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Juíza federal Cynthia Lopes determina 
que Polícia Federal forneça passaporte 
urgente para estudante intercambista 

A juíza federal Cynthia de Araújo Lima 
Lopes, na titularidade da 10ª Vara, deter-
minou que a Polícia Federal forneça, em 
até 5 dias, passaporte solicitado por Pedro 
Augusto Dias Vieira Leite, sob pena de mul-
ta de R$ 1 mil por dia de atraso.

O estudante de Direito na UFBA foi se-
lecionado pela universidade para programa 
de intercâmbio no Instituto de Estudos Po-
líticos de Paris, motivo pelo qual terá que 
residir na França por um semestre acadê-
mico com viagem marcada para 28/08.
No entanto, seu passaporte tem validade 
até 2/10, de modo que o governo francês 
exigiu, para a concessão do visto estudan-

til, que o documento esteja válido durante 
todo o período de estada no país, que se 
estenderá até janeiro de 2018.

No dia 28/07/2017, o impetrante foi in-
formado que não havia prazo para a entre-
ga do documento, em razão da suspensão 
da confecção de passaportes solicitados a 
partir de 27/07. A demora na entrega do 
documento acarretar-lhe-ia imenso preju-
ízo, inclusive à sua formação acadêmica, 
eis que, no dia 18/07/2017, deve se apre-
sentar na embaixada francesa para pleitear 
o visto, devendo ter o passaporte em mãos 
na data.

Diz a decisão: “É sabido que a oportu-
nidade de fazer intercâmbio estudantil é 
muito importante para a formação acadê-
mica de qualquer estudante universitário, 
sendo imperioso salientar que apenas um 
número restrito de alunos tem a oportu-
nidade de ampliar o seus conhecimentos 
e, consequentemente, enriquecer seus 
respectivos currículos em universidades 
renomadas no exterior”.

E continua: “Não é aceitável que, por 
entraves burocráticos causados pela pró-
pria Administração Pública, que, em ver-
dade, deveria ser incentivadora da apri-

moração dos conhecimentos de todos os 
estudantes do país, o aluno seja impedi-
do de aproveitar a oportunidade que lhe 
foi dada, pois sem ter o passaporte com 
vigência durante todo o período em que 
ficará na França, não lhe será concedido o 
visto para entrada no país”.

Diz a julgadora: “Em que pese a sus-
pensão da emissão de passaportes anun-
ciada pelo Governo, faz-se necessária a 
expedição do documento requerido em 
caráter urgência, uma vez que [..] o im-
petrante está agendado para comparecer 
à Embaixada da França, em Brasília, onde 
será pleiteado o seu visto estudantil, em 
18/07/2017, o que torna evidente, tam-
bém, o risco de ineficácia da medida”.

E conclui ser “dever da Administra-
ção Pública a estrita observância aos 
princípios constitucionais, dentre eles 
destacando-se, neste caso em especial, 
o princípio constitucional da eficiência, 
que sobraria ultrajado caso não fornecido 
o passaporte, nos termos requeridos, não 
sendo demasiado acrescer que se trata de 
serviço público remunerado, mediante o 
recolhimento de uma taxa, o que, a priori, 
não justifica sua suspensão”.

A 3ª Turma Recursal da Bahia, por una-
nimidade, deu provimento a recurso contra 
sentença da 21ª Vara e julgou  proceden-
te o pedido de concessão de pensão por 
morte a partir da data do requerimento ad-
ministrativo, com pagamento das parcelas 
vencidas, antecipando os efeitos da tutela 
e determinando a imediata implantação do 
benefício pelo INSS.

O julgamento foi unânime nos termos do 
voto do juiz federal relator Gustavo Moreira 
Mazzilli sendo considerado desnecessária a 
coabitação para a concessão do benefício 
de pensão por morte.

