Rio Grande do Sul - Constitucional. Previdenciário. Processo civil. Ação civil
pública. Cabimento. Ministério Público. Legitimidade. Abrangência nacional da
decisão. Homossexuais. Inscrição de companheiros como dependentes no
regime geral de previdência social. 1. Possui legitimidade ativa o Ministério
Público Federal em se tratando de ação civil pública que objetiva a proteção de
interesses difusos e a defesa de direitos individuais homogêneos. 2. Às ações
coletivas não se nega a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou local. 3. A regra do art. 16
da Lei n.º 7.347/85 deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos
na Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), entendendo-se que os
limites da competência territorial do órgão prolator, de que fala o referido
dispositivo, não são aqueles fixados na regra de organização judiciária, mas
sim, aqueles previstos no art. 93 do CDC. 4. Tratando-se de dano de âmbito
nacional, a competência será do foro de qualquer das capitais ou do Distrito
Federal, e a sentença produzirá os seus efeitos sobre toda a área prejudicada.
5. O princípio da dignidade humana veicula parâmetros essenciais que devem
ser necessariamente observados por todos os órgãos estatais em suas
respectivas esferas de atuação, atuando como elemento estrutural dos próprios
direitos fundamentais assegurados na Constituição. 6. A exclusão dos
benefícios previdenciários, em razão da orientação sexual, além de
discriminatória, retira da proteção estatal pessoas que, por imperativo
constitucional, deveriam encontrar-se por ela abrangidas. 7. Ventilar-se a
possibilidade de desrespeito ou prejuízo a alguém, em função de sua
orientação sexual, seria dispensar tratamento indigno ao ser humano. Não se
pode, simplesmente, ignorar a condição pessoal do indivíduo, legitimamente
constitutiva de sua identidade pessoal (na qual, sem sombra de dúvida, se
inclui a orientação sexual), como se tal aspecto não tivesse relação com a
dignidade humana. 8. As noções de casamento e amor vêm mudando ao longo
da história ocidental, assumindo contornos e formas de manifestação e
institucionalização plurívocos e multifacetados, que num movimento de
transformação permanente colocam homens e mulheres em face de distintas
possibilidades de materialização das trocas afetivas e sexuais. 9. A aceitação
das uniões homossexuais é um fenômeno mundial - em alguns países de
forma mais implícita - com o alargamento da compreensão do conceito de
família dentro das regras já existentes; em outros de maneira explícita, com a
modificação do ordenamento jurídico feita de modo a abarcar legalmente a
união afetiva entre pessoas do mesmo sexo. 10. O Poder Judiciário não pode
se fechar às transformações sociais, que, pela sua própria dinâmica, muitas
vezes se antecipam às modificações legislativas. 11. Uma vez reconhecida,
numa interpretação dos princípios norteadores da constituição pátria, a união
entre homossexuais como possível de ser abarcada dentro do conceito de
entidade familiar e afastados quaisquer impedimentos de natureza atuarial,
deve a relação da Previdência para com os casais de mesmo sexo dar-se nos
mesmos moldes das uniões estáveis entre heterossexuais, devendo ser exigido
dos primeiros o mesmo que se exige dos segundos para fins de comprovação
do vínculo afetivo e dependência econômica presumida entre os casais (art.
16, I, da Lei n.º 8.213/91), quando do processamento dos pedidos de pensão
por morte e auxílio-reclusão. (TRF4 - AC 2000.71.00.009347-0, 6ª T., Rel. Des.
João Batista Pinto Silveira, j. 10.08.2005).

