Juiz do Trabalho.
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•ESTADO 00 RIO GUANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

16:58:15
Docwnento:

Documento Selecionado - Detalhe
1 No.Acesso: 1718

12/11101
Pag.:

TIPO PRO

NUMERO 2015579

DT-APRES 07.04.89

COMISSAO 1

AUTOR 0046 - Renan Kurtz

TEXTO Acrescente-se no Capitulo das Disposições Transitórias, da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: A~t.__ "Todos os
Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, do Executivo,
Legislativo e Judiciário, atingidos por "Atos Institucionais ou
Complementares" e posteriormente anistiados pela Lei 8.001, ou
Sentença Judicial, devidamente transitada em julgado, terão direito
ao seguinte: Item.__ A perceberem, vencimentos, avanços,
gratificações adicionais, por tempo de serviço e demais vantagens,
com juros e correção monetária. Item. __ O pagamento será efetuado,
dentro de 120 dias, a contar da data da promulgação da Constituição
do Estado do Rio Grande do Sul, independente de solicitação, de parte
do funcionário ou de seus descendentes." JUSTIFICATIVA A anistia não
seria completa sem o retorno dos servidores atingidos por Atos
Institucionais, com ressarcimento de seus prejuízos.
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GABINETE DE ASSESSORAlVIENTO LEGISLATl VO

CERTIDÃO

Certifico, atendendo solicitação verbal do interessado, Deputado Renan Kurtz,
que, de acordo com o Banco de Dados NDM - Natural Document
Manegement da Procergs, foi apresentada, durante a discussão ela Constituinte
Estadual de 1989, emenda de autoria do Deputado Renan Kurtz em
07-04-1989, que acrescenta no Capítulo das Disposições Transitórias, da
Constituição do Estado do Rio Grande elo Sul, artigo com a seguinte redação:
"Todos os Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, do
Executivo, Legislativo e Judiciário, atingidos por 'Atos Institucionais ou
Complementares' e posteriormente anistiados pela Lei n. o 8.001, ou Sentença
Judicial, devidamente transitada em.julgado, terão direito ao seguinte: Item.
A perceberem, vencimentos, avanços, gratificações adicionais, por tempo de
serviço e demais vantagens, com juros e correção monetária. Item. O
pagamento será efetuado, dentro de 120 dias, a contar da data da
promulgação da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, independente
de solicitação, de parte do [uncionário ou de seus descendentes. 11 E, para
constar, eu Fernanela Schnorr, Oficial de Controle Externo, lavrei a presente
Certidão que vai visada pelo Supervisor do Gabinete de Assessoramento
Legislativo, Senhor Enilto José dos Santos, Assembléia Legislativa ~stado,
em Porto Alegre, em vinte e seis de novembro de dois mil e um. I~

n
.

sé dos Santos,
Supervis r Legislativo.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Gabinete da Presidência

VElcULO:. ;i.~ .....tf9..~ .
PAGlNA: 10
DATA :_. (~I...".....·...~.:i{.:::.··:·.·.....8.Jj..:.·::::

•. Cassados.Ontem, o .Governador recebeu. o deputado Renan
.Kurstz. RamUdo Bolzane os üderes do Governo e de ban
cada do PDT e PDS. que discutiram a 'necessidade do
Executivo encaminhar projeto à Assembléia regularizan
do a situaçãO dos funcionários civis e militares punídos
por ates lristituclona1s. Todos, ou a' grande maioria. já to
raro beneficiados 'pela anlBtla. mas o Estado ainda não se
adaptoú á lei iéderal que assegura direito de promoções'
mesmo no período de perda dós direitos Politicos. obedeci
dos cronologicamente os l1Ínites de idade na éWca em que
devemm ser benefict.8.dOScom a promo'çÁÓ..Tódos foram
reàdmitid08 aposentados 'ou ·.reformados com os venci·'
méntos êpi'l'igidos, mas mantidos rio cargo ou PostO que
exerciaIri à,época de. casSàção sem: .direito de promoções. "
O projeto que os lidéres"sol1citaram ao Govcrnádol' corrí
giria estas situaçOes tidas como prejudiciais .. r:
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JAN1AR DOS INOCEN1"fES
._-_._-----------

a saga cios expurgados gaúchos .

MAlLDES ALVES DE MELLO
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Jantar dos Inocentes - a saga dos expurgados gaúchos

Maildes Alves de Melo

Colocações em que o autor menciona o nome de Renan Kurtz, como principal
responsável pela legislação que favoreceu os atingidós por atos institucionais inclusive
inserindo dispositivo na Constituição do Estado, colocando o Rio Grande do Sul como
pioneiro no processo de anistia a nível nacional.

Página 165

"Encetei 11111 grande movimento, envolvendo o sempre disponivel deputado Renan
Kurtz. Promovi cálculos junto à Diretoria de Finanças da Força. tomando por base os
proventos dojá reintegrado tenente-coronel Nelson Aniorelli Vianna,para exemplo..., "

Página 174

"A entenda à Constituição, de autoria de Renan, tomou o n" 2,01557.9, L pela
Comissão de organização do Estado, onde era redatora a deputada Hilda de Souza,
recebeu parecer pela rejeição, COJJlO inconstitucional'

"Em 23 de abril de 1989. às vésperas da eolocação em votação dessa rejeição pelo
Plenário constituinte, Renan chamoli-mepara eu estudar ()assunto.... ,.

"As pressas, já instalado qllorllm para a sessão, () deputado mandou passar meu
documento a limpo, em papel próprio. com seu encaminhamento político. suprimindo a
palavra anistia, e conseguiu colocar na pauta U111 novo texto, com o recurso aceito, '0

Página 185

" Era presidente da Assembléia Legislativa (em seu primeiro mandato) o deputado
Carlos Renatt Kurtz, hoje legislando da Câmara Federal e potencial candidato a "OSSO
governador pelo PDTo

Página J87

"A Assembléia gaúcha, não só pela natureza de Casa do Povo, mas sobretudo com
Rena", seu presidente, que fora também atingido pelo arbitrio, como juiz de Trabalho
(apenas nomeadofoi exonerado), passou a ser a Meca dos expurgados. "

" Em 4 de dezembro de 1984, ao chegar em casafui informado de que lsko Gama
(hoje falecido) estava a minha procura, a mando do presidente ReJ1al1,Telefonei a Isko
ainda aquela noite e fiquei sabendo que Rena" teria pedido uma audiência ao governo
para tratar do caso dos expurgados e queriafalar antes comigo sobre o assunto. 'o
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Página 188

"Convoquei logo vários companheiros para comparecerem às 8 horas do outro dia
no gabinete de Renan"

"Na discussão, de quem vai e quemfica, foi opinado por Adão qne apenas eu deveria
acompanhar Renan, por ser ()melhor conhecedor do assunto"

"A comissão que compareceu ao Palácio era constituída de Renan, COl1l0presidente,
doutora Iara (procuradora da Assembléia), eu (Maildes), Isko e o professor Décio, todos
como representantes dos gaúchos atingidos. "

Página 189

"Indicado por Renan, usei da palavra examinando exaustivamente a situação legal
dos atingidos, com uma visualização pelo Direito Administrativo, demonstrando a
possibilidade das revisões dos processos e suas anulações, de vez q/(e tais eram isregulares
às vistas, não só da processualistica civil brasileira, como da própria instituída pela
Revolução ..

Página 191

"Em vista dessa redução o Dr Nei e ()presidente Renan resolveram concentrar-se em
um só anteprojeto, e nos dirigimos imediatamente para a Assembléia. No Gabinete da
Presidência, Renan, o Dr Nei e eupassamos grande parte da tarde rascunhando...

Página 197

"Seguiram-se outras publicações, tendo em 6 de novembro o Correio do Povo, à
pagina 3, divulgado lima entrevista com o deputado Renan Kurtz, que, historiando o
assunto, assim se refere a certos tópicos:

"Enfim, com o reconhecimento do direito a promoções e o pagamento dos a/rasados
correspondentes à anistia dos funcionários estaduais punidos por motivos políticos apos
64, tonar-se efetivamente ampla, geral e irrestrita...Co-autor do anteprojeto da Lei 8.00I,
junto com o Procurador do Estado, Nei Sá, e o advogado Maildes de Mel/o, ex-major da
BM, representante dos expurgados... Agora sim a anistia deixa de ser simbólica para
transformar-se na reparação concreta de umajustiça ...

Página 202

"Além de 110SS0 trabalho pessoal junto ao procurador-geral, DI'Nei Sá, Renan Kurtz
sempre estava com o cavalo encilhado, sempre dispouivel a colocar o pé lia estrada ,.
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"Em torno do dia 8 de maio de 1987, fui chamado pelo telefone, pessoalmente, por
Renan. Dizia ele "Estou com o Dr Neri aqui e vamos tomar U/11 cafezinho enquanto tu não
chegas ... "

Página 203

"Convocadas por Renan Kurtz, enquanto presidente da Comissão de ..Setviços
Públicos, as seguintes pessoas, a ntett pedido: ... "

Página 208

"Então, na Assembléia, sempre capitaneados pelo incansável e batalhador deputado
Renan Kurtz, passamos a 1//11 lobby junto aos parlamentares resistentes à aprovação
daquele projeto ,.

"Por intermédio de Renan, após ter consultado meus pares de comissão, indiquei o
Dr Mathias Nagelstein"

Página 209

"Lembro-me de alguns nomes de deputados comparecentes: Adilson Moita, chefe da
Casa Civil, representando o governador; os deputados Dilamar Machado, Renau Kurtz e
Carlos Araújo. Também fora convidado para a solenidade () Dr Nei de Sá, co-redatot da
lei, comigo e com Renan. ,.

Página 212

"Não podemos deixar passar in a/bis a figura do destacado parlamentar deputado
Renan Kurtz que, como U111 dos mais atuantes presidentes da Assembléia, foi o mentor e a
alavanca propulsora da lex lata, que hoje beneficia uma coletividade tnjustiçada. A este
ilustre e dedicado representante do povo gaúcho, a História lhe fará justiça, mas desde já
receba a gratidão do grupo que representamos ,.

Página 214

"Discordei peremptoriamente disso, sobretudo numa reuntao na Assembléia COI1l

cerca de setenta interessados, presentes ReJ/aJ/, () deputado Valdomiro Lima, o
procurador-geral do Estado de então (novamente) Dr Manoel André da Rocha;
procuradores de Estado Drs Caio Martins Leal e citado Defrancisco, mais o Dr Odir () P
da Silva.

Página 220

"Falei com Renan, expondo-lhe a situação, tendo ele como presidente da Assembléia
Legislativa solicitado àquelas repartições a suspensão das providências naquele sentido, e
passamos a devolver um estudo sobre o assunto ,.



••••••••••••••••••_.
••••••••••••_.
•••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página 221

"Desnecessário dizer que () posto de comando de todas as operações fora montado
na Assembléia Legislativa, fel/do como escudeiro Reuan Kurtz. Foi uma via crucis.
interminável, sem chegar-se ao golgota. ,.

"A constituinte trabalhava a todo vapor. Eu colaborava CO/11 Renan na elaboração
de textos que beneficiassem os punidos ~111 geral (civis e militares), estaduais. e também em
assuntos gerais de interesse da BM"

"Não perdi essa via de acesso, e Reuan foi o grande defensor - e viabilizador de
todas nossas conquistas perenizadas na atual Carta rio-grandense.

Página 223

"Entre tantas outras gestões, em 29 de março de j 900 Renan marcou UI11(7 audiência
com o líder Mendes Ribeiro Filho. ,.

Página 224

"Cal/ares parolou dizendo ser de extrema justiça; por isso iria baixar a Casa Civil
para as providências de encaminhamento à Assembléia Legislativa. Renan, que já era
presidente pela segunda vez, garantia colocá-lo em votação logo. ,.

Página 252

"Mas o caso sob o qual todos "ás estivemos ameaçados foi o da Dra Teresinha
Gisela Irigaray, que ganhara na Justiça umas diferenças de J 985 para cá. Fui procurado
por ela, à recomendação de Renan Kurtz. ,.

Página 257

"Tal norma ainda do governo de Jair Soares, partiu de anteprojeto elaborado pelo
então (e também hoje) presidente da Assembléia Legislativa, deputado Renan Kurtz,
juntamente com o lá procurador-geral do Estado Dr Nei Sá e () representante dos
expurgados estaduais, oficial cassado da Brigada Milita e advogado Maildes Alves de
Mel/o. l'
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ANEXO L

o Dr. Renan Kurtz, a folha 197 requer sua
nomeação para Juiz cio Trabalho Substituto e
simultaneamente seja promovido a Juiz Presidente da
Junta.
O pedido tinha suporte face a decisão do STF quando
julgou o mandado de segurança (19003/0F) e a
reclamação (nO 131-0F). Por outro lado o Ministério
da Justiça a folha 101 do processo 02.348/80, através
do Diretor de Instrução Processual e do Diretor do
Departamento de Assuntos Judiciários, mencionam
"em virtude de haver sido desobedecida a ordem de
classificação dos candidatos aprovados naquele
certame, DENTRE OS QUAIS ALGUNS JA GALGARAMA
POSIÇÃO DE JUIZ DO TRABALHO PRESIDENTE DE
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO" (o gr-ifo é
nosso).
Logo abaixo, na mesma folha, continua "como é o caso
que se relata no Processo f"1inistério da Justiça nO
44.400/78, onde interessada a Dr-a Maria Eunice
Bezzerra Hatsbach Ribeiro dos Santos"... ora neste
processo o STF determinou que fosse .aJuíza nomeada
Juíza Substituta e simultaneamente Juíza Presidente da
Junta.
A certidão fornecida pelo Ministério da Justiça (anexo)
reforça a tese de que aquele órgão tinha conhecimento
que Juízes do mesmo concurso com classificação
inferior já tinham sido nomeados por antiguidade
Juízes Presidentes de Junta.
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'1 EXCELENTrSSH!O SENHOR H I NI STIW DE EST1\DO DA .JUSTI Ç.J\

C1\RLOS REN1\N KURTZ, já q ua Li f i c a do nos autos
do processo n? 56.719-A(68 e anexos 26.652(79 e 17:152(81, canfar
-rne pedido de folhas' 73, 110 e seguintes, na f o r ina da decisão do
Supremo Tribunal Federal na Rec I ama ç ào n9 131-0f (T I s . 152), vem
r cque r e r a V. Ex a , se digne de d e t e r min a r seu c umpr i.mc n to, no s e n+
t i do . s e r n olnc a d o p a r a o c a r g o J LI i z do T r a b a 1 h o ~)LI b s t i t li t o e 5 i rnu l
t an c a TIle n t e p r omov id o ao c a r g o d e J LI i z. d o' ;T r aba 1 11o r r e s i de n t e d e
Juntá de Conciliação c .Ju l garac n t o , na Qua r t a Re g í iio ela Justiça elo
Trabalho, sem prejuízo elos clelllai5 direitos c1ecoTrentcs destes car

'.'

Termos em que

Pede deferimento

Brasília, 29 de mala de 1.935

---- - - ----------------
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MINIST~RIO 0/\ JUSTIC/\

Orgã<L..D..E.E.ARIA NID_D E_.t\S-,'3.UNID S_ JliDLClJi RlOS

L:, s orentes começaram, novamente, ;1 t: e r c LI I' S o , e p (1 .r retorna r a m

p e d in do que o ma 11~1<lm\.12 f o S S e c x e c li "éH!1)

2 348/80 e 2 do Proc. 1>1.] 26 657./79),

( [1 . IJ do l'roc. ~1.J

A esta a Lt u r a , p e r gun t a+s e se e s t a r c t o nta da dc

direitos redundaria na o b r i.g a t o r i c d a d c para o Poder Piíblico
restabelecê-los, medjante nOllle;lçi)o c pr01l\0(,:;10,

Respondo qu o n a o , cl o s dr- (1IIC n<; ,1'1 tc : LOS

a 9 r cl c DI, ?i s e g ti r a 1\ ç iI (! à r~ c: o no IId;1 PÚh 1 iUI S ses o b r e --lesão grave
põem a quaisquer i n t c r e s s o s p r r v a d o a , .i i n d a mesmo que se vise 80

a c a t ame n to deI i lni n a r c o n c c s S i v a c1 o :1~~.1~5~~.!!::3'::.'c:uj a e xC!c tiç iio f o r a
suspensa, quando estava em jogo interesse p ub Lic o ma i o r , que t i >

nha por pressuposto a segurançél públic<l ou oulros val.ores ele s()

b e r a n i a pá t r j (I. tas s i ln é t ,1 1Ilb ém , m c s m() J1;] C j r c UTIS 1:â n c i <I cI (' ] h e s

:fl\ ~r r e conh c ti d o o cli r c j t o ao q liC P 1 (' i t (' ia , (' J:l V j r ti 1cJ C d c h;) vC r
siHl.o desobedecida a o r d c m C!(' c l a s s i f ic a c à o d o s c a n cl i d a t o s ;ljHOV~

J' II' 1 d . . - .dfsiinaque e c e r t a mc , e n t r o os í'l1l:11S :1lgl1llS ,1:1 galgaram a p o sr

!I ~h~!f ..IJ1~i~!c\0'~~~itab~,~101Irreiddp.nt(' dI" .Ju n r a d e Co n c í Li a c à o e .)ul

~ik:to, segundo informes do THT da 4é\. Heg.i~0 ((1. n, U ~ 14

d t~~oc_ MJ n6 26 6S2/7~) .

N i s t o i n o c o r r c m cl i. ver g ê 11C ias, nv~S 11Io cl i ;l.!l l t' cI (l
f a t o d e o J:u d i c i'á r i o 11;lVe r e n te n cI j do q lie a no 111e 8 ç iio d e c o n c u r S ;) -

, do habilitado, fora. da ordem de colocação .. é quc gera o cJjrei.to
do preterido, melhor posicionado, como e o caso do que se relata
no ,Processo ~1J ne? 44 400/78, onde era illtCI'CSSélc!;l ii Dra.

E IlJ '; . H b I R . b' ! S I b' 1 . dun?t~e, Bezerra ats aCl I eIro c05 . CIntos. la 1. l.t<1 a cm conCul'
. !lb . ~. 1 Iso pU llCO de provas e tltU]OS e nomC:1c(1 p~r:1 excrcer o caq~(l cC'

; ,
Jui~, do Trabalho Substituto junto ~ 7a. Regiiío (J\pdilÇiío Cível

I I .
n9 4j~! 2l3-CE), quanto do Processo ~IJ n9 50 889/77, cm que lnbut~
va pietens'üo do Doutor 01'ÍS de O] i vei.r(l, habi 1 i t.;l c! ii CllI ·:t)ncul'SO
público de provas e títulos e norne::telo p;1ra exercer o c~rgo de

·Juiz do Traba.lho Substituto junto [t' la. Hegi~o UI::1l1d<1do de Scgu-

f·(a \. i n

rança n9 20 144, de 1977, do Hjo ele Janejro).
Por c1crradciro. crci0 improc('c!c'J1fr. ~Ie todo ;1\'

c1ireit0 (k nO!l1c:lç~o do<; improtr;J11; cs. r;oJll rlll\'-
prcscl'içiio de 1(11;111(1]('1' prnvicl(:·"Ci;l. ('111

__ • • __ OM _

'-------------------------_ ..._-----_._-------_ .... -'--

guir-sc a favor do
dnmcnto na tese de quc :l
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MINISTERIO 0/\ ,IUSTIC/\
Processo N°

Orgão DEPJ\RTM1ENTO DE J\S~_~INT.º_~ JUDICllilHUS
~---------------------------------.~----------------------~

virtude de hnver cnducaclo o
ria benificiar os imp e t r a n t c s . p o r 1180 h a v c r e rn cindo C;:JUS,l ;1

nhum fato que criasse o b s t ri c u l.o s no n01"l11;:11. a n cl nmon r o do p r o c e s s o.
que impedisse a promoção de a t o s 011 diligências. ("'1I impLi c a s s e m
a em abandono da causa (artigo 2<;' ela Lei
nho . de 1964), mo t i v a ç Õ c S c o n s t;JT1 t c s elo Pro··contrario sensu
cesso MJ n9 S6 719-A68.

Dadas est:J.5 111<'I S olJjctiv:lndo um (lclarar a zoes.
mento mais aprofundado da JIlatéria, que de momento ';r ruo s t r a cedi

ç a, de v i clo à i n e x i 5 t ê 11C i a d c p r c c e d e n t c s a drni 1) i s t. r a t ivos a p 1i c ~
.v e is ã e spe c i c, faz - 5 e, d e t o cIo, a c o ns c 1 h ;Ív c I. a ;1l1d i ê n c i a d ;:J Co n
su Lt o r í a= Ce r a I da República. cujo c n t e u d imcn ro lançará os p a r a

metros a serem obedecidos.
conforme Telex 119 lsn/SO-TRTR.As vagas.

as decorrentes d;:JS proll1oçoes Sub s t i t u t o s

Doutores Ge1son cle Az e v e d o e Heléltri.x Pr!lclo d e )\ledo. N:S P C C t. i v.0.
mente, p o r me r e c i 111e n t o e p o r a II t j 9,U i.d ;1 cl (' . :1 jJ r C s i ri ii J1 c i» d;l s

Juntas de Co n c i.I j a ç à o e .11) J g~\lllr.Jl to ri r; <';,111 r: 'I R o s 'I .'-;:111 j (' ~ 1:t'r j ;t

(fl. 1'-1J 119 26 652/79).21 do Proc.
c on c rc t i za d a .A medida, c n co n t r a amp a r o 110se

ela COllso1idaç8o drts Leis do Trabéllho.654, § 39, c nos a r t s .art.
78 e 92 da Lei Complementar n ? 35, ele liJ ele março de 1979.

verbis:

(o nsol i cl ;_~sJio_~~~_~ s_:~?~.~~ aL~~.2:
, ,Ar t . 6 S 1\ . o i n g T C S S o 11:1 111a g j s t r a t u r a rio T r R
b a 1 h o [ (l r - s e - 8 P ,1 r;l n Ca r p, o d (' .i 11i. 7. tio T r :t b a
1110 5 U b s t i LLIto. (\SilO 111C (lC; Õ e s S u b s c q lic n t e s p o r
promoç,~o, .11 tE'Tlléld:1!1lcntC'. por :lll t 1.gLli d;:Jc]c e
merecjmento.

§ 39 Os Juízes Substitutos seriio nomeados
após aprovilç;ln ('Ill cnllCllrso píil'l icp ele: ]l1'O\':IS ('

t ít LI los r e ;J 1 i zatiO r c r;1 J1 t c o T r i "llll :1 1 ncg io 11 (l J
do t r él bn 1ho d él r~e r, j iio, v ii 1 i. d n p O r lio i s :1nos ('
prorrog~v('l, ;t cri ,·é rio de, 111(':"1110 ór!~;io, pOI' i
g tiaI p c r íOcIO. li111;1 ~;Ó v c z.. c O r I:(ln i I. ;1ti (J ti c (lc l)2~
d o c ()IH ;] s i 11S t r 11<; Õ(": C XP e d i t1a~ pc 1() T r i b 1I11;1 r
S ur c r io r do T r :1 1>;1 1h () ...
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os

PrOCC$.c;o

!.:_ei _~?_!np}_~~J.\.c12.t_il r .n.\' _ ? ~_,_~~_ .l_~~._ele_f~\~rç_o._.:.!~_ _J ~ 7~) :
" J\ r t . 7 8 . () i.Il):]" c S c; o 11;1 1'-1;l)~i ~.l. r~tu r a d a \." t
r e i r a dé,lr-'s('-;í IIl('d i n u t c I\OIIlC<l(.";í(), ,:;,;:;r Cl)Il\:l.li:

so púb Lic o de prOVi1S c títulos, (lrgiJllllildn'~
r e a Liz a do com;t p a r t i c i p a c á o elo COI':,C!!'O Se c

cional da Ordem dos Advogados cio Brasil. -
. . .. ~.. . . .. .. . .. .. .. . .. . . . - .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . . .
Ar t . 92. O iug r c s s o n a ~!;If~i5triltur" do T'r a h a
lho d a r .. se··ij l"() ':;nf',0 -Jc iui z ,in 'lraha lho ""h"i
t.i tu to. .:

E o par c co r , S .jn . j.

.... ~
fi 1" iI S í1 i a , (' 11\ c..(. j fi r~ j LI.1 h r) cl C' 19 iiO .

":""";.._-:-~_,_..._~ »-r r-r _._.,._._ ..,_..•_ .•• ,~~"""p ',_' .4 .• _. ' •..•. '..- .
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CERTIDÃO

\

Em atenç~o ao requerimento de CARLOS RENAN KURTZ,

Bacharel de Direi:tQj"sOlici:tavdo..a este Departamento de Assuntos
. ." \L~> "',

Judici~rios fornec~r, por c~~~i~io, em que datas foram nomeados e

qual o critério, se por antigUidade ou merecimento, Humberto Rama

gem Paz, Victor St~inbach, E~~e~_Pontremoli Vieira Ro~a, Milton

Moreira Fraga, Júl~a Mercedes .Cury Figueiredo e VaIter Antonio

Pauleto, e respectivas classificaç~es, certifico serem os seguin

tes elementos constantes ne~;e 6rgio do Minist~rio da Justiça, a

respeito: HUMBER~O RAMAGEM PAZ, nomeado Juiz do Trabalho Substi

tuto da 4a. Região da Justiça do Trabalho, teve a nomeaçao des

constituída por Decreto de 30 de julho de 1~68, publicada no DOU

de 31 subseqUente; VICTOR STEINBACH, nomeado Juiz do Taba1ho Subs

tituto da 4a, Regiio da Justiça do T~abãlho, foi aposentado neste

~argo, por Ato do Presiâente do Tribunal Regional do Trabalho re~

pectivo, conforme Processo TRT n9 13 019/70; ESTER PONTREMOLI VIEr

RA ROSA, nomeada Juiz do Trab.alh,oSubstituto da 4a. Reg í âo da Jus

tiça do Trabalho, fii promovi~~ ,rela critério de antigUidade, ao

cargo de Juiz do Trfbalho. Pre~s:iqrmte.da Junta de Conciliaçio e
Julgamento de sio J~ranimo, conforme Decreto de 23 de outubro de

1979, publicado no pOU de 24 subseqilent e ; MILTON MORE~RA FRAGA,
, • J t

nomeado Juiz do.Trapalho Substituto da 4a. Regiio da Justiça do. I' ,
Trabalho, foi promovido; pelo critério de antigUidade, ao ·.cargo

d e Juiz do Trabalho Presidente da la. Junta de Conciliaçio e Jul

de

FI

da

gamento de Porto.Alegre, conforme Deereto de 09 de setembro
I . .

1974, publicàdo no DOU de 10 sub!,>eqUente;JÚLIA MERCEDES CURY,
GUEIREDO, nomeada'Juiz do Trabalho Substituto da 4a. Região

Justiça do Trabalho, foi promovida pelo critério de antigUidaàe,

ao cargo de Juiz do Trabalho Presider.te de Junta de Conciliação e

Julgamento, conforme Decreto de 12 de março de 1974, publicado no

DOU de 13 subseqUente; e VALTER ANTONIO Pi\ULETO, nbmeado Juiz do

Trabalho Substituto da 4a. Região da Justiça do Trabalho, foi pr~

movido,' pelo critérao de antigUidade, ao cargo de Juiz do.. I . .• ,
lho Presidente de .Jpnta de 'ç?r~itiaçio e Julgamento, conforme D~

I \. I
creta de 22 de dezembro de 1975, publicado no DOU de 23 subseqUe~

Traba

te. Certifico ainda, que a cLassLfi.ceç âo final dos can,didatos a

prOIV;,d07Sno ~on~CS?,1 a que se;submeteu o requerente pa~a o .car-go

A, - \ \' r i..'.~;;-;~::;-;:-I _LLL~ " 't>L·'Jl:~v":"":,,~~,:s~,'.'.": ~r//·'
----.- __ ~ .__ I \ .

{' I I I ',I I

'. " ~.

--- --------------------------------------------------------------------~
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do Trabalho Substituto da 4a.
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sé da Costa Porto; 59- Victoria Ledra; 69- José Carlc~ Barbosa N~

tQ; 79- Pedro Henrique Particheli Rodrigues; 89- Sony Ângelo Fra~

ça; 99- Richard Paul Neto; ~09- Roberto Costa Fachin; 119-Geraldo

Lorenzon; 129- Lorenço Otto Schorr; 139- Anita Catarina Soleri

149- Ilder Jorge Frantz; 159- Maria da Glória Trindade; 169- Car

los Renan Kurtz; 17,9-HumbeF~9~.Rarnagam Paz; 189- Olga Gomes Cav~
lheiro;~ 199- Victoí' Steinba:C~:V':~,_à9-Ester Pontremoli Vieira Rosa;

, , I' 'I ,- •
219- Carlos Henrlque Pancada'delMello; 229- Mllton Morelra Fraga;

239- Júlia Mercedes Cury Figueiredo; 249- Valter Antonio Pauleto;

e'259- Leopoldo soyza Soares :~assier. Certifico por último, que o

Edital de classificação fina'i,,'d~ssescandidato-s foi publicado no
I ,

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul de 26 de junho de

1967, página 14. E'por ser verdade eu, José Francisco de Freitas,,
Agente Administrativo da Tabel~ Permanente do Ministério da Justi

ça, ,lavrei a presente Certidão, que vai por mim datada e assinad~

conferida por José Moacyr de Oliveira, Diretor da Divisão de Ins

trução Processual, do Departamento de Assuntos Judiciários, e vi

sada ~or Lenine Nequete; Diretor-Geral do Departamento de Assun

::s1~~:~CifdS~7lôJ:~.'~\f~:b"7BraSí~'.l5 08 de maio
, I : 'trf~' 'I':', , ;''''1';.: ii'"

: •• I r.' j I 1: ! ~'"" 1 1 j' I'} ,:.,. ~"! IO

I I'Ín":---f;:' '~;---"----"'I. • ~l ...~ I ,," .... J • r . , ,() ~" J U 'S ':' : C ,
• v ..4l.:.:.l '. o'"'1.~'·:lt-I·· ,pr,.,;I) ..··~~(, ~E' .. -;t.. •. ..; ... '", "1'" ' • , .
. 'r '. r :...:J,.: L n : I \ • l

, ~-..---:---- ...._ ....._-._--'

I

Ir
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ANEXOM

Documentos referentes ao estado de saúde de Ana
Paula Kurtz:

- Declaração do médico,

- Prontuário médico fornecido pelo Hcspttal São Lucas
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul em Porto Alegre, onde comprova-se que de
novembro de 1984 a maio de 1986, sofreu 9
internações por um período de 184 dias, com
prescrição de antibióticos importados,

- Observação: poderia alguém vivenciando uma situação
destas, renunciar ao mandato de Deputado por uma
situação incerta fruto de uma nomeação incorreta ?
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CARLOS CEZAR FRITSCHER,médico, casado, residente em Porto Alegre, com

consultório sito à Av. Ipiranga, 6690 conj. 314, CRM 5937, declara por solicitação do Dr.

jarlOS Renan Kurtz , o seguinte:

• Que ANA PAULAKURTZ,filha do Dr. Renan Kurtz esteve sob meus cuidados

profissionais;

••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••..•

PONTIfíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
fACULDADE DEMEDICINA
HOSPITAL SÃO LUCAS - SERViÇO DE PNEUMOLOGIA

DECLARAÇÃO

..
• Que desde novembro de 84 até dia 24/05/1986, dàta de seu falecimento,

esteve internada 9 (nove) vezes no Hospital São Lucas da PUCRSem Porto

Alegre conforme consta no prontuário médico(em anexo) fornecido pelo

Hospital;

Portadora de "Mucoviscidose" ou Fibrose Cística doença que se caracteriza por

provocar freqüentes infecções pulmonares, foram necessárias prescrições de

antibióticos (Ticarcilina, Azlocilina, Ceftazidime) não fabricados no País, naquela

mbrod.~'.~' ~ ".'
Ir---\ ' " .
\~ 'iJ...;_.
, ', ,,,,.'

.. ':'.: "

poca conforme consta no registro mencionado.

Frits~~:~

Av.lpiranga, 669030 andar
90610-000PortoAlegre
RS- Brasil

fone: (51) 3203318
Fax: (51) 3203316

E.Mail:posmed@pucrs.br
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•

i )('ç0~!:'f/J" ")'{,.,''''~

• (3Fi, \"'~ \ \, .-~.~--------------------------~------------------------4---~~r.k
• H O S P I T A L SÃO L U C A S Av. Ipiranga, 6690 _ Porto Alegre - RS - Fone\6-:s444-~-:'~_//

Nova denomlna<;4o do Hospital Universitário da PUC ", "'-!.-/
)"ta de Intemaçao~ C Datade altati~/ 12. / II~J ! 'I / I 2. / 'Z y.

. ., da lnternaçao: +rr= -r+ ._

• ') o ~ e-"-"...........,-I J/7 -t )7L ~.-,. s:~ C'---~-------~7'~~-----~-----------------------------••.pais achados da historia. e<~mc lisico e il\,&stlg.co~s cornntemuruarcs: .. _ __

:¬ oC ~ ,"'- _l::>1"\ í~ ~ _...,___:: )"'{...) (....C)-.,J , }-<. , 0-0;r.:: I <"'~ C'- ./'Q <.::__...::> ;-,.e"'> l7'?~' 7~ _,-.............::-....--".._,--'"C_.c>------<:.....<-O-·_;_'-'-Y>"'--"\.-..=>------r--s1\_----p,..,--r.:.--,.-~-a---v--,......._:;,--...--=,-r=--,,--------
.~------------------------------------------------------------

.---------------------------------· -------------------------
luçao durante a lntemaçao: _

• ei,c_P..>•.,----~---------------------------------------------------------------
.'~----------------------------------------------------------
.--------------------------------.------------------------------•••.•~---------------------------------------------------------------
•-
~ma~,~~v~~~M!)-Ja-·~~--,-~--~-·-~--~-----f~-Q-O---~~_~--I-~~----------------------
• >. CQO p/C~, ~,-> ~ _.L.D~--I-.L--'----------------------

::~--------~O~\~--~-~-~--~-,-~---~-0--~~~~-,~-V-~--~--~-0-5--------------------------.O:.S) na alta:_ _,__. ---lc.~ ___'(!......!:,(7_- ~--------------------------

•.'---------~--------------------------------------------------------------
" -I':!: I.-~,K)/\..~eiÇOes na alta:_-=- . _

•
•

".;f .J~" /)~,
ntaçáoe medicamentosna afta: J_ ~ (_']_

• {Jc.--.c ~ _,...;'~ ~ ~ 1'\ ,.-y7T>- v c, , /VI'?' ~ & 0/.7" .....-2) ')/"" Q" .-"''''''4t------------------~---------------~L-~-----------------------------------

•
ç'} 1-:r-3

------------------------------

. /•
~
• .1. SUMARIO• •

DE ALTA

I: VI" • F.. TUR.... ENTO

REGISTROJ "}.!) / >'2.
PAON! 03
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." durante a lnternaçao: _

• __.---1::7} t;</J ?I?

• ?If)" ~• \ ·t
.-------------------------------~-------------------------
.---------------------------------'_' -------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

.---------------· ------------------------------

.------_;___------- --------------

:ntos realizados (indicar datas!) fi n \<.q <....-I/V-? ';f O o r7 /T7 ,I l-/'l t;_--I~'-------------
• ~----------~c=~~~,~~~~~~~~~~~I-C~I-~--.-,rV--?-----~\IS<~/r------~~>-J------b.I~~,
._---------------------_------~-------~p--------------------------_---------"!iC_ na alta:~-..-J-'-,-/l' __ -'fYO~'__(L- el ~ V t2---V I--<..::> J,o--:?

~ ., f'{..JCÃ)JIC-~~ -.. ------------------------------------------

:,es na alta: __ ,- _~L__.:::.__:_..,.__'_~ __ rv7:.___'_1_/j'__ _

I

• HOSPITAL SÃO LUCAS
.ova denom1nac4o do Hospital Universitário da PUC Av, Ipiranga, 6690- Porto Alegre - RS- Fone 3~_~~~>r
.. de lnternaçaoQ CData de alta
C!J.,/IIIZ"'; .2I 11/ Ig'l• )

.----------------------------------------------------------------------
~H achados da histOria, exarne lisico e mvesuuacoes cornpterneruares : .________ _ . _

.{',., c, ~ .J :ré l~/l~o,,..-?" ,-",J )Xl...) c,..-o -.1 • e, l Q-O ;)'~ i:-V >:;:(X-"Y~ ~:-..

.ç.:; c... ~ t~ Y I /]/J -7.::,' /\. V)' {J--::r.:I\. (( r:; ~o,." /'--'0-.1'0-$ -•.-----------------------------------------------------------

.-----------------------------------------------------

.-------------------------------------------------------------------

.----------------------------------------------

• \_I_ _}Q, _Nh •~ T' /V/?

•.------------------------------------------------------------------,

• "I ~~"'",,-.//E f- a.: I c..0' <-. "J,.-? -F:=> C tJ /-:??;ao e medicamentosna alta:_~~'--!LI!!L<____ '____ _;tr'__ __ __:__ :___-:----------------:-----------7 )1.

• /I.------'"-"-------------------------,-4----------------
ene (I~I) doJ'}ponsà\'&l ~ preenchlrnemodo sumario -------~ Asstnatura --,,L--/"'7~/L----------___.,. Dala----...,

• (L- ~_'_p." ~ 'V",::>~ -?~ _ J C '(_l- '- <, J Çz~/// gy )
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J\C.~)<"" ."

••.~------------------------~------------------------~~~~~
• HOSPITAL SÃO LUCAS

Nova denomlnaclO do Hoapltal Unlveraltárlo da PUC
Av. Iplrange, 6690 - Porto Alegre - RS -

(Dala de alia -'

l--,_ /1-<\_1 '0_'1_/_6_) ~)
ala de Inlemaça<>~.1. / D:? / 1~_)•!IVO da Inlernaç&o:-:;".- .,- -,.- _

• 7 '~_ I t
~ ,.J y.~ c, c..1')::. ~ ~f l /V?- T~ '" V1 ('" »)-E ..) 12-0 ~~ -tr 7· '

.1----------------------------------------------------------

.,pais ilhados da história. exa7/' nstco e illvostioaçoes cornoreroeorares:

• ~q e. t-¬ ..J )~ (o/) 7/}-'VO";Y ~ )II _)t...--D.J l J-G1 'J--.:J;r-o[ (?~ ..J~ ~

./ I (J~ /V 1""~.,. 5 fJ,....J.:!.??- (V-O g y O"-v<> W~._ -

• c2. . ..p I?' ~ 0-6 L ~~? "r'-LI ') 'Í /\.-'l...J r;-.l,.J 0-0 rr--O,-J -7" t.------------------------~--------~------------------------

•
~1------------p-1~~-?-,-ur-?-/7-.----~--~-----~--/'~-;-,-p-~--~----_-c-~--...J-~-~--r---~----
_~ao durante a intemaça<>: _

e--_,--I? \<S. -;,- T \ c.-o ~

• e-Q""!J/tr.!..,\ . o

• O/~i
• c-p:-I -;'---0 v-<•.1----------------------------------------------------------
e-----------------------------------------------------------
.------------------------------------------------------~-----
.~-------------------,-------------------------------------
• " 020'>,.., ",Ia~ )/>.~"'''<,.J,c.t'-,N''7 to C./}-/1Ifn.It:-.~nentos realizados (Indicar datas I) _~_. __ -.!."~-=.-4_ _;_------:'--!.-"''':..:.'~..__.-..:__ .,.- ....,.._------------------e I ,J ~ ;r.r L, Q ~ t'/ 03 '""I ~ I~ ;j , c.. • -v -»

o • LIr-' I)

~~..l .-...:>...J\{'r ~(Z-. j<....)~;---J1_.../~estico (s) na alta:-----.J._-;r =r: _

a M...)c...,...o V \ y-c ,1')--0 y",:
.-~~------~-----------------------~-----------------------------------
.~---------------------------------------------------------------
• "".( - ....'0orv> ')-<)cees na alta: ~l"-"'\S _•.~----------------~~------------~-----------------------------------I '(,/TrJ~:rl-v O Q. ~h 1 c. ./V YT ~ .......~~~-.:>, • ".çao e medicamentos na alta: --'_:...j._.::....:.. -'--=-.::clé!_r..é_/ ''Y!...._ .=:...._ __ -J/!:..:.:.:._ _

.~------------------------------------------------------------

.-----------------------------------------------------------------

.~--------------------------------------------~------------------•.---------------------------------------------7~--------------------.me (leglvel) do _ponsa..el ~ preenchimento do sumario

t? ~ '--'?I'1 (J'\.,.IG~\

•• •fI;- SUMARIO DE ALTA

."'0•
PACIENTE

LEITO _

9. ~

PfIONT. 03
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~:~. -

I•· HOSPITAL SÃO LUCAS
Nova denomlnacão do Hospital Universitário da PUC

J ~ta de lnterneção ~ tr: de alta ~

,." /O~ /g~_J l~1 /O;/_~

j4t.vo~lnl~~~: +' __ii- r:~ ..> X l' )(1(~"'5~/? 'r\ l")
~.--------~-----------~-------------------------------------------------------

Av. (piranga, 6690 - Porto Alegre

• ---------
.CIDaiS achadosdah.stór ia exame lisicoe mvestíçacões cornolerneruares ::~~~?

\

•.---------------------------------------------------------.-
l.d~~ain~~:--~~~-7-)-W--1-?---~-'-~----PL.-~-~--c-'-~_~ __'~ -_r '_)_O__~_~ M__'_~_'_~__n _J. "_--Z./.&, <~._ ,-ro __ ,.. ~ ..bl ~:;:n.,--o c..... l.. 'rllf..-o H c: -.J ~ ~ .s: J'CVL:: j'.-:r:
t ~~~~~--~-~---~-J-~-5--~--~--;-------~--~-----~-----~~~----------------+-------------------------

.----------------------------------------------------------------------------••.--------------------------------~------------------------------
•'e------------------------------------------------------------------------------------
.-----------------------------------------------------------------------
-·--------------~----------~~----~r--------------------------------
Ie -'-<-= <--4 Lc •N .;:I! / ~ c, ê-.)

arnentos realizados (indicar datas!) --'-----------------------1---+----,:---------------------------------
• ~oDlY?Th,-J"r (l-,.----------------~--------~----~----------------------------------

• ,)n-- f) 1-.. ~~.,._......c,j._n:'

•
,n. (s) na81Ia:__ -_~::!__'çJ_::,_J_---...__ .,J_-_?- C:_· _'::_* ___l<[é__!;:__- ~ _

~ ,,\ )-1.J c> 0 , ~ I 1...!J~

j •.--------------------------------------------------------------------
•

"N'L,E '- IM.--y?> 'Y7'",j;çoesnaalta:__ -,)~ ' __'.------------------------------------------------------------------------------------•• :ntaça<> e medicamentos na alta:
::]__ L 7'- )~, ,

~00q_ ~)(..
-e V
e------------------------

.----~--------------------------------------~-----------------

.-------~----------------------------------------74~-------------------
• 'I'Nome (I~el) ~)respoosavel pe'F preenchimento do sumàrlo

• V. cc . "7-" lr--- ,5 ;--v0!1 )•••e-' MÉDICO R€GlsrRO .t
}-~ I J 1.

PACIENTE LEITO o,2/-!. SUMARIO DE ALTA
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:.~..
!: ~ .> r:.•-: ..; . ~,_ .1'~'1 ....," '. ~. . . . ~. "'-/\.'

.e·: _~~'2.\':< ..t.;i ..j.; . <_ \-.. _ I• ..
H'OS'PITAL Av. Ipiranga, 6690 - Porto Alegre - RS . F~~&-94~;SAo LUCAS• Nova denominação do Hospital Universitário da pue

• Data Qe Interli6n (Data de altaT)
_,).) //1 /6~ 0'f /(L /1"

I"_tivo da lnterneção: =)'~~ )3' f 6/1---;--~/)r- \ ?• -1'

e
.incipais aChfos da hist6ria. exame físico e investigações complementares'

• /'} c: i_-.C. -' ~ !l &J /1 ; '7'1...0-v)- (')--:> )f ...)c:- 'Q J \ .......-,:.; ')-4 ~ , c:-./:; 4 I"""l .'1./ .') J

• r
c: .c..~ r.J\.·.:v-=J~-1 t'J-:J: .....:..)- ..t..--.:::> ->s-:r...p"":'; ~ éT ~-J ç:. e Cr~'"••• _

•
.)Iução durante a internação: )'1~ :J ({/??,?-- c:» .« (h-, ~ ......1/ GI(...J,'\/,,?- :r

7

~~ .r>?-•__f J--1 1 el'T<- .."V/)" ~;$....JCb._) .?;JO L.I.J ~ /'

I

• \(' /T,_) " rv7.) ç.. L•••••••• .• C~·~~ --V ( c., ) '- "'1/')' cJ- C.Jd! !~.·'tament<lS realizados {indicar datas)

• f\) 0 11 J?"{ I....,_) J-vO ~!

• p~~:19'iCO(SI na alta:
}) V r-' ..../l 0" e_o-... Pr: .J 0-0 )----dp/ -t ti
... 1 TIL) (...../ J ~J'<..... l '?-J «

•• -
~$("_'I"''' --v')' J/,?

• "diçcSesna illta'
I• (""\ i l~• entação e mOCticamentosna alta:

\ J 'j(Y?Jh /~ ! J ')
~7••• ../• 71• II• Nome (legrvell do resgvet pelo pree~imento do sumário ) C Assinatura '0~ J C~t$}/i/7~• p lÇ/n ~"7~

:.+ PACIENTE l!cJq (9 J0 _ )GJ a S L LEITOS] ..3 0-
SUMARIO DE ALTA Mt:DICO (!. & 1-0» 0-"\..., ; ,./'V'A' REJ'~O/~• - - -

;.
l

HUP 110.' ,a VIA. FATURAMENTO PRONT.03
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HOSPITAL SÃO LUCAS
NOTa denomlnacl.o do l-IMpIW UnlveraltA.r1o d& PUC

Av. Iplranga, 6690 - Porto Alegre - RS - Fone

o

-.----------------------------------~-----------------------------
I r-1 f).~/).õ"\.'c.....JFV? '- í),,~.._JIc....J ......'~ /...:>/7(:;--:7:. uarnenlos realizados (Indicar datas I) __ ~O--;v'::._Ff./-.r-' ? __:\.ft:::!....:.._.---!::.,.~_- -= -I~_/ _

~4I.------~-----------~~-~-)-'7--~-"~--,r/--4---/------~/;1~z~C--J~----~-------7,2~/yc~·~__,~ _
~4t n- ~L?~~--~-.~-a-0--)-D--)-~----~----~2--~-·~)-,-~-· __

111. fi ,v .: -..l y-,.? ..J ,")"tL..'l~ { L-:. ...J~ r\....-V J ç>->"7~ ,,"_co (s) naalla: __ -IG-,,_ ---'c...::__ ,;___ __:::.__!:,_- __

~". ., Jv{ ..) c» \.J ' ~ I '2.-0 )-G~.----------~------~----------~---------------------------------------

;~.--------------------------------------------------
I r1 _!... <....11-0 /\/J'1)-1~. ,ldiç08s na alta: __ --'- _

'''1

~.•1 -------------------nr.-----------------------------------------------------"l.. ~ ,,-..IC~ LÁ (?-.r. a...> v ;-rJ ().. ~
entaçloO. medicamentos na alta: ~-------..:--..:---------------------------

• C,..,_) 1...-- J'v?---6 (ry rVc.p-S r» )1~ r /) I f?-h
~ -------~-~~-------~~-------------------------~-----------------------------------

------------------------------------------~~-------------------I
I

) r:S/IO;Z->') I)rAssinatura

PACIENTE j)rl'7 -frrv -/} .r->: -;L LEITO? '3.3+ SUMÁRIO DE ALTA
MéDICO (?, e. \r/j I -;-~)7-é-1 REGISTRO

l..r? 1- J)-O I?:>?
.. p RAtI pq NTu 110 '. VIA FATU ENTO o 03



•••••••••••••••••••_.
••••••••••••••••••••••••••••••••

,



,
r ,

r

SAo LUCAS
da rue

Av. Ipiranga, 6690 - Porto Alegre -

CDatadealta~
,) G. ln /g;'

.tivo dainternaçáo: .."c.=- ~--- _:_---------------------_:_-------:::i. / ~
. • • ,.-I r:_ ~ '- c. ,? > ~ .) /' ; /7-? ;.) ,... '.... , \

•
Â"Icipaisachadosdahistória.examefísicoe investigaçõescomplementares:....·---------------------;.-::7/--.:..._-------
.. ,,-- -? Y _.J ... ."' ... '} ."" .'/( . .:> ... /' •. -. ri ",' t ,"-;'1...) ~ - -, '1..... '- /?;I / (~ ..J , ."
• }'))1':' -" -"':r-~' " ".-

• ? "",':")" :::>" .)

.L___~\~--------------------------------------------------~

.~--~-~----------------~--------------------------------~..••

_,) '.J \

' ..'

'". • •. J _,._

.: -.J .' I ) ,..J , ,') / :"'.J ..) J .-'~? J _...-,

_. '-' ,N/l ) ? /7
~içõe$naalta~----~~:------------------------------------ -~~~

.~--------------~------------------------------------~~
• .lo._. (1" / ... ->\., .....
mtaçãoemedicamentosnaalta: ~:::...:.::..:__:_ _:_ _:;~~•
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• Df" ...",~ 1>-'.) i: AJ~t "• c:..")' .~\,;",.... '.)- \
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ANEXON

- Nomeação publicada no Diário Oficial em 14 de fevereiro
de 1986.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República

o Doutor CARLOS RENAN KURTZ, pelo Mandado

de Segurança n9 19.003 - DF, e a Doutora OLGA CAVALHEIRO A

RAOJO, pelo Mandado de Segurança n9 18.972 - DF,julgados em

Sessão do dia 11 de setembro de 1968,requereram e obtiveram,

ã unanimidade, no Supremo Tribunal Federal, reconhecimento

do direito de serem nomeados Juizes do Trabalho Substitutos

da Justiça do Trabalho da Quarta Região, com sede em Porto

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em virtude de inobser

vância da ordem de classificação que conseguiram em concur

so público de provas e títulos, efetivado perante aquele E

grégio Tribunal Regional do 'I'zabaLho , do ano de 1967.

Deixada sem cumprimento aquela determina

ção pelos órgãos próprios, em face de ocorrência superven!

ente, retornam agora os peticiários para reclamarem suas nQ

meações, com base em decisório daquela Corte Suprema prof~

rido na Reclamação n9 13l-DF, de 03 de março de 1982,por i~

termêdio do qual ficou assentado que os pedidos de nomea

çoes fossem encaminhados ã apreciação do Excelentíssimo Se

nhor Presidente da República. CONFERE COM O ORIGINAl

EM /)]/, / (} / _{!__(
O

ÇA DE RE~P'UE
Coordenadol a Rpy:onal dll ArqUIVO r'acional

110 Distrito Federal· CEWF/AN
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Assim, tenho a honra de submeter o assunto à ~:i~~~~)

superior consideração de Vossa Excelência, nos termos da pr2 ,::~~/r=----posta oriunda da Presidência do Supremo Tribunal Federal, opo~

tunidade em que junto minuta de decreto destinada a efetivar a
medida .

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Exce
lência a expressão do meu profundo respeito.

COM O OR\G\N~
CONfERE .

/) ::.{ /' /1 {J I
EM '3:-:::!.j v _;.--

t>. OE RESt1\'lJ!
M~RIA ESPER"N I d ArQu,vu I aciona\

Coordenad9ra p,~\l Ol~.. ~ _ CRDFÍI,N
00 Oist! Ito'f. nera

Processos MJ N9s 56 719-A/68 e 63 429/68 e anexos.
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o Presidenteda República,de acordo com o art igo 81,

• :~:';~'~VI:d;'da Constituição e tendo em vista o Parecer n? S-012, de
• t;:; ·.1;.,·.. ··,·.
• :··':·.':··.db-\··.·consultDr-Geral~da República, resolve

",; 'l)t I: ! .' . I :.; ! . ~ :.,.' ! i·:' / \ ~,!,.: i i i ~/ .~:II,

•
item

1986,

CARLOS RENAN KURT~, em vir~ude de habilitação em concur
}.(,.:, :::'.-:, :7-. • •• ,-

~i~o, obedecida a 6rdem de çlassific~ção~' para exercer:
"·.~.i\ln;.~)j.i.·,~;t'i.:._~<,;~~?>'; "". r--- . ...., .

o.d~·Juiz do Trabalho Substituto da .4ª Regiã6 da Justiça

.;:::i,:..' abaLho , com sede em Porto Alegre - RS ...:··t~t~'~·:.~l:'Brasília, 12 de fevereiro de 1986; 1659 da Inde

.;:'·~end~ri~i~ e 989 da República.

• ';'~i';~~~~> .,

iit~;·
• ·ç·;r;.:~k;r,':' ' ..I.

I •. '.'I.
• .' :t, .:.{;.,.:':.'.
• "'f'::' "":,"..1;,.;:

::~i~:~'~!r~t~i•••••••

NOMEAR

,I" o,,·

do

'J .'
I .'

..

• • t. .'~ CONfE~E COM O ORIGINAL

EM ,~/j/ i.!2J _Qj_

MAP.IA ~'PfR.cáJÇA DE RESfl\ F.
Coordp'lIéldo: <, f~:I1(l1 (\, Arquivo r .acional

no Distrito Federal, CRQF/AN
\ ~ 1 • ..... ,
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Nomeação só
1.8 anos de

chegou após
luta judicial

Por MARIA LUIZA ABBOTT
Brasíli.IZH

Depois de 18 anos de luta judicial, o
deputado Renan Kurtz e a advogada Ol
ga Cavalheiro de Araújo poderão ser
nomeados, agora, juízes do Trabalho
substitutos, cargos a que tém direito já
que foram aprovados em concurso pú
blico, em 1968. Este é o parecer do
consultor-geral da República, Paulo
Brossard, e que foi aprovado ontem pe
lo presidente José Sarney, terminando
com o . longo processo envolvendo os
dois gaúchos, que não foram nomeados
por terem seus direitos politícos casaa
dos pelo Ato Institucional n~ 5. DeputadoRenanKurtz
De acordo com o parecer de Bros

sard, as nomeações devem ser feitas Io
go, uma vez que existem vagas, obede
cendo a ordem de Classificação no con
curso, pela qual Renan Kurtz ficou em
16~e Olga Araújo em 18~ lugar. Além
disso, os direitos inerentes aos cargos,
de acordo com o consultor, começarão
a valer a partir do momento em que
ambos entrarem em exercício eretívo.

anistia, em 79, Renan Kurtz e Olga
Araújo requereram sua nomeação, que
foi indeferida .pelo então ministro da
Justiça Ibrah1m Abí-Ackel, em 1980.O
ministro considerou ter decorrido o
prazo legal' de validade do concurso
(que é de quatro anos) e também que, se
o período de cassação fosse class1f1cado
como de impedimento, equivaleria a
"considerar Ilícita a punição revoíucío

Os problemas de Renan Kurtz e Olga ná.r1a". Com base nestes fundamentos,
Araújo começaram quando eles foram também o então presidente João Fi.
preteridos na nomeação para os caro gueiredo indeferiu o pedido de nomeá
gos, depois de sua aprovação, e entra- cão, já em março de 1983.
ram com mandado de segurança junto .
ao Supremo Tribunal Federal, que decio A estes dois argumentos, o consultor
diu concedê-lo, por unanimidade, no fi· Paulo Brossard, em seu parecer, rea
nal de 1968.A decisão toi comunícaõa" ponde que a nomeaçãoroí negada por
em março de 69, mas, antes da nomeá- ter- se tornado UegaI e "invocar decurso
ção, os dois tiveram seus direitos polítí- de prazo" não seria. jurídico. Além dís
cos cassados, com base no AI-5. Com a so. segundo ele, não está em discussão

se punição revolucionária é lícíta ou
não, mas o fato de que ela impediu o dí
reito ànomeação dos dois gaúchos. '_ \to

Finalmente, em maio do ano passa
do, o deputado Renan Kurtz renovou ao
mírustro da Justiça, Fernando Lyra, o
pedido que tínha sido indeferido pelo
ex-presídente Figueiredo. Desta vez, a
solicitação foi acolhida nelo consultor
jurídico do ministério e' encaminhada
ao presidente José Sarney que preteriu
ouvir seu consultor-geral, antes do ato
de nomeação. Um mês depois do parla.
mentar, Olga Araújo solicitou ao mínís
tro da Justiça que lhe fosse dado o rnes
mo tratamento que viesse a ser conce
dido a Renan Kurtz. A decisão to1 torna
da ontem, e os dois poderão, a.f1nal,ocu
par os cargos a que fizeram jus há 18
anos atrás.
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Certidões comprobatórias de que Carlos Renan
Kurtz, não possui nenhum tipo de rendimento
proveniente de aposentadoria.
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SANT A MARIA, 13 de Novembrode 2001.

ENI ATENÇÃO A SEU PEDlDO VERBAL) INFORJMAIVI0S
QUE ATÉ A PRESENTE DATA) NESTA AGÊNCIA, NÃO CONSTA
BENEFÍCIO RlVI.SElJ N01\.·'tE.

CARlDS RENAN KURTZ

RG: 3·J09918412

FILIAÇAo: ORCY IRIGON KURTZ
ZELINDA CARRION KURTZ

DATA DE NASCIl\tIENTO:

,,

ATENCIOSAt'v[ENTE

----- - -- ------------------------------------
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 16.~<:. 'J./} "'\l\t·...J . 1.~.-l..!Z._.#....__ ._. 1'•• e

F U·N D O E S T A D U A L D E P R E V I D Ê N C I A D O P A R L A M E N T \.".R_I-f-._.- ,i
.~'" .pi'

'<><., -'
Criado pela Lei ·"_',rJ••

N.· 6.~G9de 29/05/72

DECLARAÇÃO

• ~
DECLARAMOS que o Sr: CARLOS RENAN KURTZ, nao

recebe proventos, a titulo de aposentadoria, do FUNDO ESTADUAL

DE PREVIDÊNCIA DO PARlAMENTAR.

Porto Alegre, 14 de novembro de 2001.

() .~.ec g~ e_~~_D
~da Rocha Ribeiro,

Assessor Superior:

•
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Coordenação de Seguridade Parlamentar

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Excelentíssimo Senhor
CARLOS RENAN KURTZ, Deputado Federal de 1° de: fevereiro de
1995 a 31 de janeiro de 1999, optou, ao término do exercício do
mandato, pela restituição das contribuições recolhidas ao extinto IPC,
de acordo com o artigo 1°, § 5°, inciso I, da Lei n° 9,506 de 30 de
outubro de 1997, não tendo, portanto, nenhum vínculo previdenciário
com a Câmara dos Deputados.

Brasília, 22 de novembro de 2001,

Sara Maria de Vasconcelos Monteiro
Diretora
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ANEXOP

- Explicações para a prisão de Renan Kurtz e do atual
prefeito de Porto Alegre Tarso Genro em 10 de
novembro de 1970,
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ANEXOQ

Após os episódios ocorridos 110 período militar
(prisões, IPMs, processo, suspensão de direitos
políticos, etc) o Dr. Renan Kurtz recebe em 1994, em
solenidade militar diploma e medalha de "colaborador
Emérito do Exército", -

- Foto com o Comandante Délió de Assis Monteiro



•••••••••••••••••
". .'.~.~'.

J "'"

~. .. , •••••••••••..* •..,~.,.
•~J
;, •••••••.-•••••••

, '.,
-., .,.

... ' : f1
"', . ",!' •

\ ..~.

•



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I:



-..
'"

,~
J..-

t
,
~.,

•••••••••••••••••••,.J.••••••••••••_.•••••••••••••••••



••._
••., _.:
••••••••••:.
••••••••••••••••



f ••••••••••••••••••••••••••••••••.:
••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••:.
••••••••••••••••

ANEXO R

Certidões do Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região, relativa a vida funcionai, dos Juízes com
classificação inferior a Carlos Renan Kurtz e Olga
Cavalheiro Araújo.
POR ESTES ASSENTAMENTOS VERIFICA-SE QUE
ESTER POTREMOLI VIEIRA ROSA CLASSIFICADA EM
20° LUGAR, FOI PROMOVIDA POR ANTIGUIDADE A
JUIZ PRESIDENTE DE JUNTA EM 24 DE OUTUBRO DE
1979 E PORANTIGUIDADE EM 25 DE MARÇO DE 1993
ao cargo de Juiz do Tribunal do Trabalho da 4a Região.

