
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO 
TRIUNFO P R E V 

DIRETORIA EXECUTIVA 

PORTARIA NO 002/2006 

O DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA, nos termos do Art. 60, I da Lei n© 
963/2001. 

Art. 1° - Conceder o benefício previdenciário a Sra. EVA MARIA DOS SANTOS, RG no 
8.026.825 SSP-PB e CPF n̂  040.125.964-11, com fundamento no despacho exarado pelo 
Poder Judiciário de Tutela Antecipada, constante no Processo n° 1.681/06 da Comarca de 
Triunfo, Estado de Pernambuco. 

Art. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus 
eíeitos financeiros a 14 de junho de 2006. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

RESOLVE: 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Triunfo (PE), 14 de julho de 2006. 

Diretora e Atuária 

CW: 575.345.1«4-» 

P U B L Í O A Ç Ã O 

Av. José Veríssimo dos Santos, n" 365 - Gua labara ~ Triunfo - PE 
CEP: 56870-000 - Telefone: (87) 3846-1667 - Fax: ÍSZ)^aá6=.t256. 

CNPJ 04.783.285/0001-35 - e-mail: triunl )prev@bo(.ci:^.j3r 
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Imm ^ím^oret[a íjfis 
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Comarca Triunfo - PE. Juízàilc E>iróiip\ 

Oi 
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o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 
através deste Promotor de Justiça, conforme abaixo assinado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127 {última parte) da Constituição 
Federal, bem assim legitimado, vem, perante V. Ex^, propor, com fulcro nos 
artigos 22 a 25 do CCB, a presente: 

AÇÃO DE AUSÊNCIA 

Em face de OTACÍLIO F E R R E I R A DOS SANTOS, brasileiro, 3 
casado, funcionário público municipal com matrícula n°: 92.560, filho de 
Antônio Ferreira dos Santos e Maria de Lourdes Fen^eira dos Santos, residente J 
e domiciliado no Sítio Santo Antônio de Lajes, Triunfo - PE, nomeando-se ^ 
como curadora sua esposa Sra. EVA MARIA DOS SANTOS, brasileira, g 
casada, agricultora, filha de Isaias Congela dos Santos e Maria Eufrásio dos ^ 
Santos, residente e domiciliada no Sítio Santo Antônio de Lajes, Triunfo - PE ^ 
(DOC. 03), pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor: S 

DOS FATOS 

Conforme termo de declaração da Sra. Eva Maria dos Santos, 
esposa do ausente de fato, o mesmo está desaparecido desde o mês de junho 
de 2.005, sendo que após um dia de trabalho o mesmo não retornou para casa 
e até a presente data nem parentes e amigos sabem de seu paradeiro. Relata 
ainda sua esposa que no período anterior ao seu desaparecimento, o mesmo 
estava com "a cabeça ruim", fato esse percebido também por seus vizinhos. 

Igualmente, constata-se que o mesmo não deixou procurador nem 
bens de grande valor económico e que há época do desaparecimento não 
estava separado de fato ou de direito de seu cônjuge, ora indicada como 
curadora. 



MINISTÉRIO PUBL ICO DO E S T A D O DE PERNAMBUCO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TRIUNFO - PE 

A outro giro, a esposa do ora ausente tem quatro filinos menores 
percebendo apenas auxílio governamental através do programa Bolsa Escola e 
Fome Zero, estando juntamente com seus filhos passando por privações, haja 
vista não possuir nenhuma outra fonte de renda e pelo fato que contava com' a 
remuneração de seu esposo para a assistência material de sua família. 

Outrossim, consta ainda que o ausente afigura-se como segurado 
do regime de previdência municipal, sendo que seus familiares poderão gozar 
de benefício previdenciário caso o mesmo seja considerado ausente. 

Por fim, consta que a esposa do ausente não possui condições de 
trabalho dada a uma deficiência física em sua perna e que o próprio município, 
como forma de auxiliar a família, deferiu todos os benefícios funcionais que o 
ausente fazia jus até dezembro de 2005, sendo necessário o reconhecimento 
da ausência como forma de viabilizar benefício previdenciário, conforme 
legislação que segue em anexo. 

Por derradeiro, o Ministério Público - PE comunicou a ausência 
fática requerendo-se das Polícias Civil e Militar providências. 

DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

Tendo em vista a verossimilhança do direito alegado, juntando-se 
provas pré-constituidas, requer o Ministério Público seja deferida a tutela 
antecipada, considerando-se o art. 273 do CPC, assim como, os pedidos que 
seguem infra, não se olvidando que a declaração da ausência afigura-se como 
de maior relevância para proteção dos direitos da referida família. Assim, a luz 
do exposto, existe probabilidade de dano irreparável caso não haja pronta 
inten/enção judicial. 

* 
Nesse sentido, caso acolhido o presente pleito, seja infonnado ao 

instituto de previdência municipal - TRiUNFOPREV - para que tome as 
providencias de direito, determinando-se que o mesmo preste informações 
quanto à concessão ou não do benefício previdenciário. 

