




















































































































































































































































































































O Dr. Carlos Renan Kurtz, nasceu em 10.02.1937 no Município de Santa

Maria, estando, portanto, com 64 anos de idade.

Realizou seus estudos de 1° 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 – Texto publicado no Boletim da Associação dos Diplomatas Brasileiros.

Ano IX nº 39 jan/fev/mar/abril 2001.  \Processojuiz\viniciusqueconheci.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)

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\primeiropresidentejornal.jpg -  Matéria  publicada  no  jornal  da

FEUSM em 1962. \Processojuiz\página09tese.jpg)

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)      

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



- 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.

\Processojuiz\CartadoPorto\ - Reportagem publicada no jornal Farm e Ranch em 19 de

julho de 1964.  \Processojuiz\jornalviagemEUA.jpg - Foto da delegação do Brasil nos

Estados Unidos da América \Processojuiz\FotoEUA.jpg)

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.1 

  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)

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)

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

15.04.1969 do Dr. Gabriel Abott, Juiz do Trabalho, antecipando o ultimato que seria

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

Trabalho da 4ª Região (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  da  4ª  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 3ª 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 do Dr.

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

1º de julho de 1979. \Processojuiz\jornalcargoqueogoverno...jpg

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

Presidente Figueiredo \Processojuiz\jornaldecisaoafasta.jpg)

Indeferido 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  –  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)

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.

Através  de ofício  pede para ser nomeado Juiz Substituto e  ao mesmo

tempo Juiz Presidente de Junta (ANEXO L - 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  (19003/OF)  e  a  reclamação  (nº  131-OF).   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 GALGARAM A POSIÇÃO DE

JUIZ  DO  TRABALHO  PRESIDENTE  DE  JUNTA  DE  CONCILIAÇÃO  E

JULGAMENTO” (o grifo é nosso). Logo abaixo, na mesma folha, continua “como é o

caso que se relata no Processo Ministério da Justiça nº 44.400/78, onde interessada a

Dra Maria Eunice Bezzerra Hatsbach Ribeiro dos Santos”... ora neste processo o STF

determinou  que  fosse  a  Juíza  nomeada  Juíza  Substituta  e  simultaneamente  Juíza

Presidente da Junta. (anexo cópia integral do processo da Dra Maria Eunice). A certidão

fornecida pelo Ministério da Justiça (anexo) reforça a tese de que aquele órgão tinha

pleno conhecimento que Juízes do mesmo concurso com classificação inferior já tinham

sido  nomeados  por  antiguidade  Juízes  Presidentes  de  Junta.

\Processojuiz\Requerimento\ \Processojuiz\Certidao02\

 

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 Pontifícia
Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  em  Porto  Alegre
\Processojuiz\SumariodeAltaHSLucas\
\Processojuiz\listaderemediosAnaPaula.jpg

- Observação:  poderia  alguém  vivenciando  uma  situação  destas,
renunciar ao mandato de Deputado por um futuro incerto  fruto de
uma nomeação incorreta ?

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.

    

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  INSS,  Fundo  Estadual  de  Previdência  do  Parlamentar

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

\Processojuiz\declaracaoaposentadoria.jpg        \Processojuiz\previdenciasocial.jpg

\Processojuiz\aposentadoriacamara.jpg)

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.

                                 1Em 2 de novembro de 1970, neste mesmo sítio é preso juntamente com o

atual Prefeito de Porto Alegre TARSO GENRO, tendo ambos sido encarcerados no

quartel do7 RI 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)

 (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)

(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  20º  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 4ª Região.
- Anexo decisão do STF que após 20 anos manda o Tribunal de Justiça gaúcho nomear
advogada  como  desembargadora.  \Processojuiz\certidaoOlga.jpg
\Processojuiz\CertidaoEster\
(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-A/68 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 partir de Maio

de 1968 (Processos M.J. 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. \Processojuiz\Decretodenomeacao2\

(ANEXO  T  –  Retrospectiva  parcial  da  luta  em  favor  da  nomeação  para  Juiz  do
Trabalho.)