- Anexo decisão do STF que após 20 anos manda o
Tribunal de Justiça gaúcho nomear advogada como
desembargadora.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4~ REGIÃO

+ CERTIDÃO +
CERTIFICO, a pedido do Sr. Carlos Renan Kurtz, constante do Expediente TRT
4a MA nO64.244/2001, para fins de instruir requerimento junto à Comissão de
Anistia Política, em Brasília que, revendo os assentamentos arquivados nesta
Secretaria de Recursos Humanos, deles consta o que segue, relativamente à
Ora. OLGA CAVALHEIRO ARAÚJO: nomeada, pelo Decreto de 12.02.1986,
publicado no DOU de 14.02.1986, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, de acordo com o
artígo 81, item VIII da Constituição Federal então vigente e em vista do Parecer
n° S-012, de 1986, do Consultor-Geral da República, tendo tomado posse e
entrado em exercício no referido cargo em 12. 3.1986; exonerada do referido
cargo, a pedido, a contar de 01.07.1986, pelo ecreto de 29.07.1986, publicado
no DOU de 30.07.1986, de acordo com o a igo 7;~~,item I da Lei n? 1.711, de
28.10.1952 e tendo em vista o que consta o P~oc o nO18.074, de 1986, do
Ministério da Justiça. E, para constar, eu, / /V _._, ANTONIO PIERRY
AY DA SILVA, Técnico Judicário, Class /t, r a \a hresente certidão aos

cinco dias do mês de novembro do ano d?is n;1Ie um, ~ qual vai devidamente
visada por ROSA MARIA ANDREONI TRAVIZRSO, Diretora da Secretaria de
Recursos Humanos e subscrita por l_yÁRLOS AlTA, Diretor-Geral de
Coordena ão Administrativa do Tribunal Re ional do Trabalho da 4a Re ião-.-.-.

"
.'

Kt9-),/,"'_' ~./l)-t,'l/~

ROSA MARIA ANDREONI TRAVERSO
Diretora da Secretaria de Recursos

Humanos
Diretor-Geral de Coordenação

Administrativa

GRÁFICA TRT4'R . CÓD. 041
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4~ REGIÃO

Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 10.11.1976,
publicado no DOU de 11.11.1976. CERTIFICO, ainda, que a Ora. JÚLIA
MERCEDES CURY FIGUEIREDO, foi nomeada, pelo Decreto de 09.05.1968,
publicado no DOU de 10.05.1968, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, neste Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, tendo tomado
posse e entrado em exercício em 16.05.1968 senda, posteriormente, nomeada,
mediante promoção por antigüidade, pelo Decreto de 12.03.1974, publicado no
DOU de 13.03.1974, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta d onciliação e Julgamento desta Corte estando, atualmente,
vincula a ao quadro de magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Regiã . Cf~TIF CO, por derradeiro, que não constam registros funcionais
do S. H MBE TO~AGEM, junto a este Tribunal. E, para constar,
eu,~'/ -, ANTONIO PIERRY FAY DA SILVA, Técnico Judicário,
Classe C, ~I pre ente certidão aos doze dias do mês de novembro do ano
dois mil e um, a qu I vai devidamente visada por ROSA MARIA ANDREONI
TRAV,E. O, Direto a da Secretaria de Recursos Hurnanos e subscrita por
CARlJ AlTA, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal
Re ional do Trabalho da 4a Re ião-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-,-,-

/1

~t.:A
Diretór-Geral de Coordenação

Administrativa

ROSA MARIA ANDREONI TRAVERSO
Diretora da Secretaria de Recursos

Humanos

GRÁFICA TRT4'R . CÓD. 041
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Marco Antonio Birnfcld Advogados: C'oluua I-:sp;I\;O Vital

•

V/AG

30/10/2001
__ t·,·irlfl.:1) hl11f)lllU 1)'r1llc:'kl---

STF manda TJ gaúcho nomear, 20 anos depois, advogada
c0n:!0 desembargadora
Ba~êlt_ano refrigerante
Dois americanos condenados a desfilar como mulheres
STF notifica Olívio

STF manda TJ gaúcho nomear, 20 anos
depois, advogada como

desembargadora

Vinte anos depois de ter seu ingresso na
magistratura gaúcha obstado por laudo psiquiátrico ratificado
por sete desembargadores do TJRS, a advogada CI~Ci r-erraz
Fernandes Becker ganhou, no Supremo Tribunal Federal, o
direito à nomeação retroativa a 7 de dezembro de 1981. A
primeira decorrência disso é que ela inqressará no Judiciário
gaúcho já como desembargadora, ultrapassando na
antigüidade 52 dos atuais 125, imediatamente abaixo do
nome de seu colega Irineu Mariani. A segunda decorrência; $

Cleci receberá todos os vencimentos atrasadoS, corrigidos 'e'
com juros de 0,5% ao mês, o que significará LIma saída
extra, dos cofres públicos, de aproximadamente R$ 2
milhões.

'. ~ _,-
/"

( . o'-~". _o' ••\ ........ o"\.~._

o••

.,,' I..~; \ . 1E~~.s.<,

1f\.,-~""-_o
'; .-.

o embrulho começou quando - após ser
classificada em 150 lugar entre os 17 candidatos habilitados
nas provas escritas e orais - Cleci sofreu um veto do
Departamento Médico Judiciér!o. ratificado
administrativamente pelos integrantes do Órgão Especial do
TJRS. A etapa seguinte foi uma ação judicial, ajuize da pelo

http://www.marcoadvogéldos.com.br/colullacspélcovilan()I02001.1111ll
GER3.17.23.004-2IJUN/99\
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" ô1tonio Bimfeld Advogados: C'oluna I~SpH<;() Vilal

CÂMARA

então-advogado Carlos Alberto Alvaro de Oliveira
(atualmente desembargador do TJ, pela OAB/RS). O caso foi

Qger3telJ<I:iéfdolJta.IO então juiz da 4a Vara da Fazenda Pública,
Paulo Roberto Hanke, que criticou os laudos psicológicos e
psiquiátricos e colocou fortes dúvidas sobre os métodos
empregados.

Hanke determinou, em março de 1985, que o TJ
desse posse a Cleci retroativa a dezembro de 1981, mas o
Estado do RGSapelou e teve êxito, em novembro de 1986, a
partir de voto do relator, des. Luiz Melibio Machado. Este
reformou a sentença de Primeiro Grau "porque o magistrado
ao sopesar a prova produzida, laborou em equívoco que lhe
comprometeu toda a estrutura". O desembargador Nelson
Oscar de Souza acompanhou, mas houve voto vencido do
desembargador Egon Wilde. Esta divergência levou o
processo ao 2° Grupo Cível. Num acórdão de 45 folhas, Cleci
foi, então, novamente recusada para a magistratura porque
"à administração não é proibido valer-se de certa
discricionariedade, de relevância jurídica, quando cuida de
custodiar interesses públicos".

Elogiando o voto-base (do desernbargador
Melibio) para que Cleci fosse recusada, o relator no 20
Grupo, juiz convocado Vanir Perin, usou uma frase
rebuscada, antes de reproduzir o voto do relator na Câmara,
"porque pleno de juridicidade e para que se perpetue e sirva,
assim, de marco e luzeiro aos que vierem a se defrontar com
igual sistemática". Ele foi acompanhado pelos
desembargadores Gervasio Barcellos, Nelson Oscar de Souza,
João Aymoré Barros Costa, Balduino Manica, Silvio de Castro
Gamborgi e pelo juiz Sérgio Gischkow Pereira, todos já
aposentados. (Proc. nO586.016.016)

Paulo Hanl<e

Ministro fala em "discriminação"

Cleci não desistiu. A etapa seguinte foi um
recurso extraordinário que levou 13 anos para ser julgado
pelo STF (de outubro de 1988 a outubro de 2001). Por
unanimidade, acompanhando o voto do ministro Sepúlveda
Pertence, o Supremo restabeleceu inteiramente a sentença
de Primeiro Grau, além de declarar a inconstitucionalidade do

http://www.marcoadvogac!os.com.br/colul1éICSPélcovilaIJOI0200 I.hlrn
GER 3.17.23.004-2(JUN/991 JO/ 10/0 I
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ANEXO S

- o Dr. Renan Kurtz, teve cinco encaminhamentos de nomeação, sendo que

em quatro deles chegou a ser elaborada a minuta de decreto:

1° Em 26 de Julho de 1969 pelo Ministro Gama e Silva, o
mesmo que viria cassar seu mandato (Fls. 27 e 29 - Proc. 56719 a
68);

2° Em 22 de Setembro o Ministro Ibraim Ab-Ackel não acolheu a

sugestão de encaminhamento da Exposição de Motivos DAJ n° 0317 de

14.08.80 e indefere as nomeações de Carlos Renan Kurtz e Olga Cavalheiro

Araújo (Fls. 190 - Const. Do Processos 26.659/79 e 02348/80);

3° Em 1982 novo encaminhamento, com elaboração do ato de

nomeação desta vez indeferido pelo Presidente Figueiredo (Fls. 192 a 195 -

Processo M. J. 17.152/81, tendo como apensos os nOs 56719-Aj68 e

26.652/79);

4° Em 1985, o Ministro Lira encaminha minuta de decreto de

nomeaçao, nomeando Carlos Renan Kurtz e Olga Cavalheiro Araújo, com

Efeito a partir de Maio de 1968 (Processos M.}. nOs56719 a 68);

Finalmente em 10 de Fevereiro de 1986, o Dr. Carlos Renan

Kurtz, no dia de seu aniversário, recebe como presente grego sua nomeação

para Juiz Substituto, sem nenhuma menção a direitos pretéritos.
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do 1969

E.xco1entíooimo Senhor Presidento da Ropública

TorJlo n honra do UUb~8ter à aOQinBturu da VonDs

Excelência. o ane xo pro j eto do decr-eto cl e nOr:Jenç;:o do J}..:lcharol CARLOS

llBl1ill lillll7Z par-e o Cllrljo elo Juiz do Traba.lha ~,u'bnti tut o , d a 4Q Rogiüo

da Jt.iGt i ça do 1rab::u ..ho , C~ cU31Jlrincnto ao r eape í t{~vol deapu cho cx.arado

por V08sn f0{ce1êz:oia ~ fLa , 16 do inclu~o proccs:::JO, acatando dccizao

do E&régio Supremo 'I'ribuua.I Fedü!'al, qU8 concer}ou 6. f;Og'J.rCl1ça rúqucri-

do. 1)Cl0 candidoto, ccnf'o rmo cO::::'..l....YJic:::l:;nofoi ta por c.qu8:in AI ta Côrte,
atTGv68 elo o:fício n9 24/r, de 7 de 1:i2.:CÇO do uno prCü6ute, tn..:nu6;"" cone

tnnte do mes;no procesoo •

A}Jrovel to a o_porb.aüuutJe pura renovar a VOElEH). Exce

lôncia protesto8 de profundo respeito.

LUIS ANTOIfIO DA G/,:f:A E SILVA

Minie t r-o d n JU8tiça

Proc. 56 719-"./68
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" ,tendo em iista a. à('~c1~j,1{.)IH·c!'('.r1du. PElIo 0fr~
g í o SUi)l'ümo 11':l.bunn.L '·cdorc.l no l~illl(1cldo dQ
S0~~urunça nO 19 003g e o que cona ta do pro
cesso nO 56 719-,\, dQ 1')(,9t do }>;in lsté r 10 da
JU13t1ça~

da C0116o1iddçh:o d:...e Lein do Trabalho, com a r{ldaç!o déJrla p~lo
Decre:to-lo1 nv .C,.<9, da ?~~do fever(~il'o de 19G7, ncme3.r o bacha_

rel C,,;/iLD3 n:riL~N ,KUI\T2 P<!l'ü exer-cer- o C!J.!'go de Juiz do Trabalho

Substituto da Qr: F,eg1üo d& Justiça do r.r.(lb!.:llho~

Brasília, em de de 1 969, ~8g

da Independência 0 PIQ da RCPúbllcu ..

"

r
.... o ••

"':
"

•
•... _..... ·,0,'.' ..

. ,..... :z._r~..,...;,~-!- ...... , .~- .._. "-' ..._~..(~:. '-""",- . ... " .... .- .............~-y •
" _"r~ -:.-.' .
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n, Brasília(DF)
, "v.V de setembro de

DESPACHO DO SENIIOR MINISTRO DA JUSTI~

Deixo de acolher a sugestão de encaminhamento
da Exposição de Motivos DAJ n ? 0317, de 14.08.80, pelas ra
zões adiante indicaJ~s:

a) o que se coloca para exame é se durante o
período de Suspensão de direi tos políticos, Com fund~.linento em
Ato Institucional, deixa de Correr o prazo legal de validade

de concurso, para O fim de, readquiridos aqueles .direitos, p~
der-se nomear candidato anteriormente habilitado, e que so p_c_:
1a p e r da d a c i d a d a n i ti cI e i x o u de s e r no mc tido;

b ) . alega-se, pretendenuo a restituição d3qu~
le prazo, que o punido não deu causa 30 impedimento de sua
tempestiva nOlllcaç~o .

I s s o e q LI i v a I c a c o n s i d e r a r i I j' c.i. t a 3 p~
niç.õo rcvolucionZlria, cquipar<111do-a àquele obstáculo adminis
tr3tivo irregul;lrrnente oposto :10 exercício elo direito e que,

reconhecido como t.a l , não pode juridicamente f r us t r a r a n ome a
ç?io de quem a ela ho.bililado~

c) Ocorre, entrct<.lIlto, que os atos revolucio
n ii r.io s tê 10 P r e S LIn ç iio de v a I i d <.1de 3 tJ sol LI t a c cIe ] c g i t imi d ade

ob j c t i v a, vc d a d a cOn s t i t liC i o 11a I men t e Sua i rnPugn a ç õo o. t e Tiles mo
na via judicial; e

d) se os atos de suspensao de direitos pOlítl
cos nao podem reputar-se juridicamcnte desfeitos para ensejar

-a reintegrdção de qU.3IltOS, j5 titulares de cargos, deles fo

ram afastados, Com idantica l'az50 assim não podem ser consid~

r a do s (juri~licalllente desfeil:os) p a r a permitir nomeações de
pois de exaurido o prazo cm que estas deveri31ll ter ocorric..lo.

Isto posto, 1\'[l[FIRO os requerimentos de C;\R
LOS RENAN KURTZ e OLGA C/\\'l\LlIEIRO !\R:\UJO, c on s t an t o , dos pr~
c e s s o s ~IJ n ? 26.652/79 e ~,IJ n ? 02348/80. respectivaHlente.

IBR.AJ!H! /\BI-ACKLL
.. (

~I.i.nistro d a Justiça

••
_. --~----.-.--. ~ ..__ ....0_.' .
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o P r e si d e n t e d a R e p LI b I ; c a,
de -ac o rrlo com os artigos 91, item IV, e 92 da Lei Ccmp Lcme n
tar n 9 35, cI c I LI de 111a r ç o de 19 79 , , c omb i 11 a dos c o JJl o a r t i ga
654 .e § 39 da Cons o Lid aç â o das Leis do Trabalho, e t c n do
em vista a decisão do Colendo Supremo Tribunal federal, pro
ferida na Rc c Lama ç à o n ? 131-8 do Distrito Pc dcr a I e, a in d a","
o que consta do Processo n9 17 152, de 1981, do Minis~~rio
da Justiça, resolve

N O t-.l E A R

o Douto r CARLOS RENAN KUlnZ, Ba c h a re 1 em Di re i to, para exc r

c e r , em virtude de habilitação em concurso pub Li c o de pr~
vas e títulos, o cargo de Juiz do'Trabalho Substituto da
4a. Região, na vaga decorrente da promoção do Doutor Gelsún
de Azevedo.

Brasília, de
1619 da Indepcndência e 949 da Rcp íib Li c a .

de 1982;
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••• 0: .'. c) P r p- ~:' I cl e 11 t e d a R e p l~1I_:)I i c ao , elo
• '. ~;'Cordo com os artí qos 91, i t.cin TV, e . 92 da Lei Ccmpj '.~!TIC::r. tar n9 35,
...... '~:r:'! 14. ele ]\1<11:(çO de J.97:), c orub í n ad o r: c oin o <1 r í.;~lO G:) tJ e § 39 dil Con 50

:"',:,, "%idaçãc ~as, r.,,~o dO, 'J:r<1balhO, ': ;endo c:e~ vj;"ta a ':'ecj,,,i;~ dO" ;:?~end(;
.: . o., .~upremo '1rJoJ)uJ1c,l J?cdc.rdl pro[eJ.J.J,l ;10., JJanuac10s de SE·9n~éll)çC- .1UlI,eros
; .... '.40 ~j,9 003-DF e 10 9"/2-DJ?, ambo s d~ 1968, e n a HCcléllí\ação n9 131-e·-DF,
.... :.. _~ Sl(~ 1981, e ai rid a o cjuo cOl_;st.a c10~; 1':;:-OCI2550;; n9 SG "lJ.9-1\ c 63 1:~9, de.:•. ~'~T:,~!9G8, e anexos, do H:i_)l.1.s-Lc:d.odé:. J\.J.st:i.ç:é1,r c so I vc

"

.-.. ~ .' N O 1'-1 E 1\ n
,...... i~ ~ . :"'':):13 Doutores CARLOS n.ENl\N KUPTZ c OLGA C,i'\Vl\LiICIJ?O l\Hi\O,"JO, Ba.charéi.s de;'•• '"'C,r<,itO' para c"crcerec" em virtude de habi Li l.ilçãc cm concurso púuli_
~;.'~'" ,'--:0 de prov~~ e títulos, os oar qos de .ru.í z '. do Trélba.~,ho. SubsU t.ut o
'r. '. : da 4,a. Regla.o, com sede 81:1 Po·rto Alegn:~, LsLado do R:\o Grande do Su),

~ 'com efej ·tos a paJ~t~i.r de 10 óe maio ele 1968.
~, ~ , 13r a s í1 i.a , c]c c1e ].9 8 5; 16 ti9

•• ~ ,ela. I,ndepcnd8DcL:.l e 979 du. ncpúbl ica .

••~'.''':J,.
.." .

• 0

••••••\••••
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··e
• ' o.' C) P [O C. ~~o [ d c II \: e d a R e p l~1b I i c a, , c}e.o~~"C'ordo com os .:lrtigos 91, i t.em JV I 8 92 c1D. Led, CompLcmcn t a r n9 35,

: ~ 14 de ma)::ço ce 1979, c orubinados COIr o u:;::-U,90 GStJ e § 39 da Conso.-0' ~idé\ção das Leis do 'J.'rc1l.)a.lho, e tendo em vista. a ceci~;ão do Colt':!ndo
• '. ~upremo 'l'ribuné11 F'edc r aL proferida, nos HGlndo.c10s de SE!(::lll~.'élnç(.1 nume r os

~ ~ -. ;~~-9 003-DF e 18 SJ72-DP, ambo s de 1968, e na Roc Larna ç oo n9 13J.-8·-DF,
.:' @.; 1981, e ~i~dé\,o (J\'~, (~ol~~~a -c1~S, P~~~~sso~; ::9 ~G n,9-1-\ c G~ <':29 I de.0' 4f.~G8, e anc xo s , CIO l-lJ./1lSLC::.T.J.ode.<JU,..:.L.I.Çél, r c s.o Lv c., ,' N O 1'-1 E l\ I\••• ' ~'G Doutores CAHLOS n.EN1~N }(UHTZ c OLGA C..7\VALiIEJJ<.O l\IZi\O,JO, Bacharé.:i.s de

...YJ'ireito, para. exercerem, em virtude de lwbj.l.i,téição em concurso públ~
• :n~,:;o de pr ova s e ti tulos 1 os cargos de J'uí z do Trabalho SubsJ..:j,tu \.:.0
.~~·da 4a. ~egi50f com,sede em ~orto.A1egre'rEstéJ.do do Rio Grande do SuJ,

'I 'com efeltos a partlr de 10 ue malo de 19u8 ..'. . '

Brasília,êl. IndepC!ndência e 979 da República.

r:
••••••••••••.,:'\'."~'
• :'~'I.~~'•..... _)1.... ,

••••••••••••••••·.--......
•

de (1e 19 D 5 i J.6 II 9
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ANEXOT

Retrospectiva Parcial da luta da nomeaçao para
',,:\

Juiz do Trabalho f . :
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Consoante Ofício n ? 09 PR.:1978/68, de 10 de

junho de 196~, da Subchefia do Gabinete Civil pGra Assuntos de Ad

mi~istraçao Geral, da Presidôncia da RepGblica, o Doutor CARLOS RE

NAN KURTZ, em 07 de ele julho de 1968, .irnpc t rou ~!andado de Scgurnn

ça perante o Supremo Tribunal Federal, sob ú' n ? 19 003-DF, contra

ato do Excelentíssimo SCllhor Presidente da República que lhe viola
~" ra direito líquido e certo, em nomeando para o cargo dc Juiz do

Trabalho Substituto candidatos aprovados no mesmo concurso,com elas

" sificação inferior a sua (fls. 02 a 09).

-_ --------------------------- __ ...J

,..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MINISTÉRIODA .JUSTiÇA

"

Órgão DEPARTA~!ENTO DE ASSUNTOS JUDICUiRIOS Rubrica _

DIVIS~O DE INSTRUÇ~O PROCESSUAL

INFORMAÇÀO N9 061/85

Processo ~U n9 56 719-1\/68 (anexos MJ n9 52483/69, 26 652/79,'
2 348/80 e 17 152/81), ~!S n ? 19 003-DF e Reclamação
n9 131-8-DF.

INTERESSADO: CARLOS RENAN KURTZ

ASSUNTO: .Cumprimento de decis~o judicial,transitada em julgado.

Senhor Diretor-Geral,

2. Prestadas as informaç6cs pela Consultaria J~

'rí-dica desta Secretaria de Est:1do da Justiça, em 18 seguinte (EIs.

11 a 15), os autos do presente processo f oram devolvidos àquela Sub

chefia, no prazo assinalado por l~i.

3. Levada a julgamento perante seu pleno, esta

medida ob teve deci são unân ime do Sup remo Tr ibunaL Fede raI . mo tivo

por que Sua Excelência o Senhor Presidente da RepiibLica cm 10 de

março dei 969, apôs seu" cumpra-5e" no O [ício n9· 24/p. da Presidên
cia daquela Suprema Corte, c remeteu seus autos 3 esta Secretaria

de Estado, em acatamel\to i segurallça requerida pelo candidato.

4. A seguir, conforme Exposição ele ~Iotivos G~1/
0493-B, de 26 de junho de 1969, o Exm ? Scnho r ~!ini:-troda Justiça

submeteu à nssinatura de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
_ ,t

.J publica decreto de nomc a ç Iio do Doutor CARLOS RENAN KURTZ, mediei"

\---------------------------------------------------------------------~
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Folha N.O _
MINISTÉRIO DA JUSTiÇA

que nio prosperou, em face da publicação, a 19 de julho desse ano

de decreto que suspendia, por 10 (dez) anos, os direitos políticos do
interessado.

do:

s. Decorrido o lapso de tempo assinalado no p~
derigrafo anterior, o impetrante, mediante a juntada do Título

Eleitor, em 30 de agosto de 1979 requereu fosse lavrada a sua

meação para o aludido cargo, e~s que havia acima de dez vagas
ra a função, aguardando .preenchimento .

no

p~

6. Como decorrancia desse pleito, aos 14 de setembro de 1979,este

Departamento de Assuntos Judiciirios pedia a audi~ncia do Calenda

Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região, por intermédio do

Tri bunal Super iar do T'r abalho, tendo aq u e1e erg ão s c manif estado
" ... /i)" ... •

a fls.· 84/87, com os esc1areCl~eptos segul)1~fs:
f ( , "

"Em cllmprim~nto ã determinação emanada r.des
p a cho de f Is , 11, i n f o 'rrn o o seg II i 11 t e com C oiii
referência ao presente expediente, oriundo
do Ministério da Justiça, em que é interessa

.i do o Bel.CARLOS RENI\N KURTZ:. -
1) O interessado - Dr. CARLOS RENAN KURTZ

- obteve a l6a. colocação dos 25 candidatos
aprovados no concurso .realizado por este Tri
bunal para provimento de 15 cargos de JuiZ.
do Trabalho Substituto da Justiça do Traba
lho da 4a. Região,no tino de 1967;

2) O referido concurso foi homologado em
Sessão Extraordinária do Tribunal, conforme
Ato n9 5, em 24.6.67, e publicado no Diário
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, em
26.6.67, e na Imprensa Oficial do Estado de
Santa Catarina;

3) Os cargos foram providos do seguí.nr.e mo

Pela Lei'n9 4098/1\, de 09.7.62 - :5 vag as:
19 lugar - Sebastião Alves ~Iessias
2 9 1 u g a r - ~'1a u r o A LIgUS t o B r e t on V.i. o 1 a
39 lugar - Paulo Orval Particheli Rodrigues

Pela Lei n ? 5 12~, de 23.9.66 - 12 vagas:
49 lugar- Wilmar José da Costa Porto
S9 lugar - Vict6rio Ledra
69 lugar Joi6 Carlos Barbosa Neto
79 1u g a r - Pedro J lcnr ique Part ichcIi Rodrigues
89 lugar - Sally :\ngelo França
99 lugar - Richard Paulo NCL0
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MINISTÉRIO DA .JUSTiÇA "Processo N,O 56 7l9-A/6~----v.:.;;
e anexos /,:;..,

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS Rubrica -7f-:,i-j;::;::,.
;

109 lugar - Roberto Costa Fachin
119 lugar - Geraldo Lorenzon
129 lugar - Lorenço Otto Schorr
139 lugar - Anita CatarinaSoler
149 lugar - Ilder Jorge Fr ant z
159 lugar Maria da G16ria Trindade

. ,
4) Com a transformaçãodos cargos de Juiz Sup len

te em Juiz do Trabalho Substituto,estabelecida p~,
lo Decreto-lei n9 229, de 28.Z.67, foram aproveI
tados, nos referidos cargos, os cinco Juízes S~
plentcs existentes na 4a. Região, dos quais qU!
tro foram, desde logo, promovidos aos cargos de
Juiz do Trabalho Presidentes de Juntas de Concili
ação e Julgamento, vagos naquela oportunidade. Em
decorr~ncia, foram solicitadas ao Egr~gio Tribu
nal Superior do Trabalho, em 10.7,67 (Ofício n9
3295-GP, fls. 4/7 do Proc. Adm. TRT n? 3 641/67)
as nomeaçoes dos classificados do 169 (Dr. Carlos
Renan Kurtz) ao 199 lugares;

5) Foram. formulados novos pedidos de nomea
çoes ao Tribunal Su pe.rior do Trabalho, c orn a indT
cação do nome, .entre out ros, do Dr. Ca r Los Renail
Kurtz, nas seguintes datas:

- Em 05.12.67, pelo Ofício DG-5053 (fls.35/36 do
Proc. Ad m . TRT n ? 3 641/67),

- Em 26.01.68, pelo Ofício DG-OZO? (fls41/42 do
Proc. Adm. TRT n ? :3 641/67) e,

- Em 2.2.68, pelo oficio GP-5053-A (fls. 49/51 do
Proc. Adm. TRT n? 3 641/67) do 159 ao 259 lug!
res;

6) O Di5rio Oficial da Uni~o de 10.5.68 p~
blicou a nomeaçao de candidatos aprovados, inclu
sive com classificação posterior a do interessado
(fl.53 do Proc. Adm. TRT n9·3 641/67) .

7) Em 21.06.68, pelo Ofício DG-1797 (fls.58/59
do Proc. Adm. TRT n9 3 641/67), nova indicação de
nomes, Lnclus ive- 0 do Dr. Carlos Renan Kurt z , fei
ta por este Tribunal ao Egr~gio Tribunal Superio~
do Trabalho;

8) Em 10.6.68, o Dr. Carlos Renan Kurtz in
gressou com Mandado de Segurança junto ao Suprem~
Tribunal Federal (Processo MJ - 56.719-A/68), vi
sando obter Ilomeaçao para o cargo a que se habilT
tou por concurso, contra ato de Sua Excel~ncia o
Senhor Presidente da RepGblica.

/A;Provido o t-landadoeleSegurança junto ao STF, .;/ d
foi mandado cumprir pelo EX1lI9. Sr. Presidente da li
República; f

9) Quando se achavam cumpridas as formall
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MINISTÉRIO DA .JUSTiÇA
Folha N.o _

Processo N.O 56 719-A.5

Órgao DEPARTAfvlENTO DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS Rubrlca e_a_n_e_x_o_s_

r.-.
dades que antecediam a nomeaçio, o interessado :e
ve seus direitos politicas suspensos por 10 (de:T
anos, conforme Decreto de 19..7.69, publicado ~o
Di~rio Oficial da Uniio da mesma data;

. 10) Decorrido o referido prazo estabeleciéo
naquele diploma legal, tenta nomeaçio para o c~r
go, alegando que seus direitos politicos foram r~
'tabelecidos, o que prova com o Titulo de Eleitcr
e~pedido em 26.7.79 pelo Exm9 Sr. Juiz Eleitorél
da 418. Zona de'Santa Nari a , RS, cuj a inscrição
cebeu o n9 115.925. (Processo MJ 26 652/79)

11) Foram esgotadas as nomeações dos candi
datos aprovados naquele concurso;

12) Em razão da situação acima referida, fo
ram realizados novos concursos nos anos de 1970 ~
1975, com vistas a prover novas vagas no mesmo
go , tendo sido nomeados toclos candidatos apro':~
dos;

13) Por Gltimo, resta informar qu~ est5 por
ser realizado ~ovo concurso para provimento de
cargos de Juiz do Trabalho Substituto, com inseri
çõe s encerradas, ainda sem ..designação de datas pã
ra as respectivas provas, existindo na atualidã
de, cinco cargos vagos de Juiz.do Trabalho SubstI
tuto nesta 4a. Região. -

À elevada consideração do Exm9 Sr. Presiden
te do Tribunal para as determinações legais.

em 31 de outubro de 1979."

I
I.:.,
I ..

I, .'_

De posse desses elementos, foram elaborRdas minu-,
't~~ .de exposiçio de motivos e decreto, as quais não prosperaram,em

"1"['
f~~~ do despacho indeferit6rio de 22 ~e set~mbro de 1980, acatado

por"Sua Excelência o Senho~ Presidente da RepíibLí.c a,a 22 de março, .
dê':1983, ap6s pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, de 03 de
m,ar,çode 1982, f avoràveL ao requerente, na Reclamação n? 131 - Dis

trito Federal.

Agora, estando já arquivados (fls. 191), retornam

de·novo a este Deparxamento os presentes autos por força de requ~
, .

rimen to de CARLOS RENAN KURTZ, em que pede ointep-alcumprimentoda de

cisio do Pleno do Supremo Tribu~al Federal, espelhada seja no MS

n? .19 003 - DF, de 1968, seja na Reclamação n? 131 - Df . de 1981, /6:
cujos Extratos de Ata dizem:

"MS 19.003 - Df - ReI., Min . Gonçalves

,...._ ..,_ , __ .. _",,_...,....,..~~.,..,r .._.__,,·_ ~ ..·_ ·_·~- ·_.,.....··· - ..----- -.-- . ...~,
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Brasília, 15 Abril de 2002

•-Ministério da Justiça
Comissão de Anistia

Processo Nº 2002.01.06529

Prezado(a) Senhor(a),

-r
'I ~l

Aproveito para informar-lhe que temos divulgado relevantes

Tenho a satisfação de informar-lhe, que recebemos no dia
06 de Fevereiro de 2002 seu requerimento de anistia.

o requerimento foi devidamente registrado e autuado e será
analisado pela Assessoria Jurídica, conforme o Regimento Interno, para em seguida, ser
apreciado pelo Plenário da Comissão.

informações através do site do Ministério da Justiça na Internet: www.mj.gov.br/anistia

Nossos contatos são:
ENDEREÇO: Ministério da Justiça, Esplanada dos Ministérios,bloco T, anexo II Térreo,
CEP: 70.064-900, Brasília, DF.
E-MAIL: anistia@mj.gov.br
TEL: 429-3341, 429-3213
FAX.:429-3675

Cordialmente, (1J
Anac4;;laYfof.,~ada

DIRETOR(A) DE SECRETARIA

Ao Senhor(a)
Carlos Renan Kurtz

Anistia, a comissão da Paz !
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Brasília - DF, 11 de dezembro de 2002.

CARLOS RENAN KURTZ, nos autos do Processo de Anistia n?
2002.01.06529, vem dizer e requerer o que segue:

I - O Requerente conforme comprova as folhas 118, 119, 120 e 121 dos
presente autos, não possui proventos de aposentadoria ou quaisquer outros
rendimentos;

2 - O Requerente possui 65 anos de idade, completados no dia IOde fevereiro
de 2002;

3 - O Requerente encontra-se desempregado, amparando-se assim, nos
dispositivos legais que instituem o direito a prioridade na tramitação do
Processo de Anistia e nesse sentido, requer-se a Vossa Excelência, que seja
dada prioridade na tramitação dos presentes autos.

• Por ser de direito e justo .

P. Deferimento.

c

Exmo. Sr.
Dr. José Alves Paulino
MD Presidente da Comissão de Anistia
Mlnistér io da Justiça
Brasília - DF
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Exmo. Sr.
Dr. Mareio Thomaz Bastos
M.D. Ministro Da Justiça
Brasília

Ministério da Justiça

Senhor Ministro,

COMISSÃO DEANISTIA
08802.000382/2003-07

11o ( I °õ I 10 : t:r::.:>

Carlos Renan Kurtz, no Processo de Anistia n" 2002. 01.
06.529, vem dizer e requerer o que segue:

1) Atendendo instruções da medida provisória 2.151-3 de 24 de agosto de
2001, pede ajuntada de outras informações complementares referente
aos dados pessoais do requerente, para os devidos fins;

2) A fi. 51 dos autos, faz referência a declaração do Dr. Carlos Alberto
Robinson, Juiz do Tribunal do Trabalho 4a região. Por um lapso a
declaração não foi juntada na inicial, o que agora se pede;

3) As fls.128, da mesma forma, verifica-se que não foi anexada aos autos
a certidão do Tribunal Regional do Trabalho, referente a paradigma do
requerente, a Juíza Éster Potremoli Vieira Rosa, classificada em 20°
lugar e promovida a Juiz Presidente e Juiz Togado pelo critério de
antiguidade. Se requer a juntada da referida certidão;

4) As fi. 140, referente a retrospectiva parcial da luta da nomeação para
Juiz do Trabalho, estando os documentos incompletos, pede a juntada
da informação da Divisão de Instrução Processual do Ministério da
Justiça, referida a fls 141 a 144 do Processo de Anistia;

Por fim, reitera pedido de prioridade no julgamento,
amparado em dispositivos legais, conforme requerimento já protocolado no
processo n° 2002.01.06.529.

E. Deferimento

CAR
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DECLARAÇÃO

CARLOS ALBERTO ROBINSON, brasileiro, casado, Juiz do Tribunal d()l~ÇóOt,)
Trabalho da 4a Região de Porto Alegre, documento de identidade n? 6036199571{J;;\'),.I~L1;:_;;)'L'
SSPIRS, residente à Rua Múcio Teixeira n? 693, apto 301, Porto Alegre, ven\,\ ..1i--~;;_,-
declarar -O que segue: "~,O .,jf'

~.!" ....~,d~;~

Na condição de Santamariense conhece o Dr. Carlos Renan Kurtz de longa data.
O Dr. Renan sempre teve uma participação ativa na comunidade, em atividades
sociais, empresariais, esportivas e políticas. Foi campeão de basquete em
campeonatos citadinos, dirigente estudantil, 10 Presidente do DCE da UFSM e
em 1963 foi eleito vereador com a maior votação da cidade. Exercia a advocacia,
com especialização em direito do trabalho, sendo seu escritório um dos mais,
senão o mais concorrido da cidade;

Em 1967 quando foi aberto o concurso para a Justiça do Trabalho, comunica que
não seria candidato a reeleição para vereador, afasta-se de seu escritório, vende
uma propriedade para custear a manutenção de sua esposa e filhas e prepara-se
para as provas numa chácara de sua mãe no Município de Júlio de Castilhos,
onde concentrou-se nos estudos pelo período de cinco meses. Seus esforços são
recompensados, e sua tenacidade e determinação lhe garantiriam a 168 colocação
no concurso; *

• No primeiro bimestre de 1969, o Dr. Renan Kurtz recebe um telegrama do Dr.
Barata e Silva, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região,
convidando-o a ir a Porto Alegre. Na oportunidade acreditávamos que seria
acertada sua nomeação e posse. Qual a surpresa quando fomos informados pelo
Dr. Renan Kurtz no seu retomo que o Presidente e o Vice-Presidente do
Tribunal, na condição de porta-vozes do Ministro da Justiça Gama e Silva,
apresentavam-lhe a seguinte alternativa; "ou o Dr. Renan Kurtz desistia de seu
direito de nomeação dentro de um prazo que lhe foi determinado ou teria seus
direitos políticos suspensos por dez anos".
Tendo recusado a proposta o Dr. Carlos Renan Kurtz, incontinente, apresentou
ao Prefeito Luis Alves Rolim Sobrinho sua demissão do cargo, para evitar que
viesse a ser cassado como membro do Governo Municipal, face as implicações
políticas' que este fato acarretaria.

: ....,

Ao assumir em 1969, o Prefeito eleito Luís Alves Rolim Sobrinho convida o Dr.
Carlos Renan Kurtz para assumir a Secretaria de Administração, enquanto
aguarda sua nomeação para Juiz do Trabalho. Na mesma época o Declarante é
convidado a assumir a Chefia do Serviço de Transportes Coletivos do Município,
localizado no 10 andar da Prefeitura, próximo ao Gabinete de Trabalho do Dr.
Renan Kurtz e do Prefeito Municipal;

--------
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!e;. Ç7'\ t)
o prefeito Rolim, numa postura digna, não aceitou seu pedido de demissã~ ---(-:-_._ )
tendo decidido mantê-lo no cargo em quaisquer circunstâncias. Terja dito ;~A~
Prefeito na ocasião: "Se o Senhor for cassado que o seja no exercício do cargo"l§;'\!;.j_5J2_~f:\

O Dr. Renan Kurtz comunicou através de carta ao Comandante Militar d~l..-_.-lf---j
Edson de Figueiredo a eminência da suspensão de seus direitos políticos e~
razão de não ter aceito a proposta de renunciar ao direito à nomeação. Na redação
do documento colaborou o então assessor de gabinete do Prefeito, o Dr. João
Gilberto Lucas Coelho, que posteriormente viria a ser Deputado Federal e Vice-
Governador do Estado;

No dia em que se reunia o Conselho de Segurança Nacional o Dr. Renan Kurtz,
certo que seria punido, despediu-se dos funcionários, assessores e membros da
administração municipal e na companhia de seus familiares e amigos ouviu na
Voz do Brasil a cassação de seus direitos políticos por dez anos;

Os fatos mencionados aqui passaram a ser do conhecimento de grande parte da
comunidade Santamariense.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2001.

, .

'.Ii .

*OBS.: Neste mesmo sítio o Dr. Renan, na companhia do Dr. Tarso Genro (atual
Prefeito em seu segundo mandato de Porto Alegre), seriam presos em
1°/11/1970, e encarcerados no Quartel do 7° RI em Santa Maria, sem ter sido
revelado o motivo. Posteriormente, soube-se que o "motivo" da prisão é que
naquela data transcorria um ano da morte de Carlos Mariguella!
Naquele mesmo dia, também o subscritor desta, dentre outros, foi preso por
ordem militar do Comando do Regimento Mallet e recolhido ao citado quartel.
Também naquele dia várias prisões arbitrárias se efetivaram em todo o país,
inclusive do então Arcebispo de Fortaleza, D.Aluzio Lorschider (atual Arcebispo
de Fátima, São Paulo).

Ca
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

folha 01 de 02

CERTIFICO, a pedido do Sr. Carlos Renan Kurtz, constante do Expediente TRT
4a MA nO64.245/2001, para fins de instruir requerimento junto à Comissão de
Anistia Política, em Brasília que, revendo os assentamentos arquivados nesta
Secretaria dê Recursos Humanos, deles Constá o que segue, relativamente a
magistrados deste Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região: Ora. ESTER
PONTREMOLI VIEIRA ROSA: nomeada, pelo Decreto de 09,05,1968j publicado
no DOU de 10.05.1968, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do
Tribunal, tendo tornado posse e entrado em exercício em 16.05.1968; nomeada,
mediante promoção por antigüidade, pelo Decreto de 23.10.1979, publicado no
DOU de 24.10.1979, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta de Conciliação e Julgamento; nomeada, mediante promoção por
antigüidade, pelo Decreto de 2"4.03.1993, publicado no DOU de 25.03.1993,
para exercer o cargo de Juiz Togado, .tendo tomado posse em 02.04.1993;
aposentada nesse último cargo, pelo Decreto de 08.11.1996, publicado no DOU
de 11.11.1996; Dr. CARLOS HENRIQUE PANCADA DE MELLO, nomeado,
pelo Decreto de 23.08.1968, publicado no DOU de 26.08.1968, para exercer o
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado posse e
entrado em exercício em 29.08.1968; nomeado, mediante promoção por
merecimento, pelo Decreto de 18.06.1971, publicado no DOU de 21.06.1971,
para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 01.10.1984,
publicado no DOU de 03.10.1984; Dr. MILTON MOREIRA FRAGA, nomeado,
pelo Decreto de 09.05.1968, publicado no DOU de 10.05.1968, para exercer o
cargo de juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado posse e
entrado em exercício em 20.05.1968; nomeado, mediante promoção por
antigüidade, pelo Decreto de 09.09.1974, publicado no DOU de 10.09.1974,
para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 12.03.1986,
publicado no DOU de 13.03.1986; Dr. VALTER ANTONIO PAULETO,
nomeado, pelo Decreto de 09.05.1968, publicado no DOU de 10.05.1968, para
exercer o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado
posse e entrado em exercício em20.05.1968; nomeado, mediante promoção .'"'n.''''-F--<--..._

antigüidade, pelo Decreto de 22.12.1975, publicado no DOU de 23.12( 75,
[para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Concilipção e/Vi~,)

GRÁFICA TRT4'R - COO. 041
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DOTRABALHO DA 4a REGIÃO .

Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 10.11.1976,
publicado no DOU de 11.11.1976. CERTIFICO, ainda, que a Ora. JÚLIA
MERCEDES CURY FIGUEIREDO, foi nomeada, pelo Decreto de 09.05.1968,
publicado no DOU de 10.05.1968, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, neste Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, tendo tomado
posse e entrado em exercício em 16,05,1968 sendo, posteriormente, nomeada,
mediante promoção por antigüidade, pelo Decreto de 12.03.1974, publicado no
DOU de 13.03.1974, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta d .onciliação e Julgamento desta Corte estando, atualmente,
vincula a ao;quadro de magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Regiã . C~~TIF. CO, por derradeiro, que não constam registros funcionais
do S. H 'M E TO~AGEM" "junto a este Tribunal. E, para constar,
eu, {/J , ANTONlerPIERRY FAY DA SILVA, Técnico Judicário,
Classe C, , prelente certidão aos doze dias do mês de novembro do ano
dois mil e um, qUfil vai devidamente visada por ROSA MARIA ANDREONI
TRAVE O, Diretora da Secretaria de Recursos Humanos e subscrita por
CARL! AlTA, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal
Re ional do Trabalho da 4a Re ião-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

• ROSA MARIA ANDREONI TRAVERSO
Diretora da Secretaria de Recursos

Humanos

114
~<'2TA

Diretór-Geral de Coordenação
Administrativa

GRÁFICA TRTd'R • COO. 041
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Folha N." /t13\.~ I
- Ie.MINISTéoRIODA JUSTIÇA

Órg,ao_DEPAHTAMENTO UE ASSUNTO-S JUDICJ~RIOS Rubric:a _

PíOC:€~SO N.o _

DIVISÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

lNFORt.'1A(,:ÃO~9 061/85
Processo MJ ri ? 56 719-A/G8 (an-exos ~IJ 119 S2 483/69, 26 652./7.9,

2 34-8/80 -e 17 152./81) t -MS n ? 19 003-DP e Re c Lama ç.âo
n9 13-l- 8- DI--'.

INTERESSADO:- CARLOS RENAN KURTZ
J\SSUNTO~ Cumprimento de decisão juJi..::.ial,Lrall:5ilaJa 10:111 julgaJu .

Senhor Diretur-Geral,

Co n s o an t c Ofício Il'" li'" PH_ 4~7S/68, d c lU J~
junho de lYb8, da Su bc he f La do Cu.b Lne t.e Civil para ASSUlitO:5 de
ministração Geral, da Presi..lêllcia da Repúbli-:<i, o lJoutur CAkLOS Rf
NAN KURTZ, cm 07 de de julho de 1968, impetrou I'lanüado de Segu r-an
ça perante o Supremu Tribunal Federal, sob o n9 19 UU3-Df, contra
ato ..lo Excelentíssimo Senhor rL"esident~ ..la Repúblic.o. que lhe viol~
L":J.direito líquido e c.erto, em nomeando para o cargo ..le Juiz ..lo
Trabalho Subs ti tuto c a n d í d a tos aprovados no iue s uio concurso, COlll Lla~
sificação inieriur a Sua (fls. 02 a U9).

•
2. Prcsl:ud;.J:5 a s .in f o ru.u.ç ô e s p c La Con s u Lt o ri u Ju
r Ld i c u desta Se c r e t a r i a de Es.t a do d a .Ju s t Lç a , ~1lI 18 seguinte (fls.
11 a IS), o s a u t o s do presente p r o c e s s o f o r am devo} v Ldo s àquela Su~
chefia, no prazo assinalado por lei.

3. Le va da a j u Lganre n t o p e ra n t e $I:!U plenu, e s r a
medida ob'Lcve deeis~o unâniJlle Jo SupreJllo 'l'ril>uIlal FcJl:!ral, motivo
,por que Sua E~Stllênci u o Senho 1" 1-'res j d en LI:! d a RC)Júb 1i C~, e ui lO d e
março de 1969, a p o s s e uv c ump r u= s c " n o OfíC1U n ? 24/P, da Pr0::;i...lê~
eia daquela Supremo Corte, c l't!JIleL<:!Useus <..lll'LOSa esta S~cre{aria
de I3stéldo, em acatamento ã segurall<_':o. requ~l"ida pelu call..iida'Lo.

4, _ A seguir, confurme Exposição d c )'Jutivos CMl

0.:193-13, de l6 de j un h o de 1969, o Exm? Senhor Ylinistro d a .Lus t Lç a
:5ubJ11eteu à,assinatura de Sua ExccLênciLl O Senhor PrcsiJentc da Re
pública JeL~eto de nome a ç a o .lo Dou t o r CARLOS Rt:NAN KIJI~TZ,

1
I
1

1

Ad

I
1

I
/1

1

I

I
I
I
I
I
I
1
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e MINIST"-RIOOA ~USTIÇA

Órgao DEPARTAME:-JTO DE ASSUNTOS JUUIC1ÁRIOS Rubrica _

.3.

109 1ug a r - Rob e r t o Costa Fa c h i n

119 lugar - Geraldo Lorenzon
129 lugar - Lorenço Otto Schorr
139 lugar - Anita Ga taríno Soler
149 lugar - llder Jorge Fr an t z
159 lugar Maria da Glória Trindul.h:

4) Com a t'ransfcnuaçâo dos cargos de J ui z SUl) l~H
te em Juiz do Trabalho Substituto,estabe1ccida p~o
lQ Decreto-lei nQ 229, de 28.2.67, foram aproveI
tados, nos referidos cargos, os cinco Juízes S~
plentes existentes na 4a. Região, dos quais qu~
tro foram, desde logo, promovidos aos cargos de
Juiz do Trabalho Presidentes de Jun-ras de Conclli
ação e Julgamento. vagos naquela oportunidade. Em
decorrência. foram soLi c.it adas ao Egrégio 'I' ri bu
nal Superior do Trabalho, em lJ.i.67 (Ofício a9
329S-GP, f ls . 4/7 do Proc. Adrn . TRT IlQ 3641/(7)
as nomeaçócs dos classificados do 169 (Dr. Carlos
Renan Kurtz) ao 199 lugares;

5) Foram formulados !lOVOS pedidus ue nUlIleél
ções ao Tribunal Superior do Trabalho, com a indT
cação do nome, entre outros, do Dr. Carlos Renan
Kurtz. nas seguintes datas:

- Em 05.12.67, pelo Ufício UG-50S3 (il~.3S/3u Ju
P'r o c , Adm , TI{T n ? :> 60"11/07).

- EIll Lo.Ol.G8. uc lo uiicio IJG-ULu7 ltls.Jl/d2 ..Iv
Proc. Adm , °ioRi n9 3 641/(7) e,

- Em 2.2..68, pe Lo Ofício GI>-SU53-A lfl:::;. 4:1/51 do
P'r oc . Adm. TRT u9 3 6,11/67) do 15'/ ao 259 lugi::
r e s ;

CON

6) O Di5rio Ofi~ial da Uniio de lU.5.68 uu
blicou a nomeação àe candidatos ap rov edo s , inciu
sive com classificaçio posterior a do intcressadE
(fl.53 do Pr cc . Adm . 'I'R'l' n ? 3 6:11/(7).

7) ElII 2l.lJ6.6S, p e Lo ufício IX~-17~7 (fls.Stl/5Y
d o Proc. Ad ru, TRT n ? 3 641/67), nova Lnd i ca ç áo de
nomes, .in cLu sLve- c do Dr. Carlos Ren on KU1'tz, fei!"
ta por este Tribunal ao .egrégio Tribull<il Superior
do Trabalho;

8) Em lU.6.6g. o Dr. Carlos Renan Kurt z in
gressou com ~alldado de Segurança junto ao Supremo
Tribunal Pe de raL (Processo I'wIJ - 56. 719-A/(8), vi
sando obter nomeação para o cargo a que se habilI
tau por concurso, contra ato de Sua Excel~ncia o ~

ERE COMOORIGINA1..Senhor Presidente da Rep úb Li c a . \r /l A 1 J o?lYJt P'rov í dc o tvbnué!do de Sc gu ranç a j ,1l1t:0 ·:.iU STf,
M-..oV._1/.J.1...!_J ~o.,: Loi mandado cunurri r pelu L('n\9. Sr. P rcsLden t e J~J..(o

Rep~blica; . !
9) Qu a n do se a c h a v arn LUIIIP)-jd:ob as f o rma Ii
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"~.;. Procesco N." S6 719-A/6 .é~~

Ó~rga-O DEPARTA:.lENTü UE ASSUfIi'l'OS JUDICIÁRIOS Rubrica...... e anexos - {?·~')~5"0~~~--- ','. -,._...~."iJ\..'...d:::;;;.. ..
. 2. '<'~'.::..'

I •••••• _. _ •• , __ •• --_ •• ,.. ••

que. Hãu prosperou, em face da. pub Li caç ào,a 19 de j uI lro uesse ano

de decreto que suspendia; por 10 (dez) anos, os direitos políticosdo

interessado.

5. Deco rrido o lapso d e tempo assinalado no p~
r5grafo anterior, o impetrante, mediante a juntada do Título de

Eleitor, em 30 de agosto de 1979 requereu fosse lavrada a sua no
meação para o aludido cargo, cis que havia acima dc dez vagas p~
ra a função. agua rdaudo _pr eench inent o .

6. Como de cur rêuc La desse pLei to , ao s 14 de s e temb ro Jt: 1979 1,;5t0

Dcpartamento de Assuntos Judici5rios pcdia a audi~ncia do Colendo

Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Regiiu, pur interwiJio do

Tribunal Superior do Trabalho, tendu aquele Orgão se manifestaJo

a f ls . 84/87, com os escLar ecimcn tos sc gu in t cs :
.- ". I

"Em cumprimento ii de t erm ina ç ao en.ana da r. des
pacho de fls. 11, informo o seguinte com com
referência ao p resen t e exp edi.ent e , oriundo
do Ministério da Justi-;a, em que é interessa
do O BcI. C~..l-u..OSRE.'JAi'i KURTZ: -

1) O in t e r e ss ado - Dr. CARLOS RE!\AN kl1RTZ
- obteve o 160. colocaç~o dos 2S candidatos
aprovaJos no concurso rcalizaüo por cstc Tri
bunal para provimento de 15 cargos de Juii
do Trahalho Substituto da Justiça do Traba
lho da 4a. Regi~o,no ano de 1967;

2) O referido concurso foi homologado em
Se s s âo Ex t r ao r d i n à r i a do Tri buna l • co n fo rmc

ALO n ? 5, em 24.6.67, e publicado no Diário
Oficial Jo Estado do k io Gr andc do Sul, cm
26.6.67, e na Imprensa Oficial do EstaJo de
Santa Catarina;

3) Os cargos furam p rov idos do seguilltemo
do:
- Pela I.c i nÇ 4 U~il/A. de 09.7.62 - 3 vagas:
19 lugar - Sebastião Alves Messias
29 lugar - Mauro Augusto 8reton Viola
39 lugar - Paulo Orval Pa rt í chel í Rodrí.guesCONFERE COM O ORIGINAl

EjB-/W - Pe í a Lei II" 5 124, JI? zs.s.ee - 12 vagas:
49 lugnr- II'.i.luar .Jo se dei Co s t u Puno
S9 lugar - Vict6rio Ledra
6Y lugar - Jos~ Carlos Barbusa N<:!to)
79 lugar - PedIU Ilenrique Partlchel.iRodri.gues
89 lugar - Sany ~ngela França
99 lugar - Richard Paulo Neto

I
(
\..

fr
MA 1<'1 f~p~·

ooi denadc a , .g·onal de Arquivo! acionllll
no Distlito Fadaral • CROF/AN
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a MINISTÉRIO DA _JUSTiÇA
Processo N,U 56 719-Aj6

Á e anexosÓrg&o DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JUDIeI RIOS Rubricé1 _

.4.

dades que antecediam a nomeação, o interessado te
ve seus direitos políticos suspensos por la (dezT
anos, conforme Decreto de 19.7.69, publicado no
Diário Oficial da União da mesma data;

10) Decorrido o referido prazo estabelecido
naquele diploma legal, tenta nomeu<ião para o caI.
go, alegando que seus direitos po11ticos foram res
tabelecidos, o que prova com o Título de Eleitor
expedido em 26.7.79 pelo Exm9 Sr. Juiz Eleitoral
da 4la. Zona de Santa Maria, RS, cuja inscrição re
cebeu o n? 115.925. (Processo MJ 26 652/79)

11) Foram esgotadas as nomeações dos
datas aprovados naquele concurso;

12) Em razio da situação acima referida, [o
ram realizados novos concursos nos anos de 1970 ~
1975, com vistas a prover UOV<iS vagas no mesmo ca
go, tendo sido nomeados todos candidatos aprov~
dos;

candi

13) Por filtimo,resta informar que esti por
ser realizado novo concurso para proviment:o de
cargos de Juiz do Trabalho Substituto, com inseri
ções encerradas, ainda sem designação de datas p~
ra as respectivas provas, existindo na atualid~
de, cinco cargos vasos de Juiz do Trabalho SubstI
tuto nesta 4a. Regiao.

À elevada co nsideraç âo do EXIIII( SI'. Presi<.ll.!JI
te do TribunaJ para as determinações legais.

em 31 de outubro de 1979."

De posse desses elementos, foram elaboradas miou
tas de exposição de motivos e decreto, as quais nio prosperaram,em
face do despacho indeferitório de 22 de setembro de 1980, acatauu
por Sua Excel~ncia o Senhor Presidente da RepGblica,a 22 de março
de 1983, após pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, de 03 ue
março de 1982, favorável ao requerellte,na Reclamação n9 131 - llis
trito Federal.

Agora, estando já arquivados (f1s. lUl), retornam
de novo a este Departamento os presentes autos por força de requ~
rimento de CARLOS RENAN KlJRTZ,cm que pede ointegralcumprimentoda ue
cisão uo Pleno uo Supremo Tribunal Federal, espelhada seja 1}0 MS
nv 1Y U03 - Df', de 1968, seja na RecLuuraç à u Jl9 131 - DF, de 1981"

-
cujos Ext rat os de Ata dizem: i"

"MS 19.U03 - DF - Rc1. , Min . Gcn çaLv es J,é'
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MINISTÉ810 DA .JUSTiÇA
?roc,_,sso

Folha

Órg8.o DEPARTAMENTO UE l\SSUNTUS ..JUDICIÁ.Kl<JS MUc.>rtca

Oliveira. Req. Carlos Renan Ku r t z (Adv . Luiz Ileron
Araujo). Reqdo. Exm9 Sr. I'rcsidcn1:e da República.

Dec.i.são: COllce..lido,ullân.iJII~mellte.Falou o
Dr. AllBr Butler Maciel pelo Requerenl:e e o Dr. De
tio Miranda, Procurador Ceral da RepGbl iea, pcl~
Requerido. Plenário, em 11.9.68.

Presidência do Sr. Minis1:ro Luiz Gallotti.
Presente ã sessão os Srs. Ministros Thompson Flo
res. Amaral Santos. Themístocles Cavalcanti. Bar
ros Monl:eiro. Adauto Cardoso, Djaci Falcão, Eloi
da Rocha. Aliomar Baleeiro. Oswaldo Adalício No
gu e í ra , Ev andro Li ns , Hermes Lima. Vi ct or Numcs c
Gonçalves de Oliveira. Licencia<.lo, o Sr, Ministro
La f ay e t t e de An d r ada.

IZec 1. 131 - ~ - li[: - Ik 1., j\llll.Uj ;'1 ~ .i.
RecLce .: Carlos Renan Ku r t z . (Advs.: Anor
~~aciel c outros). Rec Ldo . Excelentíssimo
~lnlstro da Justiça.

l:ijlcãu.
But Le r
Senhor

Decisâo: Rejeit:ou-se a preliminar suscit:a~a
vela Prucuradoria-Geral da República,un3nimemente
Pe<.liuvista o Ministro firmino Paz, após os votos
do Y1inistro Re La t or , que julgou pr oceden t e ,em par
te, a reclamação. e do :Vlinistru N~ri da Silveira~
que a julgou procedent e . Lmpod i do o i\hnistro oé
cio ~iran<.la. Falou peLo Rc Lt e . o Dr. Jusé l"aulu
Bisol. Falou pelo Y1inist~rio Público Federal. o
Procurador-Geral da Rep~blica. Plenirio 9.ll.~1.
Julgou-se. proce..lente em parte a Reclamaç~o. venci
dos os .\linis1:r05rirmino Paz e Moreira Alves." -

Isto pOS1:0, elavor:.lralll-seas anexas llIinu
tas de exposição de motivos e decreto, objetivHndo a nomeação de
CARLOS RENA ...'l KURTZ t:: OLG ..\. CAVAJ.llETRO A.Ki\OJO, Bachu ré.í.s ":'e Iií re-Lto, pa ra

Juiz do Trabalho Substituto Ja 'la. l<e~jãudaJusl:jça uo Trabalho, quaudc
propomo s o en vi o da rua t ê r í .a ao O rgão so t í c í cun t e . (.::'1.5. õl3)

1: o parl!cer s.JIl.j.

C NFERE COM O ORIGIN~P/DAJ,

EM /1[( / I J / ecoI~-

adora Regional dll ArQUI\'O ae,onl'
Oiltrito F.ederlll • CRDF/;.N

I
I

.5.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

PRIMEffiA CÂMARA

REMESSA

Nesta data remeto estes autos ao Presidente da Comissão de Anistia.

Brasília,DF 11 de março de 2003.