Embora juiz a quo tenha entendido que 
não ficou comprovada a dependência da 
autora em relação ao falecido, pelo fato de 
a primeira residir em Ilhéus e o de cujus 
em Salvador, verificou a Corte Recursal que 
a ausência de coabitação não comprova, 
por si só, a inexistência de união estável. 

Segundo a Lei 8.213/1991, a pensão 
por morte tem como requisitos a compro-
vação do óbito, a qualidade de segurado do 
instituidor da pensão e a condição de de-
pendente do beneficiário sendo que a coabi-
tação não é requisito para a caracterização 
da união estável, com precedentes do STJ. 

A autora juntou aos autos documen-
tos que indicam a convivência, tais como: 
correspondências em seu nome e endere-
çadas à residência de Salvador; compro-
vante de que foi dependente de cartão 
fidelidade de titularidade do de cujus, o 
qual concedia descontos em tratamentos 
médicos e ambulatoriais; comprovante 
de que também possuía cartão de crédito 
adicional (de titularidade do de cujus); es-
critura pública de declaração de união es-
tável post mortem; recibos de compra de 
móveis para mobiliar a residência em Sal-
vador; comprovantes de depósito e trans-

ferência de quantias em dinheiro para a 
conta pessoal do de cujus e também da 
conta pessoa jurídica, demonstrando que 
a Recorrente ajudava no pagamento de 
despesas. 

Também anexou fotos do casal, indican-
do que essas fotografias foram publicadas 
nas redes sociais. A autarquia recorrente 
não apresentou qualquer prova concreta 
acerca da inexistência de união estável, 
entendeu a Corte que esta deve ser reco-
nhecida, e, desse modo, a sua qualidade 
de dependente, sendo devida a percepção 
do benefício de pensão por morte. 

Ressaltou-se que de acordo com a 
Súmula n. 63 da TNU, é cabível o reco-
nhecimento da união estável por prova 
exclusivamente testemunhal. Assim, ficou 
comprovada a dependência econômica, fa-
zendo jus a recorrente ao benefício de pen-
são por morte. 

3ª Turma Recursal concede pensão 
por morte a companheira em união 

estável sem necessidade de coabitação
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Revista de Informação Legislativa-
RIL -  n. 213 – Senado Federal (Jan-
-Mar/2017 - Sumário: • A proteção inter-
nacional dos migrantes ambientais – Aziz 
Tuffi Mariana do Valle;  •  Análise de ad-
missibilidade de proposições legislativas 
– A atuação da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado Fede-
ral em 2014 – Hugo Henriques e Márcio 
Ponzilacqua; • Direito ao esquecimento 
segundo o STJ e sua incompatibilidade 
com o sistema constitucional brasileiro – 
Marcos Ehrardt Júnior e Danyelle; • Aná-
lise integral do Direito – Primeiras aproxi-
mações e apontamentos para a pesquisa 
no direito público – Paulo Roberto Corval; 
• Imputação moral orientada à vítima 
como problema de imputação objetiva - 
Eduardo Saad-Diniz e Gustavo Marin; • 
Os impactos dos avanços tecnológicos, a 
poluição marinha por petróleo e as reper-
cussões no Direito do Mar – Jorge Parra 
e Ana Carlucci;  • Simples Social – Os 
limites da reforma proposta – análise do 
Projeto de Lei n. 25/2007 – Leonel Car-
lucci; • Considerações sobre a proteção 
do direito à imagem na internet – Chia-
ra Teffé;  •  Desvio de finalidade do ato 
administrativo na intervenção municipal 
– Intervenção nas Santas Casas de Mi-
sericórdia – Gustavo Assed, João Torreli 
Pinto e Hélio Albuquerque Neto;  • Sa-
tisfação de crédito em face do Estado em 
crise – Rodrigo Martiniano Ayres Lins; • 
(Des)confiança sistêmica e o direito como 
generalizador congruente de expectativas 
normativas – André de Almeida; • Direi-
tos fundamentais da personalidade na 
era da sociedade da informação – Trans-
versalidade da tutela à privacidade – Va-
léria Ribas do Nascimento.


