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Escola de Magistratura Federal da I a Região 

REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA SOCIAL E A NOVA ORDEM 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONCEITO JURÍDICO DE FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS E SEUS 
EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS 

"Ele se lembra de um tempo, de um 

modo de se imaginar, que o deixa por sua con

ta e risco. Não há como escapar do aperto de 

suas lembranças. E assim ele trafega por dois 

mundos, inseguro em ambos, sempre desequi

librado, brincando de emergir da pobreza sem 

fundo, cuidando para que sua raiva atinja so

mente os que estão nas mesmas condições". 

Barack Oba ma, 2008, A origem dos meus 

sonhos, 3• edição, p.329. 

Resumo 

O presente artigo apresenta uma análise 

quanto à dinâmica social e suas conseqüências 

na estrutura das famílias na sociedade contempo

rânea sob a nova ordem constitucional brasileira, 

instaurada pela Constituição Federal de 1988, na 

construção do conceito jurídico de famílias simul

tâneas, com o objetivo de promover uma reflexão 

sobre o tema. Trata, ainda, da possibilidade de su

peração da incapacidade legal de sua regulamen

tação, através de uma interpretação jurídica infor

mada pela aplicação dos princípios da dignidade 

da pessoa humana, da proteção à família e da soli

dariedade, para o reconhecimento de seus efeitos 

previdenciários e da possibilidade de rateio de be

nefício de pensão por morte neste âmbito. 

Palavras-chave: direito; família; casamento; 

união estável; famílias simu ltâneas; previdenciá

rio; benefício; princípios. 

Abstract 

This article presents an analysis of the social 

dynamic in the families' structure transformations 

through the new Brazilian constitutional order to 

promote a reflection about the construction of 

the simu ltaneous families' concept. In this sense, 

this work defends the possibility to overcome the 

legal rules incapacity to follow this social transfor

mation through a juridical interpretation guided 

Juíza Federal Rosa na Noya Alves Weibel Kaufmann 

by the human dignity warranty, the family consti

tutional protection and the solidarity principie to 

face this question and to assure their socia l secu
rity effects. 

Key-words: law; family; simultaneous fami
lies; social security; constitutional rights. 

A dinâmica social traz uma série de possibi

lidades nas relações interpessoais que o direito 

positivo, considerado como conjunto de normas 

postas em um determinado ordenamento jurídi

co, não consegue alcançar. A multiplicidade dos 

contornos familiares na atual sociedade brasileira 

e especialmente a simultaneidade, muitas vezes 

existentes nestes laços e vínculos, permitem visu

alizar relações que não se enquadram nos moldes 

legalmente definidos e que, contudo, justamen

te por tais circunstâncias, demandam proteção 

jurídica e não devem ser esquecidas do amparo 

previdenciário, com o objetivo de assegurar a dig

nidade dos indivíduos envolvidos nesses mundos 

concorrentes. 

Assim o tema proposto envolve, justamente, 

uma reflexão sobre o fenômeno da simultaneida

de de núcleos familiares e seus possíveis efeitos 

jurídicos, especialmente no contexto previden

ciário, para definir as possibilidades de rateio de 

benefício e a multiplicidade de aspectos derivada 

da própria riqueza e diversidade já mencionada 

das relações humanas em uma sociedade sob 

constantes transformações tecnológicas, espe

cialmente na comunicação e na informação, cuja 

crescente velocidade, revolve e altera seus valores 

e anseios. 

De início, torna-se necessário, como corte 

metodológico, explicitar que, como os filhos têm 

proteção autônoma no ordenamento jurídico vi

gente, este artigo tratará da questão dos efeitos 

5 
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previdenciários nas famílias simultâneas apenas 

em relação aos cônjuges, companheiros e compa

nheiras, firmando-se a dispensa de novas referên

cias a tais limites ao longo do texto. 

De outro lado, a questão trazida a análise 

nesta oportunidade traz uma dificuldade preli

minar qual seja a ausência de uma estrutura nor
mativa dentro do ordenamento jurídico brasileiro 

que a discipline de forma adequada e precisa, pela 
própria incapacidade normativa de acompanhar 

as modificações de uma sociedade, seus objetivos 
e valores ao longo do tempo. 

Com efeito, para a construção do alicerce ju

ríd ico necessário à reflexão proposta mostram-se 

bem adequadas, ao exercício hermenêutica exigi

do na hipótese, as considerações de Ruzyk1 que 

ao tratar da ambiência do fenômeno das famílias 

simultâneas afirma que: 

'Trata-se do reconhecimento de que a 
família é a realidade social e histórica que pre
cede o direito positivo, e que, nada obstante 

isso, demanda sua apreensão. Esta não se con

funde com a constituição de modelos fecha
dos que engessem a realidade, mas, sim, na 
possibilidade de inserção no sistema jurídico 

de racionalidades a ele alheias como a priori, 
que se mostre aptas a gerar efeitos no âmbito 
do d ireito. 

Se é certo que alguns arranjos familiares 

se apresentam de antemão como predefinidos 
no direito positivado, com maior ou menor 
refinamento conceitual, essa aferição, antes 

de implicar conclusão acerca da exclusão de 
outros arranjos, deve ser lida como sintomá

tica da abertura do direito a outras rea lidades 
familiares. A inserção destas no ordenamento 

- sobretudo com o reconhecimento de sua efi
cácia jurídica -se opera mediante uma abertu
ra seletiva. 

A seletividade não é determinada, en
treta nto, como regra, por modelos prévios de 

exclusão, mas, sim, pela construção normativa 
realizada em concreto, por meio de um méto

do simultaneamente tópico e sistemático, que, 
sem descurar da demanda social concreta, a 
apreende à luz de um sistema visto como tota

lidade ordenada, ainda que aberta. 

1 (RUZYK, 2005. p.37} 

Essa ampla abertura à pluralidade de ar

ranjos familiares pode encetar possibilidade, 
em tese, de ingresso no sistema, inclusive, de 
formações familiares que sejam qualificadas 

pela marca da simultaneidade" 

Outro obstáculo que emerge para a aceita

ção de efeitos jurídicos previdenciários nas famí

lias simultâneas estrutura-se sob a ideia de que 

seu reconhecimento corresponderia à circunstân

cia socia l legalmente vedada, com proximidade 

intrínseca ao conteúdo da bigamia situando-se, 

portanto, na área definida da ilicitude, o que pen

so não servir de fundamento adequado e ajustado 

para a ausência de amparo previdenciário aos in

divíduos envolvidos dentro do princípio da prote

ção à entidade familiar e da dignidade da pessoa 

humana. 

Mesmo neste tema da bigamia Ruzyk2 apre

senta importantes considerações no aspecto de 
seus possíveis efeitos jurídicos ao afirmar que ain

da que 

"a bigamia - tomada como a pluralidade 
de vínculos formais de conjugalidade funda

dos, como tais, no casamento - seja inserida 

no sist ema jurídico como situação identificada 
no âmbito da ilicitude, é inegável que se trata 
de hipótese apta a produzir efeitos jurídicos, 

seja pela possibi lidade de caracterização de ca

samento putativo na perspectiva do cõnjuge 
de boa-fé, ou, mesmo, pelo caráter sui generis 

do regime de inva lidade do casamento, que 

não se vincula, de modo absoluto, ao brocardo 

quod nullun est nullun producit effectum. 