DlRE

anistia. a comissão da paz .I
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PRIMEIRA CÂMARA

Exmo. Sr.
Dr. Mareio Thomaz Bastos
M.D. Ministro Da Justiça
Brasília

Senhor Ministro,

«::.àrlosRenan-Kurtz no Processo de Anistia n° 2002. 01.
06.529, vem dizer e requerer o que segue:

1) Atendendo instruções da medida provisória 2.151-3 de 24 de agosto de
2001, pede a juntada de outras informações complementares referente
aos dados pessoais do requerente, para os devidos fins;

2) A fl 51 dos autos, faz referência a declaração do Dr. Carlos Alberto
Robinson, Juiz do Tribunal do Trabalho 48 região. Por um lapso a
declaração não foi juntada na inicial, o que agora se pede;

3) As fls.128, da mesma forma, verifica-se que não foi anexada aos autos
a certidão do Tribunal Regional do Trabalho, referente a paradigma do
requerente, a Juíza Éster Potremoli Vieira Rosa, classificada em 20°
lugar e promovida a Juiz Presidente e Juiz Togado pelo critério de
antiguidade. Se requer a juntada da referida certidão;

4) As fi. 140, referente a retrospectiva parcial da luta da nomeação para
Juiz do Trabalho, estando os documentos incompletos, pede a juntada
da informação da Divisão de Instrução Processual do Ministério da
Justiça, referida a fls 141 a 144 do Processo de Anistia;

Por fim, reitera pedido de prioridade no julgamento,
amparado em dispositivos legais, conforme requerimento já protocolado no
processo n° 2002.01.06.529 .

E. Deferimento
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DECLARAÇÃO

CARLOS ALBERTO ROBINSON, brasi1eiro, casado, Juiz do Tribunal
Trabalho da 43 Região de Porto Alegre, documento de identidade n° 6036199575,
SSPIRS, residente à Rua Múcio Teixeira n" 693, apto 301, Porto Alegre, vem
declarar o que segue:

Na condição de Santamariense conhece o Dr. Carlos Renan Kurtz de longa data.
O Dr. Renan sempre teve uma participação ativa na comunidade, em atividades
sociais, empresariais, esportivas e políticas. Foi campeão de basquete em
campeonatos citadinos, dirigente estudantil, 1° Presidente do DCE da UFSM e
em 1963 foi eleito vereador com a maior votação da cidade. Exercia a advocacia,
com especialização em direito do trabalho, sendo seu escritório um dos mais,
senão o mais concorrido da cidade;

Em 1967 quando foi aberto o concurso para a Justiça do Trabalho, comunica que
não seria candidato a reeleição para vereador, afasta-se de seu escritório, vende
uma propriedade para custear a manutenção de sua esposa e filhas e prepara-se
para as provas numa chácara de sua mãe no Município de Júlio de Castilhos,
onde concentrou-se nos estudos pelo período de cinco meses. Seus esforços são
recompensados, e sua tenacidade e determinação lhe garantiriam a l 63 colocação
no concurso; *

\

Ao assumir em 1969, o Prefeito eleito Luís Alves Rolim Sobrinho convida o Dr.
Carlos Renan Kurtz para assumir a Secretaria de Administração, enquanto
aguarda sua nomeação para Juiz do Trabalho. Na mesma época o Declarante é
convidado a assumir a Chefia do Serviço de Transportes Coletivos do Município,
localizado no 1° andar da Prefeitura, próximo ao Gabinete de Trabalho do Dr.
Renan Kurtz e do Prefeito Municipal;

No primeiro bimestre de 1969, o Dr. Renan Kurtz recebe um telegrama do Dr.
Barata e Silva, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 48 Região,
convidando--o a ir a Porto Alegre. Na oportunidade acreditávamos que seria
acertada sua nomeação e posse. Qual a surpresa quando fomos informados pelo
Dr. Renan Kurtz no seu retomo que o Presidente e o Vice-Presidente do
Tribunal, na condição de porta-vozes do Ministro da Justiça Gama e Silva,
apresentavam-lhe a seguinte alternativa; "ou o Dr. Renan Kurtz desistia de seu
direito de nomeação dentro de um prazo que lhe foi determinado ou teria seus
direitos políticos suspensos por dez anos".
Tendo recusado a proposta o Dr. Carlos Renan Kurtz, incontinente, apresentou
ao Prefeito Luis Alves Rolim Sobrinho sua demissão do cargo, para evitar que
viesse a ser cassado como membro do Governo Municipal, face as implicações
políticas que este fato acarretaria.
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O prefeito Rolim, numa postura digna, não aceitou seu pedido de demissão,\\. -./
tendo decidido mantê-lo no cargo em quaisquer circunstâncias. Teria dito o ...>..,.,..!.-;~
Prefeito na ocasião: "Se o Senhor for cassado que o seja no exercício do cargo". ,,>~~;~:.;.OÚõ-'t\~....tfL-,~J «.. ..~!p.,:;.3 -,:1
O Dr. Renan Kurtz comunicou através de carta ao Comandante Militar Gal\ -..lf1- J
Edson de Figueire~o a eminência da sus~ensão ?e. seus direitos políticos em,~ ;/
razão de não ter acerto a proposta de renunciar ao direito à nomeação. Na redação -
do documento colaborou o então assessor de gabinete do Prefeito, o Dr. João
Gilberto Lucas Coelho, que posteriormente viria a ser Deputado Federal e Vice
Governador do Estado;

No dia em que se reunia o Conselho de Segurança Nacional o Dr. Renan Kurtz,
certo que seria punido, despediu-se dos funcionários, assessores e membros da
administração municipal e na companhia de seus familiares e amigos ouviu na
Voz do Brasil a cassação de seus direitos políticos por dez anos;

Os fatos mencionados aqui passaram a ser do conhecimento de grande parte da
comunidade Santamariense.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2001.

. *OBS.:Neste mesmo sítio o Dr. Renan, na companhia do Dr. Tarso Genro (atual
Prefeito em seu segundo mandato de Porto Alegre), seriam presos em
1°/11/1970, e encarcerados no Quartel do 7° RI em Santa Maria, sem ter sido
revelado o motivo. Posteriormente, soube-se que o "motivo" da prisão é que
naquela data transcorria um ano da morte de CarlosMariguella!
Naquele mesmo dia, também o subscritor desta, dentre outros, foi preso por
ordem militar do Comando do Regimento Mallet e recolhido ao citado quartel.
Também naquele dia várias prisões arbitrárias se efetivaram em todo o país,
inclusive do então Arcebispo de Fortaleza, D. Aluzio Lorschider (atuaI Arcebispo
de Fátima, São Paulo).

Ca os Alberto Robit?son
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JUSTiÇA DOTRABALHO DA 4a REGIÃO

folha 01 de 02

CERTIFICO, a pedido do Sr. Carlos Renan Kurtz, constante do Expediente TRT
4a MA nO64.245/2001, para fins de instruir requerimento junto à Comissão de
Anistia Política, em Brasília que, revendo os assentamentos arquivados nesta
Secretaria dê Recursos Humanos, deles consta à quê seque, relativamente a

• magistrados deste Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região: Ora. ESTER
PONTREMOLl VIEIRA ROSA: nomeada; pelo Decreto de 09.05.19681 publicado
no DOU de 10.05.1968, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do
Tribunal, tendo tomado posse e entrado em exercício em 16.05.1968; nomeada,
mediante promoção por antigüidade, pelo Decreto de 23.10.1979, publicado no
DOU de 24.10.1979, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta de Conciliação e Julgamento; nomeada, mediante promoção por
antigüidade, pelo Decreto de 24.03.1993, publicado no DOU de 25.03.1993,
para exercer o cargo de Juiz Togado, tendo tomado posse em 02.04.1993;
aposentada nesse último cargo, pelo Decreto de 08.11.1996, publicado no DOU
de 11.11.1996; Dr. CARLOS HENRIQUE PANCADA DE MELLO, nomeado,
pelo Decreto de 23.08.1968, publicado no DOU de 26.08.1968, para exercer o
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado posse e
entrado em exercício em 29.08.1968; nomeado, mediante promoção por
merecimento, pelo Decreto de 18.06.1971, publicado no DOU de 21.06.1971,
para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 01.10.1984,
publicado no DOU de 03.10.1984; Dr. MILTON MOREIRA FRAGA, nomeado,
pelo Decreto de 09.05.1968, publicado no DOU de 10.05.1968, para exercer o
cargo de juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado posse e
entrado em exercício em 20.05.1968; nomeado, mediante promoção por
antigüidade, pelo Decreto de 09.09.1974, publicado no DOU de 10.09.1974,
para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 12.03.1986,
publicado no DOU de 13.03.1986; Dr. VALTER ANTONIO PAULETO,
nomeado, pelo Decreto de 09.05.1968, publicado no DOU de 10.05.1968, para
exercer o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado
posse e entrado em exercício em 20.05.1968; nomeado, mediante promoção~
antigüidade, pelo Decreto de 22.12.1975, publicado no DOU de 23.12/1'975,
[para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Concilif3~ e/v-Y'~

GRÁFICA TRT4'R . COO. 041
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 10.11.1976,
publicado no DOU de 11.11.1976. CERTIFICO, ainda, que a Ora. JÚLIA
MERCEDES CURY FIGUEIREDO, foi nomeada, pelo Decreto de 09.05.1968,
publicado no DOU de 10.05.1968, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, neste Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, tendo tomado
posse e entrado em exercício em 16.05.1968 sendo, posteriormente, nomeada,
mediante promoção por antigüidade, pelo Decreto de 12.03.1974, publicado no
DOU de 13.03.1974, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta d onciliação e Julgamento desta Corte estando, atualmente,
vincula a ao,quadro de magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Regiã . C~~TIF: CO, por derradeiro, que não constam registros funcionais
do s. H .M' E T~AGEM, junto a este Tribunal. E, para constar,
eu, VI , ANTONIO PIERRY FAY DA SILVA, Técnico Judicário,
Classe C, I pr~ente certidão aos doze dias do mês de novembro do ano
dois mil um, qu I vai devidamente visada por ROSA MARIA ANDREONI
TRAVE O, Direto a da Secretaria de Recursos Humanos e subscrita por
CARLi AlTA, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal
Re ional do Trabalho da 4a Re ião-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-

~iA
Diretór-Geral de Coordenação

Administrativa

ROSA MARIA ANDREONI TRAVERSO
Diretora da Secretaria de Recursos

Humanos

GRÁFICA TRT4'R . CÓO, 041
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R08A:MARlÀ: ANDREONfTRÁvERso
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C-=f.lTlFICO, 8 pedido do Sr; Carios Renan ·Kurtz, ·"COn$taílt9 do ~ente TRT .
4~:MA no ~;244.i2OO17 para fiM..de instruir requ&ritnento juolo. ·à :Comissão .de
Anistia Polftica, em Brasília qua, ftMmdo· 05::aSSentamentos' :8rqU1v8dos ·nesta
Secretaria ~ -Reanos .Humanos, deles' consta o que. 'segue, relativ&m8nte:à

: Ora.. -OLGA CAVALHEIRO ARAúJO: nomeada, pelo Decreto.-oo 12.02.1986,
- :-no.·DQUde 14Jl2.1__ ·para 8Xerc8rO~g Oe:.Jw do Trabalho
J-SUt)SttlUtQ, .-do.Tribiwrl- R~I do' Traba!ho·á8--4·Regiãoide acordo com o
MigO:81. .ltem:vutdê 'ConstittliÇAO':~t ·éntAQ:.v.igente:.e:ei'rl"~lsta·dOPérêé:ét
(l'l: $.,;01.2, de 1S86, do COh8uItor~I"da' RepYbj~ ·tendo:.tomado passe e
. trado em exercfCio ·no ·referido.:Caryo em· 12. . 986~·-8xonerada do referido

~gpf a.:pedido; a·~dê·01.07:19B6,:pek): -':de 29.07·~19OOt:pubücadO
nó DOU de·OO;07.1"986 •• --acordo. eomo-a 1907; : I·:.daLei rfÍ: 1.:71', de
28 ..1.0.1952 e -tenoo.em:viSta o·que·consta .o P . ri~18:074, :00:1986; do
"""nistário·da JUStiÇa. E. para- mnStar,:~; .' ., ANTONIO' PlERRY
:t=.AV·DA ·SILVA, Técnico JUdioério, .' ~.. . r a·." .eseme ~. aos
· ,:nrodías do:mêS ..de.:no.vembro.do.ana·dois-· ..e .. ·'. :.,qoalvai·~nte
.•Visada por ROSA'MARtA ANOREON' .' SO, D.lretora·da Secretana de
· .ecursos HUl18nOS e :subscrita por .... lOS· AlTA, Dir:etor-Geral de
· . ,AdmfAistrativa do rriblJnal . 00 Trabalho'_.4· R .' .. .

•

. . .'A
:Díretot~:8t de-:eoordenação

·.Administrativa
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o Dr. Carlos Renan Kurtz, nasceu em 10.02.1937 no Município de Santa -_

Maria, estando, portanto, com 65 anos de idade.
..(/~~.;:r:~~,tt;~~,( -;... 1.):\

Realizou seus estudos de l' e 2' graus na cidade de Santa Maria, onde (;~~:,(~VÊ)
participou da diretoria de grêrnios estudantis. \::..~

Em 1958, transfere-se para Montevidéu-Uruguay, é aprovado nas provas

para ingresso na Faculdade de Agronomia e passa a trabalhar no Consulado Brasileiro,

em Montevidéu, tendo como seu chefe direto o Poeta e Diplomata Vinícius de Moraes.

(ANEXO A - Texto publicado no Boletim da Associação dos Diplomatas Brasileiros.

Ano IX n" 39 janlfev/mar/abril 2001. \Processojuiz\viniciusgueconheci.jpg - Carta do

Cônsul Geral do Brasil no Uruguai informando que recebeu o telegrama no qual Renan

Kurtz pede demissão de seu cargo no Consulado em Montevidéu.

\Processojuiz\cartadoFelippe300660.jpg) ( fls. 35 e 36 Proc. Anistia)

Em 1960, regressa ao Brasil e é aprovado no vestibular para a Faculdade

de Direito. Participa da diretoria do Diretório Acadêmico e em 1962 é eleito Presidente

da FEUSM (ANEXO B - Matéria publicada no Jornal a Cidade em 09 de outubro de

1961. \Processojuiz\primeiropresidentejomal.jpg - Matéria publicada no jornal da

FEUSM em 1962. \Processojuiz\página09tese.jpg) ( fls. 38 e 39 Proc. Anistia)

Em 1963 concorre a Vereador e recebe a maior votação da cidade. Na

Câmara Critica da Tribuna os excessos da revolução. (ANEXO C - Atestado

constatando que Carlos Renan Kurtz foi vereador no período de 1963 a 1967.

\Processojuiz\atestadovereador.jpg) (fi. 41 Proc. Anistia)

No ano de 1964 recebe convite do Departamento dos Estados Unidos para

visitar o país. Pouco dias antes da viagem é preso em sua residência no Ed. Taperinha

no Centro da Cidade. Ficou encarcerado por seis dias no Reg. Mallet e após ser ouvido

pelo Presidente do IPM, Major Marcos de Jesus Pereira Porto, este encaminha carta ao

Major Leo Etchegoyen, Secretário de Segurança do Estado, liberando sua ida aos

Estados Unidos da América. (ANEXO D - Carta do Consulado Americano informando

que Carlos Renan Kurtz foi convidado para participar de uma viagem de estudos e

observações aos Estados Unidos da América. \Processojuiz\cartadoDavidBarnhart.jpg





_.:: ..."t:<!';."" ...

\Processojuiz\CartadoPorto\ - Reportagem publicada no jornal Farm e Ranch em 19 de ,,<J." ;:;~.~,;
julho de 1964. \Processojuiz\jomalviagemEUA.jpg - Foto da delegação do Brasil no,:~;~;3.L~~._~i!r:
Estados Unidos da América IProcessojuizlFotoEUA.jpg) ( fls. 43 e 46 Proc. Anistia) ~I

.-...?/

Em 1967, Inscreve-se no concurso para Juiz Federal do Trabalho.

Comunica publicamente que não concorrerá a reeleição, praticamente fecha seu

escritório de advocacia, vende uma propriedade para custear as despesas com a

manutenção de sua família e para dedicar-se exclusivamente aos estudos retira-se para

uma chácara de propriedade de sua mãe noMunicípio de Júlio de Castilhos.'

Seu esforço é recompensado. Consegue aprovação em 16° lugar.

(ANEXO E - Matéria publicada no Jornal A Razão em 14 de setembro de 1968

\Processojuiz\STFdecideRenanseraJuiz.jpg) ( fl. 48 Proc. Anistia)

Em 1969 enquanto aguarda sua nomeação, assume o cargo de Secretário de Município

de Administração do Governo de Luís Alves Rolim Sobrinho. (ANEXO F - Decreto

que nomeia Carlos Renan Kurtz como Secretário do Município de Administração em

1969\Processojuiz\decretodoRolimSobrinho.jpg) ( fl. 50 Proc. Anista )

'Em 2 de novembro de 1970, é preso juntamente com o atual Secretário

extraordinário de Desenvolvimento Económico e Social do Governo Lula Dr. TARSO

GENRO, tendo ambos sido encarcerados no quartel do rRI em Santa Maria.

Segundo o Jornal Folha da Tarde de 5 de novembro de 1970 as prisões

foram explicadas pelo Governo Militar da seguinte forma "A medida de âmbito

nacional teve caráter preventivo objetivando impedir uma série de atos terroristas -

seqüestros, assaltos, assassinatos - que estariam planejados em alguns pontos do

território nacional para comemorar o primeiro aniversário da morte de Carlos

Marighela, de acordo com os planos apreendidos pelas autoridades policiais em São

Paulo". (ANEXO P \Processojuiz\folhadatarde.jpg) (fl124 Proc. Anistia)

- - -- -- -------------------
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No exercício do cargo de Secretário do Município, recebe carta em> '.. .

..,.",.__,.... -c. -

15..04.1969 ~o.Dr. Gabriel Ab.ott, Juiz d~ Trabalho, .antecipando.o ultimato. que ~~~
feito pelo Ministro Gama e SIlva, atraves do Presidente e Vice do Tribuna] ;:_'do.Jjq '~,

'k :---_ "-~
Trabalho da 4a Região (ANEXO G - Carta do Juiz do Trabalho Dr. Gabriel Sil~~r-a-if--_.I

Abbott antecipando o ultimato que seria feito pelo Ministro da Justiça Gama e Sil~"'~

através do presidente e vice-presidente do Tribunal Regional da 48 Região

\Processojuiz\CartadoGabrielAbott\ - Carta autenticada em cartório e transcrita no

Cartório de Registros Especiais. \Processojuiz\CertidãoCartaGabriel\ - Carta autenticada

em cartório e transcrita no Cartório de Registros Especiais.

\Processojuiz\CertidãoCartaFigueiredo\ - Carlos Renan Kurtz encaminha ao General

Edson Figueiredo, Comadante da 33 Divisão do Exército comunicando o ultimato do

Ministro da Justiça Gama e Silva e tecendo considerações sobre o mesmo assunto

\Processojuiz\CertidãoCartaFigueiredo\ - Declaração do ex-deputado Federal e ex-vice

governador João Gilberto Lucas Coelho. Idem sobre o mesmo assunto declaração doDr.

Carlos Alberto Robinson atualmente Juiz do Tribunal do Trabalho em Porto Alegre

\Processojuiz\DeclaracaoJoaoGilberto\ - Matéria publicada no jornal Zero Hora em

1979 \Processojuiz\jornalreitengracao.jpg - Matéria publicada no jornal O Expresso em

IOde julho de 1979. \Processojuiz\jornalcargoqueogoverno...jpg ( fls 56 e 66 dos autos.

A carta do Dr. Carlos Alberto Robinson foi juntada posteriormente)

Posteriormente o Dr. Renan Kurtz, recebe telefonema do Dr. Barata e

Silva, convocando-o a ir a Porto Alegre. Por ocasião da entrevista o Presidente Gama e

Silva transmite o recado do Ministro da Justiça Gama e Silva: "ou renuncia ao seu

direito de nomeação ou seria cassado". Este fato está relatado através dos seguintes

documentos: carta do Juiz Gabriel Abott, carta ao Gal. Edson de Figueiredo e

depoimento do Ex-Deputado Federal e Ex-Vice Governador João Gilberto Lucas

Coelho, que ajudou a redigir o documento e do Juiz do Tribunal do Trabalho da 4a

Região Dr. Carlos Alberto Robinson, testemunha direta dos acontecimentos da época,

além matérias jornalísticas.

Em 1979, tendo filiado-se no MDB, com a perspectiva da nomeação,

lança uma nota a imprensa comunicando sua desfiliação face a incompatibilidade da

atividade política com o exercício da magistratura (ANEXO H - Renan Kurtz, comunica

publicamente sua desfiliação partidária face a expectativa de sua nomeação, conforme





comprova-se pelos documentos anexos. A nomeação acabou sendo indeferida pelo ~
/J';~ode...:í~

Presidente Figueiredo \Processojuiz\jomaldecisaoafasta.jpg) ( fls 68 a 76 Proc. Anistia) lj}-?II-f ~4~6
• c;, 10 ii!...

Indeferido seu requerimento volta a atividade política, candidata-se e se\~ ~~:~.~.~ f.
elege Dep. Estadual. '~~-J

No mesmo ano, é eleito Presidente da Assembléia Legislativa do Rio

Grande do Sul (ANEXO I Matéria publicada na Imprensa

\Processojuiz\possejornal.jpg - Matéria publicada no jornal Zero Hora em 13 de março

de 1984 sobre a posse de Renan Kurtz na Presidência da Assembléia Legislativa

\Processojuiz\possejornal.jpg) ( fls 78 e 79 Proc. Anista )

Começa lutar em favor da anistia política para os servidores estaduais

(civis, mulheres e ferroviários) atingidos pelos atos revolucionários. (ANEXO J - O Dr.

Renan Kurtz foi, conforme comprova-se pelos registros anexos, um dos principais

responsáveis pela "anistia crioula" que beneficiou mais de 400 servidores civis e

militares do Rio Grande do Sul. - Certidão da Assembléia Legislativa

\Processojuiz\certidãoassembléia.jpg Matérias de Jornais

•

\Processojuiz\jornalcomissao.jpg \Processojuiz\cassados.jpg - Livro Jantar dos

Inocentes, uma história da anistia no Rio Grande do Sul. (onde o nome Renan Kurtz é

citado 42 vezes).\Processojuiz\capadolivro.jpg \Processojuiz\Jantar dos Inocentes.doc

\Processojuiz\jantardosinocentes.jpg) - Observação: não deixa de ser um paradoxo que

um dos principais responsáveis pela anistia no Rio Grande do Sul, não tenha até hoje

tido a reparação da injustiça que sofre no "affaire" concurso para Juiz do Trabalho. (fls.

82 a 92 Proc. Anista )

Através de oficio pede para ser nomeado Juiz Substituto e ao mesmo

tempo Juiz Presidente de Junta (ANEXOL - O Dr. Renan Kurtz, a folha 197 requer sua

nomeação para Juiz do Trabalho Substituto e simultaneamente seja promovido a Juiz

Presidente da Junta. O pedido tinha suporte face a decisão do STF quando julgou o

mandado de segurança (l9003/0F) e a reclamação (n° 131-0F). Por outro lado o

Ministério da Justiça a folha 101 do processo 02.348/80, através do Diretor de Instrução

Processual e do Diretor do Departamento de Assuntos Judiciários, mencionam "em

virtude de haver sido desobedecida a ordem de classificação dos candidatos aprovados

naquele certame, DENTRE OS QUAIS ALGUNS JÁ GALGARAMA POSIÇÃO DE

JUIZ DO TRABALHO PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
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JULGAMENTO" (o grifo é nosso). Logo abaixo, na mesma folha, continua "como, -,~ .

caso que se relata no Processo Ministério da Justiça n" 44.400/78, onde interessada 'a"
Dra Maria Eunice Bezzerra Hatsbach Ribeiro dos Santos" ... ora neste processo o STFkP.~~
determinou que fosse a Juíza nomeada Juíza Substituta e simultaneamente JUÍzafs,'Cj;.{jj_.._'f'
Presidente da Junta..(,,:,exo cópia integral do processo da Dra Maria Eunice).,A ~ertidãO\ -~3
fornecida pelo Ministério da Justiça (anexo) reforça a tese de que aquele orgao tmha ~- '

pleno conhecimento que Juízes do mesmo concurso com classificação inferior já tinham

sido nomeados por antiguidade Juízes Presidentes de Junta.

\Processojuiz\Requerimento\ \Processojuiz\Certidao02\ ( fls. 82 a 99 do Proc.Anistia )

Neste período enfrenta a doença de sua filha. No período de

Novembro/84 a maio de 1986 ela é internada 9 vezes, ficando no hospital 184 dias. As

despesas com o tratamento, e a aquisição de antibióticos nos Estados Unidos, na

Inglaterra, etc são consideráveis (ANEXO M - Documentos referentes ao estado de

saúde de Ana Paula Kurtz:

Declaração do médico. \Processojuiz\declaracaoDrCesar.jpg

Prontuário médico fornecido pelo Hospital São Lucas da Pontificia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Porto Alegre
\Processo iuiz\SumariodeAl taHSLucas\
\Processojuiz\listaderemedi osAnaPaula. jpg

Observação: poderia alguém vivenciando uma situação destas,
renunciar ao mandato de Deputado por um futuro incerto fruto de
uma nomeação incorreta ? (fls. 100 a 112 Proc. Anistia)

No dia 12 de fevereiro é nomeado Juiz Substituto (ANEXO N

\Processojuiz\diariooficial.jpg,\Processojuiz\jornalnomeacao.jpg,\Processojuiz\Decreton

omeacao\). Dia 18 do mesmo mês sua filha é internada novamente dando alta dia 19 de

março. Sofre nova internação dia 12 de maio. No dia 24 deste mês vem a falecer. ( fls

114 e 118 Proc.Anistia )

o Dr. Renan Kurtz, não possui nenhuma aposentadoria conforme

comprova com certidão do INSS, Fundo Estadual de Previdência do Parlamentar

(FEPPA) e Coordenação de Seguridade Parlamentar (ex IPC) em Brasília. (ANEXO O

\Processoj uiz\dec1aracaoaposentadoria. jpg \Processoi uiz\previdenciasocial. ipg





\Processojuiz\aposentadoriacamara.jpg) (fls. 120 a 122 roc. Anistia)
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Apesar de ser o principal responsável pelos procedimentos e leis qUe!/I:I~L'"Jl- ~,
fizeram do Rio Grande do Sul, o Estado pioneiro do processo de anistia aos servidores\-~_~=/J
estaduais, nunca requereu ou recebeu quaisquer benefícios ou indenizações referentes a ,~

processos de anistia política.

(ANEXO Q - Após os episódios ocorridos no período militar (prisões, IPMs, processo,

suspensão de direitos políticos, etc) o Dr. Renan Kurtz recebe através do General de

Exército Délio de Assis Monteiro, Comandante Militar do Sul em 1994, em solenidade

militar, diploma e medalha de "colaborador Emérito do Exército". - Foto com o

Comandante Délio de Assis Monteiro \Processojuiz\FotoComadantedoexercito.jpg

\Processojuiz\diplomadoexercito.jpg) (fls. 126 a 127Proc. Anistia)

(ANEXO R - Certidões do Tribunal Regional do Trabalho da 48 Região, relativa a vida
funcional dos Juízes com classificação inferior a Carlos Renan Kurtz e Olga Cavalheiro
Araújo. POR ESTES ASSENTAMENTOS VERIFICA-SE QUE ESTER POTREMOLI
VIEIRA ROSA CLASSIFICADA EM 20° LUGAR, FOI PROMOVIDA A JUIZ
PRESIDENTE DE JUNTA EM 24 DE OUTUBRO DE 1979 E POR ANTIGUIDADE
EM 25 DE MARÇO DE 1993 ao cargo de Juiz do Tribunal do Trabalho da 48 Região.
- Anexo decisão do STF que após 20 anos manda o Tribunal de Justiça gaúcho nomear
advogada como desembargadora. \Processojuiz\certidaoOlga.jpg
\Processojuiz\CertidaoEster\ ( fls. 129 a 132 Proc. Anistia) Obs. O documento que
comprova que a Dra. Éster Pontremoli Vieira Rosa, classificada em 20° lugar (
paradigma do requerente Carlos Renan Kurtz, classificado em 16°lugar), foi nomeada
Juiz Presidente de Junta em 24/10 /1979 - e Juiz Togado em 24/03/1993. Ambas as
nomeações pelo critério de antiguidade. A certidão fornecida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 48 Região, que comprova essas alegações foi juntada posteriormente e
encontra-se nas últimas páginas do Processo de Anistia)

( ANEXOS - O Dr. Renan Kurtz, teve cinco encaminhamentos de nomeação, sendo
que em quatro deles chegou a ser elaborada a minuta de decreto:

1° Em 26 de Julho de 1969 pelo Ministro Gama e Silva, o mesmo que
viria cassar seu mandato (Fls. 27 e 29 - Proc. 56719 a 68);

2° Em 22 de Setembro o Ministro Ibraim Ab-Ackel não acolheu a

sugestão de encaminhamento da Exposição de Motivos DAJ n" 0317 de 14.08.80 e

indefere as nomeações de Carlos Renan Kurtz e Olga Cavalheiro Araújo (Fls. 190-

Const. Do Processos 26.659/79 e 02348/80);

3° Em 1982 novo encaminhamento, com elaboração do ato de nomeação

desta vez indeferido pelo Presidente Figueiredo (Fls. 192 a 195 - Processo M. J.

17.152/81, tendo como apensos os n'" 56719-A/68 e 26.652/79);



....,



t ,
4° Em 1985, o Ministro Lira encaminha minuta de decreto de nomeação, ·~:~:.o~r;ix!

nomeando Carlos Renan Kurtz e Olga Cavalheiro Araújo, com Efeito a partir de MaiO~1:::m."~

de 1968 (ProcessosM.J. nO' 56719 a 68); (fls. 132e 139 do Proc. de Anistia ) \~JEl
'~'

Finalmente em 10 de Fevereiro de 1986, o Dr. Carlos Renan Kurtz, no

dia de seu aniversário, recebe como presente grego sua nomeação para Juiz Substituto,

sem nenhuma menção a direitos pretéritos. \Processojuiz\Decretodenomeacao2\

(ANEXO T - Retrospectiva parcial da luta em favor da nomeação para Juiz do
Trabalho.) (fls. 199 a 202 do Proc. Anistia)
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Exmo. Sr.
Dr. Mareio Thomaz Bastos
M.D. Ministro Da Justiça
Brasília

Ministério da Justiça

COMISSÃO DE ANISTIA

08802.000382/2003-07

I~O(I'{)~I ~(J:Q:)
Senhor Ministro,

•

1) Atendendo instruções da medida provisória 2.15.1-3 de 24 de agosto de
2001, pede ajuntada de outras informações complementares referente
aos dados pessoais do requerente, para os devidos fins;

2) A fi. 51 dos autos, faz referência a declaração do Dr. Carlos Alberto
Robinson, Juiz do Tribunal do Trabalho 4a região. Por um lapso a
declaração não foi juntada na inicial, o que agora se pede;

3) As fls.128, da mesma forma, verifica-se que não foi anexada aos autos
a certidão do Tribunal Regional do Trabalho, referente a paradigma do
requerente, a Juíza Éster Potremoli Vieira Rosa, classificada em 20°
lugar e promovida a Juiz Presidente e Juiz Togado pelo critério de
antiguidade. Se requer a juntada da referida certidão;

4) As fi. 140, referente a retrospectiva parcial da luta da nomeação para
Juiz do Trabalho, estando os documentos incompletos, pede a juntada
da informação da Divisão de Instrução Processual do Ministério da
Justiça, referida a fls 141 a 144 do Processo de Anistia;

Por fim, reitera pedido de prioridade no julgamento,
amparado em dispositivos legais, conforme requerimento já protocolado no
processo n° 2002.01.06.529 .

• Carlos Renan Kurtz, no Processo de Anistia n° 2002. 01.
06.529, vem dizer e requerer o que segue:

E.Defe~~

NANKURTZ
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DECLARAÇÃO ........, 17{ C',,~>~
.',';.~ ;)~.

. '_'-- <-
CARLOS ALBERTO ROBINSON, brasileiro, casado, Juiz do Tribunal do \, ----li...---.
Trabalho da 48 Região de Porto Alegre, documento de identidade n° 6036199575" '-~~_;:;~~.
SSPIRS, residente à Rua Múcio Teixeira n" 693, apto 301, Porto Alegre, vem ==-
declarar o que segue:

Na condição de Santamariense conhece o Dr. Carlos Renan Kurtz de longa data.
O Dr. Renan sempre teve uma participação ativa na comunidade, em atividades
sociais, empresariais, esportivas e políticas. Foi campeão de basquete em
campeonatos citadinos, dirigente estudantil, 10 Presidente do DCE da UFSM e
em 1963 foi eleito vereador com a maior votação da cidade. Exercia a advocacia,
com especialização em direito do trabalho, sendo seu escritório um dos mais,
senão o mais concorrido da cidade;

Em 1967 quando foi aberto o concurso para a Justiça do Trabalho, comunica que
não seria candidato a reeleição para vereador, afasta-se de seu escritório, vende
uma propriedade para custear a manutenção de sua esposa e filhas e prepara-se
para as provas numa chácara de sua mãe no Município de Júlio de Castilhos,
onde concentrou-se nos estudos pelo período de cinco meses. Seus esforços são
recompensados, e sua tenacidade e determinação lhe garantiriam a 163 colocação
no concurso; *
Ao assumir em 1969, o Prefeito eleito Luís Alves Rolim Sobrinho convida o Dr.
Carlos Renan Kurtz para assumir a Secretaria de Administração, enquanto
aguarda sua nomeação para Juiz do Trabalho. Na mesma época o Declarante é
convidado a assumir a Chefia do Serviço de Transportes Coletivos do Município,
localizado no 10 andar da Prefeitura, próximo ao Gabinete de Trabalho do Dr.
Renan Kurtz e do Prefeito Municipal;

No primeiro bimestre de 1969, o Dr. Renan Kurtz recebe um telegrama do Dr.
Barata e Silva, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 43 Região,
convidando-o a ir a Porto Alegre. Na oportunidade acreditávamos que seria
acertada sua nomeação e posse. Qual a surpresa quando fomos informados pelo
Dr. Renan Kurtz no seu retomo que o Presidente e o Vice-Presidente do
Tribunal, na condição de porta-vozes do Ministro da Justiça Gama e Silva,
apresentavam-lhe a seguinte alternativa; "ou o Dr. Renan Kurtz desistia de seu
direito de nomeação dentro de um prazo que lhe foi determinado ou teria seus
direitos políticos suspensos por dez anos".
Tendo recusado a proposta o Dr. Carlos Renan Kurtz, incontinente, apresentou
ao Prefeito Luis Alves Rolim Sobrinho sua demissão do cargo, para evitar que
viesse a ser cassado como membro do Governo Municipal, face as implicações
políticas que este fato acarretaria.
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o prefeito Rolim, numa postura digna, não aceitou seu pedido de demissã r- ;. •

tendo decidido mantê-lo no cargo em quaisquer circunstâncias. Teria dit~ o - -~.. ~:..,~..,._.
Prefeito na ocasião: "Se o Senhor for cassado que o seja no exercício do cargo"~<)" ..:..:~'~.<>":.</ / -t1'··12~:.......,....l' ...~.!\

O Dr. Renan Kurtz comunicou através de carta ao Comandante Militar G~:' n~:.._(~ -1
Edson de Figueiredo a eminência da suspensão de seus direitos políticos em, ..-;/
razão de não ter aceito a proposta de renunciar ao direito à nomeação.Na redação ~~
do documento colaborou o então assessor de gabinete do Prefeito, o Dr. João
Gilberto Lucas Coelho, que posteriormente viria a ser Deputado Federal e Vice
Governador do Estado;

No dia em que se reunia o Conselho de Segurança Nacional o Dr. Renan Kurtz,
certo que seria punido, despediu-se dos funcionários, assessores e membros da
administração municipal e na companhia de seus familiares e amigos ouviu na
Voz do Brasil a cassação de seus direitos políticos por dez anos;• Os fatos mencionados aqui passaram a ser do conhecimento de grande parte da
comunidade Santamariense.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2001.,

*OBS.:Neste mesmo sítio o Dr. Renan, na companhia do Dr. Tarso Genro (atual
Prefeito em seu segundo mandato de Porto Alegre), seriam presos em
1°/11/1970, e encarcerados no Quartel do 7° RI em Santa Maria, sem ter sido
revelado o motivo. Posteriormente, soube-se que o "motivo" da prisão é que

• naquela data transcorria um ano da morte de CarlosMariguella!
Naquele mesmo dia, também o subscritor desta, dentre outros, foi preso por
ordem militar do Comando do RegimentoMallet e recolhido ao citado quartel.
Também naquele dia várias prisões arbitrárias se efetivaram em todo o país,
inclusive do então Arcebispo de Fortaleza, D. Aluzio Lorschider (atual Arcebispo
de Fátima, São Paulo).
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

folha 01 de 02

CERTIFICO, a pedido do Sr. Carlos Renan Kurtz, constante do Expediente TRT
4a MA nO64.245/2001, para fins de instruir requerimento junto à Comissão de
Anistia Política, em Brasília que, revendo os assentamentos arquivados nesta
Secretariá de Recursos Humanos, deles consta o quê segue, relativamente a
magistrados deste Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região: Ora. ESTER
PONTREMOLl VIEIRA ROSA: nomeada; pelo Decreto de 09.05.1968) publicado
no DOU de 10.05.1968, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do
Tribunal, tendo tornado posse e entrado em exerclcio em 16.05.1968; nomeada,
mediante promoção por antigüidade, pelo Decreto de 23.10.1979, publicado no
DOU de 24.10.1979, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta de Conciliação e Julgamento; nomeada, mediante promoção por
antigüidade, pelo Decreto de 24.03.1993, publicado no DOU de 25.03.1993,
para exercer o cargo de Juiz Togado, tendo tomado posse em 02.04.1993;
aposentada nesse último cargo, pelo Decreto de 08.11.1996, publicado no DOU
de 11.11.1996; Dr. CARLOS HENRIQUE PANCADA DE MELLO, nomeado,
pelo Decreto de 23.08.1968, publicado no DOU de 26.08.1968, para exercer o
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado posse e
entrado em exercício em 29.08.1968; nomeado, mediante promoção por
merecimento, pelo Decreto de 18.06.1971, publicado no DOU de 21.06.1971,
para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 01.10.1984,
publicado no DOU de 03.10.1984; Dr. MILTON MOREIRA FRAGA, nomeado,
pelo Decreto de 09.05.1968, publicado no DOU de 10,05,1968; para exercer o
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado posse e
entrado em exercício em 20.05.1968; nomeado, mediante promoção por
antigüidade, pelo Decreto de 09.09.1974, publicado no DOU de 10.09.1974,
para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 12.03.1986,
publicado no DOU de 13.03.1986; Dr. VALTER ANTONIO PAULETO,
nomeado, pelo Decreto de 09.05.1968, publicado no DOU de 10.05.1968, para
exercer o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do Tribunal, tendo tomado
posse e entrado em exercíoío em 20.05.1968; nomeado, mediante promoçã~r--I\
antigüidade, pelo Decreto de 22.12.1975, publicado no DOU de 23.121~75,
para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliáçào e/Ir

'-- ~

GRÁFICA TRT43R . coo. 041
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

1
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folha 02 de o~·,-"L1
r- -,'",_~..""""'.J
Julgamento; aposentado nesse último cargo, pelo Decreto de 1O.11.1976,
publicado no DOU de 11,11.1976. CERTIFICO, ainda, que a Ora. JÚLIA
MERCEDES CURY FIGUEIREDO, foi nomeada, pelo Decreto de 09.05,1968,
publicado no DOU de 10.05.1968, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, neste Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, tendo tomado
posse e entrado em exercício em 16,05,1968 sendo, posteriormente, nomeada,
mediante promoção por antigüidade, pelo Decreto de 12.03.1974, publicado no
DOU de 13,03.1974, para exercer o cargo de Juiz do Trabalhe Presidente de
Junta d \ onciliação e Julgamento desta Corte estando, atualmente,
vincula a ao quadro de magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Regiã , CJ:~TIF:CO, por derradeiro, que não constam registras funcionais
do S. H ME· TO~AGEM, junto a este Tribunal. E, para constar,
eu, , ANTONIO PIERRY FAY DA SILVA, Técnico Judicário,
Classe C, I pre ente certidão aos doze dias do mês de novembro do ano
dois mil e um, qu I vai devidamente visada por ROSA MARIA ANDREONI
TRAVE O, Direto a da Secretaria de Recursos Humanos e subscrita por
CARU AlTA, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal
Re ional do Trabalho da 4a Re ião-.-,-,-,-.-,-,-,-.-.-.-,-.-.-.-,-.-,-,-,-,-.-.-,-,-,-,-,-.-,-,-,-

ROSA MARIA ANDREONI TRAVERSO
Diretora da Secretaria de Recursos

Humanos
Diretor-Geral de Coordenação

Administrativa

GRÁFICA TRT4·R ' CÓD. 041
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3. Levada a julgamelltu perante s~u plenu, esta

Folha N.u
MINISTf.RIO DA ..JUSTiÇA

P,OC<:;:lSSO N.o _

_._--------
DIVISÃO DE INSTRUÇ.i\O 1-'ROCESSUAL

lNFORMA(,:ÃO :-.J9 061/85

Processu NJ nQ 56 7l9-A/G8 (anexos ~J nO S2 483/69, 26 652/79,
2 348/80 e 17 152/81), -MSn ? 19 003-Dl: e Reclamação
n9. 131-8-D~.

lNT.ERESSADü:- CARL-OS IU::NAN KURTZ
ASSUNTO: Cumprimcnto de d e c Ls jio j ud í c La Lv t r-un s Lt a d a <':111j u Lg a do .

Senhur Di r-e t o r+Ge ral ,

Con soan t c Ofício n ? 119 PR 4~7S/68, ..1<.:: lU d c
junho d e l~DR, tia Su b c h.e f La do Gub Lne te Civil pa r a As s un t o s d e AJ
ministraçãu Geral, da Presidência da ReIJúbli.:<.t, O lJout01'CARLOS RE

NAN KURTZ, cm 07 de de julho de 1968, impetrou Mandado de Se gu r-an
~a perante o Supremo Tribunal Federal, sob o nO 19 003-Df, contra

ato do Excelentíssimo Senhor PJ:'esident~ da Rep úbLí.c a que lhe viola
C.1 direitu liquido e certo, em nomeando para o cargo de Juiz do
Trabalho Subs ti tuto candidatos aprovados no iues ruo c oncu r s o , e 0111 elas
sificaçãu inIeriur a sua (Els. 02 a 09).

• 2. Pr<':sl:au'-ls a:> .in fo r-ma ç o e s pe La Con s u I t o rLa J~

rLd Lc u dc s t a St:cretal'j_a de Estado <la Justiça, em 18 seguinte (rIs.
11 a IS), us autos do presente processo foram devolvidos àquela Sub
chefia. no pr~zo assinalado pur lei.

me d í d a obteve d e c í s â o u n á n ime. d o Supremo 'I'riuuual Fúueral, iuot Lv o
por que Sua Exc e Lên c i a o Sen h o r P're s f d e n t e da RepúbLã c a , em 10 d e
I •. ' I

março de 1969, apôs seu"cumpr<.l-:-;<.:"11.0 üfícju 119 24/P • ..la Pres.iJên

C1a daquela SLlprema COI·te~ c l'8meteu seus a~t:os a e s t a ~ecr')taria
de Estado, em acatamento 3 segurança requêr.lda pelu çalldldato.

4, _ . ,. , _A segui r, confurme E xp o s I ç â o dc .vluti vos CM/
0493-B, dc 26 de junho de 1969, o Exm9 Senhor Ministro ..la Justiça
subme t e u â v as s í.nu t.u r a de Sua Excelência O Se n h o r PresiJente da Re

/pública uc.;';:eto de nomeação do Dou t o r CARLOS HENAN KlJRTZ, nie d id a ,/;'1
I
/
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MINISTêRIO DA _JUSTiÇA

e anexo~
Órgao DEPJ\KTAYlE..'lTOIJE ASSUNTOS J LIUI CIÁRIaS Rubrica

.:) .

'. 'f.t.

109 lugar - Rober t o Costa FachiJl
119 lugar - Geraldo Lorenzon
129 lugar - Lorenço Otto Schorr
139 lugar - An i to Gatarino So Le r
149 lugar - Ll der Jorge Fr an t z
159 lugar MarLa da Glória T'r í.ududc

4) Com a t'rans[ollllaçãodos cargos de Juiz Sup Len
le em Juiz do Trabalho Substituto,es'(abe]c~jda pc,
la Uecreto-lel n9 229, de 28.2.67, foram aproveI
tados, nos referidos cargos, os cinco Juízes S~
pIentes existentes na 4a. Região, dos quais qu~
tro foram, desde logo, promoviuos aos cargos de
Juiz do Trabalho Presiuentes de Juntas de C0l1c11i
ação e Julgamentu. vagos naquela oportunidade. tiTi
decorrêncLa , [oram soLicLtadas ou Egrégio Tribu
n aI Su pe ri o r do Trabalho, em HJ.7.67 (Of f cLo n9
3295-GP, fls. 4/7 do Proc., Adm , 'l'R'I' 119 3 641/(7)
as nomeações dos classificados uo 169 (111'. Carlos
Ronan Kurtz) ao 199 lugares;

5) Foram formulados novo.:;pediuos de
ções ao Tribunal Superior do Trabalho, c.:orn
cação do nome, elltrc outros, do Dr. Carlos
Kurtz. nas seguintes datas:

- Em 05.12.67, pelo OfIcio UG-SU53 tfl~.35/3D Jo
P'ro c , Adm, TRT n ? 3 6111/b7).

n ome a
a indI
Renaii

- [.111 L6,01.68. uc í o Ofício [JG-ULu7 (1:'1.:;<11/42do
P'r oc , Adin • 'Í'IÓ' n ? 3 641/(7) e,

- Em 2.2.68, pelo Ofício GP-5053-A LfIs. 4Y/51 do
Proc. Adm. TRT 119 3 641/67) do 159 ao 259 lug~
res;

"

6) O Di5rio Oficial da União de 10.5.68 ou
blicou a nomel:lção de candidatos aprovados, illCi~
sive com c1assific.:açio posterior a do intcressad~
(fl.53 do Proc . Adm. TR'l'n9 .3 641/(7).

7) [.111 21.06.68, pelo Ofício JlG-I'1Y/ (.f1s.5~/5Y
do P'roc . AdIU. Tl<T n ? 3 641/67), nova Ind i ca ç â o de
n ome s , Luc Lu s í ve c do Dr. Cu r l o s Rcn an Ku r t z , f e i,
ta por este Tribunal ao [grégio 'l'ribunul Superi07
uo Trabalho;

8) Em lU.6.61), o Dr. Carlos Renan KUl't2 in
gre ssou com Ma nd ado de Segurança j unto ao Sup remó
Tribunal PederaI (Processo ~1J - 56. 7l9-A/ú8), vi
saudo obter nomeação para o cargo a que se hobilI
tou por concurso, contra ato de Sua Excel~ncia .~

COM O ORIGINAL Senhor Presidente da República.CON
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Processo N,·

qu e Hãu p ro s p e ro u , eui face d a pub Li c aç ào, a 1" d e julhu liéSSI:! an o

de decreto que suspendia. por 10 (dez) anos. os di rei tos polít icos do
interessado.

S. DecorriJo o lapso d e tempo assinalado no p~
rfigrafo anterior, o impetrante. mediante a juntada do Título de

Eleitor. em 30 de agosto de 1979 re4uereu fusse lavrada a sua no
meação para o aludido cargo, eis que havia acima de dez vagas p!
ra a função, aguardanJo {)reé!lchimeuto.

6. COIIIO decurrência Jesse pleilo, í;iU::; 14 ue seteJllbrudt: 1979 L:stc
Departamento de Assuntos Judicjirios pedia a audi5ncia do Colendo

Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região. por intermédio do

Tribunal Superior do Trabalho, t end o aquele Orgã.ú se manifestado
a fls. 84/87, com os esclarecimentos seguintes:

"Em cumprimento ã de t erm ina ç áo enranada r i de s
p acho de fls. II, informo o seguinte com com
referência ao presente exp edi en re , oriundo
do Ministério da Justi-;a: em que é illteressa
do o BeL CtlJU.OSRE.'JAN KURTZ: -

1) O interessado - Dr. CARLOS REr\ANKURTZ
- obteve a 16a. colocação dos 25 candidatos
aprovados no concurso realizado por este Tri
bunal para provimento de 15 cargos de Juii
do Trabalho Substituto da Justiça do Traba
lho da 4a. Regiio,no ano de 1967; -

2) O referido concurso foi homologado em
Sessio Extraordiniria do Tribunal, conforme
ALo n" 5, em 24.6.67, e publicado no Diário
Oficial do Estado do ~io Grande do Sul, cm
26.6.67, e na Imprensa Oficial do EstaJo de
Santa Catarina;

3) Os cargos furam providos do seguillté 1Il~
do:
- Peja I.c i n9 4 U98/A, de 09.7.62 - 3 vagas:

19 lugar - Sebastião Alves Messias
29 lugar - Mauro Augusto Hrcton Viola

CONFERE COM O ORIGINAL 39 lugar - Paulo Orval Particheli RodrIgues
- Pela Lei j)'.' 5 124, de Z!$.9.66- 12 vagas:

EM .a: 'I" lugar- IvillilHl' .Jo s e tia Co s t u Puno
59 lugar - Vict6rio L~dra
69 lugar - Jos~ Carlos Harbúsa Neto
79 lugar - Pedro Henrique Partlcheli Rodrigues
89 lugar - Sony ~ngelo França
99 lugar - Richard Paulo Neto

I

L,
fNÇ~ OE RF''f''TIf

ccrdenedo a , .o'onal d.. ArQuivo! acionai
RO Distrito Fedarol • CROF/AN





,_

I

MINISTÉRIO DA ...JUSTiÇA
Processo N.U 56 719-A/6

Órg&o DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS Rubrica e__a_n_e_x_o_s__

.4.

."I"

dades que antecediam a nomeação, o interessado te
ve seus direitos políticoS suspensos por 10 (dez)
anos, cunforme Decreto de 19.7.69, publicado no
Diirio Oficial da União da mesma data;

10) Decorrido o referido prazo estabelecidu
naquele diploma legal, tenta nOlllea~ãuJ.H::Iraoca!:
go, alegando 4ue seus direitos po11ticos foram res
tabelecidos, o que prova com o Título de Eleitor
expedido em 26.7.79 pelo Exm9 Sr. Juiz Eleitoral
da 4la. Zona de Santa Mar í a , RS, cuj a inscrição r'e
cebeu o n9 115.925. (Processo MJ 26652/79);

11) Foram esgotadas as nomeações dos candi
datas aprovados naquele ~oncurso;

12) Em razio da situaçio acima referida, fo
ram realizados novos concursos nos anos de 1970 ~
1975, com vistas a prover nov as vagas no mesmo cal'
go, tendo sido nomeados todos candidatos aprov~
dos;

13) Por ~ltimo, resta informar que esti por
ser realizado novo concurso para provimento de
cargos de Juiz do Trabalho Substituto, com inseri
ções encerradas, ainda sem designação d e datas pa
ra as respectivas provas, existindo na atualida
de, cinco cargos vasos de Juiz do Trabalho SubstT
tuto nesta 4a. Regiao.

"A elevada consideraçãu do EXIIlVSI'. PresitleJl
te do TribunaJ para as determinações legais. -

elll31 de outubro de 1979."

De posse desses elementos, foram elaboradas miou

tas de exposição de motivos e decreto, as quais nio prosperaram,em

face do despacho indeferitório de 22 de setembro de 1980, acatauo

por Sua Excelência o Senhor Presidente da Rep~blica,a 22 de março

de 1983, após pronunciamento do Supremo Tribunal Federul, de 03 ue

março de 1982, favorivel ao r equ er-en te , nu Re cLamu ç â o 119 131 - n í s

trito Federal.

Agora, estando j5 arquivados (rIs. 1~1) I rctorn~m

de novo a este Departamento os presentes autos por força de reque

rimento de CARLOS RENAN KURTZ, cm que pede o integralcumprimento da de
cisão do Pleno tio Supremo TTibunal Federal, espelhada seja QO MS
n9 19 U03 - DF, de 1968, seja na Reclamaçãu 119 131 - Dr, de 1981,

cujos Extratos de Ata dizem:

"!VIS 19.003 - DF - Rel., Min. Gonçalves
!,

d.e'





M PIA E~PER N
Coorde adora Regional do ArQUl\'o aClon.'

Di.trilO Federal - CRDf/i,N
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MINISTÊnlODA JUSTiÇA
?,.ocu~so N,o_2_§_7l9 -A/oS

e anexos
Órge.o llEI:'i\RTi\C-1CNTO012 1\SSUN'l'USd!:!.!J..!.,C 1~~~±º~R~IU"'Cb _

. S.

Oliveira. Req . Cu rLo s Renan Kurtz (Ad v . Luiz lleron
Araujo). Rc qdo , l:'.:xm<} Sr. Presidente da Rc pú bLi ca ,

Decisão: COJlceJido, UJlâJl.iJII~mellte.Falou o
Dr. Allôr But.ler Maciel pelo Requerente (;:o llr. vé
cí,o Miranda, Procurador Cc ral da Rc píib l l ca , PlJ]o
Requerido. Pl~n~Tio. em 11.9.68.

Presidência do Sr. Ministro Luiz Gallotti.
Presente ã s~ssão os Srs. Ministros Thompson FIo
r es , AmaraI Santos, Themístocles Cavalcanti, Bar
ros Monteiro, Adauto Cardoso, Djaci Falcão, Eloy
da Rocha, Aliomar Baleeiro, Oswaldo i\dalicio No
gu edra , Ev andro Li rrs, Hermes Lima, Victor Numes c
Gonçalves de Oliveira. Licenciado, o Sr, Ministro
Lafayette de Andrada.

Rec 1. 131 - g - V F - Ik 1 " f\'I1 11. Uj ~c i
RecLt e ;: Carlos Renan KUl·tZ. (Advs.: Anôr
Macicl c outros). Recldo.: Excelentíssimo
~inistro da Justiça.

l:alc à o .
nutIer
Senhor

y-,'"
Dec í são : Rejeitou-se a preliminar s usc í tada

pela Procuradoria-Geral da RepGblica,unanimement&
Pediu vista o Ministro Firmino Paz, ap6s os vo"tos
do Minjs"tro Re La to r , que julgou procedente, ern par
te, a reclamação, e do ,'1inistro Néri da Sllveira-;
que a julgou proc~dente. Impedido o Ministro D~
cio :-.1iranda.Falou p~lü Rclte. o Dr. Jose Paulo
Bisol. Falou pelo ~inist~rlo pGblico Federal, 'o
Procurador-Geral da RepGblica. Plenirio 9.12.81.
Julgou-se, procedente em parte a Reclalllação, venci
dos os Ministros Pirmina Pnz e Moreira Alves." -

Isto posto, elaboraram-se aS anexas min1.l

"tas de exposição de motivos e decreto, objetivando a nomeação de

~ARLOS RENAJ'i KURTZ t:: OLGA CAVALllEIRO AR1\OJO • Bacharé is de IiireLto, para

Juiz do Trabalho Subs ti tuto da 4<.1.l<egiãu\.laJustiçado 'Tra balho , quando

pro pomo s o envio da matéria ~(O cJt'gÔ:o s o Lic í tun t e . (fls. :13)

ê o parecer S.III.j.

C Nf'ERE COM O OAIGfNelt PI DAJ ,

e~/--f-U ta)

_' I •... . ,'.\J
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Ao Presidente da comissão de Anistia
Ministério da Justiça
BRASILIA

Carlos Renan Kurtz, já qualificado nos autos do processo
2002.01.06529, que tramita na primeira câmara, vem dizer e requerer o que segue:

a) O requerente nasceu em 10.02.1937, estando, portanto,
com 65 anos (anexo carteira de identidade autenticada
- doc. 1);

b) Conforme comprovou documentalmente nos autos do
processo, não possui qualquer proventos de
aposentadoria, bem como não possui nenhum
rendimento para o seu sustento;

c) O requerente desde maio do corrente ano deixou de
exercer função remunerada na Prefeitura Municipal de
Santa Maria, estando desde esta data desempregado;

Isto posto, com base no artigo 4 da portaria 447 do
Ministério da Justiça, requer prioridade no julgamento de
seu processo de anistia.

Santa Maria, 14 de outubro de 2002.

I

l
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ESTADO DO ,RIO GRANDE DO SUL
SSP - POLICIA CIVIL
DEP. DE POLICIA TtCNICO-CIENTIFICA

RENAN

RCY IRIGON KURTZ
ELINDA CAR~lQN KURTt



o~ AUTENTI"C.AÇÃOz Certífico, na torm dcó . , a aO pra totostáüca est ._ me í . ~ a
_J 01 apresentad
W Em testernunllI) ,. no .....

j <r:ISanta Maria.~I:: Emol: RS 1 4
f\.

8el. Ela'me Soares de lima
1.· Tobeliã
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

PRIMEIRA CÂMARA

Ofício J11/2003 - CA/Primeira Câmara.

Requerimento de Anistia n? 2002.01.06529.

Brasília,15 de abril de 2003.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a

REGIÃO.

Tendo em conta o § 3°, do art. 12, da lei N.? 10.559, de

2002, sirvo-me da presente para requisitar a V.Ex.a a informação abaixo e que

tem o fito de instruir requerimento de anistia formulado por Carlos Renan

Kurtz.

Valor da atual remuneração de um Juiz do Trabalho que tenha

•

passado em concurso e assumido o cargo no ano de 1967,

considerando todas as promoções peculiares à carreira, com as

vantagens correspondentes e os respectivos valores e percentuais;

Comunico a V. Ex". que a informação poderá ser prestada

via E-NIail: primeiracamara@mj.gov.br, ou correspondência para o Ministério

da Justiça, Comissão de Anistia, Esplanada dos Ministérios, bloco T, anexo II,

2° andar, Brasília, DF, CEP: 70.064-900, TELEFONE: 61 429 3944, FAX: 61

4299267.

..t. .

Atenciosamente,

{2~~~~n~
CiJeaSantos Lima

Diretora da Primeira Câmara

TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO DA 4°REGIÃO.
Departamento de Recursos Humanos.
Av. Praia de Belas, 1.100-Porto Alegre- RS
CEP: 90110-903

anistia, a comissão da paz .I



JUNTADA
Nesta dat2 jUilto 13estes autos. resposta
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remeter email para comissão de anistia - URGENTE Página 1 de 1

De: Carlos Aita [carlosaita@trt4.gov.br]

Cristoferson Bezerra dos Santos

,,/ """~,.-- tJ8t~~
Assunto: remeter email para comissão de anistia - URGENTE \~---=I
Para: Diretora da 1a Câmara - Comissão de Anistia - Ministério da:~~~
Assunto: Requerimento de Anistia n.? 202.01.06529.

Enviado em: quarta-feira, 14 de maio de 200316:06
Para: Cristoferson Bezerra dos Santos

Senhora Diretora.
Em resposta ao oficio 241/03 de 15 de abril de 2003 que visa instruir o
requerimento de anistia, formulado por Carlos Renan Kurtz, informamos o
seguinte.

Um magistrado que tenha sido aprovado em concurso e assumido o cargo em
1967, atualmente, estaria no cargo de Juiz do tribunal com 35% de gratificação

• por tempo de serviço.

A remuneração importaria em R$ 15.497,73 (quinze mil, quatrocentos e
noventa e sete reis e setenta e três centavos) conforme abaixo discriminado.

Vencimento,cfe.Lein.? 10.474,de 27.06.2002,DOUde R$
28.06.2002 e ResoluçãoSTFn." 234, de 09.07.2002 .3.801,26
RepresentaçãoMensal-202% sobe oVencimento 7.678,54
Adicionalpor tempo de serviço- 35% sobre as parcelas anteriores . 4.017,93
TO TAL 15.497,73
Atenciosamen te
CarlosAita
Diretordo serviçode Orçamentoe Finanças
Tribunal RegionaldoTrabalhoda 4" Região
carlosaita@trt4.gov.Qrtelefone (51)32552080

15/05/2003
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

PRIMEIRA CÂMARA

REMESSA

Nesta data remeto estes autos ao Presidente da Comissão de Anistia.

• Brasília,DF __ de abril de 2003.

O~ChadO
PRESIDENTE

..

Brasília,DF __ de abril de 2003.

Ci1!1!:-::s Lima
DlRETORA DA PRlMEIR..1\CÂ-i\1ARA

DESPACHO

Distribua-se à Conselheira Mareio Gontijo.

anieria rt rnmí<:<:fln rln nrr»/
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

PRIMEIRA CÂMARA

REQUERIMENTO DE ANISTIA N.o: 2002.01.06529

REQUERENTE: CARLOS RENAN KURTZ

RELATOR: CONSELHEIRO MÁRCIO GONTIJO

PODER JUDICIÁRIO. CONCURSO. APROVAÇÃO.

