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SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua
representante acreditada junto a este MM.Juízo Federal, propôs a presente AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, com pedido de liminar, contra o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, como objetivo de assegurar, aomenorsobguarda judicial,
a qualidade de dependente, parafins previdenciáríos, equiparado ao filho de segurado,
como assegurado no art.227, §3a, II, da Constituição Federal, no art.33, §3Q, da Lei nQ
8.069, de 13.07.90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente) e na antiga redação do §2Q
do art. 16 da Lei nQ 8.213, de 24.07.91.

Aduz na inicial, em síntese, que tal proteção sempre foi
objeto da legislaçãoprevidenciáriabrasileira,refletindo a preocupaçãocom a preservação
e garantia dos direitos previdenciáríos do menor, que é resguardado não só aqui como
também em várias outras nações, conforme expresso no art. 26 da Convenção
Internacional sobre os Direitos Previdenciáríos da Criança, que teve o Brasil como um
dos signatários. Afirma que a supressão do menor sob sua guarda, do elenco constante
do § 2Q do art. 16 da Lei ne 8.213/91, da condição de dependente do segurado, com a
nova redação que lhe conferiu a Medida Provisória n- 1.523/96, sucessivamente reeditada
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econvertida na Lei ne 9.528/97, além de inconstitucional, éiníqua, subtraindo da proteção
legal um número expressivo de desamparados, acolhidos em lares substitutos, fora das
hipóteses de tutela e adoção.

Pedido de liminar às fls. 16/17.

Intimado ,às fls. 117v, parase manifestar sobre o pedido
de liminar, pronunciou-se oINSS às fls. 119/138, de logo oferecendo sua contestação,
com preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa doMinistério Público Federal
e incompetência absoluta deste MM.Juízo. No mérito, discorre sobre a precariedade da
tese exposta na presente ação, afirmando que a proteção ao menor não foi diminuída,
estando presente a garantia previdenciária para as hipóteses detutela e adoção.

Concedida a liminar pela decisão de fls. 141/ 148.

Réplica às fls. 154/164.

Porforça do Provimento nQ 60/98, quetratada implantação
das novas Varas nesta Seção Judiciária, veio o feito redistribuído para esta 9â Vara.

Intimadas as partes acerca da produção de provas ,
alegaram não terem outras a produzir.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o Relatório. Passo a decidir.

As preliminares levantadas já foram analisadas
devidamente rechaçadaspela sábia decisão de fls.141/148.
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DO MÉRITO

A Lei n9 8.213/91, § 2Q, art. 16, ao relacionar os
dependentes do segurado como beneficiários do Regime Geral de Previdência Social,
equiparava a filho, nas mesmas condições do inciso I, "o menor que, por determinação
judicial esteja sob a sua guarda" mediante declaração daquele. Entretanto, desde a
edição da Medida Provisória nQ 1.523/96, e suas sucessivas reedições, até a conversão
operadana Lei na9.528/97, foi excluída tal garantia para o menor sob guarda, mantida,
apenas, para o enteado e para o menor tutelado, in verbis:

"Art. 16

§2-O enteado e o menor tutelado equiparam-se afilho
mediante declaração dosegurado e desde que comprovada
a dependência econômica na forma estabelecida no
Regulamento.

Não há como aceitar tal supressão, que, além de ser
discriminatória, é totalmente incompatível com o texto constitucional.

A Lei Maior, em seu art.227, atribuiu à família, à sociedade
e ao Estado, o dever de proteção especial à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, de modo a preservar-lhes e assegurar-lhes, entre outros, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, pondo-os à salvo de quaisquer formas de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O direito à proteção especial conferido à criança e ao
adolescente abrange a garantia de direitosprevidenciáríos e trabalhistas, nos termos do
§3Q, inciso II, do dispositivo constitucional mencionado.
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Nesse sentido é o seguinte entendimento jurisprudência!:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. GUARDA E

RESPONSABIUDADEJULGADO. CAREjNCIA DE FORMALIDADE.
ARTIGO 33,§ 3oE 35, ECA. RETRA TAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente,
para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários (art 33. j>*
3o. do ECA). podendo ser revogada a qualquer tempo, mediante ato
judicialfundamentado, ouvido o Ministério Público ( art 35 do ECA).
Ao Juiz compete deferir ou indeferir a guarda independentemente de
estabelecer condições ou prazos.
Necessários os pressupostosformais e essenciais à decisão, elencados no
artigo 458 do Código de Processo Civil.
Retificação na fase retratatória.Anulação da sentença anterior e na
posterior exclusão do limitador temporal. Cópia à douta Corregedoria
Geral de Justiça. "
(Biblioteca dos Direitos da Criança AfíMP -jurisprudência - Vol01/97 -
Al, 205/93, TJPR, Conselho da Magistratura, Rei Des. Altair Patitucci,vu
06/12/93).