Portanto, o argumento de que o rateio do 

benefício da pensão por morte nas hipóteses de 

famílias simultâneas corresponderia a ato ilícito 

como resultado dos efeitos próprios da bigamia 
-não se mostra apto a tutelar o tema quando ana

lisado sob ângulo diverso do indivíduo, que, iso
ladamente, realiza a bigamia pelo desrespeito às 

normas de impedimento ao matrimônio, e passa 
a considerar ângulo diverso, qual seja o dos indiví

duos que compõem as entidades familiares simul
tâneas, tendo em vista a proteção da família con

sagrada pela Constituição Federal de 1988, que 

2 (RUZYK, 200S, p.15/16} 

passa a defin ir expressamente novos parâmetros 

de interpretação para o campo do direito de famí

lia, passando, impl icitamente, a valorar o afeto nas 

relações fami liares, chegando a consignar expres

samente como entidade familiar, por exemplo, 

também a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes, nos termos do §4° de 

seu artigo 226, firmando a partir daí uma abertura 

ao conceito de famíl ia consagrado no Código Civil 

de 1916, que dava primazia a relação conjugal pri

mária nascida do matrimônio. 

A posição apresentada não corresponde a 

entendimento uniforme na doutrina, que guarda 

resistência ao acolhimento jurídico das famílias 

simultâneas a partir de interpretação firmada sob 

uma apreensão do tema de forma mais fincada no 

ordenamento jurídico positivo. Neste ponto, cabe 

destacar a posição de Maria Helena Diniz3, que 

cuida do que denomina de direito convivencial, 

diferenciando juridicamente, contudo, a famíl ia da 

entidade familiar, e estabelecendo a exigência de 

determinados elementos como essenciais à confi

guração de uma união estável, como a diversida

de de sexos, ausência de matrimônio civil ou de 

impedimento matrimonial entre os conviventes, 

notoriedade de afeições recíprocas, honorabilida

de, fidelidade ou lealdade, referindo ponderações 

relativamente à coabitação, como um de seus 

elementos, criando na ausência de tais elementos 

uma sociedade de fato. Menciona a dependência 

econômica como elemento secundário da união 

estável, distanciando-se, neste aspecto, da abor

dagem do tema proposto aos efeitos previdenci

ários ora em exame, na medida em que neste âm

bito, a dependência econômica é essencial, ainda 

que possa ser presumida. 

Ademais a posição doutrinária mencionada 

guarda significativa relevância no sentido de bem 

diferenciar o casamento e o vínculo jurídico dele 

derivado e todas as suas conseqüências jurídicas 

da reflexão proposta que de forma alguma nega 

tais efeitos jurídicos exclusivos ao matrimônio, 

nem tampouco desconhece a existência de múl

tiplos relacionamentos cujo concurso não resulta 

3 (DINIZ, 2008, p. 368/382} 
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no seu reconhecimento como entidade familiar, 

por fatores múltiplos, como, por exemplo, a au

sência de afeição familiar, de mútua assistência, 

e de permanência, ainda que sempre, em última 

aná lise, acabem gerando a possibilidade de efei

tos previdenciários na gestão dos recursos pelos 

respectivos parceiros de segurado do benefício 

previdenciário de pensão por morte de filhos me

nores ou inválidos seus, eventualmente nascidos 

destes relacionamentos ocasionais ou esporádi

cos, concorrentes ou não de entidade familiar. 

O que se propõe nesta oportunidade, contu

do, é o reconhecimento e a proteção jurídica de 

fenômeno social diverso qual seja o das famílias 

simultâneas e dos indivíduos envolvidos nes

tas entidades familiares que não se ajustam aos 

moldes legais estabelecidos, mas que possuem o 

atributo da afeição familiar, da mútua assistência, 

com o objetivo de lhes reconhecer o respectivo 

amparo previdenciário, pautado no princípio da 

solidariedade e assim garantir à efetiva proteção 

à família sob uma interpretação pautada na digni

dade da pessoa humana, enquanto fundamento 

do República Federativa do Brasil. 

Aliás, o afeto enquanto atributo intrínseco 

nos múltiplos arranjos familiares tem sido exa

minado por seus efeitos jurídicos próprios. Neste 

ponto cabe mencionar Russot 4que ao analisar o 

tratamento jurídico do afeto nas re lações familia

res afirma que: 

"Na organização jurídica da família ga

nha dimensão e importância o p rincípio jurídi

co do afeto. Antes de postar-se somente como 

elaboração doutrinária, também possui arrimo 

legal." 

E apresenta, em seguida, o lastro constitucio

nal do princípio no §8° do art. 226 da Constituição 

Federal que assim se firma: 

"O Estado assegurará a assistência à famí

lia na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no 

âmbito de suas relações. " 

4 (RUSSOT, 2009, p.28} 
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Assim, as relações familiares e sua disciplina 

jurídica passam a abrigar novos conceitos como o 

do parentesco socioafetivo, a partir dos princípios 

constitucionais instaurados pela Constituição Fe

deral de 1988. Heloisa Barboza,5 enfrenta o tema 

da seguinte forma: 

"A constituição Federal de 1988 promo

veu profundas alterações no Direito de Famí

lia, não só para harmonizá-lo com os va lores 

ali consagrados, como também para concluir 

e sedimentar o processo de recepção da reali

dade social pelo ordenamento. As diretrizes ju

rídicas que regem as relações familiares foram 

constitucionalmente estabelecidas, dentre as 

quais se destacam os princípios da dignidade 

da pessoa humana e da solidariedade. A famí

lia, até então sinônimo de casamento, passou 

por sensíveis transformações em sua vocação 

e forma de constituição, em razão de fatores 

econômicos e sociais, aos quais se agregam os 

efeitos da biotecnociência. Novos arranjos fa

miliares surgiram, desafiando a ordem jurídica. 

O afeto ganhou relevância perante o Direito, 

gerando vínculos, direitos e obrigações na ór

bita familiar." 

Dos questionamentos apresentados quanto 

aos efeitos jurídicos da proteção constitucional 

à entidade familiar a partir dos indivíduos que a 

integram, percebe-se uma intersecção quanto ao 

princípio da solidariedade, que também constitui 

um dos fundamentos do direto previdenciário e, 

portanto, deve ser considerado na definição dos 

seus possíveis efeitos jurídicos relativamente às 

famílias simultâneas. 

Quanto ao princípio da solidariedade no di
reito previdenciário, instrumento de grande im

portância na reflexão proposta e para análise da 

possibilidade de rateio de benefícios no concurso 

de entidades familiares, cabe considerar as pala

vras de Horvath Júnior6 que assim estabelece: 
"Solidariedade social significa a contri

buição do universo dos protegidos em bene

fício da minoria. Precisamos eliminar a idéia 

de que os benefícios previdenciários só são 

concedidos a quem esteja em situação de im

possibilidade de obtenção de recursos para 

5 (BARBOZA, 2009, p. 2S) 
6 (HORVATH JÚNIOR, 2004. p.SO) 

sustento pessoal e de sua família, pois isso 

não corresponde à totalidade das situações. O 

sistema protetivo visa amparar necessidades 

sociais que acarretam a perda ou diminuição 

dos recursos, bem como situações que provo

quem o aumento de gastos. No momento da 

contribuição é a sociedade quem contribui, no 

momento da percepção é o indivíduo quem 

usufrui. Daí vem o pacto de gerações ou prin

cípio da solidariedade entre gerações. Os não 

necessitados de hoje, contribuintes, serão os 

necessitados de amanhã, custeados por novos 

não necessitados que surgem." 