PRETERIÇÃO COM AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO

PELO PODER PÚBLICO. SUSPENSÃO DOS

DIREITOS POLÍTICOS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA.

REPARAÇÃO ECONÔMICA.

I - Ante a demonstração clara da perseguição política, é
devida a reparação econômica, em prestação mensal,

permanente e continuada, nos valores correspondentes aos

vencimentos a que faria jus e observada a progressão na

II- Pelo deferimento do requerimento de anistia.

carreira.

•
CARLos RENAN KURTZ, já devidamente qualificado

nos autos, encaminhou a esta Comissão de Anistia requerimento

solicitando declaração da condição de anistiado político, bem como

reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada,

como Juiz do Trabalhão, do Tribunal Regional da 4a Região, cargo que

hoje exerce o último colocado daquele mesmo concurso, em que foi

anistia, a comissão da paz!





preterido, tendo seus direitos políticos suspensos

Primeira Câmara

Justiça. ,~~1~
:1il~.j'l_,

2. Alega o requerente que foi impedido de tomar'pQ_?,~'

concurso para Juiz do Trabalho, em que foi aprovado em 16° lugar, por

Em 1967, ao fim do mandato, foi aprovado em

concurso público para o cargo de Juiz do Trabalho

Substituto, preterido, obteve êxito em Mandato de

Segurança (fls. 98/99 e 69/70);

Em 1969, exercendo o cargo de Secretario da

Administração do Município, foi aconselhado pelo

Presidente do TRT a desistir da segurança que lhe //~
t#

anistia, a comissão da paz! ,I
L

•
motivação exclusivamente política, ocorrendo preterição na nomeação

em face dos aprovados com pontuação menor que a sua, de forma a

enquadrar seu pedido no inciso XVII, art. 2°, da Lei n.? 10.559, de 2002:

cc impedido de tomar posse ou de entrar en exeniao de cargy público, nos Poderes
Judiciário, Legislatiw ou Exeaaiio, en todos os niuis, tendo sido válido o concurso".

3. Da analise do pedido e das provas acostadas têm-se o

•

seguinte encadeamento dos fatos:

Em 1961, foi eleito Presidente da Federação de

Estudantes da Universidade de Santa Maria/RS (fls.

38/39);

Em 1963, foi eleito vereador por aquela localidade

(fl. 41);



•



•

Primeira Câmara

/r-"~.'

(i?fi::~oDC "';~',

~. ._
'.
\:' r \,_.'~-/

havia sido concedida pelo Judiciário, '?cfurú:le evitar 'Uma ~__."
atitude mais drástica do arTlPmn" (fl. 52; vejam-sJr.:;;·J~~

Ó~~~" ~ ~ e I~:J_ <!}.

declarações de fls. 62 e 150). Em razão de ~~h~
desobediência, teve, nesse mesmo ano, seus direit~~~:;I'

políticos suspensos por dez anos pelo Presidente da

República (fls. 141/142);

Em 01.11.1970, foi preso, Junto com Tarso

Genro, porque transcorreria um ano da morte de

CarlosMariguella (fls. 151);

Em 1979, quando transcorrido o prazo de sua

cassação, postulou administrativamente sua nomeação

ao cargo (fls. 142);

Em 1980, SaIU o resultado do referido pedido

administrativo, tendo o mesmo sido negado pelo

Ministro da Justiça, razão pela qual apresentou

Reclamação junto ao STF, tendo esta sido conhecida e

encaminhada ao Presidente da República para decisão

(fls. 69/70);

Em 1983, houve o pronunciamento do Presidente

da República, por meio de publicação do Diário

Oficial daUnião, indeferindo o pleito (fl. 76);

Em 1985, houve novo pedido administrativo, no

'qual, por oportuno, já pleiteava as promoções a que

faria direito se houvesse tomado posse do cargo no

momento correto;$
.. I.!l..~ -' /anistia. a com'lsao aa paz.
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Em 1986, quando exercia o cargo de Deputa~~~~);~

Estadual no Rio Grande do Sul, o pe~1i?~~
supramencionado foi acolhido pelo Presidente ~/,

República, sem que lhe fossem asseguradas as

promoções a que teria direito, o que não lhe adiantou

do prejuízo que teria (fls. 138);

No mesmo ano, ajuizou ação cautelar a fim de

assegurar sua nomeação, enquanto aguardava, em ação

própria, o julgamento das promoções às quais faria jus.
Ante a negação do pedido, recusou-se a tomar posse

como Juiz do Trabalho Substituto, cargo inicial, que

teria ocupado 17 anos antes, visto que significaria

prejuízo de 17 anos sem promoções.

5. É o relatório.

4. Traz, ainda, aos autos, declaração de uma testemunha

(Ioão Gilberto Lucas Coelho - fl. 62), conhecido do requerente desde

• aquela época, o qual afirma lembrar da atuação política de oposição do

requerente e da ameaça que o mesmo sofreu, de perder seus direitos

políticos caso não desistisse do Mandato de Segurança que lhe

asseguravaa nomeação ao cargo.

6. A perseguição política ao requerente restou

demonstrada,já quando o Presidentedo 1RT transmitiuao requerenteai

anistia,a comissãodapaz! v
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ameaça da cassação de seus direitos políticos (fls. 52), 62)';"'ávisoestê q. 'e/
lhe teria sido transmitido pelo então Chefe de Gabinete do Senhor

Ministrode Estado da Justiça. 1;~:1~

7. Confirmando tal fato, há de se considerar a n~

9. Ante o exposto, voto pelo deferimento do presente

atuação política do requerente (publicações de fls. 66, 68, 78 e 79 e

declarações e fatos citados), de forma que, não havendo dúvidas quanto

à motivação exclusivamente política de sua perseguição e havendo a

expressa previsão legal de anistia política para o caso em questão (art. 2°,
XII, da Lei n.? 10.559, de 2002), entendo que deva ser acolhida a

prestação aduzida, de forma a garantir ao requerente a reparação

econômica em prestação mensal, devendo lhe ser asseguradas as

promoções às quais faz jus, na forma do art. 6° da Lei de Anistia.

8. O requerente comprova que a Juíza Éster Pontremoli

Vieira Rosa, que teve classificação inferior à dele no concurso (fls. 98),

• chegou ao cargo de Juiz Togado do TRT da 4a Região, apenas através de

promoções por antiguidade (fls. 152).

requerimento de anistia, assegurando ao requerente, Carlos Renan Kurtz,

a declaração de anistiado político e a reparação econômica em prestação

mensal, permanente e continuada correspondente à remuneração e

vantagens do cargo de Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do

Trabalho da 4' Região,observando-seo disposto no art. 7°, da Lei n.1

anistia, a comissão da paz!
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10.559, de 2002, para que o beneficio não ultrapasse o tetõ'éstabeleciao/;1';A~'"
r .•~ lJjl
I"~v: ""

pela Constituição Federal, uma vez que não ocorrerão descontQ~:.;/~5 \.
ti ---~

conforme dispõe o art. 9° damesma lei.As prestações deverão ser pag~

desde 12 de abril de 1997, conforme § do arte 6° da Lei de Anistia.

Primeira Câmara

Brasília, lo de abril e

COnSelbá

10. É o voto.

anistia, a comissão da paz!





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

PRIMEIRA CÂMARA

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o presente requerimento de anistia foi apreciado pela
Primeira Câmara da Comissão de Anistia na sessão do dia 10 de abril de 2003,
tendo sido proferida a seguinte decisão:

Requerimento n.": 2002.01.06529
Requerente: Carlos Renan Kurtz
Relator: Conselheiro Márcio Gontijo

Decisão: A Câmara, por unanimidade, opinou pelo deferimento do requerimento
de anistia formulado por Carlos Renan Kurtz, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Conselheiros Marcello Lavenere
Machado, na forma regimental, na ausência ocasional da Conselheira
Sueli Belatto, e Deoc1eciano Queiroga.

Brasília, 10 de abril de 2003. Eu, Cilea Santos Lima, Diretora da Primeira
Câmara da Comissão de Anistia, lavrei a presente certidão, que foi assinada por

mim e pejo Presidente. ~ ~

Marcello La enêre Machad Cilea Santos Lima
Presidente Diretora da Primeira Câmara

anistia, a comissão da paz .I
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MINISTÉR,IO DA JUSTIÇA
UNIDADE: COMISSÃO DE ANISTIA, .
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos ~ dias do mês de _,,-,M~hu..\.>=o.__ -de 2014, procedemos ao

encerramento deste 'volume n." ~ do processo n." ('cp7. 01.0\05 "23 ,contendo ,cr=!-
, 1

folhas, abrindo-se em seguida o volume n." ~.

"

Coordenação de Co~troJe Processual e Pré-Análise
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2002.01.06529
Carlos Renan Kurtz

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

GO:

DADOS:

~ I':" •

'~~f~~
Ministério da Justiça
ComissãodeAnistia
Termo de Autuação

Requerimento de Anistia

2002.01.06529

Requerente: Carlos RenanKurtz

Relator: Egmar José deOliveira

Aos 12 de Abril de 2002 , nesta capital federal, autuei o presente

requerimento de anistia, acompanhado das peças que o instruem.

Setor de Protocolo/CAlMJ

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

>+---VoL UME II~~
SEOAPIPR - IMPRE';!';(I ~
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'MINISTÉRIO DA'JUSTIÇA
UNIDADE: COMISSÃOD~.ANISTIA'
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T,ERMO DÉ ABERTURA DE VOLuME'

Aos ~ dias do mês 'de .....;cU~l>.ic:::i:u...!\O......_'_-:::---:__ de 2914, procedemos à
/,

abertura, destevolume n° ~, do processo n." 1oo1.'Ç)\. Q\o61_,'q , , que se inicia com a
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REQUERIMENTO DE ANISTIA N.o: 2002.01.06529·

REQUERENTE: CARLOS RENAN KURTZ

RELATOR: CONSELHEIRO MÁRCIO GONTI]O

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO. CONCURSO. APROVAÇÃO.

PRETERIÇÃO COM AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO PELO

PODER PÚBLICO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS

POLÍTICOS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. REPARAÇÃO

ECONÔMICA.

I - Ante a demonstração clara da perseguição politica, é devida

a reparação económica, em prestação mensal, permanente e

continuada, nos valores correspondentes aos vencimentos a que faria

jus e observada a progressão na careira.

II - Opino pelo deferimento do requerimento de anistia.

ACÓRDÃO

Acordam os Conselheiros da Segunda Sessão Ordinária da Primeira Câmara

da Comissão de Anistia, por unanimidade, opinar pelo deferimento do

Requerimentode Anistia formul#o por (iT-enan Kurtz. Brasília-DF,10 de

abril de 2003 !i.: ~/P
CONSELHEIRÓ ~'frjS GONTI]O

Relator II
J

anistia, a comissão da paz!





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

ASSESSORIA TÉCNICA

REQUERIMENTO DE ANISTIA n.o 2002.01.06529

REQUERENTE Carlos Renan Kurtz

Discriminativo de Cálculos - (art. 13, do Regimento Interno - CA)

I-REPARAÇÃO ECONÔMICA

1. Prestação mensal, permanente e continuada, nos termos do art. 8°

do ADCT, será assegurada aos anistiados politicos que

comprovarem vínculos com a atividade laboral.

II - REMUNERAÇÃO

2. Vencimento no valor de R$ 12.720,00 (de acordo com Art. 7?, da

Lei 10.559 de 2002, estabelecido pelo Art. 37);

llI-RETROATIVIDADE

1. - Aplicação do art. 6°, § 6°, da lei nO10.559, de 2002.

2. - Limitações à data de 05/10/88~ art. 8°, § 1°, do ADCT.

3. - Data inicial da retroatividade - 12/04/97

4. - Data da do julgamento -10/04/03

5. - Total de meses: 71

6. - Total de dias: 28



............



VII- De acordo com art . 80 da Lei n

reajuste do valor da prestação mensal, permanente e continuada, seráfeito

quando ocorreralteração na remuneração que o anistiado político estaria

recebendose na ativa estivesse.

Esse é o~Cálculo

s~J~Ordm

anistia, a comissão da paz!
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Exmo Senhor Ministro de Estado da Justiça
Ao Presidente da Comissão de Anistia
OroMarcelo Lavenére Machado

COMISSÃODE ANISTIA "
08802.006914/2003-10":: 'Zç2~

\,.- .

D~ ~ I JJ\~9J.--~~/
_._/

Brasília, IÇ" de \tV\~___ de 2003.

Petição

N° do Processo :__ 2_.00_z_· ,_V_0.....;_J .; .....;;.b_S_-"'-_/_9 ......Á_tJ:_'--"' _

Eu, C~I(LDS fZ.[I\I~1"J 'K\J'f1J ' nascido em
\ ceQ . e L2J1 r, "'" X Cj':; , Brasileiro, residente e domiciliado

em VV /v;::_'o - .!?
registrado com RG: ~oo gSieCí/Z - «s e CPF: 005-S?'2'!-' tIO-/S,
venho por meio desta pedir ,que a documentação em anexo seja
juntada ao processo em epígrafe, para devida instrução do processo.

Nestes termos

Peço Deferimento,

Atenciosamente,
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Ilustríssimo Senhur

Dr. Marcelo Lavoneri Machado

M.D. Presidente da Comissão de Anistia

Brasília- Distrito Federal

Requerimento de Anistia: 2002.01.01.06529

f Carlos Renan Kurtz, já qualificado nos autos de seu processo de anistia, vem

eizer e requerer o que segue:

1- Em 6 de janeiro do corrente ano o requerente protocolou requerimento

endereçado ao Presidente do TRT da 4:1região solicitando com base no que

dispõe a lei 10.559 de 2002 sua inscrição, no programa de assistência médica

hospitalar, mantido por aquele Tribunal a seus juízes. servidores ,;:

familiares:

II- o requerimento recebeu pareceres favoráveis dos setores envolvidos, mas a

procuradoria jurídica invocando o artigo IOda Lei de Anistia supra citada

opinou no sentido de ser ouvido sobre o pedido o Exmo. Sr. Mareio Tornaz

Bastos, Ministro da Justiça. O Presidente do TRT acatou o parecer e fez a

consulta através de oficio datado de 18 de março do corrente ano, cuja cópia

o requerente pede a juntada. embora o cíício original já conste nos autos de

seu processo de anistia;

Tendo já transcorrido quatro meses sem a resposta do Ministério da Justiça e

estando o requerente em tratamento médico e necessitando sofrer cirurgia,

vem requerer a V.Exa. se digne a providenciar correspondência ao Exmo. Sr.

Presidente da 4:1região contestando o ofício de fls. , para os devidos fins:

I
J
I I
l

~ I

) I
\
)

,fI._ -)

III-

Porto Alegre, 26 de julho de 2004.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
SERViÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Av. Praia de Belas, 1100 - Sala 501
Porto Alegre/RS - CEP 90110-903

Fone: 3233-3311 / e-mail: sof@trt4.gov.br

CFRT~DÃO

CERTIFICO, a pedido do Sr. CARLOS RENAN KURTZ, para fins de
comprovação em processo de anistia no Ministério da Justiça, que o valor
atual da remuneração de um Juiz do Trabalho que tenha passado em
concurso público e assumido o cargo no ano de 1967, considerando
todas as promoções peculiares à carreira, com a vantagens
correspondentes e os respectivos valores e percentuais, é~de R$
15.497,73 (quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e
três centavos), conforme discriminação: Vencimento, conforme Lei nO
10.474, de 27 de junho de 2002, e Resolução STF n? 234, de 09 de julho
de 2002: R$ 3.801,26; Representação Mensal de 202% sobre o
Vencimento: R$ 7.678,54; Adicional _po_r.,Tempode Serviço de 35%: R$
4.017,93. E, para constar, eu, ~César Augusto Collatto, Analista
Judiciário, extraí a presente certidão aos dezesseis dias do mês de maio
de dois mil e três, a qual vai devidamente visada por CARLOS AlTA,
Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças ..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças
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MINISTÉRIO DAJUSTIÇA
GABINETEDOMINISTRO

PORTARIAn.oi178 de IIrde /160)"(0 de 2003.

o MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais, com fulcro no artigo IOda Lei n.° 10.559, de 2002, publicada

no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002 e considerando o resultado do

julgamento proferido pela Primeira Câmara da Comissão de Anistia, na sessão

realizada no dia IOde abril de 2003, no Requerimento de Anistia

n." 2002.01.06529, resolve:

Declarar CARLOS RENAN KURTZ anistiado político, concedendo

lhe reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal

permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz do Trabalho

do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, no valor de R$ 12.720,00 (doze

mil, setecentos e vinte reais), teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e § 9° da

• Constituição Federal, com efeitos retroativos a partir de 12.04.1997 até a data do

julgamento em 10.04.2003, perfazendo um total retroativo de R$ 914.992,00

(novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais), nos termos dos

artigos 1°, incisos I, II e 7° da Lei n.? 10.559, de 2002.9:::..
Márcio Thomaz Bastos

Ministro de Estado da Justiça

Vados tto da otlva
Mat. ""-~.' e1e04S7

,/
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
GABINETE DO MINISTRO

Aviso n212 43
Brasília, I g de A 60;YDde 2003.

A Sua Excelência o Senhor,
Guido Mantega
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assunto: Anistia Politica

Senhor Ministro,

Tendo em conta o disposto no § 4°, do art. 12, C.c. art. 18, parágrafo único, da Lei
n.? 10.559, de 2002, encaminho a Vossa Excelência cópia da Portaria, do voto proferido pelo
Conselheiro Relator, certidão de julgamento, planilha dos cálculos da reparação econômica e
acórdão, relativamente ao anistiado político CARLOS RENAN KURTZ, para as providências
cabíveis.

Atenciosamente,

MÁRCIO THOMAZ BASTOS
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA





Brasília, J4 de oú:b:;)yV(]) de 2003.

MINISTÉRIO DA JUSTiÇA
COMISSÃO OEANISTIA
GABINETE DOPRESIDENTE

Ofício n." qy C1 G /2003/CA - Presidência

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito
Da T.lVara de Família e Sucessões
Dr. Paulo Sérgio Scarparo
Rua Celeste Gobbato, 10, 6° andar
Porto Alegre - RS

Assunto: Ofício n." 866/2003
Shirley Maria dos Santos Schryver x Carlos Renan Kurtz
Execução de Alimentos n." 114542633

r

Exmo. Senhor Juiz,

1. Tendo em conta o Oficio n." 866/2003, exarado por essa Vara, venho por meio

deste comunicar-lhe que o processo de autoria do Senhor Carlos Renan Kurtz já foi.--,

julgado por esta Comissão de Anistia, tendo-lhe sido deferia a reparação econômica nos

termos da Portaria do Ministro de Estado da Justiça em anexo.

2. Todavia, anoto a incompetência desta Comissão para proceder ao pagamento

determinado. Nos termos do parágrafo único, do art. 18, da Lei n.? 10.559, de 2002,

compete aos Ministérios da Defesa e do Orçamento, Planejamento e Gestão efetuar o

pagamento das reparações econômicas conferidas com fulcro nesta legislação, razão pela

qual o Ofício de Vossa Excelência estará sendo encaminhado aquele Ministério.

Anis/ia. a comissào da paz!
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MJ - Comissão de Anistia
Gabinete do Presidente

3. Ponho-me a disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do telefone"

(61) 429 3878, e e-mail: anistia@mj.gov.br; e, por oportuno, encaminho-lhe cópia,,-s.QQ,,...,
..11'10 deA./~,

.Ç •d . b d L . de Ani . ~.~'.:.t..., r~~~ 10~\reren O requenmento, em como a el e rustia. #~~ :...\!.t"~, / y 0':~;'!l.
ti' -,,;;p . ::'1:, '" ) • /J'~ t,f ;,.,., \, ' r : "-. V!_ _-~

Atenciosamente, g8S:lsçi. f1 ;~1\. .._ _;'~~_..-......f", ~//'
'\.-~ '---// ..."".,- ..
~-,,~

Rosana ~Q,J~"'n'-'

As

r

anistia, a comissão dapaz!
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Brasília, 1Y de

MINISTÉRIO DAJUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA
GABINETE DO PRESIDENTE

Ofício n. o 'f(Jtl'4t2003/CA - Presidência

Atenciosamente,

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. Delfina Augusta Arrais de Azevedo
Gerente Regional de Administração de Pessoal no Distrito Federal.
Esplanada dos Ministérios, bloco C, sobreloja, sala 113.
Cep: 70.046-900
Brasília/DF

Assunto: Execução de Alimentos

Cumprimentando-a, venho por meio deste encaminhar-lhe determinação
judicial para o pagamento de alimentos a serem descontados da reparação econômica
deferida ao anistiado político Carlos Renan Kurtz.

r

•

anistia, a comissão dapaz!
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA
GABINETE DOPRESIDENTE

(e
Expeçam-se os atos.

Brasília, __ de maio de 2003.

Conselheiro~~36[JaChado
IPresidente

anistia, a comissão da paz!
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JUNTADA
Nesta data lunto a estes autos resposta

ao cfido enviada pelo órgão,
Brasíl\a-OF.~-::t de rpp.{<.S?de~



Ofício SOFITRT 4a Região nO114/03

Porto Alegre RS, 16 de maio de 2003.

limo. Senhor:

Em atenção ao requerimento protocolado em 29 de abril de
2003, referente ao Expediente TRT 4a MA nO33.269/03, encaminhamos-lhe,
em anexo, certidão com o valor atual da remuneração de um juiz do
Trabalho que tenha passado em concurso público e assumido o cargo no
ano de 1967, considerando todas as promoções peculiares à carreira,
com a vantagens correspondentes e os respectivos valores e
percentuais.

Atenciosamente,

Diretor do Ser

limo. Sr
CARLOS RENAN KURTZ
Rua Cristóvão Colombo, 2184/904
Porto Alegre RS
CEP 90560-002
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Exmo. Senhor
Dr.Marcelo Lavoneri Machado
M.D. Presidente da Comissão de Anistia
Ministério da Justiça
Brasília - D.F.

Processo: 04597.002571/2003-82

Carlos Renan Kurtz, já qualificado, nos auto do processo 04597.002717 /
2003-82 vem com base no artigo 11, parágrafo único da lei 10559 de 2002,
combinado com o artigo 8° inciso VII , da mesma lei, pedir a revisão do
cjlcu~o .P~fls. 173 pelo seguintes motivos:
10 Pela certidão de fls. 175 e 176 dos autos, verifica-se" um juiz do Trabalho
que tenha passado em concurso público e assumido o cargo no ano de 1967",
considerando todas as promoções peculiares a carreira, com todas as
vantagens correspondentes e os respectivos valores e percentuais, é de R$ 15.
497,73 ( Quinze mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três
centavos );11
20 Não obstante a certidão apresentada, assessoria técnica a fls. 173 e 174, em
sua planilha de cálculos arbitrou o vencimento requerente em R$ 12,720,00 (
. Doze mil setecentos e vinte reais; ) tomando como parâmetro o teto do Poder
Executivo, sendo que o requerente recebeu "sua reparação econômica em
prestação mensal permanente e continuada correspondente a remuneração e
vantagens de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região" ( fl.179
dos autos); Sendo que a própria ementa do eminente relator Mareio Gontijo (

• fl.175) , o requerente pertemce ao Poder Judiciário, cujo teto salarial sempre
teve valores diferenciados ao teto do Poder Executivo; /
3°Recentemente, o Supremo Tribunal Federal em sessão administrativa de 5
de fevereiro de 2004, complementando a emenda constitucional n? 41, de 31
de dezembro de 2003, estipulou que o teto do Poder Judiciário é de R$
19.115,19 ( Dezenove mil cento e quinze reais e dezenove centavos);
4°0 requerente pediu ao TRT da 4a Região , que através de Certidão
atualizasse os valores constantes do Doc. FI. 176 e 177 e pelo documento
fomecido,( que desde já se pede ajuntada), e verifica-se que atualmente a
remuneração de um Juiz do Tribunal do Trabalho da 4a Região é de 15.712,57~
( Quinze mil setecentos e doze reais e cinqüenta e sete centavos);
5° O vencimento de 15.712,57 referido no item i-' do presente pedido,
corresponde ao menor vencimento que poderia receber um Juiz do Tribunal do





Trabalho da 4a Região que fosse nomeado com base no concurso de 1967. A
própria juíza apontada com paradigma pelo requerente, (Item 8 do relatório
do Dr. Mareio Gontijo ) que obteve classificação inferior ao postulante e que
foi nomeada juíza Presidente de Junta e Juíza do Tribunal, pelo critério de
antiguidade.recebe proventos de aposentadoria que excedem a R$16.000,00(
Dezesseis mil reais) por mês face a um acréscimo de 5% sobre a remuneração
básica de R$15.712,57 que correspondem a diferença salarial entre o que
recebe um Juiz de 1a instância e um Juiz do Tribunal do Trabalho com base na
Lei 8112 de 1990, em seu art.192 (Estatuto dos Servidores). Este
acréscimo recebido pela paradigma do requerente, com base legal, não é
considerado pelo postulante neste requerimento;
6° O requerente comprovou no processo através de certidões, que não recebia
nenhum provento de aposentadoria. Hoje recebe R$12,720,OO, uma
remuneração muito acima dos padrões salariais em nosso País, circunstância
esta que o postulante humildemente reconhece e é grato a Deus e aos homens
e mulheres que integraram a Comissão de Anistia, que com base legal,
mudaram radicalmente os rumos de sua vida;
Ocorre, contudo, que se for analisado o processo 04597.002517, verifica-se
que o requerente a mais de 30 anos lutou, perseverantemente, para que fosse
obedecida a ordem de classificação de seu concurso. Seu pleito foi
reconhecido por decisão unânime do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O
que o requerente postula agora é que lhe seja reconhecida a mesma situação
remuneratória que hoje desfrutam seus Colegas de concurso , dentro do
espírito da lei 10.559 e do que prescreve seus dispositivos;
Isto posto, com base no art.7° e seus parágrafos da Lei de Anistia citada o
requerente apresenta este recurso pedindo que o valor e sua remuneração seja
alterado para R$15.712,57, revendo-se ainda, por cálculo, os valores

• retroativos ( art. 6°pragraf06° d alei 10.559).

Espera Deferimento

~tz
Av. Cristovao Colombo, 2184 apto. 904

Cep.90560-002
Fone:051- 33466093 / 051 92121513

Porto Alegre - RS
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 43 REGIÃO
SERViÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Av. Praia de Belas, 1100- Sala 501
Porto Alegre/RS - CEP 90110-903

Fone: 3233-3311/ e-mail: sof@trt4.gov.br

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido do Sr. CARLOS RENAN KURTZ, para fins de
comprovação em proceoso de anistia no Ministério da Justiça, que o valor
atual da remuneração de um Juiz do Trabalho que tenha passado em
concurso público e assumido o cargo no ano de 1967, considerando
todas as promoções peculiares à carreira, com a vantagens
correspondentes e os respectivos valores e percentuais, é de R$
15.712,57 (quinze mil, setecentos e doze reais e cinqüenta e sete
centavos), conforme discriminação: Vencimento, conforme Lei n° 10.474,
de 27 de junho de 2002, e Resolução STF nO234, de 09 de julho de
2002, com reajuste da Lei nO10.697, de 2 de julho de 2003: R$ 3.839,27;
Representação Mensal de 202% sobre o Vencimento: R$ 7.755,32;
Adicional por Tempo de Serviço de 35%: R$ 4.058,11; Vantagem
Pecuniária Individual, instituída pela Lei n° 10.~98, de 2 de julho de 2003:
R$ 59,87. E, para constar, eu~ésar Augusto Collatto, Analista
Judiciário, extraí a presente ce'RidãOaos trinta dias do mês de janeiro de
dois mil e quatro, a qual vai devidamente visada por CARLOS AlTA,

.._ Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -......................

C LOSAlTA
Diretor do Servlço de Orçamento e Finanças
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MINISTÉ!UO DA]USTIÇA ~'''._'~
COMISSAO DE ANISTIA t;~"il'?,ode ~~\,

SECRETARIA DE PROTCXDLO, QASSIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃOETRIA! M, i~1~;'~1'-::;"
~o*A_~ o ~ ---Do. -.'I "~}o\- =«

Certidão °iJ!7 .... .../,~~.,"

Certifico que nesta data autuei o Recurso, folhas 211 a 213 do requerimento
de Anistia 2002.0l.06529.

Brasília, 5 de março de 2004

Jane F~' a Braulino
Dirctora da Secr('{ariMi! J/PeJf(' , 1J:~JElc(ssUic({ç{7(}. Distribuiciio

Oireto'a da sec ITd de ProtocolO
Tri3gemlR~lji5tro e Oi~tribtli~

Comissão de Anistia/MJ

Remessa
Nesta data faço a remessa destes autos à Presidência da Comissão de

anistia, a comissão da paz .I

Anistia.

• Brasília, 5 de março de 2004
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MINISTÉRIO DAJUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

GABINETE DO PRESIDENTE

Atenciosamente,

Ofício n." J-:J!3 /2004/CA - Presidência

A Sua Senhoria a Senhora
Delfina Augusta Arraes
Gerente Regional de Administração de Pessoal
Secretaria de Recursos Humanos
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, bloco C, 8° andar,
Brasília - DF
CEP: 70.146-900

Assunto: Atualização de reparação econômica em prestação mensal, permanente e
continuada.

Senhora Gerente,

Cumprimentando-a, encaminho, em anexo, documentação enviada pelo anistiado

político Carlos Renan Kurtz, para as medidas que julgar cabíveis.

anistia, a comissão da paz!





PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.a REGIÃO
- GABINETE DO DIRETOR-GERAL-

Ofício DGCA n?212/2004

Prezado Senhor:

De ordem do Excelentíssimo Juiz-Presidente deste Tribunal,

em atenção à sua solicitação dirigida ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do

Trabalho, de manifestação no sentido de simplificar os trâmites burocráticos que

neste caso não só poderiam beneficiar o requerente, mas eventualmente, outros

anistiados do Poder Judiciário, ou civis, em âmbito nacional, que queiram usufruir

dos benefícios previstos no Art. 14 da Lei 10.559, informo a Vossa Senhoria que foi

mantida a decisão que determinou a expedição de ofício ao Exmo Sr. Ministro de

Estado da Justiça, conforme cópia da informação e dos despachos anexos.

Atenciosamente,

Diretor-Geral de CoordenaçãoAdminis

Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos Renan Kurtz,

Av. Cristovão Colombo, 2184/904, Bairro Floresta

90560-002 - PortoAlegre - RS.
ehlof212·infonnaçãorenankurtz

GRÁFICA TRT4R - CÓD. 247
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tf~,;IIm,il,~1~i~li,i~i~'~I,,,ii'~(1
Excelentíssimo Senhor
Ministro Ronaldo Lopes Leal
M.D. Corregedor do TST
Brasília - D.E

•

11 eu,J~· )E(L/l.. C;~ {;lo

t;X t--lo. ~ I t>z-_ç.--t:- .
Senhor Corregedor: flv ,- ~ j} (\ '-{-~ ( I ~

~ 'J),~,o4
_____ ----

O requerente em 21 de janeiro de 2004, na coh içao de anistiado
encaminhou oficio ao Exmo. Sr. Dr. Fabiano de Castilhos Bertoluci, M. D. Preso ente do
TRT da 4a região, no qual solicita seu ingresso no plano de saúde que atende Juizes e
Servidores do Tribunal, com base no Art. 14 da lei 10.559( conforme cópia in egral do
processo, que pede ajuntada).

O pedido recebeu pareceres favoráveis na administração do TRT.C ,ntudo, a
assessoria jurídica(a fls 21), ouve por bem recomendar fosse o pedido encaminhado ao
Exmo.Sr. Dr.Ministro da Justiça, parecer este acatado pelo Sr,. Presidente que oficiou ao
Dr. Mareio Thomaz Bastos, pelo doe. de fls 40.

O requerente não pretende discutir o parecer da assessoria jurídica, mas, quer sim,
ponderar a esta Corregedoria que se cada um dos anistiados desse País tiver que solicitar a
palavra final do Ministro para beneficiar-se de Planos de Saúde ou de Seguros ou de
Financiamentos Habitacionais, etc... estaríamos nós, os' anistiados ocupando
desnecessariamente o precioso tempo do ilustre Ministro Thomaz Bastos que tem questões
mais relevantes com que se preocupar.

Isto posto, peço venia, para levar este assunto ao exame dessa Corregedoria pedindo
uma manifestação no sentido de simplificar os tramites burocráticos que neste caso não só
poderiam beneficiar o requerente, mas eventualmente, outros anistiados do Poder
Judiciário, ou civis, em âmbito nacional, que queiram usufruir dos beneficios previstos no
Art. 14 da lei 10.559 .• Atenciosamente,
E. Deferimento

--~t/J\;;; .
~enan"K~
O_A.B. no: 3.713

Email: renank.urtz@terra.com.br
Cristovão Colombo 2184, Ap 904/ Bairro Floresta / Cep: 90560-002/ Porto Alegre
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Expediente TRT-4a MA n? 01007-2004-000-04-00-9
Interessado: CARLOS RENAN KURTZ
Assunto: Inclusão no plano de saúde

DGCA.

Senhor Presidente:

A Diretora da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, por meio do OF. SECG nO861/2004, encaminha, de ordem do Exmo. Sr.
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ronaldo José Lopes Leal, a
petição nOTST-P-37889/2004-1 (fI. 42).

Na referida petição, encaminhada pelo Sr. Carlos Renan Kurtz
ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, é solicitada uma manifestação

• no sentido de simplificar os trâmites burocráticos que neste caso não só poderiam
beneficiar o requerente, mas eventualmente, outros anistiados do Poder Judiciário,
ou civis, em âmbito nacional, que queiram usufruir dos benefícios previstos no Arf.
14 da Lei 10.559. (fI. 43).

O Exmo. Sr. Ministro Ronaldo José Lopes Leal, após análise
da petição supracitada, exara o seguinte despacho: À consideração do Exmo. Sr.
Presidente do TRT da 4a Região. (fi. 43).

Ante o exposto, considerando que, a teor do disposto no artigo
tü da Lei n° 10.559/2002, é da competência privativa do Ministro de Estado da
Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta Lei, como na hipótese
dos autos, submeto o presente expediente à elevada consideração de Vossa
Excelência, propondo seja mantida a decisão da fI. 39.

Em 15.4.2004.

~
LUIZ FERNANDO TABORDA
Diretor-Geral de Coordenação Ad

GRÁFICATRT4'R - cóo. 041
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Assunto: Inclusão no plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

Expediente TRT-4a MA n?01007-2004-000-04-00-9
Interessado: CARLOS RENAN KURTZ

G.P.

De acordo com a proposição retro do Diretor-Geral de
Coordenação Administrativa.
Aguarde-se a resposta do Exmo. Sr. Ministro da Justiça ao OF.
DGCA n? 163/2004.
Dê-se ciência ao interessado.
Em 15.4.2004.

;z:-~r =Q__ ------\--~

FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
Presidente.

acl/exp01007-2004

GRÁFICA TRT4'R . CÓD. 041
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Exmo. Sr

Dr. Fabiano de Castilhos Bertoluci

M. D. Presidente do TRT da 4· Região

Porto Alegre

.,.f:)~-b<-··~O:- ... ;.
.~\.. .._0 ~-

'""-,,,.
Porto Alegre,.21 dejaneiro de 2004 ._

",'s"-

(:~~
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Senhor Presidente:

Carlos Renan Kurtz, brasileiro, advogado, residente nesta Capital, vem

a presença de V.Ex.a dizer e requerer o que segue:

Através da portaria n° 1178 do Ministério da Justiça, publicado no 0.0. da União de

20/08/2003, o requerente na condição de Anistiado Político teve re~onhecido o direito de

receber prestação mensal permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz

do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região ( doe. 01, em anexo) na conformidade da lei

10.559 de 2002 ( doe. 02 );

Desde novembro do ano próximo passado o requerente vem recebendo seus proventos pelo

Ministério do Planejamento ( em anexo contra-cheque, doe. 03 );

o artigo 14 da Lei 10.559, diz que" ao anistiado político são assegurados os benefícios

indiretos mantidos pelas empresas ou órgãos da Administração Pública a que estavam

vinculados quando foram punidos, ou pelas entidades instituídas por umas ou por outros,

inclusive planos de seguros, de assistência Médica, Odontológica e Hospitalar, bem como de

financiamento habitacional";

Com base neste dispositivo o requerente almeja poder usufruir dos

benefícios do Plano de Saúde a que fazem juz os Juízes e Servidores vinculados ao TRT da 43

região.





1- Se efetivamente o requerente pode ingressar como beneficiário do mencionado plano

de saúde;

2- Caso seu pleito seja deferido, o setor competente, estude a forma de operacionalizar o

pagamento das mensalidades do aludido plano, já que o postulante, diferentemente de

Juízes e Servidores do TRT, recebe seu contra-cheque pelo Ministério do

Planejamento.

Isto posto, vem respeitosamente, requerer a V.Exa, se digne

providências:

Atenciosamente,

E.D.

;(J)/«W~~b~ni~

Av Cristóvão Colombo, 2184 apto. 904

Bairro Floresta - Cepo90560-002

Fones: 33466093/92121513





Edição Número 150 de 20/08/2003

ragina J de J ---

/ ~

DIARIO OFICIAL DA UNIAO
República federativa do Brasil

http://v.-v/w.in.gov.brlmaterias/xmlldo/secao 1/589932.xml 23/08/2003

Ministério da Justiça
Gabinete do Ministro

PORTARIA N ° 1.178, DE 18 DE AGOSTtI DE 20U3

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, na USO de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 10 da Lei n.o 10.559, de 20)2, publicada no Diário Oficial de 14 de
novembro de 2002 e considerando o resutado do julgamento proferido pela Primeira
Câmara da Comissão de Anistia, na sessão realizada no dia 10 de abril de 2003, no
Requerimento de Anistia n.> 2002.01.06523, resolve:

Declarar CARLOS RENAN KURTZ anistiado político, concedendo-lhe reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestaçâc mensal permanente e continuada
no valor correspondente ao cargo de Juiz d) Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho
da 4a Região, no valor de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais), teto
estabelecido no art. 37, inciso XI, e §. 90 da Constituição Federal, com efeitos
retroativos a partir de 12.04.1997 até a data do julgamento em 10.04.2003,
perfazendo um total retroativo de R$ 914.992,00 (novecentos e quatorze mil,
novecentos e noventa e dois reais), nos termos dos artigos 1°, incisos I, II e 7° da Lei
n.o 10.559, de 2002.

rv1ÁRCIOTHOr"lAZ BASTOS
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LEI N° 10.559, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002.
Regulamenta o ert. [J2 do Ato das Disposições _1',f'~oc~.

- - • 'I.":>:> /)',>0 '\Constitucionais Transitorias e da outras providencias /:.r::< o (('_'

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nO65, de 2002, ~,~f'~
que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do t ,/ç;;<~_o

Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, • q;_--- ---- Ii...
com a redação dada pela Emenda constitucional nO32, de 2001, promulgo a seguinte ''''''''0_/
Lei:

CAPÍTULOI
DO REGIM E DO ANISTIADO POLÍTICO

Art. 12 O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I - declaração da condição de anistiado político;
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1° e 5° do
art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve
compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou
de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, vedada a
exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias;
IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa
de estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na condição de
estudante, em escola pública, ou registro do respectivo diploma para os que
concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha
correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão
do curso em instituição de reconhecido prestígio internacional; e
V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos,
por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos
trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades essenciais de
interesse da segurança nacional por motivo político.
Parágrafo único, Aqueles que foram afastados em processos administrativos,
instalados com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à
própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão
reintegrados em seus cargos.

CAPÍTULOII
DA DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO

Art. 22 São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de
setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política,
foram:
I - atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena
abrangência do termo;
II - punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas
atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência;
III - punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou
inerentes às suas carreiras administrativas;
IV - compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada, para
acompanhar o cônjuge;
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§ 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se paradigma a situação funcional I

freqüência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiac
apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quandc
punição.

§ 5º Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até dois ano!
da entrada em vigor desta Lei, será revisto, pelo órgão competente, no prazi
seis meses a contar da data do requerimento, o valor da aposentadoria e da
excepcional, relativa ao anistiado político, que tenha sido reduzido ou cancel.
virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas OL
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respeitado o disposto no art. ~
Lei.

§ 6º Os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos fina
partir de 5 de outubro de 1988, considerando-se para início da retroatividade
prescrição qüinqüenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial
de acordo com os arts. 1° e 4° do Decreto n? 20.910, de 6 de janeiro de 193

Art. 7º O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inf
salário mínimo nem superior ao do te to estabelecido no art. 37, inciso XI, e !
Constitu ição.

§ 1º Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remi
por mais de uma atividade laboral, não eventual, o valor da prestação rnens:
permanente e continuada, será igual à soma das remunerações a que tinha (
o limite estabelecido no caput deste artigo, obedecidas as regras constitucior
não-acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos.

§ 2º Para o cálculo da prestação mensal de que trata este artigo, serão aSSE
na inatividade, na aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, ern]
posto ou graduação a que teria direito se estivesse em serviço ativo.

Art. 8º O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e contin
feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado polítiCO estar
recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as disposições do art. E
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 9º Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de res
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados polítk
isentos do Imposto de Renda.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos reque
fundados nesta Lei.
Art. 11. Todos os processos de anistia política, deferidos ou não, inclusive o:
arquivados, bem como os respectivos atos informatizados que se encontram
Ministérios, ou em outros órgãos da Administração Pública direta ou indireta,
transferidos para o Ministério da Justiça, no prazo de noventa dias contados
publicação desta Lei.
Parágrafo único. O anistiado politico ou seu dependente poderá solicitar, a q
tempo, a revisão do valor da correspondente prestação mensal, permanente
continuada, toda vez que esta não esteja de acordo com os arts. 6º, 7º, 8º e
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§ 2º o representante dos anistiados será designado conforme procedimento
estabelecido pelo Ministro de Estado da Justiça e segundo indicação das respectivas
associações. ,4";À'>.
§ 3Q Para os fins desta Lei, a Comissão de Anistia poderá realizar diligências, kjt'.,;·, :.:\~:
requerer informações e documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos " 3 -=:< J, .:1.'
com o objetivo de instruir os processos e requerimentos, bem como arbitrar, com ~ . . . "
base nas provas obtidas, o valor das indenizações previstas nos arts. 4Q e 5Q nos \ """- )'
casos que não for possível identificar o tempo exato de punição do interessado. '_/'
§ 4Q As requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos
processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta
dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outras entidades a
que estejam dirigidas, ressalvada a disponibilidade orçamentária.
§ Sll. Para a finalidade de bem desempenhar suas atribuições legais, a Comissão de
Anistia poderá requisitar das empresas públicas, privadas ou de economia mista, no
período abrangido pela anistia, os documentos e registros funcionais do postulante à
anistia que tenha pertencido aos seus quadros funcionais, não podendo essas
empresas recusar-se à devida exibição dos referidos documentos, desde que
oficialmente solicitado por expediente administrativo da Comissão e requisitar,
quando julgar necessário, informações e assessoria das associações dos anistiados.

CAPÍTULOV
\ DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 1 No}caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação
nômica ransfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos

~gimes jUI7 icos dos servidores civis e militares da União.
, Art. 14. anistiado político são também assegurados os benefícios indiretos
manti pelas empresas ou órgãos da Administração Pública a que estavam
. cu dos quando foram punidos, ou pelas entidades instituídas por umas ou por

os, inclusive planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar,
bem como de financiamento habitacional.
Art. 15. A empresa, fundação ou autarquia poderá, mediante convênio com a
Fazenda Pública, encarregar-se do pagamento da prestação mensal, permanente e
continuada, relativamente a seus ex-empregados, anistiados políticos, bem como a
seus eventuais dependentes.
Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras
normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou
benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais
favorável.
Art. 17. Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da
condição de anistiado politico ou os benefícios e direitos assegurados por esta Lei
será o ato respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado da Justiça, em
procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa, ficando ao
favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional pelas verbas que houver
recebido indevidamente, sem prejuízo de outras sanções de caráter administrativo e
penal.
Art. 18. Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar, com
referência às anistias concedidas a civis, mediante comunicação do Ministério da
Justiça, no prazo de sessenta dias a contar dessa comunicação, o pagamento das
reparações econômicas, desde que atendida a ressalva do § 4Q do art. 12 desta Lei.
Parágrafo único. Tratando-se de anistias concedidas aos militares, as reintegrações
e promoções, bem como as reparações econômicas, reconhecidas pela Comissão,
serão efetuadas pelo Ministério da Defesa, no prazo de sessenta dias após a
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Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da~ti·çadcomissão de Anist
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assi
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.

§ 1º Os membros da Comissão de Anistia serão designados mediante portar
Ministro de Estado da Justiça e dela participarão, entre outros, um represent
Ministério da Defesa, indicado pelo respectivo Ministro de Estado, e um reprs
dos anistiados.

legislação sobre a Comissão de Anistia

§ 2º O representante dos anistiados será designado conforme procedimento
estabelecido pelo Ministro de Estado da Justiça e segundo indicação das resp
associações.

§ 3º Para os fins desta Lei, a Comissão de Anistia poderá realizar diligências
informações e documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos cc
objetivo de instruir os processos e requerimentos, bem como arbitrar, com b
provas obtidas, o valor das indenizações previstas nos arts. 4º e 5º nos caso:
for possível identificar o tempo exato de punição do interessado.

§4º As requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça
processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de s
dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outras entidz
estejam dirigidas, ressalvada a disponibilidade orçamentária.

§ 5º Para a finalidade de bem desempenhar suas atribuições legais, a Cornls
Anistia poderá requisitar das empresas públicas, privadas-ou de economia m
período abrangido pela anistia, os documentos e registros funcionais do post
anistia que tenha pertencido aos seus quadros funcionais, não podendo essa
recusar-se à devida exibição dos referidos documentos, desde que oficialmer
solicitado por expediente administrativo da Comissão e requisitar, quando ju
necessário, informações e assessoria das associações dos anistiados.

CAPÍTULOV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação e
transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regin
jurídicos dos servidores civis e militares da União.
Art. 14. Ao anistiado político são também assegurados os benefícios indiretc
pelas empresas ou órgãos da Administração Pública a que estavam vinculadc
foram punidos, ou pelas entidades instituídas por umas ou por outros, inclus
de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como de
financiamento habitacional.
Art. 15. A empresa, fundação ou autarquia poderá, mediante convênio com
Pública, encarregar-se do pagamento da prestação mensal, permanente e co
relativamente a seus ex-empregados, anistiados políticos, bem como a seus
dependentes.
Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outre
legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou
ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favor
Art. 17. Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaraç
condição de anistiado político ou os benefícios e direitos assegurados por est
ato respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado da Justiça, em procedirm
que se assegurará a plenitude do direito de defesa, ficando ao favorecido o E
ressarcir a Fazenda Nacional pelas verbas que houver recebido indevidamenl
prejuízo de outras sanções de caráter administrativo e penal.
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Parágrafo único. Tratando-se de anistias concedidas aos militares, as reinte;
promoções, bem como as reparações econômicas, reconhecidas pela Comiss
efetuadas pelo Ministério da Defesa, no prazo de sessenta dias após a comur
Ministério da Justiça, à exceção dos casos especificados no art. 2º, inciso V, I

Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos:
anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades I
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será IT

sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestaçã
permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determine
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações eco
caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e SE

determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis
do Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da Defesa).
Art. 20. Ao declarado anistiado que se encontre em litígio judicial visando à
dos benefícios ou indenização estabelecidos pelo art. 8° do Ato das Disposiçê
Constitucionais Transitórias é facultado celebrar transação a ser homologada
competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, a Ad\
Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públí
federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contr
ou suas entidades.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 22. Ficam revogados a Medida Provisória n? 2.151-3, de 24 de agosto d
art. 2°, o § 5° do art. 3°, e os arts. 4° e 5° da Lei nO6.683, de 28 de agosto
o art. 150 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991.

Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002; 181º da Independência
República.

Senador RAMEZ TEBET
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Este texto não substitui ° publicado no D.O.U.de 14.11.2002

DECRETON° 4.897, DE25 DE NOVEMBRODE 2003.

Regulamenta o parágrafo único do art. 90 da Lei nO10.559, (
novembro de 2002.

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso da atribuição que lhe confere o art. ~
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 9
10.559, de 13 de novembro de 2002,

DECRETA:
Art. 10 Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos

do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do ª-rt. 90 da Lei nO 10
de novembro de 2002.

10 O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou provento

http://www.mj.gov.br/anistiallegislacao.htm 22/1/2004
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PODERJUDICIÁRIODA UNIÃO

JUSTiÇA DOTRABALHO DA 43 REGIÃO

Expediente TRT 4a MA n.?006989/2004
Interessado: CARLOS RENAN KURTZ
Assunto: Inclusão no Plano de Saúde

SPAlSRH

Senhor Diretor:

Trata-se de expediente administrativo em que Carlos Renan Kurtz,
advogado, vem requerer que seja verificada a possibilidade de sua inclusão como
beneficiário no plano de saúde que este Tribunal oferece aos seus magistrados e
servidores.

Aduz o requerente que através da Portaria nO 1.178, de
18/08/2003, do Ministério da Justiça, fl.04, na condição de Anistiado Político, teve
reconhecido o direito de receber prestação mensal permanente e continuada no
valor correspondente ao cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região na conformidade da Lei nO10.559/2002.

Alega ainda que desde novembro do ano próximo passado vem
recebendo seus proventos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
fI. 11.

Destaca que o artigo 14 da lei 10.559/2002, fls. 05/10, assegura
ao anistiado político os benefícios indiretos mantidos pelas empresas ou órgãos
da Administração pública que estavam vinculados quando foram punidos, ou pelas
entidades instituídas por umas ou por outros, inclusive planos de seguros, de
assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como de financiamento
habitacional.

Preliminarmente, informamos que este Regional, quanto à
assistência à saúde, mantém um contrato de prestação de serviço de assistência
médico-hospitalar e ambulatorial, onde a empresa contratada é a UNIMED/RS -
Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda., empresa, essa,
devidamente cadastrada naAgência Nacional de SaÚde.

Cumpre salientar que a Portaria TRT 4a MA n.? 3.102, de
13/09199,que instituiu o Programa de Assistência Médico-Hospitalar no âmbito
desta-Corte, dispõe, em seu art. 5°, acerca da inscrição no programa:

Art. 5°. A inscrição no presente Programa, tanto do
beneficiário-titular quanto do beneficiário-dependenté, ficará
condicionada a requerimento do primeiro (modelo anexo ), com a
concordânciaexpressaquanto aosdescontospertinentese instituídos
nesta Portaria, cabendo ao TRT da 4" Região a responsabilidade
do desconto em folha do valor cobrado pela UNIMED e seu
repasse àquela empresa.(grifo nosso)

GRÁFICA TRT4'R - CÓD. 041
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Da análise do referido artigo depreende-se que o procedimento de
cobrança do benefício em tela se opera via folha de pagamento, ou seja, deve
haver vínculo entre o beneficiário e este TRT, a fim de perfectibilizar a
operacionalização do referido Programa.

Sendo assim, sugerimos, primeiramente, o encaminhamento do
presente expediente ao Serviço de Orçamento e Finanças para que seja analisada
a viabilidade de tal procedimento.

No entanto, à consideração superior.

Em 05/02/2004.

GRÁFICA TRT4'R - CÓD, 041
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Ratificando o informado pela Seção de Programas Assistenciais

às fls. 12/13 , submeto o presente expediente à consideração de V. Sa., propondo

o seu encaminhamento ao SOF.

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

Expediente TRT 4a MA n.?006989/2004
Interessado: CARLOS RENANKURTZ
Assunto: Inclusão no Plano de Saúde

SRH/DGCA

Senhor Diretor-Geral:

Em 05/02/04.

R

De acordo.
Ao SOF para examinar.
Em05.02.2004.

LUIZ FERNANDO TABORDA C
Diretor-Geral de Coordenação Adrni

GRÁFICA TRT4'R - CÓD. 041
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Senhor Diretor-Substituto:

. Expediente TRT 4a MA nO6.989/04
Interessado: Carlos Renan Kurtz
Assunto: Inclusão no Plano de Saúde
SOF
ÀSA

Respondendo à questão suscitada pelo Sr. Assistente
Chefe da Seção de Programas Assistenciais, fls. 12/13, informamos que é
possível que este Tribunal efetue o repasse da mensalidade do Plano de
Saúde de servidores ou magistrados afastados da Folha de Pagamento à
entidade mantenedora.

Para tanto, poderia ser observada a seguinte rotina:

a) cadastramento do Sr. Carlos Renan Kurtz no sistema
informatizado do Serviço de Orçamento e Finanças e da Secretaria de
Recursos Humanos, com a inclusão dos dados pessoais, tais como endereço,
CPF, data de nascimento, etc, necessários para enquadramento na faixa de
desconto do Plano Unimed;

b) apuração do valor devido: mensalmente a Unimed
encaminha à Seção de Benefícios o relatório de crítica, contendo o valor da
mensalidade e das consultas, do titular e dos dependentes;

c) depósito do valor devido em conta corrente do Tribunal,
até o dia 15 de cada mês, mediante depósito identificado, viabilizando a
transferência à Unimed juntamente com as mensalidades dos demais
beneficiários.

Unimed_Ataslados_Kurtz.doc

5~.
(f,JZ:)
'A ~.q.c....A....

Para obtenção do Banco, Agência, conta e nOdo depósito
identificado, que valerá para todos os depósitos mensais, o interessado deverá
entrar em contato com o Serviço de Orçamento e Finanças, telefone (51) 3233-
3311 ramal 2187, comTatiana ou Roberto Mor.

Procedimento semelhante já foi adotado nesta Corte em
relação ao Sr. Leonardo Gomes de Freitas Torres, fI. 16.

Era o que havia a informar, s.m.j.

