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RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se ação por intermédio da qual objetiva a parte aurora, em sede de tutela
de urgência, a concessão de pensão mensal aos dois primeiros autores.

Narram que, em 07/04/2019, o carro em que estavam foi alvejado por tiros
disparados por militares do Exército.

Sustentam que a referida ação militar ocasionou o falecimento do Sr. Evaldo
Rosa dos Santos, marido da primeira autora e pai do segundo autor, respectivamente.

Pleiteiam a tramitação do processo em segredo de justiça e concessão do
benefício da gratuidade de justiça.

Inicial acompanhada de documentos no evento 1.

No evento 3, decisão deferindo a gratuidade de justiça, a tramitação sob segredo
de justiça e determinando a oitiva da União e do Ministério Público Federal sobre o caso, em
especial acerca da tutela requerida (pensionamento provisório) e da possibilidade de
autocomposição.

No evento 8, o Ministério Público Federal pugnou por nova vista dos autos após
a apresentação da peça defensiva.

No evento 9, a União ofereceu o valor de R$ 1.363,27 a título de pensão
provisória até o trânsito em julgado da ação penal militar; requereu a concessão de prazo para
juntada da resposta do Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de viabilizar a dedução
do valor de eventual benefício previdenciário no caso de fixação da pensão em patamar acima
do salário mínimo; requereu a suspensão do processo até que seja proferida sentença na ação
penal militar.
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No evento 12, a União juntou documentos.

É o relatório. Decido.

De acordo com o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do farto acervo fático-probatório que acompanha a petição inicial (em
especial do que consta no Evento 1 Denúncia 8 - fls. 04/11), verifica-se não haver dúvidas
acerca da plausibilidade jurídica da pretensão provisória deduzida, o que só restou reforçado
pela concordância da parte ré com tal postulação (Evento 9), sendo despiciendas, neste
momento processual, maiores digressões acerca dos fatos e fundamentos jurídicos que
compõem o presente caso. Por certo, o referido raciocínio se circunscreve à presente fase do
feito e em nada afeta a necessidade de ampla instrução probatória e observância do
contraditório efetivo para fins de seu julgamento definitivo, o qual exige cognição plena e
exauriente. 

Ressalte-se apenas que, muito embora não haja qualquer dúvida acerca da
condição do autor menor impúbere (DAVI BRUNO) de filho do falecido Sr. Evaldo Rosa dos
Santos (evento1, RG3, fls. 5), o que lhe confere o direito à pensão provisória pleiteada, ao
menos em uma análise superficial, própria desse momento processual, não se verifica a
comprovação da qualidade de esposa/companheira da Sra. LUCIANA DOS SANTOS
NOGUEIRA, a qual deverá comprovar tal condição nos autos, ainda que no momento
oportuno. 

Embora não se desconheça a visão pluralista acerca do atual conceito de família,
para fins de concessão da pensão provisória ora pleiteada, é necessário que esteja cabalmente
demonstrada a existência de união estável ou de casamento entre a primeira autora e o
falecido. Não constam nos presentes autos certidão de casamento nem declaração de união
estável entre a Sra. Luciana dos Santos Nogueira e o Sr. Evaldo Rosa dos Santos. Ressalte-se,
inclusive, que na certidão de óbito do de cujus o estado civil consta como solteiro (Evento 1,
CERTOBT16, fls. 4). Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não há como acolher o
pedido de pensionamento provisório formulado pela primeira autora, diante da ausência de
comprovação da sua condição de dependente em relação ao falecido. De qualquer forma,
como todo o valor será revertido ao menor, não se vislumbra sequer prejuízo à referida autora
com a referida ressalva. 

No mais, quanto ao valor do pensionamento mensal devido, da leitura da cópia
da carteira de trabalho do de cujus (Evento 1, CERTOBT16, fls. 11), constata-se que a sua
remuneração era de R$ 1.363,27 (mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos),
quando de sua contratação como vigia em 02/01/2019. Nesse sentido, inexistindo
comprovação suficiente de que o falecido recebia outros valores mensalmente de forma
contínua (sendo insuficiente a mera declaração constante do Evento 1 - CERTOBT16 - fls. 6),
o referido montante é o que deverá ser fixado a título de pensão provisória em benefício do
menor. Oportuno destacar que o valor ora fixado é provisório, podendo ser majorado, desde
que devidamente comprovada necessidade de seu incremento, no curso da instrução
processual.
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Por oportuno, conforme informado pela parte ré, o beneficiário da pensão ora
deferida não recebe qualquer benefício do RGPS (Evento 12 - OUT 2). 

Por fim, noutro eito, com relação ao pedido de suspensão do processo
formulado pela União, não verifico por ora a necessidade de tal determinação, mormente
porque a ação penal militar vinculada ao caso (APM 7000600-15.2019.7.01.0001) poderá
findar antes mesmo do encerramento da instrução devida no presente feito. 

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR para
determinar que a União pague pensão provisória mensal, a partir do presente mês, no valor de
R$ 1.363,27 (mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) ao segundo autor, o
menor Davi Bruno Nogueira Rosa dos Santos, devendo informar nos autos, no prazo de 5
dias, como será materializado o cumprimento de tal obrigação.

Cite-se, cabendo ao réu se manifestar sobre a possibilidade de conciliação,
conforme já destacado na decisão constante do Evento 3.

Intimem-se, inclusive, o Ministério Público Federal.

Documento eletrônico assinado por MAURÍCIO MAGALHÃES LAMHA, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 510001325396v11 e do código CRC 6a534435.
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