É inegávet portanto, que a família conside

rada na legislação definida pelo Código Civil de 

1916 passou por intensas modificações, criando 

o ambiente que produziu a Constituição Federal 

de 1988, ficando estabelecida uma nova proteção 

jurídica da família e sua apreensão no direito pre

videnciário. A toda evidência, as transformações 

das relações familiares, seus valores e arranjos, 

permanecerão ocorrendo em um processo contí

nuo e imutável ínsito à sociedade contemporânea 

que passa a absorver a noção mesmo de uma crise 

institucional dos modelos e valores tradicionais da 

própria sqciedade contemporânea. 

Poder-se-ia mesmo absorver a ideia de crise 

da modernidade atingindo os mais diversos seg

mentos da sociedade e o do seu próprio direito -

enquanto conduta humana disciplinada em orde

namento de normas pactuadas pelo Estado como 

poder. Neste sentido Baratta7chega a afirmar que 

"se a crise é tão profunda porque sua causa foi 

congênita no surgimento da modernidade, talvez, 

para sa ir dela, devamos rever a própria linguagem 

e o aparato conceitual com os quais foram funda

dos o Estado e o direito modernos". 

No campo do direito, o ramo previdenciário 

talvez seja um dos mais sensíveis à mencionada 

crise da modernidade, por sua proximidade intrín

seca à dinâmica social, suscitando uma crescente 

dificuldade para que legislação respectiva consti

tua instrumento preciso e adequado à disciplina 

das relações sociais e das necessidades carentes 

· do amparo previdenciário, especialmente nos 

7 (KOSOVSKI (Org.), 199S, p. 124) 

benefícios ligados aos novos e múltiplos vínculos 

familiares sujeitos, conforme já afirmado, a cons

tantes transformações em face dos moldes legal

mente previstos. 

Ou seja, quando a legislação previdenciária 

estabelece o benefício da pensão por morte que 

tem fundamento na Constituição Federal de 1988 

e está disciplinado no art. 74 da lei 8.213/ 1991 8 e 

no Regulamento da Previdência Social9 
- que al

guns autores classificam como prestações por 

contingências familiares, definindo, Gonçalves, o 

mencionado benefício como "prestação devida 

exclusivamente aos dependentes do segurado, 

em razão de sua morte"10 
- , não estabelece conte

údo valorativo, quanto ao conceitos aproveitados 

do direito de família, sequer ao ramo do direito 

civil como gênero , na direção da definição desta 

dependência e do reconhecimento dos respecti

vos beneficiários. 

No particular, o legislador previdenciário 

destacou como objetivo da norma a necessidade 

de demonstração tanto da qualidade de segu

rado, quando de sua morte real ou presumida, 

quanto da dependência econômica apurada em 

relação aos seus beneficiários legalmente previs

tos de forma hipotética. 

Tal interpretação prevalece em diversos co

mentários e anotações à legislação previdenciá

ria brasileira, como se observa em Kemmerich11 

que registra vários precedentes jurisprudenciais 

que em seus termos conferem precedência à de-

8 Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 
contar da data: (Redação dada pela Lei n° 9.S28, de 1997) 
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; 
(Inclu ído pela Lei n° 9.528, de 1997) 
11 - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no 
inciso anterior; (Incluído pela Lei no 9.S28, de 1997) 
111 -da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Inclu ído 
pela Lei n° 9.528, de 1997) 

9 Art. 1 OS. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 
contar da data: 
I - do óbito, quando requerido até trinta dias depois deste; 
(Redação dada pelo Decreto no S.S4S, de 200S) 
11- do requerimento, quando requerida após o prazo p revisto no 
inciso I; ou 
111 - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

10 (GONÇALVES, 2008, p. 182). 

11 (KEMMERICH, 2000, pp.160/161) 
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pendência econômica havida entre o segurado e 

aqueles que devem ser os destinatários da pensão 
em razão de sua morte, ressalvando-se as hipóte

ses de dependência presumida. 

A legislação que disciplina a previdência 

mostra preocupação com a definição dos depen

dentes do segurado para efeitos previdenciários, 

estabelecendo como tais o cônjuge, acompanhei

ra, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 

ou invá lido12 . 

Nos termos postos, a legislação já apresenta 
elementos provenientes do direito civit não sen

do possível alteração do seu conteúdo, devendo, 
no entanto, serem eles interpretados a partir dos 

princípios constitucionai s como anteriormente 
destacado. Assim, o entendimento de a vida em 

comum, sob o mesmo teto, more uxório, não ser 

indispensável à caracterização do concubina

to - como consta da súmula no 382 do Supremo 

Tribunal Federal -, não poder ser ignorado para a 

caracterização da qualidade de dependente, para 

fins previdenciários, da companheira ou compa

nheiro demonstra a aptidão do sistema legislativo 

previdenciário para uma interpretação conforme 

a constituição. 

De igual forma, a percepção de prestação ali

mentícia paga ou devida por segurado a ex-cônju

ge após separação ou divórcio ou ainda à ex-com

panheiro ou companheira conduz à interpretação 
quanto aos efeitos de tal situação na definição da 

pensão por morte de tal segurado, o que muitas 
vezes implicará na concorrência com o novo côn

juge ou ainda com companheiro ou companhei
ra, distanciando-se, mais uma vez, no particular, 

a interpretação da norma previdenciária daquela 

aplicável à norma civil. 

Assim, afigura-se, portanto, extremamente 
delicada a questão da exclusão de efeitos previ

denciários na entidade familiar concorrente à fa
mília construída sob o vínculo matrimonial sob o 

fundamento de que, assim não procedendo, estar
se-ia reconhecendo a bigamia, enquanto instituto 

12 Art. 16 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada 
pela lei 9.032, de 28 de abril de 199S. 
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afeto à existência de impedimento matrimonial e 
à conduta individual contrária à norma, que como 

já examinado anteriormente, não revela, contudo, 

a princípio, a solução mais adequada à questão 

posta a partir da proteção constitucional à enti

dade fami liar e à garantia da dignidade da pessoa 

humana dos indivíduos envolvidos no fenômeno 

social mencionado e em exame. 

Assim, por exemplo, Gonçalves13 ao discor

rer sobre a morte do segurado como fato desen

cadeador do benefício mencionado, afirma que 

"esse fato cria situação de necessidade social, pois 

aqueles que dependiam economicamente do se

gurado ficam desamparados sem o auxílio finan

ceiro de quem provinha sua subsistência.". Nesta 

linha, conclui que em conseqüência, "mister se faz 

a cobertu ra previdenciária dessa situação, pois 
nenhum regime previdenciário pode ser conside

rado completo sem a previsão deste risco social 
clássico."14 

Portanto, mesmo que a legislação previden
ciária tenha definido os parâmetros para os possí

veis dependentes- consignando expressamente o 

cônjuge, companheiro ou companheira como de

pendentes do segurado, nesta classe, para autori

zar a percepção da pensão por morte - não tem, 

a norma, a aptidão de prever todas as hipóteses 

legais de autorização da concorrência entre tais 

dependentes e do respectivo rateio de benefício. 

Com efeito, serão sempre necessários tempe
ramentos da norma através da aplicação dos prin

cípios constitucionais já destacados, na absorção 
e na utilização dos institutos do direito civil como 

família, casamento, união estável, capacidade e 
parentesco, na medida em que guarda, o direito 

previdenciário, uma vocação peculiar de amparo 
financeiro em decorrência da dependência eco

nômica com o segurado, até mesmo pelos efeitos 
irradiantes do princípio da solidariedade enquan

to fundamento do direito previdenciário. 