Em9 de fevereiro de 2004.

~~~.-
César Augusto Collatto

Diretor-Substituto do Serviço de Orçamento e Finanças





Excelentíssimo Senhor
Ministro Ronaldo Lopes Leal
M.D. Corregedor do TST
Brasília - D.F.

Senhor Corregedor:

o requerente em 21 de janeiro de 2004, na condição de anistiado político,
encaminhou oficio ao Exmo. Sr. Dr. Fabiano de Castilhos Bertoluci, M. D. Presidente do
TRT da 4a região, no qual solicita seu ingresso no plano de saúde que atende Juizes e
Servidores do Tribunal, com base no Art. 14 da lei 10.559(conforme cópia integral do
processo, que pede ajuntada).

O pedido recebeu pareceres favoráveis na administração do TRT.Contudo, a
assessoria jurídica(a fls 21), ouve;por bem recomendar fosse :0 pedido encaminhado ao
Exmo.Sr. Dr.Ministro da Justiça, parecer este acatado pelo Sr., Presidente que oficiou ao
Dr. Mareio Thomaz Bastos, pelo doe. de fls 40.

O requerente não pretende discutir o parecer da assessoriajurídica, mas, quer sim,
ponderar a esta Corregedoria que se cada um dos anistiados desse País tiver que solicitar a
palavra [mal do Ministro para beneficiar-se de Planos de Saúde ou de Seguros ou de
Financiamentos Habitacionais, etc... estaríamos nós, os anistiados ocupando
desnecessariamente o precioso tempo do ilustre Ministro Thomaz Bastos que tem questões
mais relevantes com que se preocupar.

Isto posto, peço venia, para levar este assunto ao exame dessa Corregedoria pedindo
uma manifestação no sentido de simplificar os tramites burocráticos que neste caso não só
poderiam beneficiar o requerente, mas eventualmente, outros anistiados do Poder
Judiciário, ou civis, em âmbito nacional, que queiram usufruir dos beneficios previstos no
Art. 14da lei 10.559.

Atenciosamente,
E. Deferimento

Email: renankurtz@terra.com.br
Cristovão Colombo 2184, Ap 904 / Bairro Floresta / Cep: 90560-002/ Porto Alegre
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ExpedienteTRT 4a MAnO6.989/2004 #": '''\-..;~
Interessado: CarlosRenanKurtz S::f~o;:!3.~f:';
Assunto: Inclusão no plano de saúde ' a )'
---------------------------------------------------------------------------------------:r~:;:~~;~:-

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

DGCA.
Senhor Presidente:

Examina-se no presente expediente, pretensão do Bel.
Carlos Renan Kurtz (fls. 02/03), na qual postula a inclusão como beneficiário no
plano de saúde oferecido por este Tribunal, requerendo, em suma, o que segue:1
- Se efetivamente pode ingressar como beneficiário do mencionado plano de
saúde/ 2 - caso seu pleito seja deferido, o setor competente, estude a forma de
operacionalizar o pagamento das mensalidades do aludido plano, já que o
postulante, diferentemente de Juízes e Servidores do TRT recebe seu contra
cheque - até opresente momento - pelo Ministério do Planejamento.

Manifesta-se, inicialmente, o Assistente-Chefe da Seção de
Programas Assistenciais, nas fls. 12/13, mencionando, o em síntese, logo após.
relatar o pedido, que OesteTribunal, quanto à assistência à saúde, mantém um
contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar e ambulatorial,
em que a empresa contratada é a UNIMED/RS - Federação das Cooperativas
Médicasdo RioGrandedo Sul Ltda. Transcreve o preceito do artigo 5° da Portaria
nO 3.102/99, que instituiu o Programa de Assistência Médico-Hospitalar nesta
Corte, destacando o seguinte ponto: cabendo ao TRT da 4a Região a
responsabilidade do desconto em folha do valor cobrado pela UNIMED e seu
repasse àquela empresa. Finaliza, afirmando que o procedimento de cobrança do
benefício se opera via folha de pagamento, entendendo que deve haver vínculo
entre o beneficiário e este TRT, a fim de perfectibilizar a operacionalização do
referido programa.

Na seqüência, pronuncia-se o Diretor Substituto do Serviço
de Orçamento e Finanças,esclarecendo que é possívelque este Tribunal efetue o
repasse da mensalidade do Plano de Saúde de servidores ou magistrados
afastados da folha de pagamento à entidade mantenedora. Relaciona, logo após, a
rotina a ser observada para a efetivação desses procedimentos. Aponta, por fim, a
necessidade de que o interessado mantenha contata com o SOF para obtenção
dos dados relativos ao banco, aqênda, conta e nO do depósito identificado,
indicando que procedimento semelhante já foi adotado em relação ao servidor
LeonardoGomesde FreitasTorres.

A seguir, o Diretor Substituto da Secretaria Administrativa
encaminha o expediente a esta DGCA. .

Comefeito, constata-se que o requerente, pela condição de
anistiado político, teve reconhecido o direito de receber prestação mensal
permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de juiz do Tribunal
Regional do Trabalho, conforme se vê pela Portaria nO 1.178, de 17.8.2003,
publicada no DOUde 20.8.2003 (fi. 04).

GRÁFICA TRT4'R . CÓO. 041



I'
r
I
I



•

•

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4" REGIÃO

ExpedienteTRT 4a MAnO6.989/2004
Interessado: CarlosRenanKurtz
Assunto: Inclusão no plano de saúde

DGCA.

Ante o exposto, considerando a informação prestada pelo
SOF, que assegura a possibilidade de operacionalizar os procedimentos de
recebimento e repasse à UNIMED/RSdos valores correspondentes ao plano de
saúde que o requerente vier a contratar com essa empresa, submeto ° presente
expediente à elevada apreciação a Vossa Excelência, propondo seja deferido o
pedido, com a observação de que o requerente, no seu pedido de inscrição no
referido plano, se comprometa a efetuar pósitos correspondentes,
mensalmente, na data a ser aprazada.

Em 16.02.2004.

GP•

Preliminarmente, encaminhe-se à AssessoriaJuridica para
emitir parecer.

Data supra.

~ c '

FABIA~S~
Presidente.

sdp/Exp.6.989.04.planosaúde

GRÁFICATRT4'R - CÓO.043
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JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIAO .. ~
ASSESSORIA JURíDICA
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Expediente TRT 4a MA n? 006989/2004-03-08
Interessado: CARLOS RENAN KURTZ
Assunto: Inclusão no Plano de Saúde

ta•
Almejando beneficiar-se do Plano de Saúde a

que fazem jus magistrados e servidores deste Tribunal, o Sr.
Carlos Renan Kurtz requer, caso efetivamente possa do
mesmo ser beneficiário, seja determinado ao setor competente
a elaboração de estudo sobre a forma de operacionalização do
pagamento das mensalidades devidas. tendo em vista .que
percebe seu contra-cheque pelo Ministério do Planejamento
(fls. 02-3). A Seção de Programas Assistenciais deste Tribunal
encaminha o expediente ao Serviço de Orçamento e Finanças
(SOF) para que seja analisada a viabilidade da cobrança das
mensalidades decorrentes da inscrição do requerente no
Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT da 4a
Região (fls. 12-3). O SOF responde afirmativamente ao
questionado, indicando as rotinas a serem observadas (fls. 15-
6). A Direção-Geral de Coordenação Administrativa assinala
que o requerente, na condição de anistiado político, teve
reconhecido o direito de perceber prestação mensal e
continuada no valor correspondente ao vencimento atribuído
ao cargo de Juiz do TRT, nos termos da Portaria nO 1.178, de
17-8-2003, razão pela qual propõe o deferimento do pedido
(fI. 18).

A Portaria n° 1.178, de 18 de agosto de
2003, juntada na fI. 04, materializa declaração do Exr:n° Sr.
Ministro de Estado da Justiça no sentido de que o requerente,
Sr. Carlos Renan Kurtz, é anistiado político, nos termos dos
artigos 1°, incisos I e II, e 7°, da Lei n? 10.559, de 13 de
novembro de 2002, conforme julgamento proferido pela
Primeira Câmara da Comissão de Anistia, na sessão realizada
no dia 10 de abril de 2003.

e•
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Referida normatização igualmente assegura,
ao anistiado político, os benefícios indiretos mantidos pelos
órgãos da Administração Pública a que estavam vinculados
quando foram punidos (artigo 14). No caso, como se vê dos
termos da mencionada Portaria, foi assegurada ao requerente
prestação mensal permanente e continuada no valor
correspondente ao cargo de Juiz do Trabalho do TRT da 4a

Região, pelo que resta afirmada a necessária vinculação com
este Órgão.

S. m. j., o requerente é titular do direito à
inscrição no Programa' de Assistência Médico-Hospitalar
mantido pelo TRT, tendo o SOF já dissipado qualquer dúvida
porventura existente sobre a possibilidade de
operacionalizacão dos descontos decorrentes da sobredita. .-mscncao.

•

Esclareço que este Tribunal mantém, desde
10 de setembro de 1999, contrato de prestação de serviço de
assistência médico-hospitalar com a empresa UNIMED/RS -
FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO
GRANDE DO SUL LTDA. (contrato TRT n° 34/99), cuja
viqência, mediante termos aditivos, foi sucessivamente
prorrogada até 31 de outubro p. v. (cópias reprográficas em
anexo).

Dispõe a cláusula nona do ajuste em questão,
verbis:

Serão considerados beneficiários do
objeto do presente Contrato, os
magistrados, servidores e juízes
classistas, ativos e inetivos,
respectivos dependentes e
pensionistas do Tribunal Regional do
Trabalhoda 4a Região.
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Nada obstante, na forma do artigo 10, da Lei
n? 10.559, de 2002, é da competência privativa do Ministro
de Estado da Justiça a decisão sobre os requerimentos
fundados naquele diploma legal, caso do presente expediente,
cujo pedido foi formulado, reitere-se, com supedâneo em seu
artigo 14.

Com efeito, a administração dos recursos
necessanos ao pagamento das reparações econômicas
decorrentes da declaração da condição de anistiado político de
que cogita a Lei n? 10.559, de 2002, bem assim dos seus
consectários, concedidos a civis, como na hipótese, compete
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mediante
determinação do Ministério da Justiça (artigos 18, caput; 19,
parágrafo único).

Esclareço que a cláusula 24 do referido
contrato n? 34/99 fixa que As despesas oriundas do presente
Contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados ao CONTRATANTE, sendo que, na situação
vertente, o reconhecimento operado pela Câmara da Comissão
de Anistia não gera qualquer ônus para este Órgão Gestor.

Nessas circunstâncias, opino no sentido de
que seja oficiado o Exrn? Sr. Ministro de Estado da Justiça,
dando-se-Ihe ciência, mediante a extração de cópias
reprográficas, do quanto se contém nestes autos.

É o parecer.
Pore, 9 de março de 2004 .

•

,
.~

ssis Bergman
soria Jurídica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL 00 TRABALHO DA4" REGIÃO

Expediente TRT 4a MA nO6.989/2004
Interessado: Carlos Renan Kurtz
Assunto: Inclusão no plano de saúde

DGCA.

Senhor Presidente:

Retomando o presente expediente, após a juntada do
parecer das fls. 19/21, emitido pelo AssessorJurídico, em que realizada detalhada
análise da postulação de inscrição no plano de saúde dest~ Tribunal, diante da
situação resultante do reconhecimento do direito ao Bel. ~rlos Renan Kurtz de
receber prestação mensal permanente e continuada no valór correspondente ao
cargo de Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (fi. 04),
destaca-se a conclusão daquele Assessor no sentido de que seja oficiado o Exmo.
Sr. Ministro de Estado da Justiça, dando-se-/he ciência, mediante extração de
cópias reprográficas, do quanto se Contémnestes autos.

Ante o exposto, submeto o presente expediente à elevada
apreciação a Vossa Excelência, propondo seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Justiça, acompanhado de cópia da íntegra destes autos, com
a solicitação de que aquele Órgão se manifeste acerca da postulação em exame.

Em 18.3.2004.

LUIZ FERN)ND RDA· - J;LESTINO,
Diretor-GeraldeCoordenaçãoA

GP.

De acordo com a proposição supra do Diretor-Geral de
Coordenação Administrativa.

Oficie-se
Data supra.

. ~'o____
FABIANODECASTILHOS'BERTOLUG, ~

Presidente.

sóp/Exp. 6.989.04. planosaúdeU

GRÁFICATRT4'R • CÓo. 043
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llustríssimo Senhor

Dr. Marcelo Luvoneri Machado

M.D. Presidente da Comissão de Anistia

Brasília- Distrito Federal

Requerimento de Anistia: 2002.01.01.06529

Carlos Renan Kurtz, já qualificado nos autos de seu processo de anistia. vem

dizer e requerer o que segue:

1- Em 6 de janeiro do corrente ano o requerente protocolou requerimento

endereçado ao Presidente do TRT da 4" região solicitando com base no que

dispõe a lei 10.559 de 2002 sua inscrição. no programa de assistência médica

hospitalar. mantido por aquele Tribunal a seus juízes. servidores e

familiares:
JI- O requerimento recebeu pareceres favoráveis dos setores envolvidos. mas a

procuradoria jurídica invocando o artigo IOda Lei de Anistia supra citada

opinou no sentido de ser ouvido sobre o pedido o Exmo. Sr. Mareio Tornaz

Bastos. Ministro da Justiça. O Presidente do TRT acatou o parecer e fez a

consulta através de oficio datado de 18 de março do corrente ano. cuja cópia

o requerente pede a juntada. embora o ofício original já conste nos autos de

seu processo de anistia:

IIl- Tendo já transcorrido quatro meses sem a resposta do Ministério da Justiça e

estando o requerente em tratamento médico e necessitando sofrer cirurgia.

vem requerer a V.Exa. se digne a providenciar correspondência ao Exmo. Sr.

Presidente da 4" região contestando o ofício de t1s.. para os devidos fins:

Porto Alegre. 26 de julho de 2004.

L
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Of. DGCA nO 163/2004 Porto Alegre, 18 de março de 2004.

Senhor Ministro:

Dirijo-me a Vossa Excelência para informar
lhe que em 26 de janeiro do corrente ano, o Bel. Carlos Renan Kurtz
protocolou requerimento, postulando a inscrição no Programa de
Assistência Médico-Hospitalar mantido por este Tribunal.

Destaco que o mencionado Bacharel foi
declarado anistiado político, mediante a Portaria nO·1.178, de 18 de
agosto de 2003, desse Ministério,' que lhe concedeu reparação
econômica, de' caráter indenizatório, em prestação mensal
permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz
do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.

Assim, considerando o disposto no artigo 10
da Lei nO 10.559/2002, submeto à apreciação de Vossa Excelência
cópia do citado requerimento, bem como das peças que constituem o
expediente formado nesta Corte.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de elevado apreço e distinta. consideração.

~~r 0-<.. "_

.>
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,

Presidente.

ExcelentíssimoSenhor
MÁRCIO THOMAZ BASTOS,
Digní~simo Ministro de Estado da Justiça.
BRASILIA - DF
sdp/ol.mln ,USl
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09-12-04 14:38 FROM:TRT-SOF -51-32552175 TfJ:0014514299267 PAGE:12i1--_

Em 09 de dezembro de 2004.

Ale Sra. ROSANA MESQUITA DE ABECI (Assessora)

Conforme solicitação, enviamos a V.Si! certidão de
interesse do Sr. CARLOS RENAN KURTZ.

•

Atenciosamente,
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08-12-04 14:38 FROM:TRT-SOF -51-32552175
TO:00 i4614299257

TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO DA 4!!REGIÃO
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Av. Praia de Belas, 1100 - Sala 306
Porto Alegre/RS· CEP 90110-903

Fone: 3233-3311 / e-mail: sof@trt4.gov.br

CERTIDÃO

I
I

I
I

CERTIFICO, a pedido do Sr. CARLOS RENAN KURTZ, para fins de
comprovação em processo de anistia no Ministério da Justiça, Que a
remuneração a partir de abril de 2003 até este mês de um Juiz do
Trabalho que tenha passado em concurso público e assumido o cargo no
ano de 1967, considerando todas as promoções peculiares à carreira,
com a vantagens correspondentes e os respectlvos valores e
percentuais, é de R$ 15.652,70 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois
reais e setenta centavos), conforme discriminação: Vencimento,
conforme Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002, e Resolução STF n2
234, de 09 de julho de 2002, com reajuste da lei nQ 10.697. de 2 de julho
de 2003: R$ 3.839,27; Repr~e ntação Mensal de 202% sobre o
Vencimento: R$ 7.755,32; Adiei ai por Tempo de Serviço de 35%: R$
4.058,11; E, para constar, eu, I Olga Maria Saikoski, Assistente-
Chefe do Setor de Magistrados. traí a presente certidão aos nove dias
do mês de dezembro de dois mil e quatro, a qual vai devidamente visada
por FERNANDO SODRÉ, Dlretor-Substituto do Serviço de Orçamento e
Finanças..+. -. -,-.- o -.-. -.-, -, - ,-.~ .v._ .-. -.- .-. - _-.-.- .-, - .-.- ,-. -,- .-. -,- .-.- .-. -,~. -,'. - .•

FERNA
Diretor-Substituto d

----------------------------~
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·<<e.:MausiM;;:,rqvezetinos autos do processo em epi~~râ.ft;;~tendo em vista;
os tatos recentes pubncacos na imprensa qIJ6 Ç('..:ramuita contusão sobre;
eventuais círertos qUE~pode riam ser atingidos, v6f1.\pela presente
requerer o soorestarnento do feito, sem a,publicação da portaria que o
oecrararta ani!~tiad()PL/íiÚ<:;('),atfH.lue o autor possa.se sentir seguro
quanto a,ter ou não a .'SLlaportaria pUblicH.da-
Nestes termos
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Referente Processo nr .20()4Q14.S629»
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Nesta da~sjunte a estes autos hQt..
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limo Sr.
Dr. Marcelo Lavoneri Machado
A/C Dr. Silvio R. Souza e Silva
Comissão de Anistia- Brasília

CARLOS RENAN KURTZ, já qualificado no seu processo de Anistia vem dizer e
requerer o que segue:

1°) REQUERIMENTO QUE SOLICITA REVISÃO DA PARCELA MENSAL
INDENlZATÓRIA;

Pela certidão fornecida pelo TRT da 4a Região, datada de 26 de julho do
corrente, verifica-se que" A REMUNERAÇÃO A PARTm DE ABRIL DE 2003
ATÉ DESTE MÊs de um juiz de trabalho que tenha passado em concurso público
e assumido o cargo no ano de 1967, considerando todas as promoções peculiares a
carreira, com as vantagens correspondentes e os respectivos valores e percentuais,
é de R$ 15.652,70 ( quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta
centavos)";
Isto posto, o requerente reitera o seguinte pedido:

a) a retificação de sua portaria, corrigindo-se sua parcela mensal
indenizatória desde sua vigência em 2003 até esta data procedendo-se novos
cálculos dos valores retroativos pelos motivos e argumentos já expostos;

b) Se oficie de imediato ao Ministério do Planejamento explicitando o Ofício
n0275 de 21 de junho de 2004/ CA - Presidência, firmada pela assessora do
Presidente Rosana Mesquita de Abeci, para que seja implantada a nova
parcela mensal indenizatória no valor de R$ 15.652,70, a que faz juz ao
requerente.

2°) REQUERIMENTO QUE SOU CITA INCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE
QUE BENEFICIA JUÍZEs E SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO (
TRT DA 4a REGIÃO;)

O pleito do requerente deveria ser resolvido no âmbito do TRT. O
requerimento do postulante recebeu em sua tramitação sempre pareceres
favoráveis com exceção do inusitado despacho do Consultor Jurídico que
opinou por consultar o Ministro da Justiça. Este infeliz parecer transformou-se
Duma decisão burocrática e protelatória ao direito claro e legí~
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requerente e especialmente contrária a Lei de Anistia qU:'iO~~ZaoN·~.:;O
anistiados a partir de sua vigência os mesmos direitos que teriam caso não '\. ~ ..
tivessem sido injustiçados pelo Regime Militar. > .Ó:

No caso em questão o plano de Saúde dos Juízes e Servidores da Justiça do
Trabalho da 43 Região não é uma opção obrigatória. Os Juízes e servidores
podem não ter interesse em usufruir deste plano se assim o quiserem, e até
optar pelo Plano de Saúde da AJURlS ( Juizes Estaduais ). Mas se optarem
pelo Plano de Saúde do TRT, conveniado com a UNIMED poderão fazê-lo sem
restrições e impedimentos de qualquer espécie, pagando as mensalidades
previstas no convênio.

---------

É o Direito ao acesso ao Plano de Saúde do TRT da 48 Região, o mesmo
Direito que tem os Juízes, seus colegas de concurso de 1967, que requer o
postulante desde os primeiros meses do ano quando protocolou o pedido no
Tribunal.
Sempre que algum Anistiado face a aJgumas restrições ( normalmente de
caráter operacional e não quanto ao Direito propriamente em si ) enfrenta
dificuldades em usufruir dos Planos de Saúde, os Tribunais Superiores tem
determinado o cumprimento da Lei de Anistia, como é caso de decisão recente
- 14/09/2004 - do STF no mandado de segurança n° 21953 do D.F. em que o
mais alto Tribunal do País, reiterando a decisão do STJ, determina que o
Ministério da Defesa, " se abstenha de negar o Direito dos Impetrantes a
assistência Médica Hospitalar e aos demais benefícios indiretos previstos na Lei
10559 /2002" (Doc I em anexo) .

Por fim o requerente reitera que precisa submeter-se a uma cirurgia, e
que sua solicitação quanto ao acesso ao Plano de Saúde do TRT impõe-se seja
resolvida com urgência, sob pena do requerente não ter outra alternativa senão
requerer ao Poder Judiciário para que autorize de imediato se ingresso no
Plano de Saúde do TRT da 4a Região.

c ~0
ANKURTZ

Atenciosamente,
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

• JUNTADA

Nesta data junto a estes autos.

Brasília-DF () 6_de,__ O~Ç__ de O~ ..

• CÂMARA
COMISSÃO DE ANISTIA/MJ
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Exmo. Senhor
Dr.Marcelo Lavoneri Machado
M.D. Presidente da Comissão de Anistia
Ministério da Justiça
Brasília - D.F.

Processo: 04597.002571 /2003-82 08802.050034/20 -

02/09/c4 I ..J!"--">
I Carlos Renan Kurtz, já qualificado, nos auto do processo 04597.00271~7,'"!;;.,c,'!::/:::~,·
~ 2003-82 vem com base no artigo 11, parágrafo único da lei 10559 de 200 :t:f-t_ ":"-4~ .9

combinado com o artigo 8° inciso VII , da mesma lei, pedir a revisão ----. -/.,
cálculo de fls. 173, pelo seguintes motivos: '~,"""._.,.......
1° Pela certidão de fls. 175 e 176 dos autos, verifica-se" um juiz do Trabalho
que tenha passado em concurso público e assumido o cargo no ano de 1967",
considerando todas as promoções peculiares a carreira, com todas as
vantagens correspondentes e os respectivos valores e percentuais, é de R$ 15.

~ 497,73 ( Quinze mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três
i centavos );11

2° Não obstante a certidão apresentada, assessoria técnica a fls. 173 e 174, em
sua planilha de cálculos arbitrou o vencimento requerente em R$ 12,720,00 (
Doze mil setecentos e vinte reais; ) tomando como parâmetro o teto 'do Poder
Executivo, sendo que o requerente recebeu "sua reparação econômica em
prestação mensal permanente e continuada correspondente a remuneração e
vantagens de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região'.' ( fl.179
dos autos); Sendo que a própria ementa do eminente relator Mareio Gontijo (
fl.175) , o requerente pertemce ao Poder Judiciário, cujo teto salarial sempre
teve valores diferenciados ao teto do Poder Executivo;
3°Recentemente, o Supremo Tribunal Federal em sessão administrativa de S'
de fevereiro de 2004, complementando a emenda constitucional n" 41, de 31
de dezembro de 2003, estipulou que o teto do Poder Judiciário é de R$
19.115,19 ( Dezenove mil cento e quinze reais e dezenove centavos);
4°0 requerente pediu ao TRT da 4a Região , que através de Certidão
atualizasse os valores constantes do Doc. FI. 176 e 177 e pelo documento
fomecido,( que desde já se pede ajuntada), e verifica-se que atualmente a
remuneração de um Juiz do Tribunal do Trabalho da 4a Região é de 15.712,57
( Quinze mil setecentos e doze reais e cinqüenta e sete centavos);
se O vencimento de 15.712,57 referido no item 1° do presente pedido,
corresponde ao menor vencimento que poderia receber um Juiz do Tribunal do
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Trabalho da 4a Região que fosse nomeado com base no concurso de 1967. Ap~.'~..~\\
própria juíza apontada com paradigma pelo requerente, (Item 8 do relatório Ni5~' . rL/t)'
do Dr. Mareio Gontijo ) que obteve classificação inferior ao postulante e que " -" ._.._},
foi nomeada juíza Presidente de Junta e Juíza do Tribunal, pelo critério de .,"_'"
antiguidade.recebe proven~osde aposentad?ria que excedem a R$16.000,00(,.~~,4.t~~ •.','
D,e~essels mil reais) por mes face a um acreSCIm?de 5% sobr~ a remuneração / ::..., 6;'"
básica de R$15. 712,57 que correspondem a diferença salarial entre o que r"" - _.- -.'
recebe um Juiz de 1a instância e um Juiz do Tribunal do Trabalho com base na i,- - ---l
Lei 8112 de 1990, em seu art.192 (Estatuto dos Servidores). Este ...".,....,,__,_;y
acréscimo recebido pela paradigma do requerente, com base legal, não é
considerado pelo postulante neste requerimento;
6° O requerente comprovou no processo através de certidões, que não recebia
nenhum provento de aposentadoria, Hoje recebe R$12,720,00, uma
remuneração muito acima dos padrões salariais em nosso País, circunstância
esta que o postulante humildemente reconhece e é grato a Deus e aos homens
e mulheres que integraram a Comissão de Anistia, que com base legal,
mudaram radicalmente os rumos de sua vida;
Ocorre, contudo, que se for analisado o processo 04597.002517, verifica-se
que o requerente a mais de 30 anos lutou, perseverantemente, para que fosse
obedecida a ordem de classificação de seu concurso. Seu pleito foi
reconhecido por decisão unânime do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O
que o requerente postula agora é que lhe seja reconhecida a mesma situação
remuneratória que hoje desfrutam seus Colegas de concurso , dentro do
espírito da lei 10.559 e do que prescreve seus dispositivos;
Isto posto, com base no act.7° e seus parágrafos da Lei de Anistia citada o
requerente apresenta este recurso pedindo que o valor e sua remuneração seja
alterado para R$15. 712,57, revendo-se ainda, por cálculo, os valores
retroativos ( art. 6°pragraf06° d alei 10.559).

Espera Deferimento

Av. Cristovao Colombo, 2184 apto. 904
Cep.90560-002

Fone:051- 33466093 /051 92121513
Porto Alegre - RS
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Ofício n. o 0~S

• ;$!;)
MINISTÉRIO DA JUSTiÇA ~
COMISSÃO DE ANISTIA ~

GABINETE 00 PRESI DENTE ./;;;(>0 rleA.~ó'~,

/2004/CA P idênci r~r.~6O f\- resi encia ! f_'(;;J;"'-

04597.004547/2004-12
/ / 2004

A Sua Senhoria a Senhora
Delfina Augusta Arraes
Gerente Regional de Administração de Pessoal
Secretaria de Recursos Humanos
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, bloco C, 8°andar,
Brasília - DF
CEP: 70.146-900

Assunto: Atualização de reparação econômica em prestação mensal, permanente e
continuada.

Senhora Gerente,

Cumprimentando-a, encaminho, em anexo, documentação enviada pelo anistiado

político Carlos Renan Kurtz, para as medidas que julgar cabíveis.

Atenciosamente,

•

anistia, a comissão dapaz .I
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CARLOS RENAN KURTZ, anistiado político já qualificado nos autos de
seu processo de anistia n?06529, vem a presença de V.Sa. dizer e requerer o que segue:

1- O requerente aguarda a implantação na folha de pagamento a cargo deste Ministério, da
remuneração mensal indenizatória a que faz juz, conforme as razões expostas no recurso
que encaminhou ao ilustríssimo Sr. Dr. Marcelo Lavoneri Machado M.D. Presidente da
Comissão de Anistia, requerimento este que se encontra no bojo do processo de .anistia
referido;

II- Em face do exposto acima o requerente pede a juntada de certidão fornecida pelo
Tribunal da 43 região(doc.l ) onde consta qual é a remuneração de um Juiz do Trabalho que
tenha passado em concurso público e assumido o cargo no ano de 1967, ( considerando
todas as promoções peculiares a carreira, com as vantagens correspondentes e os
respectivos valores e percentuais ), obedecendo os termos da decisão proferida pela
Comissão de Anistia que por unanimidade atendeu as pretensões do requerente, conforme
se verifica pelo documento de fl.165 do processo 2002. 01.06529;

III- A certidão supra referida datada do dia de 26 'dejulho do corrente ano(doc.I ), certifica
com fé pública que a remuneração indenizatória mensal que faz juz o requerente é de R$
15.652,70 ( quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos);

IV -Verifica-se a título ilustrativo que a certidão anterior também anexada nos autos de seu
processo de anistia ( cópia da mesma doe. 2 ), a remuneração a que faria juz o requerente
era de R$ 15.712,57 ( quinze mil setecentos e doze reais e cinqüenta e sete centavos ).
Portanto, confrontando as duas certidões, a anterior e a atual verifica-se que esta última
deixa de incluir a vantagem de R$ 59,87 ( cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
instituída pela lei 10.698 de 2 de julho de 2003, já que este beneficio salarial foi excluído
do salário dos magistrados do trabalho de todo o País razão que justifica a diferença a
menor supra referida;

Isto posto, com base no documento atualizado fornecido pelo TRT da 4 a

regiao O requerente pede seja incluído na folha o valor mensal indenizatório de R$
15.652,70 (quinze mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e setenta centavos) sem prejuízo
dos valores retroativos a que faz juz, que deverão sofrer novos cálculos oportunamente.

Porto Alegre, 28 de julho de 2004.

CA~
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CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido do Sr. CARLOS RENAN KURTZ, para fins de
comprovação em processo de anistia no Ministério da Justiça, que a
remuneração a partir de abril de 2003 até este mês de um Juiz do
Trabalho que tenha passado em concurso público e assumido o cargo no
ano de 1967, considerando todas as promoções peculiares à carreira,
com a vantagens correspondentes e os respectivos valores e
percentuais, é de R$ 15.652,70 (quinze mil, seiscentos e cinqüenta e dois
reais e setenta centavos), conforme discriminação: Vencimento, conforme
Lei nO10.474, de 27 de junho de 2002, e Resolução\ê_1F nO234, de 09 de
julho de 2002, com reajuste da Lei nO10.697, de 2 de julho de 2003: R$
'3.839,27; Representação Mensal de 202% sobre o Vencimento: R$
7.755,32; Adicional por Tempo de Serviço de 35%: R$ 4.058,11; E, para
constar, eu~César Augusto Collatto, Analista Judiciário, extraí a
presente certidão aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e
quatro, a qual vai devidamente visada por CARLOS AlTA, Diretor do
S . d O t F'ervlço e rçamen o e manças..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- - - - - - - - - - - - - -..............

Diretor do S rviço de Orçamento e Finanças
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
SERViÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Av. Praia de Belas, 1100 - Sala GG1
Por.. Alegre/RS .-CEP 90110-903

Fone: :'V33-3311 / e·mail: sof@trt4.~0v.br

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido do Sr. CARLOS RENAN KURTZ, para fins de
comprovação em processo de anistia no Ministério da Justiça, que o valor
atual da remuneração de um Juiz do Trabalho que tenha passado em
concurso público e assumido o cargo no ano de 1967, considerando
todas as promoções peculiares à carreira, com a vantagens
correspondentes e os respectivos valores e percentuais, é de R$
15.712,57 (quinze mil, setecentos 8 doze reais e cinqüenta e sete
centavos), conforme discriminação: vencimento, conforme Lei n? 10.474,
de 27 de junho de 2002, e Resolução STF n? 234, de 09 de julho de
2002, com reajuste da Lei nO10.697, de 2 de julho de 2003: R$ 3.839,27;
Representação Mensal de 202% sobre o Vencimento: R$ 7.755,32;

, Adicional por Tempo de Serviço de 35%: R$ 4.058,11; vantagem)
( Pe·~uniária l'ldividual i ·::titu'da .ela_Lg.lJ)~._tOJi9B,-de_2_d.e_julbQde 2003'
(\. f~~~ E, para constar, eu~ésar Auçusto Couatto, Anaiista .

Júrnciáno, extraí a presente cel=tidãoaos trinta dias do mês de janeiro de
dois mil e quatro, a qual vai devidamente visada por CARLOS AlTA,
Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças ..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -......................

CÁ~TA
'Dlretor do Servíço de Orçamento e Finanças





GABINETE DO PRESIDENTE

Oficio no.jlt-5/2004/CA -Presidência

A Sua Senhoria a Senhora
Delfina Augusta Arraes
Gerente Regional de Administração de Pessoal
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Assunto: Retificação de Portaria/Requerimento de Anistia n." 2002.01.14016,

formulado por SalvadorJoão Ferreira.

Senhora Gerente,

Encaminho a Vossa Senhoria cópia da Portaria GM n? 640 de 20 de fevereiro

de 2004, publicado no D.O.U de 25 de fevereiro de 2004, bem como da retificação

feita na mesma, em virtude da constatação de erro.

Aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

anistia, a comissão da paz !

L____ ~ _
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Ilustríssimo Senhor

Dr. Marcelo Lavoneri Machado

M.D. Presidente da Comissão de Anistia COMISSÃO DE ANISTIA
.... -:..•.:-'O .. t~N.,t....

08802.060920/2004-95 (.?;'" ~.;, '.' ':''-...

Jq /0'-* / OL( I oq: p'l?)f!J' 6._.·-·.~"'~>~
\ J:"_......._. _.- --I

{; )' J, '9 J,---;,'-/
Brasília- Distrito Federal

Requerimento de Anistia: 2002.01.0l~

Carlos Renan Kurtz, já qualificado nos autos de seu processo de anistia, vem

dizer e requerer o que segue:

1- Em 6 de janeiro do corrente ano o requerente protocolou requerimento

endereçado ao Presidente do TRT da 43 região solicitando com base no que

dispõe a lei 10.559 de 2002 sua inscrição, no programa de assistência médica

hospitalar, mantido por aquele Tribunal a seus juízes, servidores e

familiares;

II- O requerimento recebeu pareceres favoráveis dos setores envolvidos, mas a

procuradoria jurídica invocando o artigo IOda Lei de Anistia supra citada

opinou no sentido de ser ouvido sobre o pedido o Exmo. Sr. Mareio Tomaz

Bastos, Ministro da Justiça. O Presidente do TRT acatou o parecer e fez a

consulta através de ofício datado de 18 de março do corrente ano, cuja cópia

o requerente pede a juntada, embora o ofício original já conste nos autos de

seu processo de anistia;

IIl- Tendo já transcorrido quatro meses sem a resposta do Ministério da Justiça e

estando o requerente em tratamento médico e necessitando sofrer cirurgia,

vem requerer a V.Exa. se digne a providenciar correspondência ao Exmo. Sr.

Presidente da 43 região contestando o ofício de fls, , para os devidos fins;

Porto Alegre, 26 de julho de 2004.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Of. DGCA nO 163/2004 Porto Alegre, 18 de março de 2004.

Senhor Ministro:

Dirijo-me a Vossa Excelência para Informar
lhe que em 26 de janeiro do corrente ano, o Bel. .Carlos Renan Kurtz
protocolou requerimento, postulando a. inscrição no Programa de
Assistência Médico-Hospitalar mantido por este Tribunal.

Destaco que o mencionado Bacharel foi
declarado -antstiado político, mediante a Portaria nO,1.178, de 18 de
agosto de 2003, desse Ministério,· que lhe concedeu reparação
econômica, de: caráter indeniza tório, em prestação mensal
permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz
do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.

Assim, considerando o disposto no artigo 10
da Lei nO 10.559/2002, submeto à apreciação de Vossa Excelência
cópia do citado requerimento, bem como das peças que constituem o
expediente formado nesta Corte.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de elevado apreço e distinta. consideração.

FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
Presidente.

ExcelentíssimoSenhor
MÁRCIOTHOMAZ BASTOS,
Digníssimo Ministro de Estado da Justiça.
BRASÍLIA - DF
sdp/ot.mío.iust.





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

) JUNTADA

Nesta data junto a estes autos.

Brasília-DF,__ de, de. _
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Ao Senhor
CLAUDIO DEMCZUK ALENCAR
Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede
70064-900 - BrasíliaIDF

Ministério da Justiça

COMISSÃO DE ANISTIA

08802.000497/2005-~
j~/o~ I 051 ~J

Assunto: Solicitação Sr. Renan Kurtz

Senhor Chefe de Gabinete,

Conforme contato estou lhe encaminhando os documentos referentes a

solicitação do Sr. Renan Kurtz, o qual reivindica sua inclusão no Plano de Saúde do TRT da

4°Região. . (

Sem mais para o momento, agradeço a atenção e me coloco a inteira

disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

. '-~
~~

JAI OJORGE
Secretário E ecutivo Adjunt





IImo Sr,
Dr, Marcelo Lavoneri Machado
A/C Dr, Silvio R. Souza e Silva
Comissão de Anistia- Brasília

CARLOS RENAN KURTZ, já qualificado no seu processo de Anistia vem dizer e
requerer o que segue:

1°) REQUERIMENTO QUE SOLICITA REVISÃO DA PARCELA M.EN'AL
INDENIZA TÓRIA;

Pela certidão fornecida pelo TRT da ..ro Região, datada de 26 de julh} do
corrente, veriflca-so que" A REMUNER. ..\C~O A PARTIR DE ABRIL DE ml)3
ATÉ DESTE MÊS de um juiz de trabalho que tenha passado em concurso púriico
e assumido o cargo no ano de 1967. cunsidcrundo todas as promoções pec uliates n
carreira. com as "antagens correspondentes.: os respectivos valores e pe r ccn tnuv.
é l;t: RS í 5,652.:\l \ quinze mil seisceuro- t: cinqcenra c dois reais t: seunra
centavo ')":
Isto posto. o requerente reitera o se!!;uintc pedido:

a) a rvriticacão de sua porra ria, l'orrigindo-se sua parcela 0Il.'1:-,1{

indeniznrória desde sua "igência CIl1 21)03 até C:ita data procedendO-:ie 111\ I~

c.ilc ulus dos valores rctrn.ru, os pclus motivos c argumentos jú expo-stos:
h) Se oficie de imediato ao \lioistério di. PI:lllcjamcnto explicitando o O(i...io

n"275 de 21 de junho de 20t) ..U c.-\ _. "residêucia, firmada pela assessora do
Presidente Rosana Mesquita de Ahcci. rara que seja implantada a rova
parcela mensal indenizaróri» 00 \;11,,1' de RS 15,652,70. a que Ln. juz <lO
requerente.

2") REQUERI.\IE.'\TO Ql'E ~OLlCjT.\ :.\CLl:'s ..\O NO PLA1'\)O OE S.-\1.nr )
QU.E BEN,~FI.C~.'\,Jl.·IZES E SER\'!I)O!{ES DA .JliSTIÇ.-\ DO TR-\BALlfO (
~r 1).-\ 4 RELIAO.) ~

,---- --
o pluito do requerente dl'\ e r iu -c r resolvidn 00 âmbito do TRT ()

rcqucrimento do posrulanro recebeu l'!11 xu.i tru mitação sempre p;lrcc.!rcs
fa\'or;Í\'eis cnrn cxcccão do iuusir.u!« Ik'iparho do Consultor .Jurídico q uc
opinou por consultar o \'Iinistrll d:! ./Il'fk:t. Estc infeliz parecer trausfo rmm-x«
n uma cleri:-;;lo burocr.iricn l' !lJ'l'lei:il"··:.I :10 d ire itn claro L' Ic!!í 'illl(' <III





7.'
/,I,

ui.) â~:;;'L_':;:;+~:\
(.j'h 'O" ,,_I 'tj_trL ! ,..-.6]:~i, . I
\. -,' \.-.. , ..-----;l~;<' ,\;~."" '\ _/ "i .IY'~' .s-, -{. ••

re~u~rcnte e esp:cialmente .c~nt~ária a Lei de :\.n!stia que oportuniza a~~""">''''''' .~; ~:l%'.;1";'~~;:~
anistiados a partir de sua vigencia os mesmos direitos que teriam caso nao ,~ ..jO?~.>!i.~.'fi...
tivessem sido injustiçados pelo Regime Militar. \-_......-1""(:) ..-. .....

No caso em questão o plano de Saúde dos Juízes e Servidores da Jristira do -"""" vr ,.~.
Trabalho da 4" Região não é urna opção obrigatória. Os Juízes e se rviéores .:.,.,~..."..,..
podem não ter interesse em usufruir deste plano se assim o quiserem, e- até
optar pelo Plano de Saúde da AJURIS ( Juizes Estaduais ). Mas se optsrern
pelo Plano de Saúde do TRT, conveniado com a UNIMED poderão fazê-lesem

'.restrições e impedimentos de qualquer espécie, pagando as rnens.aliêades
previstas no convênio.

É o Direito ao acesso ao Plano de Saúde do TRT da -t" Região, o mesmo
Direito que tem os Juízes, seus colegas de concurso de 1967, que r eqeer o
postulante desde os primeiros meses do ano quando protocolou o pedido no
Tribunal.
Sempre que algum Anistiado face a algumas restrições ( norrnalmenre de
caráter operacional e não quanto ao Direito propriamente em si ) enfrenta
dificuldades em usufruir dos Planos de Saúde, os Tribunais Superiores tem
determinado o cumprimento da Lei de Anistia, como é caso de decisão recen te
- 14/09/2004 - do STF no mandado de segurança n" 21953 do D.F. em que o
mais alto Tribunal do País, reiterando a decisão do STJ, determina que o
Ministério da Defesa. " se abstenha de negar o Direito dos Impet rames a
assistência '\Iédica Hospitalar e aos demais benefícios indiretos previstos na Lei
10559/2002" (Doc I em anexo) .

Por fim O requerente reitera que pr-ecisa submeter-se li uma ci rurgia. c
que sua sclicitação q uunto ao acesso ao Plano de Saúde do TRT impõe-se seja
resolvida com urgência, sob pena do requerente não ter outra alrer nar iva senão
requerer ao Poder .Iudiciá rio para que autorize de imediato se Ingl'es~{) no
Plano de Saúde do TRT da .,f' Região.

Atenciosa mcn te,
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
GABINETE DA PRESIDENCIA

Of. DGCA nO 163/2004 Porto Alegre, 18 de março de 2004.

Senhor Ministro:

Dirijo-me a Vossa Excelência para informar
lhe que em 26 de janeiro do corrente ano, o Bel. Carlos Renan Kurtz
protocolou requerimento, postulando a inscrição no Programa de
Assistência Médico-Hospitalar mantido por este Tribunal.

Destaco que o mencionado Bacharel foi
declarado anistiado político, mediante a Portaria nO·1.178, de 18 de
agosto de 2003, desse Ministério,' que lhe concedeu reparação
econômica, de caráter indeniza tório, em prestação mensal

I permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz
do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.

Assim, considerando o disposto no artigo 10
da Lei nO 10.559/2002, submeto à apreciação de Vossa Excelência
cópia do citado requerimento, bem como das peças que constituem o
expediente formado nesta Corte.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

I
I

I

I

I
I

I

I

I
I

I

I

:~.

~ ~r 0--<-- _

/
''':';,.,.'::.. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
;:"'..: Presidente.~.: -;

:' .

ExcelentíssimoSenhor
MÁRCIO THOMAZ BASTOS,
Diqnissirno Ministro de Estado da Justiça.
BRASILIA - DF
sdplof.mtn Juse
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Seto;d~ Finalização

Anistia, a comissão da paz!
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TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTO Data:8/9/2005; Hora:09:32:49; Pág:1
Órgão emissor:GM/DIAP

Espécie: OFíCIO

Número Protocolo: 08001.002367/2004-00

Assunto: INSCRIÇAO PROGRAMA ASSIST. MEDICO HOSPITALAR

Interessados:
CARLOS RENAN KURTZ
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - PRESIDENTE - TRT/RS

Resumo:
REFERE-SE A REQUERIMENTO DO BEL. QARLOS RENAN KURTZ, QUE NA CONDiÇÃO DE
ANISTIADO POLITICO, REQUER INSCRIÇAO NO PROGRAMA DEASSISTENCIA MEDICO
HOSPITALR MANTIDO PELO TRT.

Referência:

Anexos:
~JUNTAR OF. N° 372 DE 26/08/05 - DENIS MARCELO DE LIMA ~OLARINHO - TRT/4a REGIÃO/

JUNTAR OF. N° 5 DE 10/01/05 - JAIRO JORGE - MIN. EDUCAÇAO (GUIA 37)

Situação: Resolvido

Data: 26/03/2004
Tramitação

Destino: GAB/CHEFIA Destinatário:

Data: 15/04/2004 Destino: CA/PROTOCOLO Destinatário:

• Data: 16/04/2004 Destino: CAlGAB Destinatário: ROSANA
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Of. DGCA nO 372/2005 Porto Alegre, 26 de agosto de 2005.

Senhor Ministro:

Dirijo-me a Vossa Excelência para, reiterando
os termos do ofício DGCA nO 163/2004, de 18.3.2004, cópia anexa,
informar-lhe que o Bel. Carlos Renan Kurtz protocolou novo
requerimento, postulando a inscrição no Programa de Assistência
Médico-Hospitalar mantido por este Tribunal.

Destaco que o mencionado Bacharel foi
declarado anistiado político, mediante a Portaria nO 1.178, de 18 de
agosto de 2003, desse Ministério, que lhe concedeu reparação
económica, de caráter indeniza tório, em prestação mensal
permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz
do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.

Assim, considerando o disposto no artigo 10
da Lei nO 10.559/2002, submeto à apreciação de Vossa Excelência
cópia do citado requerimento, bem como das peças que constituem o
expediente formado nesta Corte.

• Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

LIMA MOLARINHO,
Vice- Presidef'U:l.!~'5:r("exercícioda Presidência.

ExcelentíssimoSenhor
MÁRCIO THOMAZ BASTOS,
Digníssimo Ministro de Estado da Justiça.
BRASÍLIA - DF
albkJoficio.ministrodajustiça
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Of. DGCA nO 163/2004 Porto Alegre, 18 de março de 2004.

Senhor Ministro:

Dirijo-me a Vossa Excelência para informar
lhe que em 26 de janeiro do corrente ano, o Bel. Carlos Renan Kurtz
protocolou requerimento, postulando a inscrição no Programa de
Assistência Médico-Hospitalar mantido por este Tribunal.

Destaco que o mencionado Bacharel foi
declarado anistiado político, mediante a Portaria nO 1.178, de 18 de
agosto de 2003, desse Ministério,' que lhe concedeu reparação
econômica, de caráter indenizatário, em prestação mensal
permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz
do Trabalho do Tribunal Regiqnal do Trabalho da 4a Região.

Assim, considerando o disposto no artigo 10
da Lei nO 10.559/2002, submeto à apreciação de Vossa Excelência
cópia do citado requerimento, bem como das peças que constituem o
expediente formado nesta Corte.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de elevado apreço e distinta. consideração.
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FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
Presidente.

ExcelentíssimoSenhor
MÁRCIO THOMAZ BASTOS,
Digníssimo Ministro de Estado da Justiça.
BRASÍLIA - DF
sdplor.min.jusl.
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De ordem do Exmo. Presidente, à Direção-Geral de
Coordenação Administrativa.
Porto Alegr~ /0 t /2004. .

~~.-~~Carla Jose vila Caumo
Secretária-Ge da Presidên~ia.
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o Alegre, 21 de janeiro de 2004

Porto Alegre

Senhor Presidente,

Carlos Renan Kurtz, brasileiro, advogado, residente nesta Capital, vem

a presença de V.Ex.a dizer e requerer o que segue:

Através da portaria n" 1178 do Ministério da Justiça, publicado no D.O. da União de

20/08/2003, o requerente na condição de Anistiado Político teve reconhecido o direito de

receber prestação mensal permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de Juiz

do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região ( doc. 01, em anexo) na conformidade da lei

10.559 de 2002 ( doe. 02 );

Desde novembro do ano próximo passado o requerente vem recebendo seus proventos pelo

Ministério do Planejamento ( em anexo contra-cheque, doe. 03 );

o artigo 14 da Lei 10.559, diz que" ao anistiado político são assegurados os benefícios

indiretos mantidos pelas empresas ou órgãos da Administração Pública a que estavam

vinculados quando foram punidos, ou pelas entidades instituídas por umas ou por outros,

inclusive planos de seguros, de assistência Médica, Odontológica e Hospitalar, bem como de

frnanciamento habitacional";

Com base neste dispositivo o requerente almeja poder usufruir dos

benefícios do Plano de Saúde a que fazem juz os Juízes e Servidores vinculados ao TRT da 4a

região.





Isto posto, vem respeitosamente, requerer a V.Exa. se digne

providências:

1- Se efetivamente o requerente pode ingressar como beneficiário do mencionado plano
de saúde;

2- Caso seu pleito seja deferido, o setor competente, estude a forma de operacionalizar o

pagamento das mensalidades do aludido plano, já que o postulante, diferentemente de

Juízes e Servidores do TRT recebe seu contra-cheque - até o presente momento - pelo
Ministério do Planejamento.

Atenciosamente,

E.D.
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Edição Número 160 de 20/08/2003
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Ministério da Justiça
Gabinete doMinistro

PORTARIAN o 1.178, DE 18 DE AGOSTf; DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fu ~lJ-"

no artigo 10 da Lei n.O 10.559, de 20)2, publicada no Diário Oficial de 14
novembro de 2002 e considerando o resutado do julgamento proferido pela Primeira
Câmara da Comissão de Anistia, na sessãi realizada no dia 10 de abril de 2003, no
Requerimento de Anistia n.? 2002.01.06523, resolve:

Declarar CARLOS RENAN KURTZ anstiado político, concedendo-lhe reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal permanente e continuada
no valor correspondente ao cargo de Juiz dJ Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho
da 4a Região, no valor de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais), teto
estabelecido no art. 37, inciso XI, e §. 90 da Constituição Federal, com efeitos
retroativos a partir de 12.04.1997 até a data do julgamento em 10.04.2003,
perfazendo um total retroativo de R$ 914.992,00 (novecentos e quatorze mil,
novecentos e noventa e dois reais), nos termos dos artigos 10, incisos I, II e 7° da Lei
n.? 10.559, de 2002.

r",ÁRCIOTHOMAZ BASTOS

http://WVvw.in.gov.brlmaterias/xmildo/secao I1589932.xml 23/08/2003





(\

0\
(

Ll0559

LE1_NºiQ..5_5_9_J1E 13 DE NOVEMBRQJ1E 2002,

Regulamenta o art. 8Q do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nO65, de 2002, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os
efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda constitucional nO
32, de 2001, promulgo a seguinte lei:

CAPíTULO I

DO REGIMEDOANISTIADO POlÍTICO

Art. 1° O Regime do Anistiado Políticocompreende os seguintes direitos:

I - declaração da condição de anistiado político;

II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal,
permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições
estabelecidas no caput e nos §§_1o_e.50..do_ar:t..__80 do Ato das Disposições Constitucionais Iransltórias;

III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao
afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição,
por motivo exclusivamente politico, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições
previdenciárias;

IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa de estudo, a partir
do período letivo interrompido, para o punido na condição de estudante, em escola pública, ou registro do
respectivo diploma para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este
não tenha correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso
em instituição de reconhecido prestígio internacional; e

V - reintegração dos servidores públicoscivis e dos empregados públicos punidos, por interrupção de
atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço
público e em atividades essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político.

Parágrafo único, Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados com base
na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os
motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em seus cargos.

CAPíTULO II

DA DECLARAÇÃO DA CONDiÇÃO DE ANISTIADO POliTICO

Art. 2° São declarados anistiados políticosaqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5
de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:

I - atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena abrangência do
termo;

II - punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades
profissionais, impondo-se mudanças de local de residência;

III - punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou inerentes às suas
carreiras administrativas;

https://w\V\v.presiclenciá(Jai'ej:JUoJ.icC1,-gGV .br/ccivii 03!LEIS/2002íLJ Ü~S9J·lttr.'.':.··.i;....<,:i :':1l0/09/200T.. , '.,.- " '.
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IV - compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada, para~~'tÍr o c~~~tl-;e._f1_ ~
\ .

- V - impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência das ~Ó·tarias-7
Reservadas do Ministério da Aeronáutica nOS-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e n?S-285-GM5; %=-

VI - punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam,~
bem ~omo imp~~ido~ .de exercer atividades profissionais em. virtude =.pressões ostensivas 9tq_~,,,,'Õo e -1,~
expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representane .;_ ç,.
sindicais, nos termos do §_20_d_o_ar.L8°_do__Alo_das_Uis.p_o_slç.õ_e_s_CJ)_Q_s.lilu.clruJals_jj:a_nsilóJias;1: ' ,.~

- .'<-.
v,..""=~':

VII - punidos com fundamento em atas de exceção, institucionais ou complementares, ou sofrera :--/\..001':..,.... ... _1

punição disciplinar, sendo estudantes;

VIII - abrangidos pelo Decreto Legislativo n? 18, de 15 de dezembro de 1961, e pelo Decreto-Leí.n"
864, de 12 de setell1hLQ..d_e.J.9J)_9_;

IX - demitidos, sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de governo ou em
suas fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, exceto nos
Comandos militares no que se refere ao disposto no § 5° do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;

X - punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade;

XI - desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento de suas
atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, ou decorrentes de expedientes
oficiais sigilosos.

XII - punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados, ou, já na condição de
inativos, com perda de proventos, por atas de exceção, institucionais ou complementares, na plena
abrangência do termo;

XIII - compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, por força de atas
institucionais;

XIV - punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos Poderes Legislativo ou Executivo, em
todos os níveis de governo;

•
XV - na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de governo ou de

suas fundações, empresas públicas ou de economia mista ou sob controle estatal, punidos ou demitidos
por interrupção de atividades profissionais, em decorrência de decisão de trabalhadores;

XVI - sendo servidores públicos, punidos com demissão ou afastamento, e que não requereram
retorno ou reversão à atividade, no prazo que transcorreu de 28 de agosto de 1979 a 26 de dezembro do
mesmo ano, ou tiveram seu pedido indeferido, arquivado ou não conhecido e tampouco foram
considerados aposentados, transferidos para a reserva ou reformados;

XVII - impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público, nos Poderes Judiciário,
Legislativo ou Executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o concurso.

§ 1° No caso previsto no inciso XIII, o período de mandato exercido gratuitamente conta-se apenas
para efeito de aposentadoria no serviço público e de previdência social.

§ 2° Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou
dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político.

CAPITULO III

DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Art.3° A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1° desta Lei, nas condições
estabelecidas no caput do ar1.__80 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, correrá à conta do
Tesouro Nacional.
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§ 1° A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação econô_.ica . '-1'/
prestação mensal, permanente e continuada. .""" /"

''''s..~'''"\M~

§ 1° Para o cálculo do pagamento mencionado no caput deste artigo, considera-se como um ano o
período inferior a doze meses.

§2° Em nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$e 100.000,00 (cem mil reais).

Seção ll

Da Reparação Econômica emPrestação Mensal, Permanente e Continuada

Art. 5° A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos termos do art,
8° do Ato das Disposições Constitucionais Iransltórías. será assegurada aos anistiados políticos que
comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação
única.

Art. 6° O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o
anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria direito, obedecidos
os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao
oficialato, independentemente de requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades
dos regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se os
seus paradigmas.

§ 1° O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será estabelecido conforme os
elementos de prova oferecidos pelo requerente, informações de órgãos oficiais, bem como de fundações,
empresas públicas ou privadas, ou empresas mistas sob controle estatal, ordens, sindicatos ou conselhos
profissionais a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição, podendo ser arbitrado até
mesmo com base em'pesquisa de mercado.

§2° Para o cálculo do valor da prestação de que trata este artigo serão considerados os direitos e
vantagens incorporados à situação jurídica da categoria profissional a que pertencia o anistiado político,
observado o disposto no § 4° deste artigo.

§ 3° As promoções asseguradas ao anistiado político independerão de seu tempo de admissão ou
incorporação de seu posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividades
previstos nas leis e regulamentos vigentes, vedada a exigência de satisfação das condições incompatíveis
com a situação pessoal do beneficiário.

§4° Para os efeitos desta Lei, considera-se paradigma a situação funcional de maior freqüência
constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo
posicionamento no cargo, emprego ou posto quando da punição.

§ 5° Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até dois anos a contar da entrada em
vigor desta Lei, será revisto, pelo órgão competente, no prazo de até seis meses a contar da data do
requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão excepcional, relativa ao anistiado político, que tenha
sido reduzido ou cancelado em virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas
ou de serviço do Instituto Nacional do SeouroSocial - INSS, respeitado o disposto no art. 7° desta Lei.
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§ 6° Os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos fina G~;'~~~'~~~artirJ~f '-;'.;1
outubro de 1988, considerando-se para início da retroatividade e da prescrição qüinqüenal a data~tlo"".?
protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia, de acordo com os ar.ts.....10 e 1° do De.creJ.Q.__o°
.2Q.9j__Q.._de_6_Qe..j.aoelLo....da.19.32.

Art. 7° O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao
mínimo nem superior ao do teta estabelecido no ar:L37,Jn.cis.o__Xl, e §..90.da.Constítuíçâo.

§ 1° Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remunerado por mais devAa-----,l'-o::r:r-';
atividade laboral, não eventual, o valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual à so ~O$"""''''
das remunerações a que tinha direito, até o limite estabelecido no caput deste artigo, obedecidas as
regras constitucionais de não-acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos.

§ 2° Para o cálculo da prestação mensal de que trata este artigo, serão asseguradas, na inatividade,
na aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito
se estivesse em serviço ativo.

Art. 8° O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e continuada, será feito quando
ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço
ativo, observadas as disposições do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 9° Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de
assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas
responsabilidades estatutárias.

Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda.

CAPíTULO IV

DAS COMPETÊNCIASADMINISTRATIVAS

Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados
nesta lei.

Art. 11. Todos os processos de anistia política, deferidos ou não, inclusive os que estão arquivados,
bem como os respectivos atos informatizados que se encontram em outros Ministérios, ou em outros
órgãos da Administração Pública direta ou indireta, serão transferidos para o Ministério da Justiça, no
prazo de noventa dias contados da publicação desta Lei.

Parágrafo único. O anistiado político ou seu dependente poderá solicitar, a qualquer tempo, a revisão
do valor da correspondente prestação mensal, permanente e continuada, toda vez que esta não esteja de
acordo com os arts. 6°, 7°, 8° e 9° desta lei. .

Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a finalidade de
examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta lei e assessorar o respectivo Ministro de Estado em
suas decisões.

§ 1° Os membros da Comissão de Anistia serão designados mediante portaria do Ministro de Estado
da Justiça e dela participarão, entre outros, um representante do Ministério da Defesa, indicado pelo
respectivo Ministro de Estado, e um representante dos anistiados.

§ 2° O representante dos anistiados será designado conforme procedimento estabelecido pelo
Ministro de Estado da Justiça e segundo indicação das respectivas associações.

§ 3° Para os fins desta Lei, a Comissão de Anistia poderá realizar diligências, requerer informações e
documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos com o objetivo de instruir os processos e
requerimentos, bem como arbitrar, com base nas provas obtidas, o valor das indenizações previstas nos
arts. 4° e 5° nos casos que não for possível identificar o tempo exato de punição do interessado.

§ 4° As requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de
anistia política serão obriqatoriarnente cumpridas no prazo de sessenta dias. por todos os óroãos da
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CAPiTULO V

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14. Ao anistiado político são também assegurados os benefícios indiretos mantidos pelas
empresas ou órgãos da Administração Pública a que estavam vinculados quando foram punidos, ou pelas
entidades instituídas por umas ou por outros, inclusive planos de seguro, de assistência médica,
odontológica e hospitalar, bem como de financiamento habitacional.

Art. 15. A empresa, fundação ou autarquia poderá, mediante converuo com a Fazenda Pública,
encarregar-se do pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, relativamente a seus ex
empregados, anistiados políticos, bem como a seus eventuais dependentes.

Art. 16. Os direitos expressos nesta lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou
constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o
mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável.

Art. 17. Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de
anistiado político ou os benefícios e direitos assegurados por esta lei será o ato respectivo tornado nulo
pelo Ministro de Estado da Justiça, em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de
defesa, ficando ao favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional pelas verbas que houver
recebido indevidamente, sem prejuízo de outras sanções de caráter administrativo .epenal.

Art. 18. Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar, com referência às
anistias concedidas a civis, mediante comunicação do Ministério da Justiça, no prazo de sessenta dias a
contar dessa comunicação, o pagamento das reparações econõmicas, desde que atendida a ressalva do
§4° do art. 12 desta lei.

• Parágrafo único. Tratando-se de anistias concedidas aos militares, as reintegrações e promoções,
bem como as reparações econõmicas, reconhecidas pela Comissão, serão efetuadas pelo Ministério da
Defesa, no prazo de sessenta dias após a comunicação do Ministério da Justiça, à exceção dos casos
especificados no art. 2°, inciso V, desta lei.

Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos,
que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como por empresas, mediante
convênio com o referido instituto, será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo
regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta lei, obedecido o que determina
o art. 11.

Parágrafo único. Os recursos necessanos ao pagamento das reparações econorrucas de caráter
indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão determinados pelo Ministério da
Justiça, com destinação específica para civis (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e
militares (Ministério da Defesa).

Art. 20. Ao declarado anistiado que se encontre em litígio judicial visando à obtenção dos benefícios
ou indenização estabelecidos pelo ad._8°_dl)_Ato_d.as._Qj.sp_o_slç_õ_es_C_onslLtu.cloOOs_IransltóLias.é facultado
celebrar transação a ser homologada no juízo competente.

Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, a Advocacia-Geral da União e
as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar
transacão nos processos movidos contra a União ou suas entidades.

,". https:iiwv/,!y.:preslde.ríóádúe}Jublica.'g.ov.br/ccivil_.03/LEISI20G2/LIOS.59:h'tm·:~"\\.. ··,·;'://;:.:·,:LQ/09i2P03:··,·:··t:·'; ::!!!





Senador RAMEZ TEBET
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

LI0559

Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002; 1810 da Independência e 1140da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2002

•
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

ExpedienteTRT4a MAn.o006989/2004
Interessado:CARLOSRENANKURTZ
Assunto: Inclusãono PlanodeSaúde

SPNSRH

Senhor Diretor:

Trata-se de expediente administrativo em que Carlos Renan Kurtz,
advogado, vem requerer que seja verificada a possibilidade de sua inclusão como
beneficiário no plano de saúde que este Tribunal oferece aos seus magistrados e
servidores.

Aduz o requerente que através da Portaria n? 1.178, de
18/08/2003, do Ministério da Justiça, fl.04, na condição de Anistiado Político, teve
reconhecido o direito de receber prestação mensal permanente e continuada no
valor correspondente ao cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região na conformidade da Lei n? 10.559/2002.

Alega ainda que desde novembro do ano próximo passado vem
recebendo seus proventos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
fI. 11.

Destaca que o artigo 14 da lei 10.559/2002, fls. 05/10, assegura
ao anistiado político os benefícios indiretos mantidos pelas empresas ou órgãos
da Administração pública que estavam vinculados quando foram punidos, ou pelas
entidades instituídas por umas ou por outros, inclusive planos de seguros, de
assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como de financiamento
habitacional.

Preliminarmente, informamos que este Regional, quanto à
assistência à saúde, mantém um contrato de prestação de serviço de assistência
médico-hospitalar e ambulatorial, onde a empresa contratada é a UNIMED/RS -
Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda., empresa, essa,
devidamente cadastrada na Agência Nacional de Saúde.

Cumpre salientar que a Portaria TRT 4a MA n.? 3.102, de
13/09/99, que instituiu o Programa de Assistência Médico-Hospitalar no âmbito
desta Corte, dispõe, em seu art. 5°, acerca da inscrição no programa:

Art. 5°. A inscrição no presente Programa, tanto do
beneficiário-titular quanto do beneficiário-dependente, ficará
condicionadaa requerimento do primeiro (modelo anexo ), com a
concordânciaexpressaquantoaos descontospertinentese instituidos
nesta Portaria,cabendo ao TRT da 43 Região a responsabilidade
do desconto em folha do valor cobrado pela UNIMED e seu
repasse àquela empresa.(grifo nosso)

GRÁFICA TRT4aR - CÓD. 041



,~
. '"::!



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Da análise do referido artigo depreende-se que o procedimento de
cobrança do benefício em tela se opera via folha de pagamento, ou seja, deve
haver vínculo entre o beneficiário e este TRT, a fim de perfectibilizar a
operacionalização do referido Programa.

Sendo assim, sugerimos, primeiramente, o encaminhamento do
presente expediente ao Serviço de Orçamento e Finanças para que seja analisada
a viabilidade de tal procedimento. ~~~deA~·.

< ~? - "~.9~

No entanto, à consideração superior. lr IJC} ) ....'i
{Crb.c::>Z -12-z~

Em 05/02/2004. \.ç~

GRÁFICA TRT4'R • CÓD. 041





PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

Expediente TRT 4a MA n.?006989/2004
Interessado: CARLOS RENAN KURTZ
Assunto: Inclusão no Plano de Saúde

SRH/DGCA

Senhor Diretor-Geral:

Ratificando o informado pela Seção de Programas Assistenciais

às fls. 12/13 , submeto o presente expediente à consideração de V. Sa., propondo

o seu encaminhamento ao SOF.

Em 05/02/04.

R

(

I.

De acordo.
Ao SOF para examinar.
Em 05.02.2004.

GRÁFICA TRT4'R - CÓD.041
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Senhor Diretor-Substituto:

Expediente TRT 4a MA n?6.989/04
Interessado: Carlos Renan Kurtz
Assunto: Inclusão no Plano de Saúde
SOF
ÀSA

Respondendo à questão suscitada pelo Sr. Assistente
Chefe da Seção de Programas Assistenciais, fls. 12/13, informamos que é
possível que este Tribunal efetue o repasse da mensalidade do Plano de
Saúde de servidores ou rnaqistrados afastados da Folha de Pagamento à
entidade mantenedora.

Para tanto, poderia ser observada a seguinte rotina:

a) cadastramento do Sr. Carlos Renan Kurtz no sistema
informatizado do Serviço de Orçamento e Finanças e da Secretaria de
Recursos Humanos, com a inclusão dos dados pessoais, tais como endereço,
CPF, data de nascimento, etc, necessários para enquadramento na faixa de
desconto do Plano Unimed;

b) apuração do valor devido: mensalmente a Unimed
encaminha à Seção de Benefícios o relatório de crítica, contendo o valor da
mensalidade e das consultas, do titular e dos dependentes;

c) depósito do valor devido em conta corrente do Tribunal,
até o dia 15 de cada mês, mediante depósito identificado, viabilizando a
transferência à Unimed juntamente com as mensalidades dos demais
beneficiários.

Para obtenção do Banco, Agência, conta e nOdo depósito
identificado, que valerá para todos os depósitos mensais, o interessado deverá
entrar em contato com o Serviço de Orçamento e Finanças, telefone (51) 3233-
3311 ramal 2187, com Tatiana ou Roberto Mor.

Procedimento semelhante já foi adotado nesta Corte em
relação ao Sr. Leonardo Gomes de Freitas Torres, fI. 16.

Era o que havia a informar, s.m.j.

Em 9 de fevereiro de 2004.

~
César Augusto Collatto

Diretor-Substituto do Serviço de Orçamento e Finanças

Unimed_Afaslados_Kurtz.doc

s'Â.
1f,)R;

....,Â- ~.q.c. ..A..
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DOTRABALHO DA 4a REGIÃO

Expediente TRT 4a MAnO6.989/2004
Interessado: Carlos RenanKurtz
Assunto: Inclusão no plano de saúde

DGCA.
Senhor Presidente:

Examina-se no presente expediente, pretensão do Bel.
Carlos Renan Kurtz (fls. 02/03), na qual postula a inclusão como beneficiário no
plano de saúde oferecido por este Tribunal, requerendo, em suma, o que segue:1
- Se efetivamente pode ingressar como beneficiário do mencionado plano de
saúde/ 2 - Caso seu pleito seja deferido/ o setor competente/ estude a forma de
operacionalizar o pagamento das mensalidades do aludido plano/ já que o
postulante/ diferentemente de Juízes e Servidores do TRT recebe seu contra
cheque - até o presente momento - pelo Ministério do Planejamento.

Manifesta-se, inicialmente, o Assistente-Chefe da Seção de
Programas Assistenciais, nas fls. 12/13, mencionando, em síntese, logo após
relatar o pedido, que este Tribunal, quanto à assistência à saúde, mantém um
contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar e ambulatorial,
em que a empresa contratada é a UNIMED/RS - Federação das Cooperativas
Médicasdo Rio Grande do Sul Ltda. Transcreve o preceito do artigo 5° da Portaria
nO 3.102/99, que instituiu o Programa de Assistência Médico-Hospitalar nesta
Corte, destacando o seguinte ponto: cabendo ao TRT da 4a Região a
responsabilidade do desconto em folha do valor cobmdo, pela UNIMED e seu
repasse àquela empresa. Finaliza, afirmando que o procedimento de cobrança do
benefício se opera via folha de pagamento, entendendo que deve haver vínculo
entre o beneficiário e este TRT, a fim de perfectibilizar a operacionalização do
referido programa.

Na seqüência, pronuncia-se o Diretor Substituto do Serviço
de Orçamento e Finanças,esclarecendo que é possível que este Tribunal efetue o
repasse da mensalidade do Plano de Saúde de servidores ou magistrados
afastados da folha de pagamento à entidade mantenedora. Relaciona, logo após, a
rotina a ser observada para a efetivação desses procedimentos. Aponta, por fim, a
necessidade de que o interessado mantenha contato com o SOF para obtenção
dos dados relativos ao banco, agência, conta e nO do depósito identificado,
indicando que procedimento semelhante já foi adotado em relação ao servidor
Leonardo Gomes de FreitasTorres.

A seguir, o Diretor Substituto da Secretaria Administrativa
encaminha o expediente a esta DGCA.

Com efeito, constata-se que o requerente, pela condição de
anistiado político, teve reconhecido o direito de receber prestação mensal
permanente e continuada no valor correspondente ao cargo de juiz do Tribunal
Regional do Trabalho, conforme se vê pela Portaria nO 1.178, de 17.8.2003,
publicada no DOUde 20.8.2003 (fi. 04).

GRÁFICA TRT4'R - CÓD. 041
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ExpedienteTRT 4a MAnO6.989/2004