Parece, assim, contrastar com o apontado dever do Estado
a alteração legislativa que deixa à margem do regime previdenciário a criança carente
que tem sobrevivido graças à misericórdia de alguns parentes ou pessoas da comunidade
dotadas de elevado senso ético, humanitário e social.

É evidente que não basta a manutenção do beneficio,
apenas para enteados e menores sob tutela ou curatela. Cada um dos institutos
mencionados tem sua particularidade, aplicando-se a situações legais bem definidas. Por
exemplo, ao contrário da tutela, que pressupõe a perda ou extinção do pátrio poder
(Cód.Civil, art.406,1 e II), na guarda, ordinariamente, não se opera mudança na referida
autoridade.
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Por outro lado, a guarda também obriga a prestação de
assistência material, moral eeducacional à criança e ao adolescente, tendo o seu detentor
odireito de opor-se aterceiros, inclusive aos pais, como consta do Estatuto da Criança
e do Adolescente ( Lei ns 8.069, de 13.07.90, art. 33, caput). No referido diploma, a
demonstrar a precariedade da alteração em foco, é garantida ao menor sob guarda a
condição de dependente, inclusive para fins previdenciáríos (§3e do art 33).

Na Declaração Universal dos Direitos da Criança,
proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, ésublinhado, no princípio 4Q, que
a "criança gozará osbenefícios daprevidência social" e que terá o "direito a crescer
e criar-se com saúde ". Para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social
da criança, foi-lhe assegurada, pelos países signatários, incluindo o Brasil, ogozo de
proteção especial (princípio 2Q), elevada ao status de garantia constitucional, no já
indicado art.227 da Carta Política de 1988.

O art.26 da Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança, ratificada pelo Brasil e aqui promulgada através do Decreto ne 99.710/90,
igualmente estabelece, verbis:

"Artigo 26

LOs Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o
direito de usufruir daprevidência social, inclusive do seguro
social, e adotara) as medidas necessárias para lograr a
plena consecução desse direito, em conformidade com sua
legislação nacional.

2.Osbenefícios deverão ser concedidos, quando pertinentes,
levando-se em consideração os recursos e a situação da
criança e das pessoas responsáveis pelo seu sustento, bem
como qualquer outra consideração cabível no caso de uma
solicitação de benefícios feita pela criança ou em seu
nome ".
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Sejam enteados, pupilos e menores sob guarda, todos
precisam de cuidados, de alimentos, de roupas, enfim, de serem respeitados em sua
dignidade, protegidos especialmente pelo fato de serem crianças, para poderem formar,
nofuturo, a cidadania deste País. Porisso, intolerável qualquer tipo de diferenciação para
os efeitos discutidos nestes autos.

Não se pode admitir, em hipótese alguma, a retirada do
efeito previdenciário conferido à guarda, sob penade aniquilamento do instituto. Se há
abusos, deve o Instituto tomar as providências cabíveis, inclusive intervindo nos feitos
para pugnar contra o deferimento da guarda, recorrer ou, atémesmo, diligenciar junto
à Justiça Estadual para que osSrs. Juizes de Direito e Promotores deJustiça sejam mais
rigorosos ecriteriosos em tais casos. Tal ação poderia ser adotada através deinjunções
junto à Exma. Sra. Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça e do Exmo. Sr.
Procurador-Geral de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido postulado nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
nos termos do art. 11 da Lei n° 7.347/85, para, transformando em definitiva a liminar
concedida, determinar àRé que considere o menor sob guarda judicial como dependente
para a obtenção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, recebendo e
processando os pedidos apresentados e os deferindo, desde que presentes os demais
requisitos previstos na legislação pertinente.

Determino, ainda, à Autarquia-Ré que reveja todos os
procedimentos administrativos nos quais tenha havido o indeferimento de concessão de
benefício previdenciário a criança ouadolescente sob guarda judicial, máxime a partir de
11 de outubro de 1996, data de edição da Medida Provisória n° 1523.
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Expeça-se o mandado de intimação, dirigido ao Sr.
Superintendente Estadual do INSS, para cumprimento imediato desta sentença, cabendo
ao referido agente a comunicação desta medida a todos os postos de benefícios da
Autarquia, sediados neste Estado da Bahia, nos termos da letra "b" do pedido de liminar,
formulado na inicial.

Oficiem-se à Exma. Sra. Dra. Desembargadora
Corregedora-Geral daJustiça do Estado da Bahia e ao Exmo. Sr. Dr. Procurador-Gerai
de Justiça do Estado da Bahia, com cópias desta sentença, rogando-lhes seja o seu teor
divulgado entre os Senhores Juizes de Direito e Promotores de Justiça que atuam e
oficiam nos Juizados da Infância e da Juventude sediados nesta Unidade da Federação,
para que possam as referidas autoridades, em suas comarcas e circunscríções, ter
conhecimento da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público Federal.

Isento de custas e ônus da sucumbência, diante do que
expressa o art. 5o, LXXVI1, da Constituição Federal.

P.R.I.

Salvador, vembrode 1998.
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