Assim, a situação que se coloca envolve a 

necessidade social nascida da morte do segurado 

para aqueles que dele dependiam economica-

13 lbdem, p. 182. 
14 lbdem, p. 182 

mente em vida, quando este indivíduo não estava 

sob uma estrutura familiar tradicional, e, ao con
trário, estava situado em um contexto de simulta

neidade de laços familiares não autorizados pelo 
sistema legal estabelecido, ou até vedados como 

nas uniões de pessoas do mesmo sexo. 

Desta forma, a partir dos conceitos uti lizados 

no direito civil, mas com alicerce constitucional, a 
interpretação a ser utilizada deve observar que o 

d ireito previdenciário apura a existência dos de

pendentes com o fim de reconhecer a pensão por 

morte sob o fundamento da necessidade social 
verificada em cada situação em concreto, e, neste 

objetivo, avança nos conteúdos jurídicos destes 

conceitos, estabelecendo a respectiva legislação, 

o concurso e o rateio em partes iguais entre todos 

os dependentes habilitados à pensão, podendo 

cada uma dessas cotas-partes ser inferior ao salá

rio mínimo, não se descuidando, contudo do prin

cípio da solidariedade e do princípio da dignidade 

da pessoa humana para não afastar o cabimento 
do rateio de benefício na hipótese de ser demons

trada a existência de famílias simultâneas. 

Como a pensão por morte traz essa vocação 

ao rateio em função da natureza de prestação pre

videnciária substitutiva, por sua própria essência 

solidária, do amparo promovido, em vida, pelo 

segurado aos seus dependentes, muitas questões 

afetas a divisão dos benefícios já estão previstas 

em lei -como na orientação legislativa segundo a 

qual a pensão por morte não será protelada pela 

ausência de habilitação de outro possível depen

dente, sendo que qualquer inscrição ou habilita
ção posterior que importe em exclusão ou inclu

são de dependentes somente produzirá efeito a 

conta r da data da inscrição ou habil itação, nos 

termos do art. 76 da lei no 8.213/1991. 

A mencionada norma e a interpretação 

proposta no sentido de reconhecer efeitos pre

videnciários nas famílias simultâneas, contudo, 

não afasta a necessidade de sua efetiva apuração, 

em cada caso em concreto, da afeição familiar e 

da mútua assistência e partilha, que excluem da 

proteção previdenciária os parceiros ou parceiras 
ocasionais ou esporádicos do segurado e cujos 

relacionamentos fogem ao conteúdo afetivo de 
entidade familiar, mesmo na amplitude própria ao 

tema quanto aos seus integrantes, inclusive quan

to ao gênero ou simultaneidade, que não deve ser 

confundida no particular. Daí resultando a perma

nente possibilidade de controle quanto à correção 

dos atos admin istrativos que reconheçam o rateio 
do benefício de pensão por morte quando apura

da a ocorrência de famílias simultâneas. 

Outras hipóteses de rateio ou mesmo de 

concessão do benefício aludido não estarão le

galmente previstas, por guardarem pecu liarida

des próprias da dinâmica social que as afasta do 

perfeito ajuste legal, surg indo, aí, a importância 

da questão posta sob reflexão, na parte que toca à 

existência destas famílias simultâneas, o que mui

tas vezes exigirá da Administração Previdenciária 

e, especialmente, do judiciário, seu enquadramen

to e disciplina nos casos concretos. 

Mas, a tarefa proposta no sent ido de que a 
reflexão apresentada autorize uma interpretação 

pela prevalência do reconhecimento do amparo 
previdenciário às fa mílias simultâneas- a partir de 

uma interpretação sob as diretrizes do princípio 

constituciona l da proteção das entidades famil ia

res, da solidariedade na cobertura previdenciária 

e especialmente da dignidade da pessoa humana 

-apresenta elevado grau de d ificuldade tanto pela 

complexidade do fenômeno social indicado como 

pelos obstácu los de sua efetiva detecção. 

Até porque, nos processos administrativos e 

judiciais nos quais seu reconhecimento é busca

do, a construção probatória tem papel essencia l, 
gerando, muitas vezes situações de difícil deslinde 

pelas próprias imperfeições do respectivo proces

so de reconstrução histórica dos fatos, ao que se 

acresce a necessidade de sensibilidade e precisão 

na interpretação que deve conduzir suas resolu

ções, afetada diretamente pela ausência de diretri

zes legais uniformes a tutelar esta crise de valores 

e das relações sociais e familiares, que, contudo, 

exigem um enquadramento jurídico atento à re

alidade social e aberto à assimilação das novas 

buscas e arranjos da sociedade, sempre pautado 

em garantir a dignidade da pessoa humana dos 

indivíduos envolvidos nestas situações excluídas 

de uma tutela legal expressa e definida, situação 

que se intensifica quanto à ocorrência até mesmo 

por uma questão cultural de negativa da morte 

I Jornada de Direito Civi l e Processual Civil 

pelos ocidentais, o que intensifica o papel da pre
vidência social e, assim, do Estado em substituir o 
amparo aos dependentes do segurado após sua 
morte. 

Ou seja, como a definição em concreto dos 

beneficiários da pensão por morte, no entanto, 
sofre efeitos diretos da dinâmica social e de sua 