Interessado: Carlos RenanKurtz
Assunto: Inclusão no plano de saúde
------------------------- -------------------------------------------------------------------------------~----
DGCA.

Ante o exposto, considerando a informação prestada pelo
SOF, que assegura a possibilidade de operacionalizar os procedimentos de
recebimento e repasse à UNIMED/RS dos valores correspondentes ao plano de
saúde que o requerente vier a contratar com essa empresa, submeto o presente
expediente à elevada apreciação a Vossa Excelência, propondo seja deferido o
pedido, com a observação de que o requerente, no seu pedido de inscrição no
referido plano, se comprometa a efetuar pósitos correspondentes,
mensalmente, na data a ser aprazada.

Em 16.02.2004.

REN
Diretor-Gera

GP.

• Preliminarmente, encaminhe-se à AssessoriaJurídica para
emitir parecer.

Data supra.
~ v ,

I/--'~.~~
FABIANODECASTILHOSBERTOLUCI,

Presidente.

sdp/Exp.6. 989.0<1.planosaúde

GRÁFICA TRT 4aR - CÓD. 043
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Assunto: Inclusão no Plano de Saúde

Almejando beneficiar-se do Plano de Saúde a
que fazem jus magistrados e servidores deste Tribunal, o Sr.
Carlos Renan Kurtz requer, caso efetivamente possa do
mesmo ser beneficiário, seja determinado ao setor competente
a elaboração de estudo sobre a forma de operacionalização do
pagamento das mensalidades devidas, tendo em vista que
percebe seu contra-cheque pelo Ministério do Planejamento
(fls. 02-3). A Seção de Programas Assistenciais deste Tribunal
encaminha o expediente ao Serviço de Orçamento e Finanças
(SOF) para que seja analisada a viabilidade da cobrança das
mensalidades decorrentes da inscrição do requerente no
Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT da 4a
Região (fls. 12-3). O SOF responde afirmativamente ao
questionado, indicando as rotinas a serem observadas (fls. 15-
6). A Direção-Geral de Coordenação Administrativa assinala
que o requerente, na condição de anistiado político, teve
reconhecido o direito de perceber prestação mensal e
continuada no valor correspondente ao vencimento atribuído
ao cargo de Juiz do TRT, nos termos da Portaria n? 1.178, de
17-8-2003, razão pela qual propõe o deferimento do pedido
(fI. 18).

A Portaria n° 1.178, de 18 de agosto de
2003, juntada na fI. 04, materializa declaração do Exrn" Sr.
Ministro de Estado da Justiça no sentido de que o requerente,
Sr. Carlos Renan Kurtz, é anistiado político, nos termos dos
art igos 1o, incisos I e II, e 7o, da Lei n° 1O.559, de 13 de
novembro de 2002, conforme julgamento proferido pela
Primeira Câmara da Comissão de Anistia, na sessão realizada
no dia 10 de abril de 2003. ( ...•~_.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
ASSESSORIA JURíDICA

Referida normatização igualmente assegura,
ao anistiado político, os benefícios indiretos mantidos pelos
órgãos da Administração Pública a que estavam vinculados
quando foram punidos (artigo 14). No caso, como se vê dos
termos da mencionada Portaria, foi assegurada ao requerente
prestação mensal permanente e continuada no valor
correspondente ao cargo de juiz do Trabalho do TRT da 4a

Região, pelo que resta afirmada a necessária vinculação com
este Órgão .

S. m. j., o requerente é titular do direito à
inscrição no Programa de Assistência Médico-Hospitalar
mantido pelo TRT, tendo o SOF já dissipado qualquer dúvida
porventura existente sobre a possibilidade de
operacionalização dos descontos decorrentes da sobredita
inscrição.

Esclareço que este Tribunal mantém, desde
10 de setembro de 1999, contrato de prestação de serviço de
assistência médico-hospitalar com a empresa UNIMED/RS -
FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO
GRANDE DO SUL LTOA. (contrato TRT n? 34/99), cuja
vigência, mediante termos aditivos, foi sucessivamente
prorrogada até 31 de outubro p. v. (cópias reprográficas em
anexo) .

Dispõe a cláusula nona do ajuste em questão,
verbís:

Serão considerados beneficiários do
objeto do presente Contrato, os
magistrados, servidores e juízes
classistas, ativos e inativos,
respectivos dependentes e
pensionistas do Tribunal Regional do
Trabalho da 4a Região.

2
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
ASSESSORIA JURíDICA ---

Nada obstante, na forma do artigo a Lei
n° 10.559, de 2002, é da competência privativa do Ministro
de Estado da Justiça a decisão sobre os requerimentos
fundados naquele diploma legal, caso do presente expediente,
cujo pedido foi formulado, reitere-se, com supedâneo em seu
artigo 14.

Com efeito, a administração dos recursos
necessanos ao pagamento das reparações econorrucas
decorrentes da declaração da condição de anistiado político de
que cogita a Lei n° 10.559, de 2002, bem assim dos seus
consectários, concedidos a civis, como na hipótese, compete
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mediante
determinação do Ministério da Justiça (artigos 18, caput; 19,
parágrafo único).

Esclareço que a cláusula 24 do referido
contrato n° 34/99 fixa que As despesas oriundas do presente
Contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados ao CONTRATANTE, sendo que, na situação
vertente, o reconhecimento operado pela Câmara da Comissão
de Anistia não gera qualquer ônus para este Órgão Gestor.

Nessas circunstâncias, opino no sentido de
que seja oficiado o Exrn? Sr. Ministro de Estado da Justiça,
dando-se-lhe ciência. mediante a extração de cópias
reprográficas, do quanto se contém nestes autos.

É o parecer.
p, re, 9 de março de 2004.

~!o "Assis Bergman
ASs 'fsoria Jurídica

3
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CONTRATO TRT N° 34/99

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E
AMBULATORIAL, QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
4a REGIÃO E A EMPRESA UNIMED/RS -
FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.

Pelo presente Instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 4a REGIÃO, inscrito no C.G.C.M.F. sob o n°. 02.520.619/0001-52, com sede na
Av. Praia de Belas, n° 1.100, Porto Alegre, RS, neste ato representado pelo Exrn". Sr.
Juiz Presidente Dr. Flavio Portinho Sirangelo, doravante denominado CONTRATANTE
e, de outro lado a empresa UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA, inscrita no C.G.C.M-F. sob o n°
87.158.507/0001-56, com sede na rua Santa Terezinha, n° 340, em Porto Alegre/RS,
neste ato representada por seu Presidente, Dr. Nilson Luiz May, CIC nO
007.528.190/20, CRMRS nO2.883 e pelo Diretor Superintendente, Dr. Belmir Bruno
Barison, CIC n? 002.392.320/20, CRMRS nO 3.371, doravante denominada
CONTRATADA, ajustam entre si, este Contrato, na forma constante no Processo
Administrativo n° 00980/99, de acordo com as normas estabelecidas pelas Leis nOs.
8.666/93, ·8.883/94, 9.684/98 e 9.656/98 e legislação complementar, vigente e
pertinente à matéria, o qual reger-se-á pelas Cláusulas e Condições adiante
discriminadas.

·DOOBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela
CONTRATADA, do serviço de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, incluindo
exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, em nível T
nacional, junto a profissionais devidamente habilitados, em estabelecimentos próprios,
contratados ou credenciados pela CONTRATADA, a preço "per capita" previamente
determinado, no regime de contratação coletiva, por adesão.

Parágrafo Único. O serviço objeto do presente contrato abrange as seguintes
coberturas:
I.
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JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

III. atendimentos caracterizados como de urgência e emergência;
IV.exames de rotina: análises clínicas, anatomopatológicos,
colposcópicos, radiologia, testes audiométricos, ecografias, mamogra
eletrocardiograma simples, eletroencefalograma simples e medicina nuclear.
V. internações hospitalares, em clínicas básicas, especializadas e em centros de
terapia intensiva, ou similar, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
.incluindo procedimentos obstétricos e berçário, em acomodações semi-privativa e
privativa;
VI. tratamento cirúrgico geral, de qualquer natureza, incluindo cirurgias odontológicas
buco-maxilo-facial que necessitem de ambiente hospitalar;
VII. atendimento às emergências psiquiátricas, bem como cobertura a psicoterapia de
crise, com duração máxima de 12 semanas, tendo início logo após o atendimento de
emergência e sendo limitada a 12 sessões por ano de contrato, não cumulativas;
VIII. internações psiquiátricas, pelo período de até 30 dias para transtornos
psiquiátricos em situações de crise e até 15 dias para quadros de intoxicação ou
abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência química que
necessitem de hospitalização, por ano de contrato, incluindo ainda cobertura para
todos os atendimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos psiquiátricos;
IX. exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e
elucidação diagnóstica, incluindo, no mínimo: tomografias computadorizadas,
ecocardiograma uni e bidimensional com doppler, cintilografia, densitometria óssea e
endoscopias;
X. exames e tratamentos especializados: ressonância magnética, angiografias,
aortografias, arteriografias e neuro-radiologia;
XI. procedimentos diagnóstico e terapêuticos em hemodinâmica;
XII. exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;
XIII. fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, oxigênio, nutrição
parenteral e enteral, transfusões e demais materiais utilizados, conforme prescrição
do médico assistente, ministrados durante o período de internação hospitalar;
XIV.toda e qualquer taxa, incluihdo despesas com sala de cirurgia, eventos
obstétricos; unidade de tratamento intensivo, honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação, bem como remoção de paciente, comprovadamente
necessária, para outro estabelecimento hospitalar, emterritório brasileiro;
XV. despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos.
XVI. transplantes de rim e córnea, bem como as despesas necessárias à realização
do transplante, incluindo: as despesas assistenciais com doadores vivos, os
medicamentos utilizados durante a .internação, o acompanhamento clínico no pós
operatório imediato e tardio (exceto medicação de manutenção) e as despesas com
captação, transporte e preservação dos órqãos na forma de ressarcimento ao SUS;
XVII. ernbolizações e radiologia intervencionista;
XVIII. foniatria, fisiatria e fisioterapia;
XIX. hemodiálise e diálise peritonial - CAPD;
XX. hemoterapia, quimioterapia e radioterapia;
XXI. doenças pré-existentes;

r
XXII. procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto;
XXIII.assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo de beneficiário, durante os----....primeiros 30 (trinta) dias após o parto; ~\'N\ED
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XXIV. inscrição assegurada (como dependente) ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo de beneficiário, no plano objeto da presente licitação, isento de cumprimento
dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30/;7',,"'t
(trinta) dias do nascimento ou da adoção. • c ''''.~

CLÁusuLA SEGUNDA. O CONTRATANTE adotará os planos semi-privativo e
privativo, com cc-participação do beneficiário nas consultas médicas, conforme opção
a ser manifestada quando da inclusão no respectivo plano.

Parágrafo único. Os beneficiários poderão optar por módulos ou planos
adicionais oferecidos pela CONTRATADA, pagando individualmente a diferença,
mediante desconto em folha, previamente autorizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. O único ônus que o beneficiário arcará, quando da utilização
do serviço objeto do presente Contrato, junto aos profissionais e estabelecimentos
próprios, contratados ou credenciados pela CONTRATADA, além da mensalidade
prevista na Cláusula Treze, ou Quatorze, conforme o caso, será a co-participação nas
consultas médicas prevista na Cláusula Quinze, a qual será descontada em folha de
pagamento, exceto na hipótese prevista na Cláusula Quinta deste Instrumento.

Parágrafo único. É parte integrante deste Instrumento a relação (anexa ao
processo) de profissionais e estabelecimentos próprios, contratados ou credenciados
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA. Em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização de. serviços próprios, contratados ou credenciados pela
CONTRATADA, o beneficiário terá o direito de ressarcir-se das despesas efetuadas,
no limite do que a CONTRATADA arcaria por idêntico atendimento, de acordo com a
relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados no plano contratado,
pagáveis no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega à CONTRATADA do
requerimento, bem como da documentação adequada. .

e.
CLÁUSULA QUINTA. Os beneficiários, quando se utilizarem do serviço objeto do
presente contrato em localidades onde a contratada não possua profissionais e/ou
estabelecimentos próprios, contratados e/ou credenciados, deverão ser reembolsados
pela CONTRATADA, na forma prevista na Cláusula Quarta do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Todo e qualquer atendimento far-se-á somente mediante a
apresentação da carteira de identificação expedida pela CONTRATADA.

Parágrafo Único. A carteira a que se refere o "caput" desta Cláusula é
documento pessoal do beneficiário, intransferível a terceiros, não conferindo qualquer
outro direito do que aqueles estipulados contratualmente. TCLÁUSULA SÉTIMA. Caso o beneficiário opte por internação hospitalar em
acomodação superior àquela em que estiver inscrito, ficarão os médicos e os hospitais
autorizados a convencionar seus honorários e despesas hospitalares (de acordo com
suas próprias tabelas), livre e diretamente junto ao beneficiário, ficando a cargo
destes, o pagamento correspondente às respectivas diferenças.

CLÁUSULA OITAVA. A CONTRATADA não se responsabilizará, em
I alguma, pela cobertura ou prestação dos seguintes serviços:

1~a)lihmentos clínicos e cirúrgicos experi:entaiS;

GRÁFICATL.~Lo. 041e



'EM ..,....~.,.ii 'iI,''''{'O' i;.~~> r. I":}!. :_.. .J > v- • .. (I, 0°"": ;:j, o.i. ':" . ,0'\i I ~t! ,"r.: .... sr••:.?" _'-~....~ - ~



... PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

...
I '

b) procedimentos clínicos, cirúrgicos, órteses e próteses para fins estéticos;
c) inseminação artificial;
d) tratamentos de rejuvenescimento ou emagrecimento com finalidade estética;
e) fornecimento de medicamentos estrangeiros, ou que não estejam nacionalizados,
bem como todo e qualquer tipo de medicamento para tratamento domiciliar;
f) fornecimento de próteses, órteses e assessórios quando não ligado ao ato
cirúrgico;
g) procedimentos odontológicos;
h) medicina ocupacional e acidente de trabalho;
i) transplantes de órgãos, exceto rins e córneas;
j) atendimento domiciliar.

e· DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA. O prazo de vigência do presenteContrato é de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento.

DOS BENEFICIÁRIOS

CLÁUSULA DEZ. Serão considerados beneficiários do objeto do presente Contrato,
os magistrados, servidores e juízes classistas, ativos e inativos, respectivos
dependentes e pensionistas do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.

Parágrafo único. Serão considerados como dependentes dos magistrados,
servidores e juízes classistas, ativos e inativos, do CONTRATANTE, para fins de
prestação do serviço objeto deste Contrato:
a) o cônjuge;
b) o(a) companheiro(a) designado(a);
c) o ex-cônjuge que perceba pensão alimentícia;
d) o(a) filho(a);
e) o(a) enteado(a);
f) o menor sob guarda ou tutela;
g) o pai e a mãe;
h) o(a) neto(a), até 21 anos, que viva na companhia e a expensas do beneficiário
titular;
i) o(a) irmão/irmã, inválido(a) ou interditado(a) por alienação mental, sem economia
própria, que viva sob a dependência económica do beneficiário titular.

DAS CARÊNCIAS r
CLÁUSULA ONZE. Não haverá qualquer tipo de carência para os beneficiários
inscritos na data de assinatura do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro. Os beneficiários inscritos após a data de assinatura do
instrumento contratual cumprirão, no máximo, 30 (trinta) dias de carência para

1 qualquer evento, exceto em casos de urgência e ernerqência, onde a carência será de E
24 hori. ~\\'f\ D-9

~ /1 ~l"':JL~
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JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Parágrafo Segundo. O beneficiário que optar pela mudança para um plano
superior (ex: de plano semi-privativo para plano privativo), estará sujeito, somente para fins
de internação hospitalar no novo plano, ao cumprimento de, no máximo, 90 (noventa)
dias de carência.

Parágrafo Terceiro. As carências previstas nos parágrafos primeiro e segundo
serão contadas a partir da data da efetiva inclusão do beneficiário no plano ou da
mudança de plano, conforme o caso.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

DOS PREÇOS

CLÁUSULA TREZE. Os valores das mensalidades, por beneficiário, para as diversas
faixas etárias, no plano semi-prlvetivo, são os seguintes:
a) faixa etária "O a 17 anos" = R$ 45,32 (quarenta e cinco reais e trinta e dois
centavos);
b) faixa etária "18 a 29 anos" = R$ 58,92 (cinquenta e oito reais e noventa e dois
centavos);
c) faixa etária "30 a 39 anos" = R$ 72,52 (setenta e dois reais e cinquenta e dois
centavos);
d) faixa etária "40 a 49 anos" = R$ 86,11 (oitenta e seis reais e onze centavos);
e) faixa etária "50 a 59 anos" = R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco
centavos);
f) faixa etária "60 a 69 anos" = R$ 140,50 (cento e quarenta reais e cinquenta
centavos);
g) faixa etária "acima de 69 anos" = R$ 167,70 (cento e sessenta e sete reais e
setenta centavos).

CLÁUSULA QUATORZE. Os valores das mensalidades, por beneficiário, para as
diversas faixas etárias, no plano privativo, são os seguintes:
a) faixa etária "O a 17 anos" = R$ 75,19 (setenta e cinco reais e dezenove centavos);
b) faixa etária "18 a 29 anos" = R$ 97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco
centavos);
c) faixa etária "30 a 39 anos" = R$ 120,30 (cento e vinte reais e trinta centavos); r
d) faixa etária "40 a 49 anos" = R$ 142,86 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e
seis centavos);
e) faixa etária "50 a 59 anos" = R$ 172,94 (cento e setenta e dois reais e noventa e
quatro centavos);
f) faixa etária "60 a 69 anos" = R$ 233,09 (duzentos e trinta e três reais e nove
centavos);
g) faixa etária "acima de 69 anos" = R$ 278,20 (duzentos e setenta e oito reais e vinte
centavos). \I~~'1~ /Ii ?h{L~~L:~,
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JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

CLÁUSULA QUINZE. O valor da co-participação do beneficiário em de cada consulta
médica, independentemente do plano escolhido, é de R$ 10,00 (dez reais).

CLÁUSULA DEZESSEIS. O valor da taxa de inscrição (adesão) de cada beneficiário,
independentemente do plano escolhido, é de R$ 10,00 (dez reais).

DAS OBRIGAÇÕES

•
CLÁUSULA DEZESSETE. São obrigações do CONTRATANTE:
I - informar periodicamente à CONTRATADA, por escrito, qualquer
exclusão de beneficiário do plano de saúde objeto do presente Contrato;
II - comunicar à CONTRATADA, por escrito, os casos em que o beneficiário, por
qualquer motivo, perder o direito de atendimento, nas condições exigidas na forma
deste Instrumento;
III - recolher e devolver, quando possível, na ocasião da exclusão ou no caso de
rescisão contratual, as respectivas "carteiras de identificação", bem como qualquer
documento análogo fornecido pela contratada;
IV - comunicar à CONTRATADA, eventuais extravios de "carteira de identificação" de
beneficiário;
V - efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma ajustada neste instrumento;
VI - designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente
Contrato.

•
CLÁUSULA DEZOITO. São obrigações da CONTRATADA:
I - assegurar aos beneficiários regularmente cadastrados pelo CONTRATANTE,
assistência médico-hospitalar e ambulatorial, incluindo exames complementares e
serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, em hospitais, centros médicos e
consultórios, por profissionais devidamente habilitados, na forma ajustada neste
instrumento;
II - entregar para cada beneficiário titular, no mínimo, 1 (um) "guia médico" ou
equivalente, onde conste a relação (com endereço e telefone) dos médicos, hospitais,
centros médicos, clínicas, consultórios, laboratórios, institutos e outras entidades da
área de saúde e serviços auxiliares, próprios, contratados e/ou credenciados para
prestação do serviço objeto do presente contrato;
III - expedir "carteira de identificação" individualizada para cada beneficiário
cadastrado, a qual servirá para os efeitos de identificação e fruição do serviço objeto
do presente contrato; .
IV - responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, encargos sociais e obrigações de
ordem trabalhista, previdenciária e cível, decorrentes de sua atividade;
V - manter um gerente de atendimento credenciado junto ·ao CONTRATANTE, para
facilitar os entendimentos entre a este e a CONT'RATADA;
VI - manter permanentemente atualizado junto ao Setor de Cadastramento de
Fornecedores do TRT da 4a Região, durante toda vigência do contrato, todas as1~o;~es de habilitaçãoe qualificaçãoexigidasna Concorrêncian", 01/99.

6
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JUSTiÇA DOTRABALHO DA 4a REGIÃO

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ~~)

CLÁUSULA DEZENOVE. O pagamento das mensalidades será. rea ,;(;~ .,,_.,
mensalmente, através de crédito em conta corrente bancária até o dia 25 (vi e
cinco) de cada mês, após a entrega do documento fiscal (fatura) correspondente
prestação do serviço objeto do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro. A movimentação cadastral será encerrada nos dias 15
(quinze) e 30 (trinta) de cada mês e encaminhada pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA, para fins de elaboração da fatura a ser paga no mês subseqüente.

Parágrafo Segundo. A fatura correspondente à prestação do serviço deverá
ser entregue ao CONTRATANTE até o dia 5 (cinco) de cada mês.

CLÁUSULA VINTE. O pagamento das taxas de inscrição correspondentes a cada
beneficiário será realizado até o dia 25 (vinte e cinco) subsequente à assinatura deste
instrumento ou inclusão do respectivo beneficiário, conforme o caso.

. .
CLÁUSULA VINTE E UM. O pagamento dos valores referentes à cc-participação dos
beneficiários no pagamento de cada consulta médica será realizado mensalmente,
através de crédito em conta corrente bancária até o dia 25 (vinte e cinco) de cada
mês, após a entrega do documento fiscal correspondente.

CLÁUSULA VINTE E DOIS. Todos os atendimentos prestados aos beneficiários do
CONTRATANTE, que não estiverem expressamente previstos neste Contrato, ou por
ele forem expressamente afastados, serão ressarcidos pelos mesmos em cobrança
separada, desde que haja prévia autorização do CONTRATANTE.

Parágrafo Único. O pagamento do valor previsto no "caput" desta Cláusula
será efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, após a entrega do documento
fiscal correspondente.

• CLÁUSULA VINTE E TRÊS. Para todos os fins, considera-se a data do pagamento o
dia da emissão da ordem bancária .

DO CRÉDITO

CLÁUSULA VINTE E QUATRO. As despesas oriundas do presente Contrato correrão
à conta dos recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE para os
exercícios de 1999, 2000 e 200·1, Programa de Trabalho 02075042820040005,
Elemento 3490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica, e Nota de
Empenho n° 1999NE100173. .

DO REAJUSTAMENTO T
CLÁUSULA VINTE E CINCO. O reajustamento dos preços contratados dar-se-à a
cada período de 12 (doze) meses, contados desde a data limite para apresentação da
proposta.

Parágrafo Único. Na hipótese de legislação superveniente reduzir ou

1
afilmen r o prazo de suspensão de aplicação de reajuste aos contratos, de forma qu --\~-E-D-"

;:y~ ~P:. 7 :f/!.LlZ:1H;J
19 ~" )A0,,~

GRÁFICA TRT4'R· CÓD. 041 ~,,- . ,<,





-f-, ...
f~ - ..

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

CLÁUSULA VINTE E SETE. Na hipótese de inexecução do objeto deste contrato,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, ficará a contratada
sujeita ás seguintes sanções:
a) multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total mensal do contrato
(na ocasião), multiplicado pelo número de meses cujo serviço não será prestado;
b) suspensão, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com o Tribunal
Regional do Trabalho da 4a Região.

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

o mesmo fique inferior ou superior ao prazo estipulado no caput ·desta Cláusula,
adequar-se-á este instrumento para refletir tal circunstância.

••

CLÁUSULA VINTE E SEIS. Fica convencionado como índice de reajuste o IGP-di -
índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

Parágrafo Primeiro. O reajustamento será calculado mediante a aplicação da
variação acumulada do índice de reajuste sobre os preços praticados à época da
concessão do reajuste.

Parágrafo Segundo. A variação acumulada do índice de reajuste será aquela
verificada no período descrito na Cláusula Vinte e Cinco imediatamente anterior à data~
em que for devido o reajuste. H,,_.., ." '--:"':"""

''2: \.
l; j

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS -._ /___ o,

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

CLÁUSULA VINTE E OITO. Ficam fazendo parte do' presente Contrato,
independentemente de transcrição, o Edital da Concorrência n? 1/99, na íntegra, bem
como a proposta apresentada à CPLITRT pela CONTRATADA, nos termos em que
esta não for contrária ao referido Instrumento Convocatório.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA VINTE' E NOVE. Aplicam-se à execução deste Instrumento de Contrato
as Leis nOs. 8.666/93, 8.883/94, 9.684/98 e 9.656/98 e legislação complementar,
vigente e pertinente à matéria.

DAS DISPOSiÇÕES GERAS

TCLÁUSULA TRINTA. As alterações de quaisquer condições do presente Contrato
deverão sempre ser procedidas por meio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA TRINTA E UM. De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 61
da Lei n° 8.666/93, o CONTRATANTE providenciará a publicação deste Instrumento,
de forma resumida, no Diário Oficial da União. .

8
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JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

3
/'
ii'
/

CONTRATO TRT N° 34/99 - Ref. Concorrência nO1/99

CLÁSULA TRINTA E DOIS. Os Contratantes elegem o foro da cidade de Porto
Alegre/RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato,
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo.

Porto Alegre, 01 de setembro de 1999.

,

CONTRATANTE

/v

Testemunhas:

9
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TERMO ADITIVO PRIMEIRO - Contrato TRT 34/99-1

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERViÇO' DE ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL, QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a• REGIÃO
E A EMPRESA UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL
LTDA.

o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a. REGIÃO, inscrito no
C.G.C.M.F. sob o n°. 02.520.619/0001,-52, com sede na Av. Praia de Belas, n°. noo, Porto
Alegre, RS, neste ato representado pelo Exrn". Sr. Juiz Presidente, Dr. Flavio Portinha
Sirangelo, doravante denominado CONTRATANTE é, de outro lado a empresa UNIMED/RS -
FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA., inscrita no
C.G.C.M.F. sob o n° 87.158.507/0001-56, com sede na rua Santa Terezinha, n° 340, em Porto
Alegre/RS, neste ato representada por seu Presidente, Dr. Nilson Luiz May, CIC n°
007.528.190/20, CRMRS nO2.883 e pelo Diretor Superintendente, Dr. Belmir Bruno Barison,
CIC nO002.392.320/20, CRMRS nO3.371, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
alterar a Cláusula Nona do Contrato n° 34/99, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

( .....)

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA. O prazo de vigência do presente Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir do dia 01/11/99. .

(.....)

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e formi\ença das testemunhas abaixo.

~ Porto Alegre, 01 de setembro de 1999.

CONTRATANTE

/ -~~.v
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TERMO ADITIVO
34/99

TERMO ADITIVO SEGUNDO AO CONTRA TO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL, QUE ENTRE SI FAZEM
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 48•
REGIÃO E A EMPRESA UNIMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL
LTDA.

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a. REGIÃO, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o
n°. 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, n". 1100, Porto Alegre, RS, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exm". Sr. Juiz Presidente, Dr.
DARCY CARLOS MAHLE, e, de outro lado UNIMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA., inscrita no C.N.P.J.M.F.
sob o n° 87.158.507/0001-56, com sede na Rua Santa Terezinha, n° 340, em Porto Alegre, RS,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, Dr. NILSON
LUIZ MAY, CIC n? 007.528.190/20, CRMRS n° 2.883 e pelo Diretor Superintendente, Dr.
BELMIR BRUNO BARISON, CIC n" 002.392.320/20, CRMRS n° 3.371, resolvem alterar as
cláusulas nona, treze, quatorze, quinze e dezesseis do Contrato TRT N°. 34/99, as quais passam a
vigorar com a seguinte redação:

(.....)

DA VIGÊNCIA

(.....)

DOS PREÇOS

cLÁUSULA TREZE .
Parágrafo Único. Os valores das mensalidades, por beneficiário, para as diversas faixas etárias,
no plano semi-privativo, passam a ser os seguintes:

1
' ('I
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Parágrafo Único. Os valores das mensalidades,por beneficiário, para as diversas faixas etárias,
no plano privativo, passam a ser os seguintes:

92,97
120,86
148,76
76,65

213,84

cLÁUSULA QUINZE .

Parágrafo Único. O valor da co-participação do beneficiário em cada consulta médica,
independentemente doplano escolhido, passará para:

"".Mcontcir;d~101/11/2(J01. A dlntlir,,(Je.01/0'312002'
iR$J.

••0
(R$)

o

11,83 '# 12,37
':

cLÁUSULA DEZESSEIS .
Parágrafo Único. O valor da taxa de inscrição (adesão) de cada beneficiário,
independentemente doplano escolhido, passará para:

A contar de 01/11/2001 A contar de Q1/03/2002
(R$) (R$)
11,83 12,37

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2001.

Te
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JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

TERMO ADITIVO TERCEIRO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL, QUE ENTRE SI
FAZEM O TlUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
4", REGIÃO E UNIMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL
LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 43• REGIÃO, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o n°.
02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, n°. 1100, Porto Alegre, RS, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Exm". Sra. Juíza Presidente, Dr". ROSA
MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, e, de outro lado, UNIMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LIDA., inscrita no C.N.P.J.M.F. sob o n?
87.158.507/0001-56, com sede na Rua Santa Terezinha, n? 340, em Porto Alegre, RS, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, Dr. NILSON LUIZ MAY, CIC
n? 007.528.190/20, CRMRS n? 2.883 e pelo Diretor de Mercado e Financeiro, Dr. BELMIR BRUNO
BARISON, CIC n? 002.392.320120, CRMRS n° 3.371, resolvem alterar as cláusulas nona e dez,
transfo.rmando-lhes o parágrafo único em parágrafo primeiro e acrescentando-lhes o parágrafo.):e ?O,
do Contrato TRTN°. 34/99, as quais passam a vigorar com a seguinte redação: ~ éS ,4, 's,~;~

( ) tff- -:: ~. '-\

CLÁUSULA NONA. H • H •••••••• ~~.~~~~~~~......... H •••••••• ·~·~ •

Parágrafo Primeiro ;.: .
Parágrafo Segundo. O prazo de vigência do presente Contrato fié_O prorrogado, de 01/11/2003 até
31/10/2004.

(..)
DOS BENEFICIÁRIOS

CLÁUSULADEZ .
Parágrafo Primeiro .__ __.__ __ ,..
Parágrafo Segundo. Somente serão passíveis de inclusão no contrato os dependentes elencados no
parágrafo primeiro da presente cláusula, alíneas "a" até "i", ressalvado o direito de permanência dos
já incluídospor dependênciaeconómica.

(..)
E, por estarem justas e ccntratadas..as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2003.

Testemunhas

GRÁFICA TRT4'R - CÓD. 041





TERMO ADITIVO PRIMEIRO - Contrato T

GRÁFICA TRT4aR· cóo. 041

TERMO ADITIVO PRIMEIRO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERViÇo" DE ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAREAMBULATORIAL,QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a. REGIÃO
E A EMPRESA UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL
LTOA.

_.
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a. REGIÃO, inscrito no

C.G.C.M.F. sob o n°. 02.520.619/0001-52,com sede na Av. Praia de Belas, n°. t tOü, Porto
Alegre, RS, neste ato representado pelo Exm". Sr. Juiz Presidente, Dr. Flavio Portinha
Sirangelo, doravante denominado CONTRATANTEe, de outro lado a empresa UNIMED/RS -
FEDERAÇÃO DASCOOPERATIVASMÉDICASDO RIO GRANDE DO SUL LTDA., inscrita no
C.G.C.M.F. sob o n° 87.158.507/0001-56,com sede na rua Santa Terezinha, n° 340, em Porto
Alegre/RS, neste ato representada por seu Presidente, Dr. Nilson Luiz May, CIC nO
007.528.190/20, CRMRS nO2.883 e pelo Diretor Superintendente, Dr. Belmir Bruno Barison,
cle nO002.392.320/20, CRMRS nO3.371, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
alterar a Cláusula Nonado Contrato nO34/99, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

(.....)

DAVIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA. O prazo de vigência do presenteContrato é de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir do dia 01/11/99. .

( .....)

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e formaCIesença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre, 01 de setembro de 1999.
. .

CONTRATANTE

/ -~~'0v





PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TERMO ADITIVO
34/99

TERMO ADITIVO SEGUNDO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL, QUE ENTRE SI FAZEM
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a•
REGIÃO E A EMPRESA UNIMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL
LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a. REGIÃO, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o
n°. 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, n". 1100, Porto Alegre, RS, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exm". Sr. Juiz Presidente, Dr.
DARCY CARLOS MAHLE, e, de outro lado UNlMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA., inscrita no C.N.P.J.M.F.
sob o n" 87.158.507/0001-56, com sede na Rua Santa Terezinha, n" 340, em Porto Alegre, RS,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, Dr. NILSON
LUIZ MAY, CIC n" 007.528.190/20, CRMRS n° 2.883 e pelo Diretor Superintendente, Dr.
BELMIR BRUNO BARISON, CIC n" 002.392.320/20, CRMRS n° 3.371, resolvem alterar as
cláusulas nona, treze, quatorze, quinze e dezesseis do Contrato TRT N°. 34/99, as quais passam a
vigorar com a seguinte redação:

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

(.....)

DA VIGÊNCIA

cLÁUSULA NONA ~..~'"~

Parágrafo Único. O prazo de vigência do presente Contrato fica prorrogado por 24 (vinte e
quatro) meses, contados de 01/11/2001 até 31/10/2003.

(.....)

DOSPREÇOS

cLÁUSULA TREZE .
Parágrafo. Único. Os valores das mensalidades, por beneficiário, para as diversas faixas etárias,
no plano semi-privativo, passam a ser os seguintes:

1J

De 18 a 29 anos
De Oa 17 anos

69,72 72,86
53,63 56,05

De 30 anos 85,80 89,
De 40 a 49 anos 101,89 106,49
De50a 128,90

173,
207,37

GRÁFICA TRT4aR . CÓO. 041
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PODERJUDICIÁRIO DAUNIÃO

JUSTiÇA DOTRABALHO DA 43 REGIÃO r~'.·· . '1J. I-- ..--l
. ~

Parágrafo Único. Os valores das mensalidades, por beneficiário, para as diversas faixas etárias,
no plano privativo, passam a ser os seguintes:

88,96
115,64

De 30 a 39 anos 142,33
169,02De 40 a 49 anos
204,61
275,77

cLÁUSULA QUINZE ..

Parágrafo Único. O valor da co-participação do beneficiário em cada consulta médica,
independentemente doplano escolhido, passará para:

cLÁUSULA DEZESSEIS .
Parágrafo Único. O valor da taxa de inscrição (adesão) de cada beneficiário,
independentemente doplano escolhido, passará para:

A-éontarde OJ/J-1/2001 A contar de 01103/2002
..(/?$/ ' '.. (R$:J .. . ' ..
11,83 12,37

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2001.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA 00 TRABALHO DA 4a REGIÃO

TERMO ADITNO TERCEIRO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL, QUE ENTRE SI
FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
4&. REGIÃO E UNIMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL
LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 43• REGIÃO, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o n",
02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, n", 1100, Porto Alegre, RS, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Exm", Sra. Juíza Presidente, D~. ROSA
MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, e, de outro lado, UNIMEDIRS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LIDA., inscrita no eN.p.J.M.F. sob o n°
87.158.507/0001-56, com sede na Rua Santa Terezinha, n" 340, em Porto Alegre, RS, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, Dr. NILSON LUIZ MAY, CIC
n" 007.528.190/20, CRMRS n° 2.883 e pelo Diretor de Mercado e Financeiro, Dr. BELMIR BRUNO
BARISON, CIC n? 002.392.320/20, CRMRS n? 3.371, resolvem alterar as cláusulas nona e dez,
transformando-lhes o parágrafo ún~coem pará~afo primeiro e ac~escentan~o-lhes o para' '~iO!Se' 1<9""~0'

do Contrato TRT N°. 34/99, as quais passam a vigorar com a seguinte redação: J 'fi "'::
c ""(, • ',./

DA V:~~NCIA ~ ;.~ .,'

cLÁUSULA NONA _._.~.~
Parágrafo Primeiro _.
Parágrafo Segundo. O prazo de vigência do presente Contratofica prorrogado, de 01/11/2003 até
31/10/2004.

(..)

DOS BENEFICIÁRIOS
cLÁUSULA DEZ .
Parágrafo Primeiro .
Parágrafo Segundo. Somente serão passíveis de inclusão no contrato os dependentes elencados no
parágrafoprimeiro dapresente cláusula, alíneas "a" até "i", ressalvado o direito de permanência dos
já incluídospor dependênciaeconómica.

(..)
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento ,em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2003.

Pela CONTRATADA:

/
Assinaturas

ROSa~aria eber Candiota da Rosa,
Pres dente do Tribunal Regional do

Trabalho da 4a. Região

Testemunhas

GRÁFICATRT4'R - CÓo. 041
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 43 REGIÃO

Expediente TRT 4a MAnO6.989/2004
Interessado: Carlos RenanKurtz
Assunto: Inclusão no plano de saúde

DGCA.

Senhor Presidente:

Retomando o presente expediente, após a juntada do
parecer das tis. 19/21, emitido pelo Assessor Jurídico, em que realizada detalhada
análise da postulação de inscrição no plano de saúde oeste Tribunal, diante da
situação resultante do reconhecimento do direito ao Bel. Carlos Renan Kurtz de
receber prestação mensal permanente e continuada no valor correspondente ao
cargo de Juiz do Trabalho do tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (fl. 04),
destaca-se a conclusão daquele Assessor no sentido de que seja ofidado o Exmo.
Sr. Ministro de Estado da Justiça, dando-se-/he ciência, mediante extração de
cópias reprográficas, do quanto se contém nestes autos.

Ante o exposto, submeto o presente expediente à elevada
apreciação a Vossa Excelência, propondo seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr.
Ministro de Estadoda Justiça, acompanhado de cópia da íntegra destes autos, com
a solicitação de Queaquele Órgão se manifeste acerca da postulaçãoem exame.

Em 18.3.2004.

·'hispdtiva.
'- '.

'~

GP.

De acordo com a proposição supra do Diretor-Geral de
Coordenação Administrativa.

Oficie-se
Data supra.

. ~\

FABIANODECASl1LHOSBE~
Presidente.

sdp/Exp.6.989.O<1.planosaúdeU
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Assunto: Inclusão no planode saúde

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DOTRABALHO DA 4a REGIÃO

Expediente TRT-4a MA n?01007-2004-000-04-00-9
Interessado: CARLOS RENAN KURTZ

DGCA.

Senhor Presidente:

A Diretora da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, por meio do OF. SECG n? 861/2004, encaminha, de ordem do Exmo. Sr.
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ronaldo José Lopes Leal, a
petição nOTST-P-37889/2004-1 (fI. 42).

Na referida petição, encaminhada pelo Sr. Carlos Renan Kurtz
ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, é solicitada uma manifestação
no sentido de simplificar os trâmites burocráticos que neste caso não só poderiam
beneficiar o requerente, mas eventualmente, outros anistiados do Poder Judiciário,
ou civis, em âmbito nacional, que queiram usufruir dos benefícios previstos no Arf.
14 da Lei 10.559. (fI. 43).

O Exmo. Sr. Ministro Ronaldo José Lopes Leal, após análise
da petição supracitada, exara o seguinte despacho: À consideração do Exmo. Sr.
Presidente do TRTda 4a Região. (fI. 43).

Ante o exposto, considerando que, a teor do disposto no artigo
10 da Lei n? 10.559/2002, é da competência privativa do Ministro de Estado da
Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta Lei, como na hipótese
dos autos, submeto o presente expediente à elevada consideração de Vossa
Excelência, propondo seja mantida a decisão da fI. 39.

Em 15.4.2004.

Diretor-Geral de Coordenação Ad

GRÁFICA TRT4·R . CÓD. 041





Brasília, 1 de abril de 2004.
OF.SECG N° 861/2004

De ordem do Exmo. Presidente, à Direção-Geral de Coordenação
Administrativa. ....--~
Porto Alegre,0$10+-/2004. _ . /) .r-. • , ~_.... ': ....~,.~,

0000(\ ~ ~.,,_ - ,',
- cã"i1ã':íOSefe I Caumo, . " .', r""\\

Secretária-Gera a Presidência. ~n~.'_",.
Senhor Juiz,

_.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Corregedor-Geral

da Justiça do Trabalho, RONALDO JOSÉ LOPES LEAL, encaminho a Vossa Excelência a
petição n" TST-P-37889/2004-1.

Respeitosamente,

cd~~~~~.
~ A THE A NOGUEI~ RANCO

DIRET~ DA SEC TARIA DA C GEDORIA-GERAL
DA JUSTIÇADO T HO

U

Exmo, Sr.
Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI
0.0, PRESIDENTE DO TRlBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO
PORTO ALEGRE-RS





Excelentíssimo Senhor
Ministro Ronaldo Lopes Leal
M.D. Corregedor do TST
Brasília - D.F.

'{ H t.::.r:\ L _~~~~j

!:J () Ci. CJ C:; ()

/;)J _- '
í

í) ~ =T //::-, ,'\-,1\ t r 9-_ ( I - rSenhor Corregedor: y-v r ~ l ó' 1\ ( /D

~ 'JJ_;.~..~O (j __
»>

O requerente em 21 de janeiro de 2004, na coi içao de anistiado político,
encaminhou ofício ao Exmo. Sr. Dr. Fabiano de Castilhos Bertoluci, M. D. Preso ente do
TRT da 4a região, no qual solicita seu ingresso no plano de saúde que atende Juizes e
Servidores do Tribunal, com base no Art. 14 da lei 10.559(conforme cópia in egral do
processo, que pede a juntada).

O pedido recebeu pareceres favoráveis na administração do TRT.C ntudo, a
assessoria jurídica(a fls 21), ouve por bem recomendar fosse o pedido encamihhado ao
Exmo.Sr. Dr.Ministro da Justiça, parecer este acatado pelo Sr,. Presidente que oficiou ao
Dr. Mareio Thomaz Bastos, pelo doe. de fls 40. .

O requerente não pretende discutir o parecer da assessoria jurídica, mas, quer sim,
ponderar a esta Corregedoria que se cada um dos anistiados desse País tiver que solicitar a
palavra final do Ministro para beneficiar-se de Planos de Saúde ou de Seguros ou de
Financiamentos Habitacionais, etc... estaríamos nós, os anistiados ocupando
desnecessariamente o precioso tempo do ilustre Ministro Thomaz Bastos que tem questões
mais relevantes com que se preocupar.

Isto posto, peço venia, para levar este assunto ao exame dessa Corregedoria pedindo
uma manifestação no sentido de simplificar os tramites burocráticos que neste caso não só
poderiam beneficiar o requerente, mas eventualmente, outros anistiados do Poder
Judiciário, ou civis, em âmbito nacional, que queiram usufruir dos benefícios previstos no
Art. 14 da lei 10.559.

Email: renankurtz@terra.com.br
Cristovão Colombo 2184, Ap 904/ Bairro Floresta / Cep: 90560-002 / Porto Alegre
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Expediente TRT-4a MA n" 01007-2004-000-04-00-9
Interessado: CARLOS RENAN KURTZ
Assunto: Inclusão no plano de saúde

G.P.

De acordo com a proposição retro do Diretor-Geral de
Coordenação Administrativa.
Aguarde-se a resposta do Exmo. Sr. Ministro da Justiça ao OF.
DGCA n?163/2004.
Dê-se ciência ao interessado.
Em 15.4.2004.

FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
. Presidente.

acl/expO 1007-2004
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Ofício DGCA n?212/2004 Porto Alegre, 15 de abril de

Prezado Senhor:

De ordem do Excelentíssimo Juiz-Presidente deste Tribunal,

em atenção à sua solicitação dirigida ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do

Trabalho, de manifestação no sentido de simplificar os trâmites burocráticos que

neste caso não só poderiam beneficiar o requerente, mas eventualmente, outros

anistiados do Poder Judiciário, ou civis, em âmbito nacional, que queiram usufruir

dos benefícios previstos no Arf. 14 da Lei 10.559, informo a Vossa Senhoria que foi

mantida a decisão que determinou a expedição de ofício ao Exmo Sr. Ministro de

Estado da Justiça, conforme cópia da informação e dos despachos anexos.

Atenciosamente,
\
(.

Diretor-Geral de Coordenação Admin

Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos Renan Kurtz,

Av. Cristovão Colombo, 2184/904, Bairro Floresta

90560-002 - Porto Alegre - RS.
ehlof212·informaçãorenankurtz

GRÁFICA TRT4'R· CÓD. 041
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DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTINATAIRE "--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~
RE

Ofício DGCA nO 212/2004

Ao IIustrissimo Senhor
Dr. Carlos Renan Kurtz
Av. Cristovão Colombo, 2184/904, Bairro Floresta
90560-002 - Porto Alegre - RS.
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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO

REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

8~
\

1\ ev,Gc-A,

~ ~G1OiJi)COS.
Referente Processo nO 01007-2004-000-04-00-9

NtS MAFlCÉLO DE LIMA MOlARfNH~
Vice-Pre8lderrtG do iRT - 4~R®g(i{J

no C1t.t:rcfclQ ds PresIdilncl~
CARLOS RENAN KURTZ, brasileiro, divorciado, anistiado político

pela Lei 10.559/2002, como Juiz do Trabalho do TRT da 4a Região,

conforme Portaria nO 1.178, de 18 de agosto de 2003, publicada no

DOU, Seção 1 de 20 de agosto de 2003,do Excelentíssimo Senhor

Ministro de Estado da Justiça, inscrito com RGnO3009918412 SSP/RS

e CPF nO005.527.710-15, residente e domiciliado no Distrito de Arroio

Grande, localidade de Canudos, Município de Santa Maria - RS, Fone:

OXX 51 92121513, vem a presença de Vossa Excelência para dizer e

requerer o que segue:

Em face do reconhecimento da Condição de Anistiado Político e em

consonância com a disposição da Lei 10.559/2002, em especial do artigo

14 da referida Lei, que assegura os benefícios indiretos que o

Requerente teria direito se não tivesse sofrido com os atos exceção,

este, solicitou a sua inclusão no Plano de Saúde deste Tribunal, pleito

que se encontra até a presente data sem solução, mesmo tendo se

passado quase dois anos da sua solicitação, em face do aguardo de

manifestação do Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Justiça,

conforme oficio enviado por Vossa Excelência.





'; .

o Requerente vem a presença de Vossa Excelência para

reconsideração do encaminhado dado até a presente data a este pleito,

tendo em vista a situação do Requerente que precisa realizar

tratamento médico que vem protelando a mais de um ano a espera de

uma decisão deste pedido, ademais, com o intuito de fundamentar esse

pedido de reconsideração, trás para Vosso conhecimento, duas decisões

recentes, que demonstram a evolução apresentada no entendimento

dado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em situação análoga. A

primeira decisão é da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Arnaldo

Esteves de Lima no MS 9143/DF(publicada no DJ de 29/11/2004 - pág.

221) e a segunda decisão é da lavra do igualmente Excelentíssimo Sr.

Ministro Hélio Quaglia dada no MS 9811/DF(publicada no DJ de

18/10/2004 - pág. 186), cujas ementas assim di~põem:

(MS 9143)"MANDADO DESEGURANÇA.ANISTIA POLÍTICA. LEI N.O10.559/2002.

RECONHECIMENTOPELOMINISTRO DA JUSTIÇA. OMISSÃO DO MINISTRO DA DEFESA
CONFIGURADA.EFEITOSPATRIMONIAISPRETERITOS.INVIABILIDADE DAVIA ELEITA.
1. O mandado de segurança não é o meio adequado para vindicar a concessão de
efeitos patrimoniais pretéritos. Precedentes.
2. É ilegal a omissão do Ministro da Defesa consistente em não efetuar o pagamento
das prestações da reparação econômica mensal permanente e continuada quando
reconhecida a anistia política por ato do Ministro da Justiça, cumpridos os trâmites
da lei e existentes recursos orçamentários.
3. Ao anistiado político devem ser assegurados os benefícios indiretos advindos da
carreira militar, dentre os quais os planos de seguro e de assistência médica,
odontológica e hospitalar.
4. Segurança concedida em parte."

(MS 9811/DF) "MANDADO DE SEGURANÇA.ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. OMISSÃO

DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESAEM CUMPRIRA DECISÃO DO MINISTRO DA

JUSTIÇA QUE

DECLAROUOS IMPETRANTESANISTIADOS pOLÍTICOS. DIREITO LÍQUIDO ECERTO.
ORDEMPARCIALMENTECONCEDIDA.
1. Comprovado nos autos que o Ministro da Justiça declarou os impetrantes anistiados
políticos e que tal decisão foi comunicada ao Ministro da Defesa, a este competia
cumpri-Ia, nos termos do artigo 12, § 40, da Lei n.o 10.559/2002, salvo inexistência de
recursos financeiros, o que não ocorreu in casu.
2. Os impetrantes têm direito líquido e certo à implementação da reparação
econômica, em prestação mensal, permanente e continuada, bem como, à assistência
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2. Os impetrantes têm direito líquido e certo à implementação da reparação
económica, em prestação mensal, permanente e continuada, bem como, à assistência
médico-hospitalar e odontológica e aos demais benefícios indiretos decorrentes do
reconhecimento da anistia.
3. A cobrança de valores pretéritos não é admissível em mandado de segurança, nos
termos dos verbetes n.O 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: "O
mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" e "Concessão de
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".
4. Precedentes da Terceira Seção do STJ (MS n.? 9.387, ReI. Min. Paulo Medina, DJ
12.04.2004; MS n.o 9.240, ReI. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 30.08.2004; MS
n.o9.219, ReI. Min. Gilson Dipp, DJ 28.06.2004; MS n.o 9.141, ReI. Min. Laurita Vaz, j.
25.08.2004).
5. Ordem concedida, em parte, para que a autoridade coatora implemente o
pagamento da reparação económica mensal e se abstenha de negar aos impetrantes o
direito à assistência médico-hospitalar, odontológica e demais benefícios indiretos,
nos termos da Lei n.o 10.559/2002.

Em face desses novos argumentos, reitera o pedido de autorização para

sua inclusão no Plano de Saúde do TRT da 4 a Região, e protesta pelos

votos de elevada estima e consideração,' nestes termos, aguarda

deferimento.

De Santa Maria para Porto Alegre, 07 de julho de 2005 .
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1. Comprovado nos autos que o Ministro da Justiça declarou os impetrantes anistiados
políticos e que tal decisão foi comunicada ao Ministro da Defesa, a este competia
cumpri-Ia, nos termos do artigo 12, § 4°, da lei n.o 10.559/2002, salvo inexistência de
recursos financeiros, o que não ocorreu in casu.
2. Os impetrantes têm direito líquido e certo à implementação da reparação
econômica, em prestação mensal, permanente e continuada, bem como, à assistência
médico-hospitalar e odontológica e aos demais benefícios indiretos decorrentes do
reconhecimento da anistia.
3. A cobrança de valores pretéritos não é admissível em mandado de segurança, nos
termos dos verbetes n.? 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: "O
mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" e "Concessão de
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".
4. Precedentes da Terceira Seção do STJ (MS n.o 9.387, ReI. Min. Paulo Medina, DJ
12.04.2004; MS n.o 9.240, ReI.Min. José Arnaldo da Fonseca,DJ 30.08.2004; MS
n.09.219, ReI. Min. Gilson Dipp, DJ 28.06.2004; MS n.o 9.141, ReI. Min. laurita Vaz, j.
25.08.2004).
5. Ordem concedida, em parte, para que a autoridade coatora implemente o
pagamento da reparação econômica mensal e se abstenha de negar aos impetrantes o
direito à assistência médico-hospitalar, odontológica e demais benefícios indiretos,
nos termos da Lei n.O10.559/2002.

Em face desses novos argumentos, reitera' o pedido de autorização para

sua inclusão no Plano de Saúde do TRT da 4 a Região, e protesta pelos

votos de elevada estima e consideração, nestes termos, aguarda

deferimento.

De Santa Maria para Porto Alegre, 07 de julho de 2005.





Senhor Diretor:

I

\
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTiÇA DO TRABALHO DA 4a REGIÃO

Expediente TRT 4a MA n.> 01007-2004-000-04-00-9
Interessado: CARLOS R!=NANKURTZ
Assunto: Inclusão no Plano de Saúde

58 à
5RH

Requer o Sr. Carlos Renan Kurtz, fls. 85/88, a reconsideração do
encaminhamento dado à sua solicitação, tendo em vista que necessita de
tratamento médico, o qual vem protelando a mais de um ano a espera de uma
decisão no presente expediente.

Nas razões do pedido de reconsideração, apresenta duas decisões
judiciais recentes, em Mandado de Segurança, impetradas por anistiados, nos
quais o direito em questão foi deferido, conforme emendas transcritas nas fls.
86/87. Reitera, em virtude desses novos argumentos, sua inclusão no plano de
saúde deste E.TRT.

Cumpre salientar que os subsídios invoEasos,-emsora amparem
postulação idêntica de outros anistiados, foram deferidos pela via judicial, condição
diversa do encaminhamento em nível administrativo. Acrescenta-se, por oportuno,
que o art. 10 da Lei nO 10.559/02 outorga poderes decisórios do pedido em
questão ao Ministro da Justiça, autoridade a quem houve o questionado
encaminhamento.

No entanto, à consideraçãosuperior.

Em 08/08/2005.

5RH
à DGCA

Senhor Diretor-Geral:

Consoante o informado pela Seção ccmpetente.e.tendo em conta Q
caráter peculiar da situação, submeto o presente expediente à consideração de
VossaSenhoria.

Em

GRÁFICATRT4'R - CÓD. 041





PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 48 REGIÃO

ExpedienteTRT4a nO01007-2004-000-04-00-9
Interessado: CarlosRenanKurtz
Assunto: Inclusão no plano de saúde

D.G.C.A.

Senhor Vice-Presidente:

Nopresente expediente, postula novamente o Bel. CarlosRenan
Kurtz (fls. 85-88), pretendendo a sua inclusãono planode saúde deste Tribunal.

Alega, inicialmente, que na condição de anistiado político tem
assegurado, nos termos da Lei nO 10.559/2002, os benefícios indiretos que teria
direito se não tivesse sofrido com os atos de exceção.

Afirma, ainda, que

[...]
solicitou a sua inclusãono Planode Saúdedeste Tribunal, pleito que se
encontra até a presente data sem solução, mesmo tendo se passado
quase dois anos da sua solicitação, em face do aguardo de
manifestação do Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Justiça,
conforme ofício enviadopor VossaExcelência.

Requera reconsideraçãodo encaminhamento dado ao pleito até
a presente data, sustentando que

[...]
precisa realizar tratamento médico que vem protelando a mais de um
ano a espera de uma decisãodeste pedido, ademais, com o intuito de
fundamentar esse pedido de reconsideração, trás para Vosso
conhecimento, duas decisões recentes, que demonstram a evolução
apresentada no entendimento dado pelo EgrégiOSuperior Tribunal de
Justiça em situação análoga.

Transcreve, na seqüência, as ementas das mencionadas
decisõesjudiciais.

Por derradeiro, arremata o requerente que em face desses
novos argumentos, reitera o pedido de autorização para sua inclusão no Plano de
Saúde do TRTda 4a Região.

A seguir, na fI. 89, presta informações o Assistente-Chefe da
Seçãode Benefícios,relatando o pedido e concluindo, nestes termos:

[...]
Cumpre salientar que os dispositivos invocados, embora amparem
postulação idêntica de outros anistiados, foram deferidos pela via
judicial, condiçãodiversa do encaminhamentoem nível administrativo.
Acrescenta-se, por oportuno, que o art. 10 da Lei nO 10.559/02,
outorga poderes decisórios do pedido em questão ao Ministro da
Justiça, autoridade a quem houve o questionadoencaminhamento.

GRÁFICATRT 4'R - c60. 043
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e Administrativa.
I Oficie-se.

Dê-seciência.
Data supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4" REGIÃO

Assim, conforme anteriormente analisado neste expediente,
cabe ressaltar que o assunto objeto do requerimento das fls. 85-88 refoge da alçada
deste Tribunal, razão pela qual fica prejudicada a análise de seu conteúdo. Diante
dessa circunstância, deve ser renovada, salvo melhor juízo, solicitação ao Ministério
da Justiça, nos mesmosmoldes da já realizada por meio do Ofícioda fI. 40, em 18 de
marçode 2004.

Ante o exposto, submeto o presente expediente à elevada
apreciaçãoa VossaExcelência,propondo seja reiterada, medianteofício encaminhado
ao Exmo. Sr. Ministro de Estadoda Justiça, idêntica solicitaçãocontida no Of. DGCA
nO 163/2004 (cópia juntada na fI. 40).

Em23.8.2005.

LUIZ FERNANDOTABOR
Diretor-Geralde Coordenação

G.P.

De acordo com a proposição do Diretor-Geral de Coordenação

DENI MARCELODELIMAMOLARINHO,
Vice-Presidenteno exercícioda Presidência.

sdp/Exp.01007.04.incl.planosaúde

GRÁFICA TRT 4aR - CÓD. 043
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

Requerimento de Anistia n" 2002.01.06529
Requerente: Carlos Renan Kurtz
Relator: Conselheiro Egmar José de Oliveira

ATA DE JULGAMENTO

Em sessão realizada pelo Plenário, no dia 29 de junho de 2005, estiveram
presentes o Presidente Conselheiro Marcello Lavenere Machado, Vice
Presidente Sérgio Muylaert e os Conselheiros Márcio Gontijo, Armando de
Oliveira Pimentel, Luiz Carlos Duarte Mendes, Vera Lúcia Santana de Araújo,
Egmar José de Oliveira, Deocleciano Queiroga, João Pedro Ferraz dos Passos, .
Hegler José H0l1a Barbosa, Sueli Bellato, Ana Maria de Oliveira, Vanderlei deI'
Oliveira, Beatriz do Valle Bargieri e José Messias de Souza o presente
requerimento foi apreciado tendo sido proferida a seguinte decisão:

anistia, (J comissão dapaz!

Decisão:
........$. :"'

O Plenário, por unanimidade-opífiou pelo DEFERIMENTO PARCIAL
do Recurso formulado por Carlos Renan Kurtz, nos termos do
voto do Relator, concedendo ao requerente a revisão da prestação
mensal, permanente e continuada pela atualização da importância
de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais), que
atualmente recebe, para R$15.712,57 (quinze mil, setecentos e doze
reais e cinqüenta e sete centavos), sendo que, deveram ser ap1icados
eventuais reajustes concedidos a categoria, e demais considerações
do voto. Votaram com o Relator os Conselheiros Ana Maria de
Oliveira, Márcio Gontijo, João Pedro Ferraz dos Passos, Armando
de Oliveira Pirnentel, Deocleciano Queiroga, Vanderlei de Oliveira
e Vera Lucia Santana Araújo.

Brasília, 29 de junho de 2005.

"j .) t! ~
" Ly/?rt_) i{l~:.e,.jl~~__._{/L/ _-,
LONSJtrJ~kJR6r;:vlj{CELLO LA'vE.!'i't::Rt:-"h.CBADft
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MINISTÉRIO DA]USTIÇA
COMISSÃODE ANISTIA

PLENÁRIA

Requerimento de Anistia:2002.01.06529
Recorrente: CARLOZ RENAN KURTZ
Relator: CONSELHEIRO EGMARJOSÉ DE OLIVEIRA

PEDIDO DE REVISÃO. JUIZ DO TRABALHO.
PERSEGUIÇÃO POLÍTICA RECONHEODA
POR ESTA CO:MISSÃO. REVISÃO DA
PRESTAÇÃO 1v1ENSAL PERMANENTE E
CONTINUADA.

I. A lei de Anistia prevê aos p~'rseguidos políticos a
reparação econômica erri~· prestação mensal,
permanente e continuada no "valor atualizado, e
considerando as progressões inerentes à carreira
interrompida, caso comprove a motivação política nos
termos do art. 2°, da Lei n? 10.559,de 2002.
II. No presente caso, o recorrente já foi beneficiado
com referida indenização, ficando seu valor limitado
ao teto de que trata o art. 37, inciso XI da Constituição
Federal, de 1988. Com a alteração desse teto, há de se
atualiza-lo.
III. Pelo deferimento parcial do pedido de revisão.

Trata-se de pedido de revisão da prestação mensal,

permanente e continuada, apresentado pelo anistiado CARLOS

RENAN KURTZ, pretendendo atualização do valor da prestação que

ficou limitada ao teto em 10 de abril de 2003. (]
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MINIsTÉRIO DA JUSTIÇA
CoMISSÃO DE ANISTIA

2. o deferimento da prestação mensal, permanente

continuada consta da deliberação da Primeira Câmara,às fls, 191/196,

conforme voto proferido pelo Conselheiro Márcio Gontijo, com os

fundamentos que passo a transcrever (fls. 195/196):

«mo pelo deferirrmto do presente requennerto de anistia,
asseg;uando ao requererue; Carlo: Renan Kunz, a dedaraçio de
amstiado pdítico e a reparação ecanômicaem prestação rnrsal,
pemureme e continuada correspondente à remuneração e
mntagens do C:trgodeJuiz do Trabalho do Tribunal Regjonal da
4° Região, dsennndo-se o dispceto rio art: 7~da Lei nO 10.559,
de 2002, para que o kneficio não ultrapasse o teta estabdeido
pela Constituição Federal. JJ

3. Essa Comissão utilizou-se da informacào do Tribunal
~ .>

Regional do Trabalho da 4a Região, fls. 204, para apurar o valor da

indenizacão .
.>

«CERTIFIco, a pedido do Sr. Cada Renan Kunz,
para fins de comprmação em prcasso de anistia no Ministério
da Justiça, que o miar atual da remuneração de um Juiz do
Trabalho que tenha passado em concursopúhlico e assumido o
cargo no am de 1967, considerando tcdas as pranxõs
peculiares à carreira, com a mntagens correspondentes e a
respeaius udons e percentuais, é de R$ 15.497,73 (quinze
rnl, quatnxenxs e rmena e sete reais e setenta e três cemaus},
carfarrre discriminação: Venarrerao; carfarrreLE I nO10.474,
de 27 de junho de 2002, e Redução STF nO 234, de 09 de
julho de 2002: R$ 3.801,26; Representação Mensal de 202%
sobre o urarrerua R$ 7678,54; A dicional par tempo de
Seruço de 35%: R$ 4.017,93."

4. Nas razões do pedido de revisão, o interessado

esclarece que a reparação econômica deferida, ficou limitada ao teto-(j

anistia, a comissão dapaz .I . (
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Constitucional da época de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte

:M:rNIs1ÉRIO DA JUSTIÇA
CDlVIISSÃODE ANISTIA

reais). Continua: como, porém, houve alteração do teto constitucional,

para R$ 19.115,19 (dezenove mil, cento e quinze reais e dezenove

centavos), sua prestação mensal deverá ser corrigida para integralidade

do valor informa pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, no

valor de R$ 15.712,57.

5.
-' IE o relatorio.

6. o recorrente foi beneficiado por ~sta Comissão,

sendo-lhe reconhecido a condição de anistiado político e o direito à

reparação económica, em prestação mensal, permanente e continuada,

conforme Portaria n? 1.178, de 18 de agosto de 2003, do Ministério da

Justiça, às fls. 205.

7. o voto do Conselheiro Márcio Gontijo, reconheceu o

direito à reparação económica, de caràter indenizatório,

correspondente ao cargo de Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do

Trabalho da 4a Região, no valor do salário base de U$ 12.720,00,

respeitando-se o teto constitucional. Ante esta determinação, toma-se

evidente a correção do valor da prestação mensal permanente e

continuada, uma vez que o tcto constitucional foi rnajOrado.~

anistia, a comissão dapaz .I





MINIsTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

l

/ ~:,.~; ~..'
8. O que tem que se fazer agora e a atualização do valor

da reparação econômica, observa-se que o valor informado pelo

Tribunal Regional do Trabalho data de 2003, devendo a Assessoria

Técnica atualizar os mesmos. Se os valores ultrapassarem o novo teto

constitucional, ficarão barrados novamente por ele. Se ficarem aquém,

restarão como o novo valor.

9. Concluo, então, pela atualização da importância de R$

12.720,00, que atualmente recebe, para R$ 15.712,57, sendo que,

deveram ser aplicados eventuais reajustes concedidos a categoria.

10.
-"

E o voto.

Brasília, de de 2005.

~~ <.--- .1~ .L '
E'GMARJOSÉ DE OLI

Relator

anistia, a comissão dapaz!
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

SECRETARIA DEPROTOCOLO, CLASSIFICAÇÃO E TRIAGEM

JUNTADA

Anistia, a comissão da paz .I

Nesta data junto a estes autos,

!B:u~)\Íe? ~=nvi:.o-d.9<) ~~] AS! 0_~l! (,-n±9

Brasília, O-i / '06 de 2006.

~~k LclrJetThRl~
Secretaria de Protocolo, Classificação e Triagem
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AO EXCELENTISSIMO SENHOR
MARCEL.O L.AVENERE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ANISTIA
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CA
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PROCESSO N° 2002_01_06529

, I ~ Z J

CARLOS RENAN KURTZ, já qualificado nos autos do
Processo em epígrafe, por seu procurador in fine assinado, vem a
presença de VossaExcelência para dizer e requerer o que segue:

1





/. - .:....

CARLOSRENAN KURTZ, brasileiro, divorciado, anistiado político, residente
e domiciliado no Distrito de Arroio Grande, Localidade de Canudos, Santa
Maria - RS, inscrito com o CPF sob na 005.527.710-15e RG sob no~~y:de~.'QI,,~
3009918412, expedida pela SSP/RS 1/ e: I0çfC --°F1':I. .'!:f-<.- r·'

OUTORGADO /~
'Cd"""

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

JOÃO CARLOSDE MATOS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF
e OAB/RS sob nas 19.049 e 42.228, respectivamente, com escritório
profissional sito à SRTVN 701, Conjunto C, Sala 513, Ala B, Edifício Centro
Empresarial Norte, CEP70710 200, fones 61 328 0747 e 99750437, Brasília
DF, e-mail joaocarlosdematos@adv.oabdf.org.br .

PODERES.. o Outorgado representará o Outorgante perante a Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça, podendo usar de todos os poderes da Cláusula Ad
Judicia do artigo 38 do CPC, conferindo ainda, poderes especiais para
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, recorrer
até o final da decisão, receber e dar quitação, requerer e firmar
compromisso, podendo, ainda, substabelecer, com ou sem reserva de iguais
poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e principalmente para
peticionar e intervir no Processo Administrativo nO 2002.01.06529,
visando garantir ao Outorgante a definição dos reflexos do
reconhecimento da condição de anistiado político, tais como, valor da
prestação mensal permanente e continuada, dos efeitos financeiros
retroativos, além dos demais direitos que estão previstos na Lei
10.559/2002 e demais disposições legais aplicáveis ao Regime
Jurídico do Anistiado Político.

Santa Maria - RS, 24 de abril de 2006.
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O Requerente em complementação a Petição juntada no\:,~~~ abril ~
2006, vem a sua presença para solicitar a juntada da Procuração anexa, --
também requer a juntada de uma cópia autenticada da Resolução
Administrativa n?822/2001 do Tribunal Plenodo EgrégioTribunal Superior do
Trabalho, que decidiu questão referente ao Teto Constitucional suscitado pelo
Ministro AposentadoArnaldo LopesSussekinde citada napetição anterior.

Por oportuno também junta cópia do Informativo n? 425 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, referente aosdias l°e 5 de maiode 2006, quetrás notícia do
julgamento do RE274746/SC pela 2QTurma do STF, reiterou o entendimento
defendido pelo Requerente na aplicação do seu caso concreto, como se lê:
"antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, não se computam as vantagens
de caráter pessoal para o cálculo do teto de remuneração previsto no artigo 37, XI_
da CF;na sua redação original II

/

Com base nesse entendimento, a Turma negou provimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina queassentara nãoestar incluído, no cálculoda redução salarial
para fins de aplicaçãodo art. 37, XI, da CF,o adicional por tempo de serviço
dos servidores recorridos. Fundamento defendido pelo Requerente como
suporte do direito vindicado.

Assim, o Requerente reitera os pedidos apresentados na petição protocolada
nodia 26 de abril de ~006.

N.T.
P.D.

Brasília - DF, 30 de maiode 2006.

daí~d;It fofosl~;DF 19.049

2
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTiÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TRIBUNAL PLENO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 822/2001

CERTIFICO E DOUFÉ que o Egrégio Tribunal Pleno
do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária hoj e
realizada, sob a Presidência do Ex. mo Ministro Almir Pazzianotto
Pinto, presentes os Ex.mos Ministros Francisco Fausto, Vice-
Presidente, Vantuil Abdala, Corregedor-Geral da Justiça do.
Trabalho, Wagner Pimenta, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de
Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen,
Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra
da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e a
Ex. ma Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria de Fátima Rosa
Lourenço, examinando o Processo TST-PA-40. 695/2001, de iniciativa
do EX.mo Ministro aposentado Arnaldo Lopes Sussekind, RESOLVEU,por
maioria: I) que o adicional por tempo de serviço, como vantagem
pessoal, está excluído do teta da remuneração dos magistrados; II)
revogar o art. 2° do ATO.TST.GP. N° 109/2000, referendado pela
Resolução Administrativa n ? 695/2000, publicada no DJU de
29/3/2000, que incluía no teto da remuneração dos magistrados os
adicionais por tempo de serviço; III) determinar a devolução aos
magistrados dos valores retidos por força da norma revogada,
observando-se a disponibilidade orçamentária e financeira; IV)
atribuir caráter normativo à decisão.

-s-

Sala de Sess6es, 08 de novembro de 20bi.
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VALÉRIO
Diretor-Gera
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Publicado no
em l'!
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Diái'io de Justiça <.>

I tUJO]. às fls.

Neusa Maria de Castro Sensêue
A!>sess~m:~da D!rotoria-Geral de

Coordenação Judk:i'ária
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Este Informativo, elaborado a partir de notas tomadas nas sessões de julgarnent~--,.'-,--_--">(
das Turmas e do Plenário, contém resumos não-oficiais de decisões proferidas pelo ~.?

Tribunal. A fidelidade de tais resumos ao conteúdo efetivo das decisões, embora seja
uma das metas perseguidas neste trabalho, somente poderá ser aferida após a sua
publicação no Diário da Justiça

SUMÁRIO

Plenário
Auditoria Militar e Cumulação de Competências
Crime Militar e Imunidade Material
Maior de 70 Anos e Prescrição Retroaliva
Contribuição Social e Instituição Financeira
Empresa Pública e Imunidade Tributária
Aplicação do CDC aos Bancos - 4
Aplicação do CDC aos Bancos - 5
Reclamação: Desapropriação e Coisa Julgada - I
Reclamação: Desapropriação e Coisa Julgada - 2
Reclamação e Ato Ilegal Posterior

la Turma
Prisão Preventiva e Alcance de Pedido de Extensão - I
Prisão Preventiva e Alcance de Pedido de Extensão - 2
Prisão Preventiva e Alcance de Pedido de Extensão - 3
Justa Indenização e Fator de Redução
r Turma

Denúncia e Fundamentação
Roubo e Momento Consumativo
Crime de Desobediência e Atipicidade
Teto Remuneratório e Vantagens Pessoais

-~
Clipping do DJ
Transcrições

Maior de 70 Anos e Prescrição Retroativa (AP 379 Q01P8)

PLENÁRIO

Auditoria Militar e Cumulação de Competências
fniciado julgamento de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ que, em idêntica medida,

mantivera decisão que entendera, com base no que decidido na ADI 1218/RO (Dfl.J de 8.11.2002), ser da
competência do Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho-RO o julgamento de processo