DO PEDIDO PRINCIPAL 

Assim exposto, requer o Ministério Público que Vossa Excelência 
se digne em determinar: 

1)- A autuação e registro da presente petição, recebendo os documentos que 
seguem em anexo; 
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2) - A designação de audiência de instrução e julgamento, com a devida 
citação; 

3) - A procedência final do pedido, com a declaração de ausência de Otaciliò 
Ferreira dos Santos e nomeação da Sr^. Eva Maria dos Santos como sua 
curadora, com observância do art. 24 do CCB; 

4) - Seja deferida a tutela antecipada, haja vista a alegada urgência e 
possibilidade de prejuízo familiar in-eparável, requisitando-se informações do 
instituto de previdência, conforme já exposto. 

Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em 
direito admitidos, especialmente, depoimento curadora, documental e 
testemunhal. 

Dá-se á causa o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Temnos em que, 
espera deferimento. 

Tr iun fo^PENte de junho de 2006. 

FRANCISCO 
PROMOTO 

O SILVA ASSIS 
STIÇA 



PODER JUDICIÁRIO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
Única Vara do Juízo de Direito da Comarca de Triunfo 

Processo n" 1.681/06 

Ação de Ausenda 

Requerente: Ministério Público do Estado de Perr^ainbuco 

Requerido: Otacflio Ferrara dos Santos 

D E S P A C H O 

Trata-se de ação de ausência com pedido de tutela antecipada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO em face do Sr. OTACÍLIO FERREIRA DOS SANTOS, 

nos autos qualificado, para tanto sustentando que — conforme termo de declaração da Sra. Eva 

Maria dos Santos —, esposa do ausente de fato, este está desaparecido desde o mês de junho de 

2.005, acrescentando ainda o Representante Ministerial que o ausente tem quatro filhos menores 

com a Sra. Eva Maria dos Santos, e que, com o desaparecimento do requerido, a família está 

passando por privações de ordem material, porquanto estão sobrevivendo apenas de um auxílio 

governamental, através do Programa Bolsa Escola e Fome Zero. Sustentou, ademais, o 

promovente a necessidade da declaração de ausência do requerido, obietivando viabilizar a 

percepção de benefício previdenciário pela esposa e filhos ante a previdência municipal, mormente 

considerada a impossibilidade de o cônjuge-virago exercer atividade laboral, posto que seria 

portadora de deficiência física. Daí a presente demanda, com pedido de tutela antecipada. 

Com o pedido, vieram os documentos de fl. 05/42. 

VIeram-me conclusos. Relatados. DECIDO. 

Preconiza o art. 273, caput e inciso I do Código de Processo Civil: 

'O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parda/merite. os efeitos da tutela pretendk/a no pedido 

inicia/, desde que. existindo prova inequivoca. se convença da verossimilhança da alegação e: 

I - tiaja fundado receio de dano irreparável ou de dificil reparação". 

I 



Ao exame dos autos (fl. 06), constato que a Sra. Eva Maria dos Santos é casada com o Sr. 

Otaciliò Ferreira dos Santos. Resta colacionada, outrossim, a prova de filiação dos menores, 

havidos do casamento do desaparecido com a Sra, Eva Maria dos Santos (fl. 07/10). Há também 

no feito prova documental inequívoca de que o Sr. Otacflio Ferreira dos Santos é servidor 

municipal de Triunfo-PE, encontra ndo-se ausente de suas funções (fl. 12). Consta ainda prova do 

direito da esposa e dos filhos de haverem a pensão previdenciária ante o ente municipal, 

decorrente do desaparecimento do requerido, nos termos da Lei Municipal 963/2Qp1. Quanto ao 

dano irreparável, reside em que, com a suspensão do pagamento dos benefícios funcionais em 

dezembro de 2005, certamente padece a família de privações que põem em xeque o direito à 

sobrevivência da esposa do desaparecido e dos filhos menores. 

ISTO POSTO, presentes os requisitos legais Inscritos no art. 273, capuíQ inciso I do CPC, 

DEFIRO a tutela antecipada, para declarar a ausência o Sr. Otacflio Ferreira dos Santos, nos autos 

qualificado, nos termos dos arts. 22 e 25 do Código Civil c. c. art 1.150 e art. 1.160, ambos do 

CPC, nomeando-lhe curadora provisória a Sra. Eva Maria dos Santos, igualmente qualificada nos 

autos. 

Adote a escrivania as seguintes providências; 

(a) LAVRE-SE temio de compromisso de curador provisório do ausente, com aplicação do 

art. 919 do CPC; 

(b) CITE-SE o requerido, através de edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão quanto à matéria de fato; 

(o) OFICIE-SE: 

( c l ) à Justiça Eleitoral objetivando averiguar se o ausente votou ou justificou a ausência 

na última eleição; 

(c.2) ao cartório de registro de Imóveis para que informe acerca da existência de bens 

Imóveis em nome do desaparecido. 

(c.3) à Receita Federal averiguando a situação cadastral do desaparecido. 

(c.4) às agências bancárias locais, para que informem se há conta bancária em nome do 

desaparecido; 

(c.5) ao DETRAN para que informe se há algum cadastro de automóvel em nome do 

desaparecido; 

(C.6) ao ITB para que remeta a certidão de antecedentes criminais do desaparecido e de 

sua esposa, nos autos qualificados. 

(c.7) à Polícia Civil para que informe sobre as providências adotadas quanto à localização 

do ausente. 



(d) Ultimadas as providências aludidas, CERTIFIQUE-SE e faça-se CONCLUSÃO dos 

autos. 