natural aptidão de suscitar situações novas não 

previstas expressamente em lei, sua solução não 

poderá prescindir do exercício da interpretação 

em cada caso em concreto, com apoio na Cons

tituição Federal, e a partir dos seus princípios tan

to âmbito administrativo, pela própria autarquia 

previdenciária, quanto na área judicia l, na maior 

parte das vezes, a destinatária final das situações 

de maior complexidade 

Assim, aplicando-se a interpretação aponta

da, os companheiros ou companheiras nas uniões 

homoafetivas têm sido reconhecidos como bene

ficiários da pensão por morte de segurado, a partir 

do conceito de dependência e vínculo fi rmado, por 

mútua assistência. Atualmente são inúmeros os 

precedentes dos Tribunais pátrios nesse sent ido.15 

15 Neste sentido a jurisprudência pátria vem reconhecendo o 
direito ao benefício previdenciário ou estatutário de pensão 
por morte ao companheiro ou companheira sobrevivente em 
união de pessoas do mesmo sexo, conforme o precedente 
seguinte: 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE 
DE CONCESSÃO DO BENEFfCIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE 
LEGfTIMA. 
1 - A teor do disposto no art. 127 da Constituição Federal, • O 
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis." In casu, ocorre reivindicação 
de pessoa, em prol de t ratamento igualitário quanto a direitos 
fundamentais, o que induz à legitimidade do Ministério Público, 
para intervir no processo, como o fez. 
2 - No tocante à violação ao artigo 535 do Código de Processo 
Civil, uma vez admitida a intervenção ministerial, quadra 
assinalar que o acórdão embargado não possui vício algum a 
ser sanado por meio de embargos de declaração; os embargos 
interpostos, em verdade, sutilmente se aprestam a rediscutir 
questões apreciadas no v. acórdão; não cabendo, todavia, 
redecidir, nessa trilha, quando é da índole do recurso apenas 
reexprimir, no dizer peculiar de PONTES DE MIRANDA, que 
a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, 
embargos declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de 
infringentes. 
3- A pensão por morte é: "o benefício previdenciário devido ao 
conjunto dos dependentes do segurado falecido - a chamada 
família previdenciária - no exercício de sua atividade ou não 
(neste caso. desde que mantida a qualidade de segurado), 
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ou, ainda, quando ele já se encontrava em percepção de 
aposentadoria. O benefício é uma prestação previdenciária 
continuada, de caráter substitutivo, destinado a suprir, ou 
pelo menos, a minimizar a fa lta daqueles que proviam as 
necessidades econômicas dos dependentes. " (Rocha, Daniel 
Machado da, Comentários à lei de benefícios da previdência 
sociai/Daniel Machado da Rocha, José Pau lo Baltazar Júnior. 
4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2004. 
p.2S1). 
4 - Em que pesem as alegações do recorrente quanto à 
violação do art. 226, §3°, da Consti tuição Federal, convém 
mencionar que a ofensa a artigo da Constituição Federal não 
pode ser analisada por este Sodalício, na medida em que tal 
mister é atribuição exclusiva do Pretória Excelso. Somente 
por amor ao debate, porém, de tal preceito não depende, 
obrigatoriamente, o desate da lide, eis que não diz respeito ao 
âmbito previdenciário, inserindo-se no capítulo 'Da Família'. 
Face a essa visualização, a aplicação do direito à espécie se fará 
à luz de diversos preceitos constitucionais, não apenas do art. 
226, §3° da Constituição Federal, levando a que, em seguida, se 
possa aplicar o direito ao caso em análise. 
S- Diante do§ 3° do art. 16 da Lei n. 8.213/91, verifica-se que o 
que o legislador pretendeu foi, em verdade, ali gizar o conceito 
de entidade familiar, a partir do modelo da união estável, com 
vista ao direito previdenciário, sem exclusão, porém, da relação 
homoafetiva. 
6- Por ser a pensão por morte um benefício previdenciário, 
que visa suprir as necessidades básicas dos dependentes 
do segurado, no sentido de lhes assegurar a subsistência, há 
que interpretar os respectivos preceitos partindo da própria 
Carta Política de 1988 que, assim estabeleceu, em comando 
específico:" Art. 201- Os planos de previdência social, mediante 
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a: [ ... ] 
V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto 
no§ 2 °. " 
7 - Não houve, pois, de parte do constituinte, exclusão dos 
relacionamentos homoafetivos, com vista à produção de 
efeitos no campo do direito previdenciário, configurando
se mera lacuna, que deverá ser preenchida a partir de outras 
fontes do direito. 
8 - Outrossim, o próprio INSS, tratando da matéria, regulou, 
através da Instrução Normat iva n. 2S de 07/06/2000, os 
procedimentos com vista à concessão de benefício ao 
companheiro ou companheira homossexual, para atender a 
determinação judicial expedida pela juíza Simone Barbasin 
Fortes, da Terceira Vara Previdenciária de Porto Alegre, ao deferir 
medida liminar na Ação Civil Pública n° 2000.71.00.009347-0, 
com eficácia erga omnes. Mais do que razoável, pois, estender
se tal orientação, para alcançar situações idênticas, merecedoras 
do mesmo tratamento. 
9- Recurso Especial não provido. (STJ- RECURSO ESPECIAL: REsp 
39S904 RS 2001/ 0189742-2Relator(a): Ministro HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA Julgamento: 12/12/200S Órgão Ju lgador: T6 - SEXTA 
TURMA DJ 06.02.2006 p. 36S RIOBTP vol. 203 p. 138). 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -PENSÃO ESTATUTÁRIA 
-CONCESSÃO -COMPANHEIRO HOMOSSEXUAL -LEI DE 
REGtNCIA -LEI N°. 8.112/90 (ART. 21 7, I, "C') -DESIGNAÇÃO 
EXPRESSA -DISPENSA -DEPENDtNCIA ECONOMICA DO 
COMPANHEIRO -PRESUNÇÃO -ART. 241, DA LEI N°. 8.112/90 
-UNIÃO ESTÁVEL HOMOSSEXUAL -NATUREZA DE ENTIDADE 
FAMILIAR -ART. 226, § 3° C/C ART. so, CAPUT E ART. 3°, IV, 
DA CONSTITUIÇÃO -COMPROVAÇÃO -MEIOS IDONEOS DE 
PROVA -ATRASADOS -TERMO INICIAL -DATA DO ÓBITO 
DO INSTITUIDOR -CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA DE 
SERVIDOR COM DUAS PENSOES ESTATUTÁRIAS DE MÉDICO 

-IMPOSSIBILIDADE -VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO TR[PLICE DE 
ESTIPtNDIOS -DIREITO À CUMULAÇÃO COM APENAS UMA 
DAS PENSOES. I -A atual Constituição não vincu lou a família 
ao casamento, pois abarcou outros modelos de entidades 
familiares. Porém, essa pluralidade de entidades não se esgota 
nas uniões estáveis (art. 226, § 3°) e nas famílias monoparentais 
(art. 226, § 4°), pois o conceito de família não se restringe 
mais à união formada pelo casamento, visando à procriação; 
hodiernamente, sendo a afetividade o elemento fundante da 
família, outras formas de convivência, além da proveniente 
do modelo tradicional, devem ser reconhecidas, como, por 
exemplo, as uniões homossexuais. 11 -Ainda que não haja 
previsão legal para o reconhecimento das uniões homossexuais 
como ent idades familiares, devem ser respeitados os princípios 
e garantias fundamentais da Constituição, cujas normas não 
podem ser analisadas isoladamente, devendo se subsumir 
completamente aos princípios constitucionais para obter 
seu sentido último. 111 -Observe-se que a própria Constituição 
veda a discriminação (art. S0 , caput), inclusive a fundada na 
orientação sexual do indivíduo, hipótese de diferenciação que, 
por resultar da combinação dos sexos das pessoas envolvidas, 
é, por isso, apanhada pela proibição de discriminação por 
motivo de sexo. Outrossim, ao reconhecer a dignidade da 
pessoa humana como um de seus elementos centrais e 
fundantes, o Estado Democrático de Direi to, além de proteger 
os indivíduos de invasões ilegítimas de suas esferas pessoais, 
promete a promoção posit iva de suas liberdades. IV -0 
legislador consti tuinte adotou, ainda, o princípio da igualdade 
de direitos, sendo pacífico na doutrina que, dependendo das 
inúmeras diferenças existentes entre as pessoas e situações, 
poderá haver tratamento desigual para elas, desde que essa 
diferenciação seja fundada em justificativa racional. No caso 
das uniões homossexuais, não há justificativa racional, mas 
verdadeiro preconceito, o qual não tem o condão de legitimar a 
diferenciação por orientação sexual, especialmente em face da 
norma inserta no art. 3°, IV, que o proíbe expressamente. V -Não 
se pode, assim, negar o caráter de entidade familiar das uniões 
homossexuais alicerçadas no amor mútuo, na convivência 
pública e duradoura e na assistência recíproca, sendo 
inadmissível que ta is uniões, por serem formadas por pessoas 
do mesmo sexo, sejam tratadas como meras sociedades de 
fato, sem a possibil idade de equiparação ao companheirismo. 
VI -A designação expressa, contida no art. 217, I, "c", da Lei n°. 
8.112/90, visa tão-somente a facilitar a comprovação, junto ao 
órgão administrativo competente, da vontade do( a) falecido(a) 
servidor(a) em indicar o companheiro, ou companheira, 
como beneficiário da pensão por morte, sendo, portanto, 
desnecessária caso a comprovação da união estável venha a 
ser suprida por outros meios idôneos de prova. VIl-Em nenhum 
momento, a Lei n°. 8.1 12/90 estabelece que o companheiro 
somente fará jus à pensão estatutária se comprovar, além 
da designação expressa e da união estável como entidade 
familiar, a dependência econômica com relação ao instituidor. 
Ademais, se o companheiro que comprove união estável 
como entidade familiar se equipara ao cônjuge, nos termos do 
parágrafo único do art. 241, é certo que, assim como ele, está 
dispensado de comprovar tal dependência. VIII -Consoante o 
art. 40, § 6°, da Constituição de 1988, é vedada a percepção de 
proventos decorrentes de mais de uma aposentadoria, exceto 
quando os cargos são acumuláveis na atividade, por possuírem 
compatibil idade de horários, conforme descritos nas alíneas 
"a", "b" e "c" do inciso XVI do art. 37 da Constituição. IX -Essa 
regra também se aplica às pensões estatutárias, de modo que 
a percepção simultânea de duas pensões, autorizada pela Lei 
n°. 8.112/90 (art. 225), somente é permitida quando se tratar 
de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, 

Outras vezes a interpretação mencionada 

reclama aplicação em concursos de dependentes, 

como o que freqüentemente ocorre entre o côn

juge fem inino e a companheira, e ainda em com

posiçôes mais diversificadas, com ocorrência não 

tão significativa em termos numéricos. 