penal instaurado contra denunciado pela suposta prática do crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II c/c o
art. 69). Na linha de precedentes da )3 Turma (RHC 85025/RO; RHC 86805/RO, acórdãos pendentes de
publicação, e RHC 84944/RO, Dfl.I de 6.2.2(05), no sentido de que a Lei de Organização Judiciária do
Estado de Rondônia (Lei Complementar 94/93) não ofende a Constituição ao atribuir a juiz de direito,
excepcionalmente no exercício da função de juiz auditor, a competência para processar e julgar feitos
criminais genéricos, o Min. Sepúlveda Pertence, relator, denegou a ordem. Asseverou que a Vara de
Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho tem por titular um juiz de direito, e que, atribuir-lhe
cumulativamente as funções de juiz da Justiça Comum e as de auditor da Justiça Militar, é objeto de juízo
de conveniência do legislador local. Em divergência, o Min. Marco Aurélio concedeu a ordem, por
considerar que, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, não se há de admitir o julgamento de
crime comum por um juiz de direito com exercício específico na auditoria militar e que a referência ao
processamento de feitos criminais genéricos, contida no art. 94, IX, da aludida lei complementar, não
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Crime Militar e Imunidade Material
O Tribunal iniciou julgamento de inquérito no qual se imputa a Deputado Federal, militar da reserva

remunerada, a suposta prática do crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código
Penal Militar - CPM, em razão de ter publicado, em seu jornal, matéria crítica a ato de comandante de
batalhão da polícia militar. Preliminarmente, o Min. Sepúlveda Pertence, relator, afirmou, na linha do que
decidido no Inq I538/PR cnn; de 14.9.2001), a necessidade de o pedido de arquivamento formulado pelo
Procurador-Geral da República ser objeto de apreciação jurisdicional, quando fundado na atipicidade do
fato ou na extinção da sua punibilidade, tendo em conta os seus efeitos de coisa julgada material. No
mérito, determinou o arquivamento dos autos, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo
Lewandowski, Eros Grau e Joaquim Barbosa. Asseverou que o indiciado, embora no exercício de
mandato de Deputado Federal, submete-se à aplicação da lei penal militar por ser militar da reserva
remunerada (CPM, art. 9", m e 13), e que estão presentes, em tese, os elementos constitutivos do tipo ,
penal militar apontado. Entretanto, entendeu haver incidência, na espécie, da imunidade material
parlamentar, por considerar que os fatos narrados guardam relação de conexão com a condição de
parlamentar do investigado, eis que ele fora eleito com votos de outros membros da corporação militar a
que pertence e, ao publicar a referida noticia, teria agido no legítimo exercício do mandato representativo
de que está investido. Em seguida, o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do Min. Cezar
Peluso.

Inq 22951MG, reI. Min. Sepúlveda Pertence, 3.5.2006. (lnq-2295)

Empresa Pública e Imunidade Tributária

Maior de 70Anos e Prescrição Retroativa
O Tribunal, resolvendo questão de ordem suscitada em ação penal, declarou a extinção da

punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, de denunciado pela suposta prática do delito descrito
no art. 95, §I0, da Lei 8.212/91, por não ter recolhido, na época própria, contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de salários da empresa de que era sócio. Entendeu-se apl icável, à espécie, a regra
do art. 115, do CP ["São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos."], ao
fundamento de que esse dispositivo abrange os que completam mais de 70 anos em data anterior à
condenação. Ressaltou-se, ademais, não haver óbice ao reconhecimento da prescrição rctroativa, já que
passados ruais de 6 anos entre a data em que cessara a continuidade criminosa e o recebimento da
denúncia. Asseverou-se, por fim, que, embora a prescrição retroativa, prevista nos §§ 10e 2° do art. 110
do CP, refira-se às hipóteses de trânsito em julgado da condenação, a ausência desta, em definitivo, não
impede a ocorrência da prescrição retroativa quando, como no caso, em que impossível a majoração da
pena, é considerada a pena máxima em abstrato cominada ao fato delituoso. Leia o inteiro teor do voto do
relator na seção Transcrições deste Informativo.

AP 379 QOIPB, reI. Min. Sepúlveda Pertence, 4.5.2006. (AP-379)

•
Contribuição Social e Instituição Financeira

Iniciado julgamento de medida cautelar em ação cautelar em que se pleiteia a concessão de efeito
suspensivo a recurso extraordinário no qual se discute a constitucionalidade do § IOdo art. 22 da Lei
8.212/91 que fixa o acréscimo de 2,5% na contribuição social das instituições financeiras. Na espécie, a
recorrente/autora, instituição financeira, insurge-se conlra acó.rdão que mantivera decisão denegatória de
seu mandado de segurança, no qual pretende ter assegurado o direito de recolher a contribuição
previdenciária sobre a folha de salários na alíquota de 20%, sem o aludido acréscimo. Sustenta, para
tanto, ofensa aos principios da igualdade, da isonomia tributária e da eqüidade no custeio da seguridade
social (CF, artigos 5°, caput, 150, II, e 194, parágrafo ÚTÚCO, V). OMin. Marco Aurélio, relator, deferiu o
pedido de liminar. Ressaltou que a matéria de fundo do recurso extraordinério ainda não foi decidida pelo
Pleno e, dadas as garantias constitucionais invocadas, deve ser examinada em julgamento regular do
recurso. Asseverou que, consideradas as contribuições sociais, somente com a introdução do § 9° no art.
195 da CF pela Emenda Constitucional 20/98 previu-se a possibilidade de alíquotas com base de cálculo
diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra, inexistindo,
no período anterior à promulgação dessa Emenda, exceção à regra do tratamento isonômico. Após, pediu
vista dos autos o Min. Carlos Britto.

AC 1109MC/SP. reI. Min. Marco Aurélio, 3.5.2006. (AC-l109)
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O Trib l iniciou iul d . I . d . - '''". d ,r, . _A edidn una lDlCIOUJ gamento e agravo regimenta interposto contra ecisao que m _tft~.P.Il!t'pe 1 o
de concessão de tutela antecipada formulado em ação cível originária proposta pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT contra o Estado do Rio de Janeiro, em que se pretende afastar a cobrança do
IPVA, bem como as sanções decorrentes da inadimplência do tributo. Sustenta a agravante que é
abrangida pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ª' da CF, em razão de ser empresa
prestadora de serviço público obrigatório e exclusivo do Estado, e que estão presentes os requisitos
autorizadores da tutela pretendida. O Min. Marco Aurélio, relator, negou provimento ao recurso por não
vislumbrar tais requisitos. Reiterando os fundamentos da decisão agravada, afastou a relevância do pedido
e a conclusão quanto à verossimilhança da alegação, tendo em conta que o preceito evocado refere-se à
imunidade recíproca entre a União, os Estados, o DF e os Municípios, e a agravante é empresa pública
com natureza de direito privado, o que, a princípio, atrai o disposto no § 2° do art. 173 da CF ("As
empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado"). Além disso, ressaltou que, nos termos do § 3° do art. 150 da CF, não
incide a referida imunidade no caso em que se tem exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados ou quando baja contraprestação óu pagamentos de preços
ou tarifas pelo usuário. Da mesma forma, entendeu que não há receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, já que a agravante vem pagando ao agravado os tributos previstos na legislação de regência. O
julgamento foi suspenso com o pedido de vista do Min. Joaquim Barbosa.

ACO 765 AgRIRJ. reL Min. Marco Aurélio. 3.5.2006. (ACO-765)

Aplicação do CDC aos Bancos - 4
Retomado julgamento de ação direta ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro -

CONSIF contra a expressão constante do § 2° do art. 3° do Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei
8.078/90) que inclui, no conceito de serviço abrangido pelas relações de consumo, as atividades de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária ("§ 2": Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancáriafinanceira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.") - V. Informativos 264 e 417. O
Min.. Eros Grau, em voto-vista, acompanhou o voto do Min. Néri da Silveira no sentido de julgar
improcedente o pedido formulado. Inicialmente, repeliu a alegação de ofensa ao "princípio da
razoabilidade", por entender que a razoabilidade, assim como a proporcionalidade, é postulado normativo
da interpretação/aplicação do direito, não sendo possível aplicá-la como se princípio fosse, permitindo
que o Poder Judiciário atue de modo a usurpar competência legislativa em afronta ao princípio da
harmonia e equilíbrio entre os Poderes. Também rejeitou o argumento de que a Resolução 2.878/2001,
alterada pela Resolução 2.892/2001, ambas do Conselho Monetário Nacional - CMN - que dispõe sobre
a proteção do consumidor dos serviços prestados pelas instituições financeiras - afasta a aplicação do
CDC, já que tal disciplina é ilegal por exorbitar a capacidade normativa do CMN, prevista no art. 4°, VIII,
da Lei 4.595/64, de regular, constituir e fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras, ou seja, o
desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro.

ADI 25911DF, reI. Min. Carlos Velloso, 4.5.2006. (ADI-2591)

•
Aplicação do CDC aos Bancos - 5

O Min, Eros Grau afirmou que, nos termos do disposto no art. 192 da CF, a exigência de lei
complementar refere-se apenas à regulamentação da estrutura do sistema financeiro, não abrangendo os
encargos e obrigações impostos pelo CDC às instituições financeiras, relativos à exploração das
atividades dos agentes econômicos que a integram - operações bancárias e serviços bancários -, que
podem ser definidos por lei ordinária. Asseverou que as instituições financeiras sujeitam-se às nOIDlaSdo
CDC, haja vista que a relação entre banco e cliente configura uma relação de consumo, estando,
entretanto, excluída dessa sujeição, sob pena de comprometimento dos objetivos do art, 192 da CF, a
definição do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por essas
instituições no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, matéria sobre a qual deve dispor o
Poder Executivo, ao qual compete a fiscalização das operações financeiras e a fixação da taxa base de
juros praticável no mercado financeiro. Por fim, salientando a relação de dominação que se verifica,
muitas vezes, entre bancos e tomadores de crédito, ressaltou que cumpre, tanto ao Banco Central quanto
ao Poder Judiciário, com base no Código Civil, o controle de eventual abusividade, onerosidade excessiva
ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros, relativamente ao que exceder a taxa base.
Após os votos dos Ministros Joaquim Barbosa, Carlos Britto e Sepúlveda Pertence, que também
acompanbavam o voto do Min. Néri da Silveira, concluindo pela inexistência de conflito entre o
regramento do sistema financeiro e a disciplina do consumo e da defesa do consumidor, pediu vista dos
autos o Min. Cezar Peluso.

ADI 25911DF, reLMin. Carlos Velloso, 4.5.2006. (ADI-2591)
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Reclamação: Desapropriação e Coisa Julgada - 1
O Tribunal iniciou julgamento de reclamação proposta pela União, contra decisões proferidas por

desembargador do TRF da 43 Região que, ao antecipar tutela pedida em agravos de instrumento, permitira ""t!,ode ;ql').t~

o levantamento de valores depositados a título de indenização e consectários nos autos de ação d , "~.
desapropriação. Na espécie, as decisões impugnadas cassaram decisão que deferira liminar, em ação d (]. 'O ;;.
declaração de nulidade de título dominial e cancelamento de registros imobiliários também ajuizada per ;!s._ - - -_ .
reclamante, para suspender a execução da sentença proferida na ação expropriatória. Sustenta' a'\ _ _
reclamante ofensa à autoridade da decisão do STF na qual teria declarado ser dominio da União a área em ~ p'
que se encontram os imóveis objeto da ação de desapropriação, e que estaria sendo compelida a pagar por
terras a ela pertencentes.

Rcl 2788/PR, reI. Min. Cezar Peluso, 4.5.2006. (Rcl-2788)

Reclamação: Desapropriação e Coisa Julgada - 2
O Min. Cezar Peluso, relator, não conheceu da reclamação, no que foi acompanhado pelos

Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Celso de Mello. Esclareceu, inicialmente, que a decisão
capaz de ofender a autoridade do acórdão do Supremo só poderia ser a que, em seguida, negara o domínio
da União sobre os referidos imóveis ou reconhecera pertencerem a outras pessoas, e que, no caso,
ocorrera na ação expropriatória movida pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, cuja
sentença já transitara em julgado. Em razão disso, entendeu aplicável o Enunciado da Súmula 734 do STF
("Não cabe reclamação quando já houver transitado em juLgado o alo judicial que se alega tenha
desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal"). Ressaltou, ademais, que as decisões proferidas
nos agravos de instrumento limitar-se-iam a revogar a liminar concedida. Assim, se inadmissível
reclamação contra o provimento exeqüendo pela incidência da SÚIUula,tampouco cabível contra decisões
que apenas determinaram o prosseguimento da execução da sentença, sob pena de se instalar mecanismo
de desconstituição índireta da coisa julgada, em fraude ao mencionado verbete e em afronta ao art. 5°,
XXXVI, da CF. Por fim, asseverou que, não obstante o pronunciamento judicial sobre a legitimidade dos
títulos dominiais, proferido na ação expropriatória, tenha integrado a motivação da sentença, e não sua
parte dispositiva, essa questão, por ter sido resolvida incidentalmente naquele processo como premissa
para a condenação do Poder Público, não roais poderia ser discutida em nenhum juízo com o objetivo de
alterar o resultado daquele julgamento, em face da eficácia preclusiva, inerente à coisa julgada material
(CPC, art. 474). Após, pediu vista dos autos o Min. Joaquim Barbosa.

Rcl 2788/PR, reI.Min. Cezar Peluso, 4.5.2006. (RcI-2788)

RecLamação e Ato IlegaL Posterior
Retomado julgamento de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em que se alega

que o 1RF da 4" Região, ao julgar procedente no mérito pedido formulado em ação expropriatória
proposta pelo INCRA contra particulares, teria afrontado a autoridade da decisão do STF na Apelação
Cível 9621fPR (RTJ 31159) - que declarara serem os imóveis em exame de domínio da União - v.
Informativos 261, 264, 312 e 327. O Min. Cezar Peluso, em voto-vista, acompanhou o voto proferido pela
Min. EUen Gracie, no sentido de julgar procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e
determinar que outra seja proferida com observância do que decidido na citada Apelação Cível. Após, o
julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Mio. Joaquim Barbosa.

Rcll074/PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 4.5.2006. (Rcl-l074)

PRIMEIRA TURMA

Prisão Preventiva e Alcance dePedido de Extensão - 1
A Turma, em julgamento conjunto, deferiu dois habeas corpus para tomar sem efeito os decretos de

prisão preventiva com relação aos pacientes, denunciados pela suposta prática de crimes contra o sistema
financeiro nacional (Lei 7.492/86, artigos 4°, 16 e 22, parágrafo único, c/c art. 1°, parágrafo único, I e lI),
lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1°, VI e Vil, clc art. 1°, §§ 1°,2° e 4°) e formação de quadrilha ou
bando (CP, art. 288). No caso, a prisão temporária dos pacientes e de dois co-réus fora decretada por juiz
federal ao fundamento de habitualidade delitiva com grave lesão ao sistema financeiro nacional e à ordem
pública, assim como de necessidade de impedir a fuga dos investigados e a sua interferência na colheita
de provas. Prorrogara-se tal custódia, com a ressalva de que os requisitos para a prisão preventiva seriam
analisados em momento posterior. Em seguida, com a revogação dessa prisão temporária, sobreviera o
recebimento da denúncia e a determinação da prisão preventiva dos acusados. Contra essa decisão, os
pacientes e outro co-réu impetraram habeas corpus perante o TRF da 4' Região, o qual fora denegado.
Em julgamento superveniente, quando já indeferida igual medida no STJ, o mesmo TRF concedera writ
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em favor de outro co-réu. Os pacientes, então, requereram a extensão dos efeitos dessa decisão, pedid~~-
este denegado pelo juízo de origem, sob o argumento de não ser cabível a aplicação do art. 580 do CPP,"
haja 'vista a presença de condições subjetivas. Entrementes, os pacientes impetraram o presente writ, cuja ' ..
liminar fora deferida pelo Min. Sepúlveda Pertence, relator, que concedera liberdade provisória a um dos
pacientes e estendera os seus efeitos ao outro e ao co-réu, Comunicada a decisão ao juízo federal, este
info~ax:a o cancelamento dos ~~dados d~ pri~o e, quanto ao me~cionado co-réu'Aci~nt~cara a /. ~~ode -4/)4
existência de outro decreto de pnsao preventiva nao alcançado pela liminar. Em decorrência diSSO,Q:>..~. ,$'"_ :....",... ' .
impetrantes alegaram, no ponto, o descumprimento dessa liminar mediante ajuizamento de reclaroação,~' ~ '\í '., ç.É '
sobrevindo manifestação do Min. Nelson Jobim., no recesso forense, determinando a execuçã_oda liminar ,\~:;s\;:: ~;;' o"~ ~
deferida. _ _

I-IC86758IPR e HC 869161PR, reI. Min. Sepúlveda Pertence, 2.5.2006. (HC-86758) (HC-869 I6) _ •--.~.

- -~-- _-__ -_- --------------------

Prisão Preventiva e ALcance de Pedido de Extensão - 2
Inicialmente, rejeitou-se a alegação de que a custódia preventiva não poderia ter sido decretada, sem

que houvesse alteração fática ou jurídica, ao tempo em que revogada a prisão temporária. Entendeu-se
que o habeas corpus não seria a via adequada para se proceder ao cotejo de base empírica, num e noutro
momento do processo. Por outro lado, quanto à garantia da ordem pública, asseverou-se que o decreto de
prisão preventiva baseara-se em meras presunções. Ademais, para afastar determinados fundamentos
desse mesmo decreto, aplicaram-se precedentes da Corte no sentido de que não constituem motivos
idôneos para a manutenção da custódia a situação econômica dos acusados; a magnitude da lesão, por si
só, porquanto esta é elemento do tipo penal; e a mobilidade ou trânsito pelos territórios nacional ou
internacional. Afirmou-se a imprescindibilidade de se conjugar a magnitude da lesão estimada e a
habitualidade criminosa, desde que ligadas a fatos concretos que demonstrem o risco à ordem pública ou
econômica, ou a necessidade da custódia para impedir a continuidade delitiva. No ponto, asseverou-se
que seria temerário, em habeas corpus, elidir esse fundamento da prisão preventiva., que o juízo de
origem embasara numa série de fatos concretos.

HC 86758/PR e I-IC869161PR, reI. Min. Sepúlveda Pertence, 2.5.2006. (HC-86758) (HC-869 16)

Prisão Preventiva e Alcance de Pedido de Extensão - 3
Considerou-se violado o art. 580 do CPP ["No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25),

a decisão do recurso interposto por um dos co-réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
pessoal, aproveitará aos demais. "], interpretado a partir do princípio constitucional da isonomia. Aduziu
se que o efeito extensivo da decisão do recurso independe da vontade ou do comportamento processual da
parte beneficiada, haja vista a exigência de ordem pública de congruência e equanimidade da solução do
processo em relação a todos os co-réus. Ademais, asseverou-se que o aludido princípio da isonomia de
tratamento incide na questão processual da prisão preventiva. Por conseguinte, entendeu-se que o fato de
a decisão favorável ao co-réu, concedida pelo TRF da 4' Região, ser posterior à ordem denegatória no
STJ, requerida em favor dos pacientes, não obstaria a pleiteada extensão, jà que impugnavam o mesmo
decreto de prisão preventiva. No ponto, concluiu-se inexistir motivo de ordem exclusivamente pessoal
que pudesse legitimar o tratamento diferenciado dos pacientes. Condicionou-se a ordem, entretanto, ao
depósito dos respectivos passaportes no juízo processante. Por fim, em decisão majoritária, cassou-se a
liminar anteriormente estendida pelo Min. Sepúlveda Pertence ao co-réu, tendo em conta a renovação do
decreto de prisão preventiva com base em fatos novos. Vencido, nesta parte, o Min.Marco Aurélio que
lhe deferia a extensão dos writs concedidos aos pacientes, ao fundamento de que outras práticas
criminosas não poderiam respaldar a mencionada custódia.

HC 86758/PR e HC 869161PR, reI. Min. Sepúlveda Pertence, 2.5.2006. (HC-86758) (HC-86916)

Justa Indenização e Fator de Redução
A Turma negou provimento a recurso extraordinário em que o INCRA pleiteava a incidência de

fator de redução sobre o valor, fixado por laudo pericial, de imóvel objeto de desapropriação, ao
argumento de inexistência de posse direta, uma vez que, atualmente, o referido imóvel encontra-se
ocupado por posseiros. A autarquia sustentava violação ao art. 161, da CF/69 e aos artigos 5°, XXIV, e
184, da CF/88. Ressaltando que o S1F firmara precedente no sentido de que a falta de posse direta do
imóvel pode resultar na redução do valor da indenização do imóvel objeto de desapropriação, entendeu
se, não obstante, que a pretendida diminuição, sem a necessária demonstração de efetiva depreciação do
imóvel em virtude da presença de posseiros no local, ofenderia o princípio da justa indenização.
Precedente citado: RE 93643/SP (DJU de 27.4.2001).

RE 3487691PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 2.5.2006. (RE-348769)

SEGUNDA TURMA





i\~
'~

Denúncia e Fundamentação ', ,~' '
;\ T~a ini~iou julgamento de.~beas corpus em que. ~ pTeten~ea exclusão dos pacientes, civis, 1'.;" ,ie -'1 :(;.

de denúncia oferecida contra eles e militares, pela suposta pratica do cnme de peculato-desvio (CPM, art. / ,~:- ~
303, § )0). No caso, os pacientes, proprietários de empresa do ramo da construção e reparação naval, -.Jt1~~ A
leriam deixado de prestar serviço de reparo em estrutura de navio, objeto de contrato licitatório. Alega a . ~;~~' , ----:
impetração falta de justa causa para a ação penal, já que os serviços teriam sido realizados, só que em
embarcação diversa, o que configuraria mera violação contratual, bem como inexistência de união de
desígnios entre os acusados, faltando, em razão disso, o elemento subjetivo do tipo relativo ao crime a
eles imputado. O Min. Eros Grau, relator, denegou a ordem, no que foi acompanhado pelo Min. Joaquim
Barbosa. Afirmou que a denúncia, apesar de sucinta, refere-se a pagamento por serviço não realizado, a
evidenciar uma unidade de desígnios entre os pacientes e os militares denunciados, e que, a mesma, ainda
que não apresente individualização de condutas no que respeita aos pacientes, reporta-se a extensos
laudos periciais que as especificam, e os incorpora. Após, pediu vista dos autos o Min, Gilmar Mendes.

HC 87768/RJ, reLMin. Eros Grau, 2.5.2006. (HC-87768)

Roubo e Momento Consumativo
A Turma deferiu habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ que dera provimento a recurso

especial do Ministério Público, ao fundamento de que a consumação do delito de roubo não depende de
efetiva inversão da posse, bastando-lhe a posse momentânea. No caso, o paciente, simulando portar W11a
arma, subtraíra da vítima um passe de ônibus, tendo, em seguida, sido detido por policiais que
acompanhavam a ação. Entendeu-se que o delito não se consumara, já que o agente, ainda que na posse
da coisa, permanecera sob vigilância policial. HC deferido para restabelecer acórdão de Tribunal de
Alçada do Estado de São Paulo, reconhecendo-se a forma tentada do delito imputado ao paciente.

HC 88259/SP_ reL Min. Eros Grau, 2.5.2006. (HC-88259)

Crime deDesobediência e Atipicidade
Não há crime de desobediência (CP, art. 330), no plano da tipicidade penal, se a inexecução da

ordem, emanada de servidor público, revelar-se passível de sanção administrativa prevista em lei, que não
ressalva a dupla penalidade. Com base nesse entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para anular
condenação imposta ao paciente, que se recusara a exibir, a policial. militar encarregado de vistoria de
trânsito, seus documentos e os do veículo automotor que dirigia. Considerou-se que a conduta do paciente
já está sujeita á sanção prevista no art. 238 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente citado: HC
86254/RS (DJU de 10.3.2006).

HC 88452/RS, feL Min. Eros Grau, 2.5.2006. O-:IC-88452)

Teto Remuneratório e Vantagens Pessoais
Antes do advento da Emenda Constitucional 4]12003, não se computam as vantagens de caráter

pessoal para o cálculo do teta de remuneração previsto no art. 37, Xl, da CF, na sua redação original ("A
lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre o maior e a menor remuneração dos servidores
públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos
como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de
Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito
Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo
Prefeito. "). Com base nesse entendimento, a Turma negou provimento a recurso extraordinário interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que assentara não estar incluído, no
cálculo da redução salarial para fins de aplicação do art. 37, XI, da CF, o adicional por tempo de serviço
dos servidores públicos recorridos.

RE 274746/SC_ reLMin. Gilmar Mendes, 2.5.2006. (RE-274746)

Sessões Ordinárias Extraordinárias Julgamentos
Pleno 3.5.2006 4.5.2006 32
I·TUn118 2.5.2006 17
2' Turma 2.5.2006 74
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE ANISTIA

ARQUIVO

JUNTADA

Nesta data junto a estes autos, que seja feito revisão de cálculos, referente a:

~ Gratificação Natalina

( ) Férias

( ) Outros; _

Anistia, a comissão da paz!
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CARLOS RENAN KURTZ, já qualificado nos autos do
Processo em epígrafe, por seu procurador in fine assinado, vem a
presença de Vossa Excelência para dizer e requerer o que segue:

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MARCELO LAVENERE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ANISTIA,
MINISTERIO DA JUSTIÇA

Ministério da Justiça

COMISSÃO DEANISTIA

08802.010028/2006-25

d.bjO{( p6 IJle :~jS

•

PROCESSO N° 20020°<9 ~Üt·

•
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,~{-~~o Requerente que foi anistiado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justi~.~,,«
conforme a Portaria nO 1.178, de 18 de agosto de 2003, de acordo com a
decisão da lQ Câmara da Comissão de Anistia (folhas 191 a 198), gostaria de ..>~
ressal:a~ três situações que precis~m ser esclarecidas para que este processo~~.:;·::3_ " .1.'.;
de Anisrio possa se encerrar. A tres situações pendentes de esclcr-ecimentos'i )
são as seguintes: primeira, a gratificação natalina não foi incluída nos\- - -7
cálculos dos efeitos financeiros retroativos à época da decisão; uma ~ ,"
segunda situação, diz respeito à extensão da retroatividade da decisão da
Comissão de Anistia, que tem como data inicial 12 de abril de 1997; e
terceiro, a compreensão sobre a adoção do teto salarial que deve ser
aplicado ao Requerente que foi anistiado como Juiz do TRT da 4Q Região,
que pugna pela aplicação do teto salarial adotado pelo Poder Judiciário à
época da decisão da Comissão de Anistia, em 10/04/2003, diverso do
aplicado ao seu caso .

Enfrentadas essas três questões, entende o Requerente que sua situação em
relação à Comissão de Anistia deve ficar definida e resolvida.

Em relação a primeira situação, ou seja, a questão da gratificação natalina, o
Requerente pugna que sejam refeitos os cálculos da folha 200, para que se
incluam os valores referentes ao direito a percepção da gratificação natalina,
que não consta desta planilha, tendo em vista que por decisão da Comissão de
Anistia, capitaneda por Vossa Excelência, foi sedimentado o entendimento no
sentido de ser devida também aos anistiados políticos o direito a percepção da
gratificação natalina, a razão de uma parcela de prestação mensal, permanente
e continuada por ano. Isto com certeza é fácil de resolver e pugna-se que seja
determinado por Vossa Excelência .

Em relação a segunda situação, esta diz respeito a extensão da
retroatividade do direito do Requerente. Este tem a argumentar que por
força da Lei 10.559/2002, a extensão máxima dos efeitos da decisão que
reconhece ao Requerente a Condição de Anistiado Político, esta o marco
temporal de 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição
Federal.

o Requerente tem a dizer que conforme está bem demonstrado nos presentes
autos, o fato que ensejou a declaração de anistiado político remonta o ano de
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1967, quando, por força da conjuntura política da época foi impedido de ser ,~~. . '~~:(
investido no Cargo de Juiz do Trabalho Substituto, tendo tido seus direitos L'

políticos cassados por dez anos, entre 1969 e 1979(fls 141e 142). .L-'-~~

Ainda em 1979, após a cessação dos efeitos da cassação política doá,·. 'iffj~,
Requerente, este, pleiteou novamente a sua nomeação como Juiz do Trabalho ~ ~ í

(fi. 142), tendo sido negadoo referido pedido em 1980, pelo então Ministro da \,-/,' I

Justiça, levando o Requerente a ingressar com uma Reclamação junto ao STF
(fls. 69 e 70), que foi conhecida e encaminhada ao Presidente da República, que
no ano de 1983, fez publicar no Diário Oficial da União, decisão indeferindo o
pleito do Requerente (fI. 76).

Em 1985, com a posse de um presidente da república civil, o Requerente
ingressou com novo Requerimento Administrativo, pleiteando novamente a sua
nomeação, bem como, as promoções a que teria direito, caso houvesse tomado
posse no cargo, no ano de 1967. Este novo requerimento foi acolhido em parte
pelo Presidente da República no ano de 1986 (fI. 138), permitindo a nomeação,
mas não concedia as promoções a que teria direito, tendo o Requerente de
ingressar na Carreira 17 anos após a data em que deveria ter sido investido no
Cargo de Juiz do Trabalho Substituto, ficando a sua perspectiva de se
desenvolver dentro desta Carreira toda comprometida.

o Requerente com o intuito demonstrar mais claramente ainda esta situação,
junta ao presente Processo Administrativo, cópia de partes da Ação Cautelar
Inominada com pedido liminar identificada sob n? 7801378, em que intentava
reverter essa situação.

Os fatos acima elencados dão suporte para que o reconhecimento da Condição
de Anistiado Político do Requerente tenha seus efeitos financeiros contados
desde a data de 05 de outubro de 1988, e não de 10 de abril de 1997,
conforme consta naPortaria nO1.178,de 18 de agosto de 2003.

De acordo com a documentação que foi juntada aos autos deste Processo
Administrativo, principalmente pela leitura dos documentos juntados às folhas
181 e 185, verifica-se claramente, que desde o ano de 1979, ano que o
Requerente readquiriu seus direitos políticos, este, lutou para afastar os
efeitos perversos do ato que o impediu de assumir o Cargo de Juiz do
Trabalho. E por uma questão de entendimento em relação às legislações

------ ------ ------ ------___j
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anteriores de anistia política, não pode ser beneficiado, pois não pode retornar
para o Cargo de Juiz do Trabalho, porque não havia sido nomeado, numa
flagrante injustiça com o Requerente. ..)~,..,.

.f"" ) 0 ...."-,lO ;.

E pelo o exposto também pugna pela retificação da Portaria nO1.178, de 18 de :._:. .
agosto de 2003, para que os efeitos financeiros da decisão de reconhecimento \ __
da Condiçãode Anistiado Político sejam computados a partir da data de 05 de
outubro de 1988, com base nas informações e documentos juntados a este
Processo.

Já em relação a terceira situação a ser enfrentada, esta diz respeito a
aplicação do teto salarial a ser adotado para um anistiado político do
Poder Judiciário. Comoficou assentado na decisão do Processo Administrativo
em epígrafe, por intermédio do belo voto do relator Dr. Márcio Gontijo, que
diz: "Ante o exposto, voto pelo deferimento do presente requerimento de anistia,
assegurando ao requerente, Carlos Renan Kurtz, a declaração de anistiado político e a
reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada correspondente à
remuneração e vantagens do cargo de Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da
4Q Região, observando-se o disposto no aM. 7°, da Lei nO 10.559/2002, para que o
benefício não ultrapasse o teto estabelecido pela Constituição Federai" ... (grifo nosso)

É em relação a interpretação dada para esta parte final do voto do Conselheiro
Dr. Márcio Gontijo, que o Requerente entende que vem sendo prejudicado. Em
relação ao voto condutor da decisão que o declarou anistiado político não há
reparos a serem feitos, pois o relator tão somente indicou a regra legal que
deveria ser obedecida (crt. 7° da Lei 10.559/2002).

Mas, a iresignação do Requerente, data máxima vênia, se restringe ao fato de
que foi adotado para a sua situação de anistiado político do Poder Judiciário,
uma interpretação em relação ao teto salarial do servidor público adotado pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aos servidores do Poder
Executivo, que tem sido afastada a sua aplicação pelo Poder Judiciário.
Inclusive o Requerente soube à época, que a interpretação para aplicação do
Teto, tinha sido estabelecido por umofício circular.

No caso do Poder Executivo, o teto salarial aplicado quando do julgamento do
Processo de Anistia, de acordo com o entendimento do MPOG, era de R$
12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais), que era a época, o salário inicial
de um Ministro do Supremo Tribunal federal, não se computando nesse valor,

I
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feito, consta vencimento básico de R$ 10.905,81 e R$ 3.271,74 a título de <r-"'~~~

adicional de tempo de serviço de 30%, totalizando um montante de R$,l>' ,I·

14.17~,55,que foi redu~ido a R$ 12.720,00 pela aplicaçãodo teto adotado e"1~,~- _ (l
relaçaoao PoderExecutivo. \, ,;'.<'~~~:.~'~/'
O Requerente sempre procurou demonstrar que o seu enquadramentoera um
poucodiferente da maioria dos anistiados políticos que sofreram perseguição
política, pois a sua vinculação funcional, seus paradigmas estão no Poder
Judiciário, e dessa forma, as regras as serem respeitadas para o
estabelecimento de sua reparação econômicamensal,permanentee continuada
é afeta a realidade do Poder Judiciário, devendo-se respeitar in casu, o Teto
Salarial adotado peloPoderJudiciário, quenãoera de R$ 12.720,00.

• Assim, a minguade tentar contribuir para um aelaramento dessadiscussão,O
Requerente acostou ao Processo em epígrafe, três certidões emitidas pela
Secretaria de Recursos Humanosdo Tribunal Regional do Trabalho da 4Q

Região,informando queos vencimentosde umdosmagistrados trabalhistas que
foram investidos no cargo em 1967, sendo que na última certidão o valor
apresentado é de R$ 15.712,57Cquinzemil, setecentos e doze reais, cinqüentae
sete centavos). E conforme informação dada pela Diretora da Secretaria de
RecursosHumanosdo TRT da 4° Regiãoa remuneraçãodo Requerentedeveria
estar assimcomposta:

•
"vencimento (R$ 3.839,27) adicional de 202%
sobre o vencimento (R$ 7755_32) e adicionalpor
tempo de serviço de 35% (R$ 4.058,11) Vantagem
Pecuniária Individual (59,87) totalizando um
montante de R$ 15712,57"

Apósa publicaçãoda Portaria nO1.178,de 18de agosto de 2003, o Requerente
percebendoo equívocoque fora cometido noestabelecimento de sua reparação
econômica,procurou informações junto as Secretarias de Recursos Humanos
do TRT da 4° Regiãoe do Tribunal Superior do Trabalho, para saber a forma
como era interpretada a aplicação do Teto Salarial dos Magistrados
Trabalhistas, quandoentão soube que o Plenodo Egrégio TribunalSuperior
do Trabalho, havia editado a RESOLUÇA-OADMINISTRA77VA N°
822/2001, datada de 08 de novembro de 2001, que examinandoo Processo
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TST-PA-40.695/2001, de iniciativa do Exmo. Ministro aposentado
Lopes Sussekind, resolveu por maioria:

" I) que o adicional por tempo de serviço, como vantagem _~-:. .
\,

pessoal, está excluído de teto da remuneração dos magistrados,: s
II) revogar o art. 20 do ATO. TST.GPN° 109/2000, referendado' - .'

? 'pela Resolução Administrativa n" 695/2000, publicada no DJU=:: -._../'
29/3/2000, que incluía no teto da remuneração dos magistrados , •._~ ..",,,,.
OS adicionais por tempo de serviço; III) determinar a devolução
aos magistrados dos valores retidos por força da norma
revogada, observando-se a disponibilidade orçamentária e
financeira,' IV) atribuir caráter normativo à decisão. "

Como se deduz dessas informações, não se justifica que continue sendo
mantido a metodologia do cálculo realizado pela assessoria técnica do
Ministério da Justiça, encontrado em fls. 199, 200 e 2001 do Processo nO
2002.01.06529, que se lê que o vencimento básico do Requerente seria de Ri
10.905,81 acrescidos de um adicional de tempo de serviço de 30%, que é igual a
R$ 3.271,74, perfazendo um total de R$ 14.177,55 reais, aplicando-se o teto
estabelecido (sic) pela Constituição Federal que no caso do entendimento
adotado, seria de R$ 12.720,00 reais (valor que era pago ao Requerente).

Fica claro que o entendimento adotado pela magistratura trabalhista brasileira
a qual o Requerente está agora vinculado, à época do reconhecimento da
condição de anistiado político, excluía vantagem pessoal por tempo de serviço
para estabelecimento do seu teto remuneratório, ou seja, as vantagens
pessoais não integravam o cálculo do teto dos magistrados, tanto isso é
verdade, que temos notícias de desembargadores que percebiam salários de
até R$ 50.000,00 reais de salário, Istoé claro, antes da aplicação da sumula07
de ConselhoNacional de Justiça .

E após a Emenda Constitucional 41, o Egrégio Supremo Tribunal Federal em
sessão administrativa de 05 de fevereiro de 2004, adotou como Teto do Poder
Judiciário, a remuneração total de R$ 19.115,19,ficando vedada o acréscimo da
percepção de qualquer vantagem de outra natureza. A partir dessa data
ninguém poderia ganhar mais do que R$ 19.115,19 (exceto as ressalvas
estabelecidas e que o Requerente entende não se aplicam a sua situação).
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Data maxima venia, o Requerente ao inqressar com Recurso ao Plenário da
Comissão de Anistia, não quis atualizar o valor da sua reparação econômica, e
sim, rever o entendimento e o enquadramento dado a decisão proferida pela 1°
Câmara,pois não era necessário alterar uma vírgula sequer daquela decisão, tão
somente, esclarecer que o teto salarial a ser adotado para o caso, era o teto
do Poder Judiciário, e que os valores informados pelo TRT da 4° RegIão à
época do julgamento pela 2° Câmara em 10 de abril de 2003, não alcançavam o
teto da sua categoria, e que deveria ser alterada a Portaria nO1.178,de 18 de
agosto de 2003, para determinar que a reparação econômica em prestação
mensal permanente e continuada fosse calculada com base na informação dada
peja área de recursos humanos do TRT da 4Q Reqião e como conseqüência,
fosse recalculado também todo o retroativo, com base nesse novo valor.

Assim, o Requerente pugnaa VossaExcelência, que quandoda publicação de
nova Portaria complementandoa anterior, seja concedido com base no que
consta nos autos e no que foi acima exposto: a) a inclusão da gratificação
natalina nos cálculos dos atrasados do ProcessonO2002.01.06529; b) que a
decisão que reconheceua condiçãode anistiado político a Carlos RenanKurtz
retroaja a data de 05 de outubro de 1988, e em conseqüênciaa reparação
econômica também seja recalculada tendo essa data como termo inicial do
direito a percepção da reparação econômica;c) que o enquadramentodo teto
salarial se dê combasenoentendimento adotado à épocado julgamento pela 1Q
Câmara, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4Q Região, órgão do Poder
Judiciário, ou seja, R$ 15.721,57 (quinze mil, setecentos e doze reais,
cinqüentae sete centavos),devendoessevalor servir de base para se refazer
todo o cálculo dos efeitos financeiros retroativos da decisão que declarou
Carlos Renan Kurtz, como anistiado político, inclusive em relação a
retroatividade de 05 de outubro de 1988.
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N.T.
P.D.

Brasília, 20 de abril de 2006 .
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• I.~.'••••••••••• 1. o autor submeteu-se, em 1967, a concur

~ so público' para o provimento do cargo de Juiz do Trabalho

• substitutoj da Justiça do Trabalho, obtendo, entre os 2S

• candidatos, aprovados,. a 16<: colocação. O concurso foi ho-I "
• mologado e!, após, no~~a~os os ca nd ida tos aprovados, ocor-

• rendo, porém, a preterição do autor e da Dr~ OLGACAVALHEI

• RO DE ARAOJO. Ambos impetraram, em aç óe s distintas, manda
I " 1-

• do de segurança ao Supremo Tribunal F'ede rsaL, sendo-lhes 'con

•
I '~jl\' cedido o ma n d amu s , para que foss crn norr.oa do s , O Sr. Pl'esi-

• \~V de n t e da Rep ô bI j ca determinou 'lue a 01 dem fosse cumpri da. I

•• Iio uv e , toda v i a, demora no a t e nd i rnent odes sa de t e r mí nação e ,i

no cumprimento da ordem judicial. Em 1<;:>de julho de 1969 o.-
• aulor teve seus direitos po Lí t ic o s suspensos por 10 anos, i
• o gu e tornou a nomeação j UI' id i C,J;: (' nt e impos s ível. I
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Juiz 'Federal.Exm<?Sr.

Ref.: hção cautelar inominada com

pedido de medida liminar.

,',,

CARLOSRENANK,URTZ, brasileiro, casado,

advogado, residente e domiciliado nes~a capital, na rua D~

que de Caxias, 14~4, apt9 111, vem propor a ç-ão c au i.e.t.an:
~n0m~nada contra a UNIÃO FEDERAL, pelos seguintes funda-

mentos:
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2· seus direitos polIticos,
-o autor postulou administrativamente sua nomeaçao. O ped~

do suscitou controvérsias no seio da Administração Pública

Federal, notadamente entre órgãos do Ministério da Justiça.

O Hinistro da Justiça indeferiu-o, em 1980, dando azo a que

o autor formulasse reclamação ao Supremo Tribunal Federal,

que a conheceu e mandou fosse o caso submetido ao Presiden

te da República, que era a autoridade competente para dec~

dir quanto ao pleiteado na órbita administrativa. Novo in

deferimento e, algum tempo após, novo requerimento do au-

tor ao Ministro da ~ustiça, insistindo na postulação ant~~

riormente1feita. Desta vez a pretensão obteve pronuncia--n ,I
mentos favoráveis dá'Divisão de Instrução Processual do De

partamento de Assuntos Judiciários e, igualmente, do Con -

sultor Jurídico do Ministério. Foi, assim, preparado oato,
de nomeação a ser subscrito pelo Sr. Presidente da Repúbl~

ca. Cabe destacar que; nesse ato de nomeação,.ao qual já

se encontrava aposta a assinatura do então Ministro da Jus

t Lç a, Dr. FE'RNANDO LYRA, vinha expressa cláusula final, de~,

te teor:

"com e6eltoA a pa~tl~ de lO de maio de

]968" .

3.
pGjlica dejouvir

Pp_-jLOBROSSARD,

dê:.ado de 12 de

Entendeu, porem, o Sr. Presidente da Re

o'Cb~sbltor Geral, o Eminente Professor

que emitiu sua opinião no Parecer n9 S-012,

fevereiro de 1986, e cuj~ ementa tem o se

gu:nte enunciado:

r-,.
"NomeaçÕCA a óCJtem 6eltaó em obe.dlêllcla

ã oJtdem de claóól6lcação e ve.Jtl6lcada

a exlótêncla de vaga".

~--'-~ ..._- _ ...-. ..·;·AB@(;,:,-· :-,--------.-- .
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Nesse Parecer ,-"°ãS conclusões

I '~(~) o~ ~eque~ente~ t~m diheito ~ nomeaç~o pa~a

o~ ca~go~ a que ~e hablllta~am em concuhéO;

(b) he~peitada a Ohdem de cla~~l6icação, devem

.óel!.nomeado~, éuceééivame.nte, CARLOS RENAN KURTZ

e OLGA CAVALHEIRO ARAOJO; (c ) as 11omeaçoeé po

dem .óe4 ôeitaô de.óde logo, uma vez que exlétem

vaga.ó; ° {dI o~ diheito~ lne~ente.ó ao~ cahgo~

6lui~~o do momento em que um e out~o, tendo to

mado po.ó.óe, ent~a~e.m em e6etivo e.xe~cZcio~:

I:' I. ,Na'~erma data, 12 de fevereiro, foi as-4·
sinado o ato de nomeação 00 autor, publicado no Diário Ofi

cial o~ União e q~e a segui~ se t~anscreve:

acoftdO

com o a~t. 87, item VIII, da Conétituição eten

do em v~~t~ o Pa~ece~ nq S-012, de 1986, do

Con.óultoft Geftal d~ Repúbllca, heéolve

NOM EAR

o Vouto~ CARLOS RENAN KURTZ, e.m vlhtude de ha-

bllitação em concuhéO, obedecida a ohdem de

cla~ól6icaçã?, pa~a exeftce~ o cahgo de Juiz

I
do Thabatho $ub.ótituto da 4~ ~egião da Juóti~a

'1 . I

do Thl'!.batho,icom ~ede em Po n.t:»Aleg~e - RS".

,5. Como se viu, o ato ordena que seja obe-

decida "~oJtde.111 de cl.aó~ibicação no cOIlCUhóO". Dir-se-á

que is~O e mera àecorrência das conclusões do Parecer do

Consultor Geral àa República, as quais recomendavam que,

"Jteépc{'.(ad~ ~ olldc.m de ct.ahéi(;i_cação 110 concullóO, devem éc.Jt
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nomeadol, lucehh~vamen~e, é-~_ -~~AN KURTZ e OLGA CAVA-
I ~

LHEI RO AR~QJO". A Isimples leitura do texto, nessa parte,
I ' Ir !deixa pergeber clarame~te que a mençao que no Parecer éfei

ta à "oltdem de c.e.alôi~icação no COncultlO" tem apenas a

finalidade de alertar ~ autoridade com competªncia para no

- mear que o ato de provtmento do autor deveria anteceder cro

nologicamente ao que tinha corno destinatária a Dr~ OLGA CA

VALHEIRO DE ARAOJO: "devem s en: no me.a d os s u c e s s Lv ame.n i»:" ..
Enquanto recomendação dirigida ao Sr. Predisente da Repú-

blica sobre a forma como deveria proceder, para situar no

tempo os atas de nomeação, a referªncia a "oltdem de clah

ôióicação no concultôo", inserta no Parecer, era algo lógi-
-ca e ontologicamente externo a tais atos de nomeaçao .

preparado no Ministério da Justiça, a que aqui já se. ;
alusão.

6. Na verda4~, realizadas, como foram,

das as nomeaçoes dos candidatos aprovados em concurso,

que poderia significar dizer, como se disse no ato de

meação do autor, "obedecida i oltdem de cla66i6icaç~o

to-

o

rio-c,

no

concultôo", senao colocar esse ato, temporaZm2nte, na exa

ta e correta posição, fixada em termos numéricos na classi

ficação ? a t -Tendo o autor obtido a 16. colocaçao, -nao

existirá outra maneira de obedecer ã ordem de classifica-
- I _ _

çao no concurso senao ta~er que sua nomeaçao se situe d~
I

pois da do candidato classificado' em 159 lugar e antes da

do classificado em 179. Diante, porém, do fato a esta altu

ra inobscurecível e inap~gável de que as nomeações desses
I ~

dois candidatos -- a do 'imediatamente anterior e a do ime-

diatamente posterior na ordem de classificação - há muito
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.-Ja se

taurar a seqB~ncia rompida ou de restabelecer a ordem des

respeitad~lera o de atribuir efeito retroativo ao ato de
o J 1'1 ';1'"

nomeação, de t~l sor,te'egúe'as conseqtlências jurídicas por
I I I

ele produzidas remontas~em à data em que se deu a preteri-
-çao do autor.

7. Talvez se objete, a esta altura, que o o

entendimento aqu~ sustentado est~ em flagrante desacordo

com o que afirma o Parecer n9 S-012, da Consultoria Geral

da República, à vista do qual foi exarado o ato de nomea--.

ção do autor. ~ trivial, no entanto, que os Pareceres do

Sr. Consultor Geral da República, por mais eruditos que se

jam e por maior que seja a autoridade do seu prolator, não

têmoefeito vinculativo para o Sr. Presidente da República,

que deles pode dissentir, total ou parcialmente. No caso,

a absoluta! impoS5ibilJ~I~de lógica e ojurídica de a ,inserção.

no ato de broviment~t~~ ld~uç~o ~obedeclda ~ o~dem de
oclahhl6lcaç~o no concu~ho" possuir sentido e signific~

do distintos dos que parecem ter ficado evidenciados nesta

petiç~o, induz a que s~ conclua com segurança que o Sr.Pre

sidente da República 'acolheu só em parte o Parecer do Con-
I

sultor Geral da República, preferindo a Justiça inteira a

meia Justiça, ao optar pela atribuição de efeito retroati

vo ao ato de nomeação do autor, para que desse modo e so

desse modo fic3sse pontu~l e rigorosamente observadao e ob~

decida a ordem de classificação do concurso e parzcp2também

desse modo e ~Õ desse modo se oferecesse integral repara-

ção aos repetidos agravos perpetrados, ao longo de tantos

anos, ao direito de que o au tor é titula:ç.

I

o/ 8·
tor considere a

De qualquer modo, por límpida que o au
, , '"~ ~I oexeges~ que empresta ao seu ato de nomea--

l
ção, a Egrégi~ Presidência do Tribunal do Trabalho da 4~

Região tem outro entendimento, tanto assim que não conside
I

rou, em caso .'\nálogo,no da Dr~ OLGA CAVALHEIRO DE AMOJO,
I

". •• ---.~ ••• __ o

../")?{:\,'-----....

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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como tempo de serviço púb1tSSJ'/0 tempo que a

data da preterição e a da recente nomeação como tempo de

serviço, com os necessários reflexos para fins de promoçao

na carreira, bem como para pagamento de vantagens patrimo

niais atrasadas.

r-,

9. Diante dessa realidade, viu-se o autor
I

num Lmpa s s e., Interessa-lhe tomar posse e entlrar em exerci
I I

cio no cargo para o quãl foi nomeado e pelo qual luta te-

naz e incansavelmente há quase duas décadas, na esfera ad

ministrativa e no Poder Judiciário, apenas se houver com-

pleta e cabal recomposição dos direitos que julga violaào~~

principalmente com a contagem como tempo de serviço públi

co do lapso temporal que se estende da data da preterição

(10 de maio de 1968) à data da nomeação e, em plano secun-

dário, - .
com a percepçao das vantagens patrimoniais corres--

pondentes a ,esse período.

(,

Por outro lado, está a expirar o prazo

que foi corcedido ?q{a~tor para tomar posse no cargo para

o qual f~i nomecflo. fp~'blicadoo ato de nomeação no D.O.U.

de 14 de fevereiro deste ano tinha 30 dias para nele em-

I I - I,possar-se. Tal pz.a zo .fo.i,porem, pr o.rroç ado p~r ma i s 60
dias, por deliberação do Egrégio Tribunal do Trabalho da
a .-4. Reglao. Vence-he'o p~azo pa~a a poóóe, aóó~m, no d~a 75

d e.s s:e: mêó.

10. Há, ainda, a realçar que o autor e Dep~

tado da Assembléia Legislativa do Estaào do Rio Grande do~
Sul. Para tomar posse no cargo de Juiz do Trabalho Subs-

tituto deveria, obviamente, renunciar ao mandato. Não he

,,

sitaria em faz~-10, se 9 tempo durante o qual foi impedido

de tomar posse no cargo ao qual sa habilitou em concurso

público valesse como. tempo de serviço público, para todos
I _:' I

os efeitos. Mas nao ~staria propenso, nem inclinado, nem

disposto a abandonar tudo para começar do início, do marco

-'_; _
_''.Y. • --------~),':.!!:

.~-------------- __ _J
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zero, uma nova dou-

como se em

r"

concurso, como se nenhumla odiosa e injustificável preteri

ção tivesse ocorrido e c'omo se nenhuma grave lesão a dire!

to subjetivo seu houvess.e sido cometida em qualquer tempo,

d i t 'I - - d .como se o seu a o d~;noJmeaçao nao constasse que everla

b d .d - I ,I -ser o e eCl a a ordem de classificaçao no concurso e como

se, afinal, nao fosse titular do direito a contar, desde

a data da preterição (l~ de maio de 1968), como tempo de

serviço público, o tempo transcorrido e a perceber as van

tagens correspectivas.

11. Pretemde o autor, na ação principal que

irá propor, obter a declaração do seu direito, com a ime--

diata e subseqaente condenação da re, a contar como

de serviço público o pe~odo que medeia entre a data

preterição e a da nomeaç~o, bem como a auYerir as

tempo

da

vanta-

/
"- "

gens patrimoniais correspondentes, já por que isso e um oon

'sectário dos termos em que está vazado o seu ato de ~omea

ção, já"por~ue, mesmo qu~ não fosse assim, no entendimento

dos nossos Tribunais é i:5so uma conseq~ência que flui in-

desviavelmente da preterição do candidato aprovado em con

curso. Ilustrativo dessa orientação e o acóndão do Tribu

nal Federal de Recursos, da 2~ Turma, Relator o Eminente

Mini,stro JA:ftBASNOBRE, p.:rolatadona Apelação Cível n942.213,

em que era interessada a Dr~ MARIA EUNICE BEZERRA PINHEIRO

HATSBACH RIBEIRO DOS SAN'~OS, que fora preterida pela nomea

ção de candidato que obt~vera classificação inferior emcon

cursO para o cargo de Ju~z do Trabalho Substituto da 7~ Re

gião (Ceará).

O Rel~tor, o Eminente Ministro JARBAS

NOBRE, assim coricLuíu sem voto, seguido por seus pares, sem

discrepânci~:

(.
i

" '
,i 1
\
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s entença

que lhe 60i, a~vettóa, julgo pttoc.ed,ente.a

e c.ondeno a tte a nomeatt a apelan~e, com

-açao

efei-

tos retrooperantes (os grifos são nossos) a

patttitt de 2 de abttil de ]971, data em que 60-

ttam nomeadoó oó c.andidatoó menc.ionadoó no de

c.tteto de 6ló. 9, que a pttetettittam, não obótan

te tette.m obtido c.laóói6ic.ação abaixo da óua".

(cópia em anéxo).

-E, na verdade, o ato de nomeaçao, publ~

cado no D.0.U., de,l?: de março de 1979, elucidava que os

efeitos erf:r:t"a. pdtt.lf.tt;lde2 de abttil d~ 1971". (cf. cópia

em anexo). I

INo mesmo rumo, o Tribunal de Justiça de

(,
são Paulo:'

"t óabido Que aó nomeaçõe.ó pott c.onc.uttóo
\óazem pattte de um mec.an~ómo em Que deve pttedo-

m~natt a igualdade de opotttun~dadeó e de tttata-

mento patta tod06 Ob c.onc.ottttenteb. Como ponto

6~nal e c.ottoamento doó c.oncuttbob, ab nomeaç.oeb

devem óett nottteadab pelo mcómo ttigott de igual

dade e impattc~alidadc, Que conótitui o apanã--
, f

g~o do m~io~o adotado pela ad~iniótttaç.ão pa~a
I _ -

es c och à de óe.Ub 6Uilc.i0l1aJtioó e patta obte.l1ç.ao,com

mottalidade e e.Óic.i~nc.ia, do apeJtóeiçoamento do

óeJtviço públic.o (c.ó, HELLY LOPES ~!E1RELLES, Di
reito Aamin~strativo Brasileiro, 2~ Edição, p.

364). Obviamente, dellttto d es s e m cs mo mecall.{.ó-(

~\~VJ ~~I'vU!:J

~ ~90,

C): V~~~o. ~
b~ ;S,. ~~ ),J) A

'1
I

8
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'<.
c.aE.

tadaó devem 'de/tiva/t das qua.e.idadeó p ess oo.Lsin~

henteó a cada COnc.ohhente, e não de diôtohçõeô

p/tôp/tiaó do padhão aóe/tidoh ou daô opohtunida

d es de t/tatamento dLs p e.nsa das !", ( ••• ) "Em

matê/tia de c.onCUhóo há uma cOh~da com, con6o~

me a e~imo.e.ogia. E a meta nao e a c.e.aóôilica-

ção emóói, maó a nomeação de ac.o/tdo com a c.e.a~
. -\. I

óilic.'ação: Nomeação na on.dem da c..e.aó.ói6ic.ação,
I _

e on de.m tambem c./tono.e.ôgic.a. 1-6óO po n.ou:e: a c.o,,!:.

/tida Phoóiegue óegunda etapa, q~e i a c.ah/tei/t~
I

Nem pOl!.outha /tazão a .e.ei tehâ eóc.o.e.hido te/tmo

que igua.e.mente .óe p/tende a c.o/t/tidae a C.UhóO.

POh iôóo, a nomeação na ohdem de c..e.a-6.óióic.ação
/tigohO-6amente c.hono.e.õgic.atambém é a unica lo~

ma de não deõequi.e.ibhah o heóu.e.tado do c.onc.u/t

s o . No s c.onc.u/i.óoóda Phimeiha' inveótidu/ta o
di/teito doó c.onco/t/tenteó tem um va.e.oh que deve'

óeh aqui.e.atado em c.onjunto·pa/ta õe c.hega/t a um

heóu.e.tado p.e.eno de igua.e.dade e impahcia.e.idade

~ na a6el!.ição daó deóigua.e.dadeó de cada um. O/ta,

de que adiantahia c.onóe/tva/t vaga a vaga eóco-

lhida pelo'!impet/tante, óe lhe loi ba/t/tada a c.Oh

hida -? l~~e}ah de maió bem c..e.a6ôilicado, já eó~

tá in6ehiohizado pOh não hecebeh vencimentoô de

di/tetoh e pOh não c.onc.Ohheh a P/tjomoçõeó e /temo

çõeó, enquanto c.andidatoó menoó bem c.e.aôóilic.~

do s já U~ulhuem dess es vaEo n es el vantagenô" (in

RJTJESP, 28/253, apud WLADIMIR VALLER, "Os Fu'!!:..

cionários públicos à Luz da Vurisprudência",S~

gC2stões Literárias, 1976, p. 223/224).

Também o Tribunal de são Paulo, em acor

dão relatado pelo então Desembargador SIDNEY SANCHES, hoje

Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, fixou o en-

; ;; . "I'...
~j~. I
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I
tendimento de

ção de~xou de ~eh com a pheteh~ção m~nc~onada, o
phejuZzo ev~denciou-óe, pOhque leóado b~COU ~eu d~heito de
exehceh a~ 6unçõe~ ma~ó altaó e pehcebeh a he~pectiva hem~
ne~açao. Tem d~~e~to, po~tanto, o auto~ aoh venc~mentoh do

ca~90 de d~~etoh, deóde a data da phete~~ção, ma~ó 9~a:t~ó~

caçõeh do ROE, halá~~o-6amZl~a e ju~oh mo~atõ~~Oh a pa~t~h

da c~taçã.o". E, mais adiante, "p or: o ui.n.olado, deve heh
computado como tempo de ~ehv~ço aquele em que o autoh eht~

ve ~mped~do de exehc~h o cahgo paha o qual deveh~a teh ~i

do nomeado ,em moment~ ~p~õp~~o (halvo, ê. c.Laru», se houveh
.,.. d • -'b ,;! 'I. ' - .d .,cempo e,.6~~v-<.çopu .c-cc o c âncom-ccard:e.,o que ~e~a conh-<.e- '
~ado em ,'execução)" (RT 510/94) .

No mesmo sentido, acórdão do Tribunal

de Justiça de são Paulo, que tem a seguinte ementa: "O ca~

d~dato a concu~~o públ~co 'p~ejud!cado p~~ ato ~le9al da a~

to~~dade, ahh~m conh~dehado po~ decihão jud~c~al, não Obh

i.ard:e:nomeado, pOhteJtioJtmeYlte, tem diheito ã., indenJ.zaçãodoó

pJtejuZzoh pat~~mon~a~h, ac~ehcidoh de ju~oh mo~atõ~~oh e

de cO~heção monetã~~a" (RT 530/175).

12. Resumindo tudo: demonstrado, de uma pa~

te, o direito que tem o autor a aceitar a nomeação - ~~

to' espécie tleato adm;i:nijstrativoque necessita da coopera-
- d d tI. t á r í I: ' f - d t dçao o es ana arao ,cons.íst.ent;eem rnana estaçao a von a e

deste, geralmente expressa no ato de posse __' desde que se

lhe reconheçam os direitos e vantagens nascidos com sua p~

teri ç ao r demonstrado, ainda',.que o Tribunal Regional do Traç , -
balho da 4~ Região, pela sua Presidência, tem opinião di--

versa e contrária, como se verificou no caso da Dr~ OLGA

CAVALHEIRO DE ARAOJOi demonstrado, além disso, que se to

masse posse no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, sem a

definitiva elucidação que da preterição decorreram para o

autor direitos relacionados com tempo de ~erviço e vanta-

'I·

o
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" I. .'gens patrlmonlal~
I

ria de renunciar a mandato

prejuízo

legislativo e abandonar sua car

reira po],itica, para dar início, agora, a uma carreira co-I
mo magistrado,

I

a
REQUER se digne V. E~.:

(a) determinar a distribuição desta ação em

regime de urgência;

(b) determinar a citação da União na pessoa

do seu representante legal;

. ,~- ..'
Cc) jp19fr, a final, procedente a ação, p~

ra que seja sustada a posse do autor, no

cargo em que foi nomeado, até que seja

ju-lgada;.definitivamente, J ação princi

gal a~ser proposta, visando a reconhe-
....·1

cer ° direito do autor e a condenar a

UNIÃO a contar como tempo de serviço o
,

período que vai da data da preterição (10

de maio de 1968) até a data da nomeação,
-bem como a percepçao das corresponden--

tes vantagens patrimoniais;

(d) de deferir, já liminarmen te, .o pedido de

sustação do ato de posse, nos termos so

licitados na alínea anterior, oficiando

!?ph r-e~se sentido, à Excelentíssima Se

nhora Juíza Pre~idente do Tribunal Re

gional do Trabalho da 4~ Região, tenào

em v~sta o fumus boni iur~s e a irrepa

rabilidade do prejuízo do autor;

"
il'lI' -;'

.•j',;-- .... i



•••••••••••••••••••".••••••••••••_.
•••••••••••••••••••••,~.

-l· .



e
'e .I.
:..
'e•••••••·;•••••••.--.:
•••••••••••._
•••••••••••••••••••-.•

(e) condenar a UNIÃO nas cominaç~es legais.

Nestes termos, pede deferimento.

Valor da causa: Cz$ 5.000,00

Porto Alegre, 13 de maio de 1986

p.p 'Ilvb
IRO DO COUT

OABjRS 2117

\.! ,.
;:I)-J ,: ••
I 1. ••

'I , I
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Exm9 Sr. Dr. Juiz
j

780 1 378

Ref. :

'i,, .,
CARLOS RENAN KURTZ, casado,

advogado, residente e domiciliado' nesta capital, na rua Du

"" ~e Caxias, 11434, ap~9 .11:1,vem propor aç.ã.o lc.au.te..e.a~
~nom~nada con1ra a UNIAO ~FEDERAL, pelos seguintes funda--

mentos: '

1. O autor submeteu-se, em 1967, a concur

so público para o provimento do cargo de Juiz do Trabalho

Substituto da Justiça do Trabalho, obtendo, entre os 25
a -candidatos aprovados, a 16. colocaçao. O concurso foi ho-

mologado e, após, nomeadqs os candidatos aprovados, ocor-

rendo, porém, a preterição do autor e da Dr~ OLGA CAVALHEI

RO DE ARAOJO. IAmbos impek~a.ram, em ações dis-Bintas, mand~I I 'r,; 1 -
do de seguranç, ao Suprem~ TFibunal Federal, sendo-lhes co~

cedido o mandamus, para que fossem nomeados. O Sr. Presi

dente da RepúbLica determinou que a ordem fosse crmpr~da.

Houve, todavia, demora no atendimento dessa determinaçao e,
no cumprimento da ordem judicial. Em 19 de julho de 1969 o

autor teve seu; direitos politicos suspensos por 10 anos,

o que tornou a nomeaçao juridicamente impossível.

~,~ ~ cli'",_
~i~ 1.
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2. Restabelecidos seus direitos políticos,
I "o autor postUljou admí.ní.sí.r at.Lvamente sua nomeaçao. O ped!

, I j: " •
do suscitou controvérsi'~s}nb seio da Administração PúblicaI ,:
Federal, notadamente entre órgãos do Ministério da Justiça.

I
O Ministro da Justiça indeferiu-o, em 1980, dandolazo aque

o autor formulasse reclamação ao Supremo Tribunal Federal,

que a conheceu e mandou fosse o caso submetido ao presiden

te da República, que era a autoridade competente para dec!

dir quanto ao pleiteado na órbita administrativa. Novo in

deferimento e,lalgum tem~o após, novo requerimento do au-

tor ao Ministro da Justiça, insistindo na postulação ante

riormente feita. Desta vez a pretensão obteve pronuncia-

mentos favoráveis da Divisão de Instrução Processual do De

partamento de Assuntos Judiciários e, igualmente, do Con-

sultor Jurídico do Ministério. Foi, assim, preparado o ato

de nomeação a ser subscrito pelo Sr. Presidente da Repúbl!

ca. Cabe destacar que, nesse ato de nomeação, ao qual já
I l

se encontrava aposta a ~~éid~tura do então Ministro da JusI ' ", ~I', .
tiça, Dr. FERNANDO LYRA, 'vinha expressa cláusula final,de~

te teor:

"com e6eito6 a pa~~i~ de ]0 de maio de
1968".

3. Entendeu, porém, o Sr. Presidente da Re

pública de ouvir o Consultor Geral, o Eminente Professor

PAULO BROSSARD, que emitiu sua opinião no Parecer n9 S-012,

datado de 12 de fevereiro de 1986, e cuja emen~a tem o se

guinte enunciado:

'. I"Nomea~5e6 a 6e~em 6ei~a6 em obediincla

ã o~dem de cia66i6ica~ão e ve~i6lcada

a exi6~incia de vaga".

I' •
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,A.

(,

Nesse Parecer, as
,

• J.• I
I

"(a) o~ /teque/ten;te~ ;têm di../tei..;toa. nomea.ç.ao pa/ta.
I' I

0~1 Qa./t90~ a. que:~e habi..~i..ta./ta.mem QonQu/t~o;
(6) ~e~pe;_ta.da. a o/tdem de Qta.l~;_6;_Qação, devem
s e/t nomeado~, ~UQe.ó~;_va.mente, CAR LOS RENAN KURTZ

e OLGA CAVALHEIRO ARAUJO; (e) a.~ nomea.ç.õe~ po

dem ~e/t 6e;_ta~ de~de ~090, urna. vez Que ex;_~tem
va.9a.~; (d) os dDte;_to~ ;_ne/tente~ a.os Qa./tgO.6

6~ui../tão do momento em Que um e out/to, tendo to

ma.do pO.6.6e, en;t/ta./temem e6eti..vo exe/tQZQi..o".

4.
!

Na mesma data, 12 de fevereiro, foi as

no Diário Ofi
I

sinado o ato de nomeação qo autor, publicado

cial da União J.que a segui~ se transcreve:I ,~ !

"0 P/te~i..d,enteda. Repúbt;_Qa., de aQo/tdo

c o m o ard': 81, i..tem VIII, da. Con.óti..;tui..ç.ãoe z e n
do em vLs t:a. o Pa/teQe/t n9 S-072, de 1986, do

CO~.6utto/t Ge/tat d~ Repúb~;_Qa, /te.ó.o~ve

NOMEAR

o Vouto/t CARLOS RENAN KURTZ, em vi../ttude de ha-

bi..~i..;ta.ç.ãoem QonQu/t.6o, obêdeQi..da a. o/tdem de
Q~a.6.6i..6i..Qaç.ão, pa./ta exe/tQe/t o Qa/tgo de Jui..ze
do T/taba.~ho Sub.6ti..;tu;to da 4~ Regi..ã~ da. JU.6ti..ç.a

do T/taba~ho, Qom .6ede em Po/t;to A~e9/te - RS".

/ 5. I Corno se viu, o ato ordena que seja obe-

decida lia. oJr..dernde e.lM.6.i..6.i..caç.ã.ona conc.utia ". Dir-se-á·

que isso ~ mer~ decorrência das conclus~es do Parecer do
I ~ IConsul tor Gerall da Repubrica, as quais recomendavam que,

"/te.6pei..;ta.da.a o n.dem de Qla.6.6.i..6.i..Qaç.ã.ono co n c.ua.so , dev em ee):

'i '



-. ':IÕI,
" ,.,'

•••••••••••••••••••_.
••••••••••••_.
•••••••••••••••••••••



r.i.'.,.
:.'•~.
••••••••'.•i.•.,
.e••••••••••••
~~•••••.#'•••••••••••••'.'---•..

\

nome.a.do s , !>uc.e!>'!>ivamen.te,: CARLOS RENAN KURTZ e OLGA CAVA-
\' I';;, . 1

LHEIRO ARAQJO". A siII.lple\stlei,turado texto, nessa parte,
t , i ~ '\

deixa perceber claramente'que a menção que no Parecer éfei
I ':.'~""~"""'"

ta à "ovcdem de c..ta..6!;,)_ó)_c.a.ç.ão no C.OYlcu/t.60" tem apenas .01~"·'/I'"

finalidade de aúert a.ra autoridade com competência IIpa a "~' G ":~\
t II ~~.._' ,.. _._ ... - .~

mear que o ato ~e.provimento' do autor deveria anteceder c: :::.--, _ ---:-/
nologicamente ao que tinha como destinatária a Dr":OLGA cÃ.., -1'/I -'.:..."""........
VALHEIRO DE ARAOJO: "devem .õelt nome.a.do s .6uc.e.6.6ivamen.te".
Enquanto recomendação dirigida ao Sr. Predisente da Repú-

blica sobre a forma como deveria proceder, para situar no

tempo os atos de nomeação, a referência a "oltdem de c.la!>
.6ióic.a.ç.ão no c.onc.uJt!> o " , inserta no Parecer, era algo lógi-

-ca e ontologicamente externo a tais atos de nomeaçao.

Incluída, entretanto, a cláusula "obe
dec.ida a oltdem de c..ta.6.6ió.ic.aç.ã.o" no próprio ato de nomea

ção, assume ela;o significado unívoco, dadas as peculiari-
, f,

dades do caso, de"assegurar ao interessado todas as vanta-I 1 ,~m I' " ,,' I _

gens do cargo desde o instante em que a preteriçao se ver~

ficou, como, aliás, ficara ressalvado no ato anteriormente

preparado no Ministério da Justiça, a que aqui já ~e fez

alusão.

6. Na verdade, realizadas, corno foram, to-
-das as nomeaçoes dos candidatos aprovados em concurso, o

que poderia significar dizer, como se disse no ato de no-

meação do autor, "obedec.ida a oltdem de c..ta.6.6ióic.ação no
c.onc.ult.60" , -senao colocar ess~ ato, temporaZmente, na exa

ta e correta posição, fixada em termos numéricos na classi
- a -ficaçao ? Tendo o autor obtido a 16. coloca~ao, nao

existirá outra maneira de obedecer à ordem de classifica

ção no concurso b~não faze~~qhe ~ua nomeação se situe d~I J t t.

pois da do candidato classí~i~ado em 159 lugar e antes da. I I

do classificado ~m 179. Diante, porém, do fato a esta altu

ra inobscurecívef e inapagáyet de que as nomeações Idesses

dois candidatos -- a do imediatamente anterior e a do ime

diatamente poste~ior na ordem de classificação -- há muito

"

------------_---------------------~
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•~_; .':< >.~5F.:;~~;<, N O WE, ~ R _ _ '. ',o "
_. _,_. •• , _-- " .Ó':.. r-.'<':.: :,.~.:~:-~':)~~:~:·;;'~'~~~r'CARLOSilliNAN KURTZ, em-·vi;tude. de habilit·~ção. e~ :.:coricur

e;;\'~::.~:~:;~:~~·~:_i~~oo.;:púbii~o~ '~be'a~!~id;·:~·'-(};d~~·-;(ie·~-.~2{a·~:i1}i~~·~~~~·>p~~a"e;·~i·~:e·;~~~.o
.·~~:~:·~·;·~~.~~~<}2~~io:-:de~Ju'i'z .~i~·T.·;*b~-lh;:~-~tb~~~:~i~\6~,~~·~~~~~~R-~~ião da. J~~'ti:ç'a :'. doe:'">:" .:.; ~''!:T~~b~iho::-'co~ .~éde' t~·'Po~-t'~:;':i~~~~~"::_._R'S ~_..;. ~·~t-· ;..."':.~:.•. :y ., >"~" ..' ._>.:):" ,':": . ~_'.:_': .';. . _.' -: . i" .

. ' . '. I. .... . . ....

.• ;, ..: .' ,', -.. Bra5r1·.i~.,·: 12:' de:' ,. iev~reiro de 1986; 116S'~ :;:~ I~dej. II·' .:-: :"pe'~àê~cjr-<l: e 989 da ~'~;~b~~c?-~ '1<':/' '.:.'~ ' ..... -~.~.:~.>... ··I-...·:.·_ -
!" : :'. - : .:. _'"

.; ..

;: <,' I' ..•.., '. .~~ ..-:•...- ..
I;.
J,.- .
•'.'~.
;•.'•••,.
:.
i:i.
I;.

l:I~--~11~~:'

. . O P;eside~te da ~epóblica" de acordo com o art igo 8~ ,
. . I . .
VII~, da Constituição e .tendo en ~ista o Parecer n9 S-012, de 1986,

Cons'uI t.o r '7Gera1:~_da Repúh1ic~, r e so Lve

item

do

. _.- ,,--------- - . 1_ .. ·-1--~'-----
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE D

t ~
p, ,I.~ t.t I

MINISHRIO PuBLICO FEDERAL

Ref. Agravo de Instrumento, proc. n9 7.810.113.

.r: . JUIZO DA 7a. VARA FEDERAL/RS,

Agra van te: CARLOS RENAN KURTZ .

Agravado : UNIM FEDERAL.

,1: 'Ii \ ';,

CONTRA-RAZOES PELA.UNIAo FEDERAL.

./
r,

EMERITOS t~INISTROS .

Razão nio assiste ao agravante, pois tendo sido

indeferid~ a liminar d~.s~Ftação de posse pleiteada na ação cautelar inQ

minada interposta perante a 7a. Vara Federal/RS contra a agravada e não, I I
tendo o r~corrente tomado ~osse no cargo de Juiz do Trabalho Substituto,

dentro do prazo de prorrogação deferido administrativamente pelo TRT da

4a. Região, prazo que escoou-se em 15/05/86, perdeu olobj~to o seu agra
vo e inclusive a sua caute lar intentada, eis que ajuizada em carãter pr~
ventivo.

~.

Praça Ruy Barbosa, 57 . 8.° Andar > Fones: 21·4691 . 2~·1885 . 25-44-59 . 25·4094 . 25·4095 . Porto Alegre· RS
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INISTéRIO PúBLICO FEDERAL

PROqURADORIA DA;;:;REPÚBtICA NO RIO GRANDE 00 SUl

o ato de nomeaçao Dublicado no DO de 14/02/86 foi
baseado e nele umbutido expressamente Parecer n9 S-012, de 1986, do então

Consultor Geral da RepGblica, hoje Ministro da Justiça, jurista PAULO BROS
SARO, o qual e de uma clareza solar ao opinar sobre o assunto, contendo a
ementa:

"
" O direito à nomeação é adminicular e instrumental; deve ser
" comnletado pela posse e entrada em exercício; coma entrada'
" em exercfciol o nomeado e empossado adquire a condição de se!,
"-d ::'t..l· J IVI or puw ICO.
" Vantagens pl'ei teadas e indeferidas. Decisão definitiva do Su
" premo Tribunal Federal.
" Á nomeaçao produz efeitos ex-nunc."

Assim, face a determinação categórica do parecer'
citado que faz oarte integrante do decreto presidencial de nomeacão, de -
terminando que os efeitos desta são "ex nunc", totalmente dest itui do de
fundamento o agravante ter se utilizado de uma cautelar inominada para
ver declarado algo já decidido, inclusive pelo STF, conforme refere o pa

recer, ate mesmo norque o agravante assevera em sua exordial que "perse -
que o reconhecimento de seu direito a ser nomeado há 21 anos" e, no entan
to, quando o obtem se rebela quanto aos efeitos dessa nomeação, deixando'

escoar "in albis" o prazo para tomar posse, jogando fora toda a sua aleg~
da 1uta de 21 anos, afi rmando afina 1 que "não tem o m]nimo interesse em

dar inTcir' na fase d~,Vif_P.~m que se encontra a uma nova carreira profis
sional, apora como jUl~, ~em~ue nada se considere do tempo transcorrido'
apos a preter í r.ão."

Aliás, apôs a nomeaçao para que esta se aperfei -

çoe e necessário a posse, que segundo disposição da Lei 1.711/52 (art. 27
e parágrafo unico) face a omissão da Lei Complementar n9 35/79, se dara
no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado atê 60 dias, o que foi conce
dido administrativamente ao agravante, pelo TRT da 4a. Região, em decisão
por maioria de votos, em sua composição plena, conforme se vê dos docs.de

~~"
Praça Ruy Barbosa, 67 • 8_· Andar· Fones: 21·4691 • 24·1885 - 25·44-59 - 25-4094 - 25-4095 - Porto Alegre - RS
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MINISTéRIO PúBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE .,:..i
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fls. 31 e 32, prazo esse que expirou definitivamente em 15/05/86. O feste
jado administrativista, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em "Apontamentos'

sobre Agentes e Orgãos Publicas", Editora RT, la. Edição, 3a. tiragem,198l,
pãg. 32, ao discorrer sobre o assunto, assim se manifesta:

" A relação emtt~o Estado e o funcionário não se aperfeiçoa com
1 II a simples nomeação, Para que se complete é necessário que o

I "nomeado tpJnelposse.:rosse 'é ato e aceitação do cargo e um
" compromiss'ode'bem servir. Se a posse não se der no prazo le
" gal (30 dias, prorrogáveis por mais 30) fica sem efeito a no
"meação, isto é, caduca." (grifei).

Portanto, o simples ajuizamento da açao cautelar'
nao tem o condão de susoender a contagem do prazo ~ara posse porque, como
referido na citação acima, e prazo decadencial, que não se suspende e nem
se interrompe e, assim, tendo a medida cautelar preventiva sido intentada'
em 14/05/86, a liminar indeferida no mesmo dia e o prazo para posse se ex

tinguindo em 15/05/86, fatalmente, a partir daí , caducou o direito do agr~
vante.

ror derradeiro,que a ação cautelar i~
as duas condições especlficas e cara~

Acentue-se,
tentada pelo agravante não .preencheuI _o. '
ter izador-as das medidas' cautelares, ou seja, o "fumus bonis .iuris", aparê~

I

cia do bom direito e o "periculum in mora", perigo de lesão, o que por si

so a esvaziou de autonomia e merito, provocando .iuizo Ide carência.

Pelo exposto e pelo demais que dos autos consta ,

a UNI~O FEDERAL espera seja negado provimento ao agravo de~instrumento.

Pede deferi menta.

Porto Ale0re, 28 de julho de 1986.

~~~.
VERA MARIA MICHELS BILHALVA,
Procuradora da Republica.

Praça Ruy Barbosa, 67 • B.o Andar > Fones: 21·4691 • 24-1885 - 25·44-59 - 25·4094 . 25·4095 • Porto Alegre - RS
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PROGURAOORIA OA ,RE'PÚBLlCA NO RIO GRANDE 001 SUL
EXHO. !SR. DR. JUIZ 'FEDERAL DA 7~ VARA.

I

P"ç. Ruy Subo .. , 57 • ',. Andar - Fone.: 21-4591· 24,1885 ' 25-4459 • 25-409 •• 25-<095 • Porto Alegro • RS

r:

A UNIÃO FEDERAL, po~ sua representante le

gal, contestando a ação cautelar inominada

q_:;e::lhe move CARLOS RENAN KURTZ = Pzoc, n2

~~O~378, vem, mui respeitosamente, a V •, I

Exa. dizer e requerer o que segue:

1.

,
I
I
I

O autor,
,

tendo sido aprovado no concurso p~

blico para provimento do cargo de Juiz do Trabalho Substit~

te, veio a ser nomeado no dia 12 de fevereiro do ano e~ c~r

50, conforme Diário Oficial da União que ci~culo~ no dia l~

do mesmo mes e ano.

O prazo de trinta (30) diasy a contar da p~

blicação no órgão oficial (art. 27 do Sstatuto do~ F~ncie~á

rios Públicos Civis da União), para 2 posse, veio a ~er pr~

rogado por sessenta (60) dias, a requerimento do ora autor,
,

pelo E. 'Fribunal 'Regional do Trabalho, em sua composição

plena '(docs.de flS':"16/l7Idos autos).
I ' ,I

Referido prazo expirou, pois, em 15 de maio

I çp.p.

Corno ensina o eminente professor Sydney San

ches, in Poder Cautelar 'Geral do Juiz(no Processo Civil Dra

sileiro), Bd. Revista dos Tribunais, 1978, p. 84,

t;_ +i

; ti I

I i., ,I, ,. I ..
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PROCURADORIA DA REPÚBUCA NO RIO GRANDE 00 SUL'

quando o direito está definitivamente ext'tri'-
to."

<'Jocaso presente, ernbora requer ida a conces

sao de liminar para sustação do ato de posse do a~tor, na

foi esta concedida.

Portanto, o prazo para a posse do requerent1

continuou a fluir, tendo se extinguido em 15 de maio.

i r I
I ....
·N~o havendo, face o escoamento do prazo, di4

reito à posse, não há que se falar se esta se daria,

que ~e refere ao tempo de serviço, com efeitos retroativos
I _

maio 'de 1968 ou nao.

çao

o simple~ ajuizamento da açao cautelar na

tem o poder de suspender a contagem do'prazo. Trata-se d

que Ovidio Baptista da Silva denomina caráter satisfativo d
cautelar, ou seja, haveria um interesse de direito material'

a ser satisfeito, qualquer que seja o resultado do cha~ado '

processo principal. Entr.etanto, estando o prazo de posse a
escoar-se, somente a concessão da liminar, antecipando uma

decisão que, se concedida na época própria, não mais evitaria

o alegado dano ao direito do autor, poderia impedir a extin-

prazo.
.., I.
Não mais havendo direito à posse, nao há que

se falar em fumus boni iuris e, por via de consequência, no
~

periculum in mora.

II. Entretanto, ainda que assim nao fosse, ou

seja, ainda que o simples ingresso da ação cautelar tives~G'

o pod~r de suspender a contagem do prazo para a posse do a"

tor, faleceria a este razão.

Praça Auy Barbo,e, 57 - 8,0 And.r - Fones: 21-4691 - 24-1885 - 25..4459 - 25·409. - 25..4095 - Porto AI.gr. - RS
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE 00 SUL'

o Parecer do então consuitor Geral

pública, hoje Ministro da Justiça, Professor PAULO

SARD, aprovado .pelo Presidente JOSÉ SARt~EY (fls. 18 dos
autos) ~ que serviu de base para ~ ato de nomeação do au-

I • ! .. I _

tor, reconhec~a ser a nomeaçao, "em nosso direito positi---- ,
vo,

incluida no número dos atos constitutivos~I J

ato unilateral, a nomeaçao criai para o indivíduo, um di

reito, o de ingressar nos quadros permanentes do 5erviço '

público; exclusivamente este o direito criado pela nomea-

ção." Fls. 5 do Parecer.

Portanto, a nomeaçao produz efeitos ex-nunc

o ato de nomeaçao do autor, que consta dos

autos a fls. 15, reporta-se expressamente ao Parecer n9 ..
S-012,' de 1936, do CODS'cl1tor-Geralda República". Não é po~

sxve1, pois, desyinculá-lo, afirmando que o ~~~o. Sr. Presi

dentelda Repúbli~aldecidiu seguir orientação diversa, como

pretende o autor~ eis qJe tal posição não tem qualquer amp~

ro na prova: ao contrário, o Preside:-1teda República a'-lrova..:

o Parecer e nele embasou a nom8ação do requerente.

Assim, ao determinar a obediência à ordem '

de colocação, o ato de nomeação nada mais faz do que repe-

tir o Parecer: "(b) respeitada a ordem de classificação, d~

vem ser nomeados, sucessivai":1.enteI C.:z\RIDS R2:!A!.\' I<{j""RTZ e ou;.;
CAVALH2IRO ARAÚJO •.•" FIs. 27 dos autos.

Não há, pois, qualquer direito do autor a

contar como tempo de serviço aquele anterior à sua nomeaça~

Por todo o exposto, espera a União Federal'
01 .- 101' ti o ,seJa a presente açao caute ar JU gaaa to a mente ~mproceae~

I o 0-te, condenando-se o autor nas custas e dema~s com1naçoes 1e
Praça Ruy B.,bosao 57 - a.o Andar - Fon .. : 21~SVl - ;4·1835 - 25-4459 - 2S-4094 - 25~095 - Porto Al~gr. _ RS
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gais.

Requer a juntada aos autos das anex

maçoes. ",

P. Deferimento.

'!
PROClJR.::;'DOR..q DA

\

C
REPU3LlCA.

Praça Ruy Barbosa, 57 • 8.° Andar • Fones: 21.4691· .4.1085 • 25-4459 • 25-4094 • 25·4C95 • Porlo Alegro • RS
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -

._--- .(:}:::<)'
':"-.' -.-.

,
A digna Procuradoria da Republic,

Rio Grande ,do Sul, atrav~s do ofIcio n~ PR.R

SEC-l/l.683, de 16.05.86, solicita a esta Cortre.

informações que a habili tem a de:Cender os inte

resses da União Federal na Ação Cautelar contra

ela proposta por CARLOS RENAN KURTZ e, para tan

to, foi anexado, xerox da petição do postulante.

Informamos 'que em 1967 foi realizado

concurso para Juiz do Trabal ho Substi tuto da JU2

tiça do ,Trabalho, do qual participou e foi apro

'vado o pr., CARLOS RENAN KURTZ, classificando-se

no 17fl itui?ar~ .Sua riomeaç ao não foi efetivada

dada ~ su~pensao de seus direitos polIticos.

Face decreto do Presidente da Rep~lh

ca de 12.02.86, publicado no Di~io Oficial da

União.de 14.02.86, foi nomeado o Dr. CARLOS RE

NAN KURTZ, para exercer o cargo acima mencionado,

de acordo com o arte 81; VIII, da Constituição e

tendo em vista Parecer n~ S-012, de 1986, do

Consuitor-Geral 'da RepubLd ca (D_ecreto de fls.16).

1-1edianter-equer-í maruo protocolado ne2

te TRT sob nQ 2.604/86, o interessado solicitou

prorrogação por 60 dias do prazo de posse no re

ferido cargo, sendo-lhe deferido o requerido p~

lo Egr~gio Tribunal Pleno, em sessão de 21.03.86

(fls. 17 a 19). o qual expirou em 14005.86.

I~ Era o que nos cabia informar.

Entretanto, à consideração superior.

Em 20 de maio de 1986.

, f!\
rat/Vrí

V

1) ~í I " \ •-~ , _..~ \~... _ - '..J-': _',-.
LlRIS MARJ1 HARRES BRt.GA '-

eh.le de re:::.AO de LE:gls~ec~c
d8 FwS3001 Sub~~

--··--·------'-,,-jilfIC
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SEXTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 1986 'j

)iárié
I

o BRASÍLIA

]
..................................
.....................................................
...................... 0'0 °.° 0.0 .

······c····················_.····
.................................... ," ..
XTERIORES .
...................................................
::S · .
\ .
...................... , ..
......................................................
...............................................
)0 COMÉRCIO .
:JES .
EASSISTÊ~:· . 'A SOCIAL .. : .. _/

.............................................
lENTO URBANO E MEIO AMBIENTE'
J DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO ..
)s ········ .

PÁGINA
677
682
683
684
685
687
687
688
689
690
693
694
694
695
696
. 700
700
700
700

;ENHOR USUÁRtO!

. emessa dequa lqu er pagamen to;
10 DIN, solicitamos o obsé qnto
esp e ito, para loc a liz açãod o cré
tendimento.· . I .

Ixícr Executivo
t

\, .

JPERIOR DO TRABALHO

,12 DE FEVEREIRO DE 1986
blica,de acordo com o artigo 81, item
em vista o Parecer n<?S-012,de 1986,

a, resolve

,aJO, em virtud~ de habilitação
I ordem de classificação, para exer
.ho Substituto da 4' Região da Justi
'orto AlegTe - RS.

f evereiro de 1986; 1659 da- In'de

em

o Presidenteda República,de acordo com o artigo 81, ~tem I
VIII, da Constituição e tendo em vista o PaTecer n9 S-012,de 1986.
do Consultor-GeTal da República, resolve

N O M E A R

o Doutor CARLOS RENAN KURTZ, em virtude de habilitação em concU!1
so público, obedecida a ordem de classificação, para exercer o
cargo de Juiz do Trabalho Substituto da 4~ Região da Justiçã do
Trabalho, com sede em Porto Alegre ~ RS. I

Brasília, 12 de
p.endênciae 989 da República.

fevereiro de 1986;

,TOSES-ARNEY
FernandoLyra'

DECRETODE 13 DE FEVERErRO DE 1986

O P r e 5 I d e n tle d a Re p ú b II c a, de
da Lei Complementa~ n9 35, de 14 de. março ·de
o que consta do Processo n~ 2 002, de 1985, do
resolve

acordo ~om o artigo 86
1979, e tendo em vista
Ministério da Justiça,

N O M E A R

mediante promoção. por antigUidade, o Doutor ZENO SI~W, Juiz do Traba
lho Substituto, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Presidente dã
Junta de Conciliação e Julgamento de Ponta Grossa - PR, da 9a. Região
da Justiça do Trabalho, e~ vaga decorrente de remoção.

Brasília, 13 'de fevereiro de 1986; 1659 da
Independência e 989 da República.

JOSE SARNEY
Fernando Lyre

PRESIDf:NCIA DA REPÚBLICA

DECRETOS DE 14 DE FEVEREIRO DE 1986

VI,
o Presidenteda Ropública,I _

Fô'Constituiçao, resolve

I"I EXONERAR, a pedido,

de acordo com o artigo Bl, item

r e
;~

FERNANDOSOARES LYRA do cargo de Ministro de Estado ~ Justiça.

r
BrasIlia, .}4 de fevereiro Ide 19861' 1659 da Indepe!!

dência e 989 da RepUblica.

JOSE SARNEY

o Presidenteda República,de acordo com o artigo 81, item
VI, da Constituição, resolve

EXONERAR, a pedido,

OLAVO EGYDIO SETUBAL do cargo de Ministro de Botadodas Rel."ções
Exteriores.. '

Brasl1ia. 14 -de fevereiro de 19861 1659 da IndelX'~

dência e 989 da RepUblica.
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Exma. Dru. A Ic i no Sur-rcou x

U.O. PresiC:cn'cc do T.I~.T. da 40

IT. n. T. ~J ;.~ B egIau
S.d., p'or~o AI.g,..

R e c eb id o I'em._'t~,~Ç!~~~1t
t Y (j,Jlt'ProL hob N ~ __

--"·-·-i~·ii~..I&}·cp~;";;':;Mii·--

Vimos pelo presente, requerer a V. Exa. se

Ja prorrogado por sessenta dias o prazo para tomar posse no,....., ,
I,.,./ cargo de Juiz do Trabalho Substituto.

Fundamenta-se o pedido em motivo de absolu,
f i.

ta orça ,alor.

.._ ....~
Neste s termos,

pede deferimento .

Porto Aleg.e, 13 de março de 1986.

.1
,I

1.•• - ---- "0 1" .•:.: ,.' '. •__ ' , __
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PODEI! JUIlICIAnlO

JUSTIÇA DO THADALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4' REGlhO

. '

Expediente nQ 1.888/86'e 2.604/86/
Interessado

Car90 :

Lotação
Assunto DO PP~ZO PAR~ POSSE - IPRORROGAÇÃO

I O Dr. ClillLO~ RENAl\I EURTZ reouer , a ~ls. 9; prorrQ
~ge.çao do prazo para tomar posse como Juiz 0.0Tvaba.lho Substi-

tuto, por sesserrta dias, .f'acc motí.vode fO::'Tl!2.maior.
A Lei Complementar nº 35/79 é omissa a respeito

cioassunto, entretanto, a Lei nº 1.711/52 prevê:
"Art. 27. A posse terá lug2.rno prazo de 30 diê.S
da pub.Lí.caçâo no órgão of'Lc i aL do ato de pro-vi

mento.
P ' .,'. A taragra::.ounlCO. requerimen o do iJ!teressacio,
o prazo da posse poderá ser prorrogado até ses-,'
senta dis:~,r 4ou .por tempo maior, a critério da a_ld

! . fi ·-ri ~
torid~p.~~':Ç,~!(:lp~ltente,.quando se tratar de funcio-

• t .:\l-' ~;-'l', " ,
nário nomeado para Território."

Nessas condi,ções, cabe o encamí nhamerrto do pr-as en, .. I
te expedie~te a consider2.ç~o superior, nos teFmos acima cita-'

dos. ~. .
En ...A'-:::\. \'::, \ ~ Cc .

~ ,S '-~'(' ' , \-\ '~'\'-'-C:(,"':""~:=-._,) '~---.\ ...__::,
L1RIS MARJA HARRf~ BRAGA

Crv«! .. <I" 5.040' de L.O'3I.C.!>('
o e "o!l~OOI Subsla.

nbp!

SP

a SA
Senhor Diretor:
Cons02nte informQ~i. supra,

ç
pr-opcriho o encan.í.nna-

m3nto do presente ~ consider2ç~ superior.
Ã apreciaç~o d_ V.I . I

Em /:)-i'i;i'fl' (l'. r~ I' . "

" l .:_tú.-, t. t.-<---
• o'''I'r',cYI[;,C'\IV['~''''lnII ,Ü},RO (T'" '.. -

ê
c <o "e f<s~J~1t;irttof dI) ...,-rrl .,, ,

I f,' I
. .
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PODER JUIlICIAHlO

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL RE.GIONAL 00 TRABALHO DA 4! RE.GIAo

lio GriSá, que concedi98 por trinta (30) dias. TO~2r8m porte na

P 11.(X;.

CZRTIFICO Que o '~ibU!1al ?.egior.al do Tr~b81l:o da- "
€.::l sessao pl.sna rí.a reali zsda nesta da ta , r oso.l vou,

por ria i oi-La de votos, deferir o pedido de pr-o rro gaç ao por sesse12

ta (60) dias do prazo para posse, f ormul ado pclo D:::. CX?J.,OS ?3-
. I

)·:ANEU2I'Z, no ca rgo de Juí,z do Trabr;lho S'~bstituto cesta 4Ç, :\e -
T. ;....

~es Pedro Ped re asaná , Fr an-

cisco A.G. C.D Goste :'Jetto, Ant.cní o J:)sé de }·;ello ",.,rid:~ol::;cr,João
,

luiz ~orQlles Leite; Sergio Fitta Pinhe~ro 30?tiste e Elio Eula-

- "S8S;:;30 os ::X:i1os. Ju íz es Sí.Leno l":ontcr.cgro Barbosa, A.."1"':.onioSal&.ê_

do j·la:-tins·, Zrmes Pe:iro Peclrassar:.i, João Ant.orn,o G. Pcrcí re Lei-

te; Frmcisco J~.~.da Costa Nett11o, Fe rnando l~ntõ:üo 1'. Bare ta..,. I ' ,
Si.Lva , P'Lací.do Lopos ela Fonte, )~tor.io Jose de HelIo ·t:·.idholzer

, "J030 Lu~z Tor311es Leite, 3ez-~i~ Pitta Pinhei~o 39p:ist~, I Jc~e
. \ ...

Fernôn:3.o :si!ler~ c.eEoura, P etroní.o ?.:oc]:aVoli..'1o, .~:!.o ::-:.'.llé:lioCri
I, "_

sa , ;'~3:;:"ioSOD6...,si, l1dao Xuardo H~g2:strâm, Olivio Nunes , LibGr-;;y
."Conter, DorvaL Kn ak, ?.oneIdo J~3e Lopes Leal e _üc':'s.:;e :':ide

"~c. J1_!i7Je }.lc:Xa r~,_~'L.
,

r eau.>:, ?:,e:Jic.c.~t3 60 :'·rib~:nvl. Dou :fe. Po:-to ~a~.;rE:,21 de :;.~:rço

-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-0-
,..... . ' i

;_,/; . I ;

.1.1 \....-\....I....l I,.\ ._.'\ ,

/ 10:-80 E;,~?O}'::FLO~
. "SGCret3~o do T:-ia~!31 Pler.o

J

e-••
. ':?~;J!i/ --

.~:,.;,:,



~~{ )1T~,!\NfO
~ 4""~~~~~~ •• '. » » .1. ~\.\. _.~~~ ü (tI
!l;~w.::.,::.::-- ....• ' ....:.:.!!!•• ~«<._

•••••••••••••••••••••••••••••••••.- .-.••••••••••••••••••••

c • r



'.';~.,,.'.•l.'.".'.••••••.-•.'-•
' I"", ,'.e,
••'.•<.••••,.-•:-•••••••i:.•.'
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TRIBUNAL ~E~IONAL - 4A. REGlÃO - P.

Expediente TRT n2 1.-888 e 20604/86

SP
,
a SAI,

Senhor Diretor:

Em atendimento ao

que atrav~s

do De cr et;o de 12.02.86, publicado no Dici.rio Ofi

cial da União de 1,4.02086, o Dr. CARLOS RENAN

KURT~' foi nOlllo~do!para o careo de Juiz do Traba

lho Substltu~o;do.!Sta lI', Hoglão. Por:;lII o prazo jJUI ,1 1/' r' .. -r:a PTsse no ;~,~{-frtdo ~argo foi ,prorrogadO por 60
dias, consoante'd~cisao,do Egreg~o Tribunal Ple-

no em 21.03.86-f15. 11, acolhendo
•• , 't, "', I

mu.Lada pelo ,intl~~~ssado.

, I . Informamo s, ainda,

prazo 'expirou élll 14.05.86.

SOliCi tação fOE

que o referido

SA

Era o que nos

À apz-ecí, açã~
/ --- ---Em, J-OJ-, ,

i n:forlJlar.

,I
I

l~T~A • G~Arl(A • tOO, )~
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I
Senhora Diretoia-Geral:

r

Com refe~;ncia ~o Redido de informaç5es encaminha- I

dQ pela Procuradoria da Rep~blica no RiQ Grande do Sul, for
mulado através do offcio de fls. 2, informo:

o Dr. CARLOS RENAN KURTZ participou do concurso p~
ra provimento de ,C,argosde Juiz do Trabalho Substl,
tuto realizado por; este TribLnal no ano de 1967, -
classificando-se em"17º luga'~1',naapura ç âo definitl,
va. .r•

.,.' I,I'. :[' . , ,
Sua nomeaçao d~ii-xou~},deser efe:tivada na epoca opo.!:,
tun~ em decoI;r,,~;Wq~~~~d,asu~p,e~!?;ãorde seus.',direi t~~
poI~tico s, pO~':i_Eifi?.ftA'3·GO~7 ~n;~"iRevo I ucion'ario entao
vigente no Paü;·r~,..,~i.{,........ '.,..,'-...

,t~~~~·;:
- . ;'''.1'' .\"" .; ., I

Em 12.2.86 fo~ ho~h~do para o cargo em apreço por
O d P ,"",.'!;.o.r ''!O.I' ~\'.\ d' I' l' ( 00U 1 5 86)ecreto a",Jt.éJf . \ ·C':lla.·a·~·Rep.ubaca ,. 4. ~ .,
nos!;termqs·~·.QP~~ ~~It'V1I.~1-,.I~a_r,Con'stitu:ição Fede
raL, tendo em.:",,·. ·"Pareceriinº5-012, 'da Consul
taria Geral aa~'~~e~b~r1ca'rfl~!' 1'6), publicado na
mesma data. . .

1.

2.

3.

Por decisão do Egrégio Tribunal Pleno, em Sessão
realizada AO dia 21.3.86, foi-lhe deferi~a a pror
rogação de prazo para a posse (fls. 19), atendendo
ao que consta do pedido protocolado sob nº 2.604
de '13.3.86 (fls. 17). Dita prorrogação terminou
em 14.5.86.

A matéria teve cpmo'~uporte 6
Lei nº 1.711/52~(Estatuto do~
cos Civis da Un{ão), aplicado
espécie, tendo em~vista que a
35/79 (LOI'1AN)é !;omi,ssaquantd

~ consi deração" tjJl:r·~br.
";- i' .~,I~j$!i""'.
.. f" r ~.t
,;-i~~
!'

4.

5.

! ~
I
I

.1
'I
t

arte 27 J. §: ~nico, da
Funcionarios Publi ~
subsidiaríamente a
Lei .Complementar nQ
ao assunto.

I

I :
I
i

I

....
'-"';'

.1 ,
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIAO
JUSTiÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANelA

SEÇAo JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GR'ANDE DO SUL

oficio nQ 261/86 .Porto A1e~re, 15 de maio de 1986.
7P; Vara

,.'

Il .,
1t l

Senhora Presidente:
I\LCINA 1j- A. SUR,;S'\L'~
ProcidJr.:e do TRT da I',n :-:~c.'<("

,
Tenho a honra de dirigir-me a auto-

ridade de V. Exa. para comunicar-lhe que, por parte de
"

C~:rlos Rer.an Kurt,z. foi ajuizada uma açã o cautelar ino
reinada, buscando 'sustar a posse do r cquer-ente no cargo
de -Juiz do Trabal bo Substituto da 4P; Região da J'ustiça
d rn • -" .l-' .l- J ( , '"o J.:raD8..1.!Jo,l.oenao esve UlZO exare.a..o o SeCUlTI"Ge Qesp~
cho:ltIndefiro a medida liminar. Ccr::unique-se.Cite-se.
Em 14.C5.86 ~a) Jos~ Morschbacber, Juiz Feóeral da 7ª
Vara. 11

Excelência
reafirDo a Vossa -. ,mJ..!i.na

I (

1- ."/, d'la opor"Gtu.'1:l:G., a e,
., ' ,~'~J~f

por::.sma..eraçao.1

~
c.a 7ª Vara

A Sua Exc eI~ncia a Dra. Alcir.a '1'. 1<. Surre8ux
Dicnis:::i::.a l~re.sidente do ':'rib\:r..alRecional do Trc,b!üho
da l}G ?e~ião
1-;esta Capital

o',

~~.d, ',p "
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ReC ....1100

;tr-I ? /.?C
~~-_:~

,: '/ Ir./
'-'· ,
;. CARLO;S RENAN Kl!R!ZJ, nos autos da medida cautelar que

• propôs contra a UNIÃO FEDERAL, chamado a falar sobre a contestação ":. a vem dizer o seguinte: I

'. 1:,
••••'.•••,.
••••
•• J·'••I.
•,.'.••••••'.••••:.
•• ------,:-, ~,~:{~~~f~~:Tii.?.
• . ~t~P.~~;~t:~~~:·;!"
· " . :~,~~}..t~/~·.·nr;. f::~t?~:~.:.,i

___________________________ ~ __A

-- -- - ---------------------- - - - - - ----- ------- ...........,-

OR,'COUTO E SILVA
ADVOGÂDO

I

ExmO Sr. Dr. Juiz Federal ,da 7a Vara

RUA DOSANORAO....S.1270~-"..0__

~J{, (' "'_ONr:: 26 71
'F'O._RTOAL'.~:""\-

• ,f

',7. :...

I, ::'OERAL
Dig3m as PO',':;S c prcd~w

de lide.

Em sua contestação, a UNIÃO FEDERAL nao consegue a

fastar a evidência de que o ato de,nomeação do autor, ao ordenar que se

ja obedecida II a ordem de classificação no concurso", deu efeito retroa,
tivo à nomeação, de forma que as conseqüências jurídicas por ela prod~~

zidas remontassem à data em que se deu a preterição. Esta é a interpr~

ressalva~ação correta da express~o constante do ato de nomeação, que

~S autor o direito_ a cohtar, comoitempo de serviço público, o

que media a data da pret~rição e ·~~iaiFecente nomeaçao, com as

gens patrimoniais correspecti vas. .,
I

"

tempo

vanta-

I
Reportando-se

I .
cial, espera pela procedência da

ini-
"

aos,ãrgumentos

a'çâo!

""I
Nestes termos, pede deferimento

I,

Porto Alegre, 18 de agosto de 1986

p. p. ~a'Yl Cl Vv\o1rL
Adriana Matte

OAB/RS 21.546

i
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MINISTÉRIO DAJUSllÇA

UNIDADE: COMISSÃO DEANISTIA

. \

,TERMO DE ENÇERRAME~l'O DE VOLUME

Aos _l3:_ dias do mês de ~.....,"-I\Às\"-"'=.>..:' """0."-- de 2014, procedemos ao

encerramento deste volume n." Q?_' . do processo n." 'l.oo1..O\ .Q\o'S1....~ , contendo ",º'\5.,
•

folhas, abrindo-se em seguida o volume n." ~.

..
. .»..,r:.,b} '-,)."S>D(':..>,,_Q,,', ...I)

Coordenação de Controle Processual e Pré-Análise

\ .

\.
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