Nessa esfera, o cônjuge pode estar separado 

de fato e a solução pode parecer mais simplificada 

e em outras tal separação pode não ter ocorrido, 

ao menos completamente, gerando circunstâncias 

bem complicadas para efetivar o rateio adequado 

da pensão por morte na classe mencionada, es

pecia lmente pela dificuldade de produção de um 

alicerce probatório satisfatório e subsistente. 

Na situação do concurso acima apresenta

do, após ter sinalizado de forma robusta pelo re

conhecimento do rateio do benef ício previden

ciário, conforme apurado nos termos da Súmula 

159 do Tribuna l Federal de Recursos 16, ainda sob 

o reg ime constitucional anterior, e, na atualidade, 

por inúmeros precedentes no mesmo sentido17, o 

conforme estabelecido pela Constituição. X -0 instituidor das 
pensões plei teadas percebia duas aposentadorias à conta 
do regime da previdência dos servidores públicos, porque se 
enquadrava na hipótese da alínea "c" do inciso XVI do art. 37 
da Constituição, não havendo, em tese, óbice à cumu lação 
dos dois benefícios pelo autor. No entanto, como o autor é 
aposentado pelo Ministério da Fazenda, e o nosso ordenamento 
jurídico veda a acumulação tríplice, vale dizer, a percepção 
simultânea de mais de dois estipêndios oriundos de cargos, 
funções ou empregos públicos, não faz jus à cumulação de 
sua aposentadoria com as duas pensões de médico instituídas 
por seu falecido companheiro, mas apenas com uma delas,. XI 
-As parcelas atrasadas são devidas a contar da data do óbito 
do instituidor, pois a presente ação foi aj uizada menos de S 
(cinco) anos após o falecimento deste, não havendo se falar em 
prescrição, e, a teor do art. 21S, da Lei n°. 8.1 12/90, a pensão 
é devida a partir da data do óbito do servidor. XII -Apelação 
da UNIÃO e remessa necessária desprovidas. Relator(a): 
Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER Julgamento: 
OS/03/2008 órgão Julgador: SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA 
Publicação: DJU - Data::l0/11/2008 - Página::136/ 137 TRF2 -
APELAÇÃO CIVEL: AC 410639 RJ 200S.51.01.020261-0. Acessível 
em http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/212S736/ 
apelacao-civel-ac-41 0639-rj-200SS1 01 020261 -0-trf2, em 29 de 
setembro de 2009. 

16 Súmula no 1S9, do extinto Tribunal Federal de Recursos: "É 
legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa e a 
companheira, atendidos os requisitos exigidos." 

17 ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. PENSÃO. 
COMPANHEIRA. DESIGNAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 
UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. RATEIO COM EX-CONJUGE. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 1° DA LEI 8.917/94. 
SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 /STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO 
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E IMPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado 
no sentido de que 50% da pensão por morte de militar é devida 
aos filhos e a outra metade deve ser dividida entre a ex-esposa 
e a companheira, não havendo falar em ordem de preferência 
entre elas. 
2. Nos casos em que estiver devidamente comprovada a união 
estável, a ausência de designação prévia de companheira como 
beneficiária não constitui óbice à concessão de pensão vitalícia. 
Precedentes. 
3. Reconhecida a separação de fato do militar e sua ex-esposa 
com base no contexto probatório carreado aos autos, é vedada, 
em sede de recurso especial, a reforma do julgado, nos termos 
da Súmula 7/STJ. 
4. Recurso especial conhecido e improvido. 
(REsp S44.803/RJ, Rei. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 18/ 12/ 2006 p. 464). 
Acessível em <www.stj.jus.br> em 29 de setembro de 2009. 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 
MORTE. CONCORRtNCIA ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA. 
POSSIBILIDADE. RATEIO DO VALOR DO BENEFICIO. ARTIGO 77 
DA LEI8.213/91. SÚMULA 159 DO EXTINTO TFR. PROTEÇÃO DO 
ESTADO À FAMfLIA. FALECIMENTO DO CONJ UGE SOBREVIVENTE. 
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO À BENEFICIÁRIA 
REMANESCENTE: §1° DO ART. 77 DA LEI 8.213/91. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
APELAÇÃO DO INSS E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. 
1. A legislação previdenciária exige, para fins de percepção do 
benefício de pensão por morte de companheira, a comprovação 
da existência de união estável entre ela e o segurado falecido, 
assim reconhecida como a convivência duradoura, pública e 
continuada, nos termos do art. 226, §3°, da CF/88. 
2. Comprovada nos autos a união estável entre a autora e o 
ex-segurado Marcilio Ferrini, nos termos do art. 226, §3°, da 
CF/88, ela faz jus ao restabelecimento de sua cota do benefício 
de pensão por morte decorrente do falecimento do ex
companheiro, a contar da data do cancelamento indevido. 
3. Nos termos do artigo 16, § 4°, da Lei 8.213/91, a dependência 
econômica da autora em relação ao ex-segurado é presumida. 
4. É legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa 
e a companheira, atendidos os requisitos exigidos. (Súmula 159 
do extinto TRF.) 
S. A pensão por morte, havendo mais de um pension ista, será 
rateada entre todos em parte iguais. (Art. 77 da Lei 8.213/91.) 
6. Com o falecimento da esposa do de cuj us aos 21.06.2003, 
cessou a sua cota-parte da pensão e, a partir de então, o 
benefício deverá ser pago em sua integralidade, à autora, que é 
a única beneficiária remanescente. 
7. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à 
pensão cessar. (§ 1 o do art. 77 da Lei 8.213/91 ). 
8. A correção monetária deve ser calculada nos termos da Lei 
6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 
148 do STJ). 
9. Os juros de mora são de 1 o/o (um por cento) ao mês, a partir da 
citação. 
1 O. Verba honorária mantida em 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações vencidas até a data da prolação a sentença, 
em conformidade com o art. 20, § 4°, do CPC, e a jurisprudência 
deste Tribunal. 
11. Apelação do INSS e remessa oficial a que se nega provimento 
e apelação da autora a que se dá provimento. 
(AC 200S.01.99.023520-4/MG, Rei. Desembargador Federal 
Antônio Sávio De Oliveira Chaves, Primeira Turma,e-DJF1 p.35 
de 13/01 /2009). Acessível em <www.trfl .gov.br>, em 29 de 
setembro de 2009. 
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Judiciário passou a apresentar posição completa

mente diversa. 

Ou seja, o Judiciário mais recentemente fir

mou, tanto através de ju lgamento do Supremo 

Tribunal Federal como do Superior Tribunal de 

Justiça, relevantes diretrizes jurisprudenciais no 

sentido da impossibilidade do rateio do benefí

cio de pensão por morte entre o cônjuge femini

no e a companheira 18, tendo consignado a ideia 

de união espúria adulterina não amparada para 

efeitos previdenciários, excluindo, nestes casos, o 

exame da dependência econômica havida antes 

do óbito enquanto alicerce dos benefícios previ

denciários. 

Nesse sentido, também a Turma Nacional 

de Uniformização seguiu recentemente idêntica 

orientação por maioria, com nosso voto vencido19. 

Prevaleceu assim, no julgamento mencio

nado da Turma Nacional de Uniformização dos 

18 COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito 
uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, 
expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babei. UNIÃO 
ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à 
união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas 
não está incluído o concubinato. PENSÃO- SERVIDOR PÚBLICO 
- MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titularidade da pensão 
decorrente do falecimento de servidor público pressupõe 
vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se 
impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento 
da família, concubina. ((RE 590779, Relator(a): Min. MARCO 
AUR~LIO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2009, DJe-059 
DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-05 
PP-01058). Acessível em <http://www.jusbrasil.com.br/busca? 
q=uniao+estavel+concubina+&s=jurisprudencia&casas=STF>, 
em 29 de setembro de 2009. 
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. RATEIO 
ENTRE CONCUBINA E VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE. 
I - Ao erigir à condição de entidade familiar a união estável, 
inclusive facilitando a sua conversão em casamento, por certo 
que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional 
não contemplaram o concubinato, que resulta de união entre 
homem e mulher impedidos legalmente de se casar. Na 
espécie, o acórdão recorrido atesta que o militar convivia com 
sua legítima esposa. 
11 - O direito à pensão militar por morte, prevista na Lei no 
5.774/71, vigente à época do óbito do instituidor, só deve 
ser deferida à esposa, ou a companheira, e não à concubina. 
Recurso especial provido. (STJ-RECURSO ESPECIAL: REsp 
813175 RJ 2006/0018087-9Relator(a): Ministro FELIX FISCHER 
Julgamento: 22/08/2007 Orgão Julgador: T5 - DJ 29.10.2007 
p. 299). Acessível em http://www.jusbrasil.com.br/ busca?q=8 
13175+&s=jurisprudencia&casas=STJ>, em 29 de setembro de 
2009. 

19 Acessível em< https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/>, mediante 
consulta ao inteiro teor do acórdão pelo número do processo: 
20077095016060-7. 

Juizados Especiais Federais, a impossibi lidade de 

rateio entre o cônjuge feminino e a companheira 

que tinha sido acolhido na Vara e na Turma Recur

sa l de origem, fixando-se como interpretação pre

va lente o reconhecimento da pensão por morte 

previdenciária exclusivamente ao cônjuge femini

no sobrevivente ao segurado. 

O julgamento referido aplicando as novas di

retrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça já mencionadas aca

bou afastando o rateio que, como dito, havia sido 

reconhecido em favor de companheira e do côn

juge feminino na sentença proferida pela vara de 

origem e confirmada pela Turma Recursal respec

tiva, sob a premissa de que a situação dos autos 

estaria submetida, sem maiores temperamentos e 

incursões, às peculiaridades do suporte probató

rio no que tange aos aspectos da necessidade so

cial, ao conceito de união espúria adulterina não 

amparada pela legislação previdenciária. 

Contudo, a matéria posta sob exame chama 

à reflexão que, por seu t urno, reclama uma análise 

atenta e distanciada da dinâmica da vida e das re

lações sociais interpessoais, o que acaba gerando 

a idéia da impossibilidade de soluções jurídicas 

genéricas, na medida em que nem sempre a união 

concorrente ao casamento ajusta-se a ideia apre

sentada de ilicitude e muito mais, se aproxime do 

conceito tratado de família simultânea. 

Muitas destas uniões excluídas do reconhe

cimento lega l pelo concurso que envolve com 

outra entidade familiar nada revelam de espúrio, 

most rando situação de submissão ao conceito de 

união, com vocação familiar, como se fosse uma 

espécie de "família simultânea". Para assim serem 

compreendidas, no entanto, muitos fatores de

vem ser buscados nas situações de fato em que se 

apresentam, exigindo um exame probatório e de 

interpretação quanto a sua efetiva existência. 

Essas uniões na maioria das vezes geram 

filhos, o estabelecimento de um lar, a mútua as

sistência, vínculos afetivos fi rmes e duradouros, 

dependência econômica, tendo, algumas delas, 

o reconhecimento e a aceitação social, e princi

palmente a afeição fami liar, sendo que os efeitos 

jurídicos do afeto estão constitucionalmente re

conhecidos. 

Tais situações ocorrem pelas mais diversas 

causas, cujo exame não se afigura possível nesta 

oportunidade, tendo em vista o envolvimento de 

inúmeros aspectos, muitos deles afetos a ramos 

diversos do conhecimento como os de ordem psi

cológica, cultural, social e muitas vezes até econô

mica, que, em concreto, impedem a completa rup

tura de relacionamento familiar, mas autorizam a 

construção de uma verdadeira família simultânea 

de fato, gerando, com a morte de segurado en

volvido em tais circunstâncias, uma dificuldade de 

ajuste à disciplina legal previdenciária já estabe

lecida e a diretrizes genéricas de interpretação, o 

que reclama sensibilidade do Judiciário para uma 

tutela adequada dos respectivos conflitos, de for

ma a prestigiar o amparo previdenciário na hipóte

se em concreto, afastando, é certo, a ideia, de que 

as famílias simultâneas correspondem a situações 

freqüentes ou desejáveis, o que poderia propiciar 

até mesmo um entendimento equivocado de de

sintegração de valores éticos, fami liares e sociais 

pela disciplina previdenciária, mas que, de outro 

lado, as reconheça quando demonstrada sua exis

tência e lhes assegure os efeitos próprios de enti

dade familiar constitucionalmente protegida. 

Dessa forma, conceitos rígidos e não perme

áveis a temperamentos sobre o concurso de côn

juge e companheira ou companheiro, de forma a 

afastar o amparo previdenciário unicamente pela 

inexistência de vínculo jurídico, mostra-se equi

vocado e também contribui para a desintegração 

dos mesmos valores familiares e éticos no des

prestígio da prevalência do afeto. 

No objetivo deste espaço de reflexão, impor

ta a busca dos elementos de definição e da ade

quada tutela da situação apontada na apl icação 

de uma interpretação informada por princípios 

constitucionais, conforme já mencionado, afas

tando situações distorcidas. 

Mas o desamparo previdenciário da famí

lia desprovida do vínculo jurídico do casamento, 

como diretriz hermenêutica de aplicação genérica 

e indistinta, não revela a solução mais adequada, 

sendo que, infelizmente, uma primeira leitura dos 
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últimos precedentes do Supremo Tribunal Fe

deral e do Superior Tribunal de Justiça pode levar 

ao rumo mencionado, negando a cobertura pre

videnciária indistintamente, pela impossibilidade, 

de rateio a partir da qualidade jurídica do vínculo 

havido com o segurado, o que poderá eventual

mente privar do amparo previdenciário determi

nados indivíduos que se adequariam ao objetivo 

da norma previdenciária em interpretação co~fo~
me a constituição, e também pela preva lência da 

dignidade da pessoa humana. 

Os precedentes mencionados do STF e do 

STJ relativamente à matéria em exame no pre

sente artigo apresentam grande importância para 

aqueles que cuidam do tema e o enfrentam no 

cotidiano do julgamento das ações previdenci

árias, reclamando o necessário respeito pelo en

tendimento jurídico que os conduzem orientando 

quanto ao cuidado na apuração do fenômeno das 

famílias simu ltâneas em face dos seus efeitos pre

videnciários específicos. 

Mas, por outro lado, exigem reflexão, pelas 

naturais peculiaridades de cada caso em concreto 

com o objetivo de resguardar e mesmo recomen

dar aos operadores do direito, especialmente aos 

magistrados, que na resolução de tais confl itos 

estejam atentos à dignidade da pessoa humana 

dos indivíduos envolvidos, especialmente quanto 

àqueles que não se enquadram nas previsões le

gais já estabelecidas. 

O trabalho será árduo para os operadores do 

direito e para as partes envolvidas, pelas próprias 

dificuldades do sistema processua l, do caminho 

instrutório, e pelas deficiências verificadas na re

construção histórica dos fatos, imprescindível à 

apuração dos efetivos vínculos dos segurados fale

cidos em relação aos seus possíveis dependentes 

e à demonstração segura da existência da situa

ção que se convencionou aqu i chamar de famílias 

simultâneas para efeitos previdenciários e assim, 

à distinção segura destas situações que ultrapas

sam as lindes hermenêuticas até aqui firmadas. 

Uma das grandes exigências desse caminho 

recomenda a cautela e a busca do desapego de 

conceitos e valores pessoais pelos operadores 

do direito, para que o enfrentamento das hipó-
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teses em concreto tenha aptidão de uma análise 

criteriosa e profunda baseada no princípio da so

lidariedade e do amparo social ínsitos ao direito 

previdenciário, afastando a submissão imediata 

de todas as questões envolvendo concurso de 

dependentes em mesmo grau de vínculo fami

liar de cônjuge, companheiro ou companheira à 

interpretação sinalizada pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim 

de manter a sensibilidade necessária ao destaque 

das situações excepcionais que decorrem da pró

pria crise da modernidade mencionada de início 

e que, por sua natureza, autorizem a aplicação do 

conceito de família simultânea e assim permitam, 

pelo concurso, o rateio do benefício previdenciá

rio em referência, preservando o próprio funda

mento do Estado de Direito, sensível aos anseios e 

aspirações sociais em transformações constantes. 

Desta forma, as crescentes transformações 

nas relações humanas desencadeadas pelo de

senvolvimento tecnológico e social devem ser 

enfrentadas juntamente com o implemento dos 

princípios estabelecidos pela nova ordem consti

tucional que reconheceu expressamente a união 

estável, a equiparando ao casamento e especial

mente firmou a dignidade da pessoa humana 

como baliza de interpretação. 

O princípio da dignidade da pessoa humana 

por seu conteúdo e amplitude comportaria e mes

mo demandaria uma dissertação exclusiva para o 

seu adequado tratamento. No entanto ao ser con

siderado como ferramenta interpretativa para as 

novas questões derivadas da dinâmica social e 

dos efeitos previdenciários da família simultânea 

deve ter espaço de exame nesta oportunidade. 

A importância defendida do princípio men

cionado como ferramenta interpretativa e inte

·grativa do sistema normativo resulta da crescente 

ampliação de sua relevância operacional e teórica, 

passando a informar e condicionar a incidência 

das normas e superar suas lacunas. 

José Afonso da Silva situa o princípio da dig

nidade da pessoa humana entre aqueles relativos 

ao regime político, chegando a reconhecer seu 

caráter de va lor normativo em suas referências às 

lições de Jorge Miranda e Gomes Canotilho. 

É também José Afonso da Silva20 que ao exa

minar o mencionado princípio e situá-lo como 

fundamento do Estado brasileiro, afirma que: 

"Dignidade da pessoa humana é uma 

valor supremo que atrai o conteúdo de todos 

os direitos fundamentais do homem, desde 

o direito à vida. 'Concebido como referência 

constitucional unificadora de todos os direitos 

fundamentais, observam Gomes Canotilho e 

Vita l Moreira, o conceito de dignidade da pes

soa humana obriga a uma densificação valora

tiva que tenha em conta o seu amplo sentido 

normativo-constitucional e não uma qualquer 

idéia apriorística do homem, não podendo 

reduzir-se o sentido da dignidade humana à 
defesa dos direitos pessoais tradicionais, es

quecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 

invocá-los para construir 'teoria do núcleo da 

personalidade' individual, ignorando-a quan

do se trate de direitos econômicos, sociais e 

culturais'. Daí decorre que a ordem econômica 

há de ter por fim assegurar a todos existência 

digna (art. 170), a ordem social visará a realiza

ção da justiça social (art. 193), a educação o de

senvolvimento da pessoa e seu preparo para o 

exercício da cidadania (art. 205) etc., não como 

meros enunciados formais, mas côo indicado

res do conteúdo normativo eficaz da dignida

de da pessoa humana." 

Assim, a partir do nosso sistema constitu

cional é possível encontrar o substrato jurídico 

necessário à tutela jurídica dos efeitos da dinâ

mica socia l e das constantes transformações por 

que passam as famílias contemporâneas e seus 

reflexos no âmbito previdenciário pela aplicação 

do princípio da dignidade da pessoa humana, da 

solidariedade, do respeito mútuo e da tolerância, 

no reconhecimento de efeitos jurídicos das mais 

diversas relações sociais e inclusive nas situações 

individuais específicas já mencionadas como nas 

famílias monoparentais e nas famílias formadas 

por uniões de pessoas do mesmo sexo e nas fa

mílias simultâneas enquanto fatos sociais e uniões 

desprovidas do vínculo jurídico do casamento, 

mas assentadas no afeto e na mútua assistência 

e dependência, o que reclama a necessidade de 

ser definida uma nova disciplina jurídica, apta a 

20 (DA SILVA, 1993, p. 96) 

tutelar tais situações de forma expressa, evitando 

tantos questionamentos e debates. 

Nesse âmbito, surge a constatação de que os 

vínculos juríd icos muitas vezes não correspondem 

à realidade fática e nem mesmo a concepção de 
união estável legalmente disciplinada atualmente 

pelo direito brasileiro está imune à concorrência 

com outros modelos familiares que exigem novos 

instrumentos aptos e eficazes de sua tutela ade

quada. 

Tal situação se constata comumente no exa

me de ações previdenciárias nas quais as partes 

buscam em face da autarquia previdenciária a 

divisão do benefício da pensão por morte do se

gurado ou segurada da previdência social, sob o 

fundamento da existência de concurso de bene

ficiários na classe mencionada pela premissa de 

que aquele indivíduo, segurado, em vida também 

partilhou o amparo patrimonial e afetivo, autori

zando o afastamento de concepções morais pes

soais para reconhecer a configuração, na prática 

da sociedade moderna em crise de seus próprios 

valores, as famílias simultâneas, conceito que já 

vem sendo utilizado para assegurar efeitos jurídi

cos em tais circunstâncias, que, contudo demanda 

cuidadoso exame, por seu caráter excepcional e 

suas características. 21 

21 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. REGULARIDADE 
FORMAL PEDIDO DE REFORMA NÃO EXPRESSO. EVIDENTE 
INTENTO DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM. CONTRADITA 
DE TESTEMUNHA. MOMENTO ADEQUADO. ART. 414, § 

1°, DO CPC. PRECLUSÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. OITIVA DE 
TESTEMUNHA COMO INFORMANTE. INOVAÇÃO. INTERESSE 
DA TESTEMUNHA NO DESLINDE DA CAUSA. AUStNCIA 
DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. MÁ 
APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRtNCIA. 
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DECISÃO 
FUNDAMENTADA E PROVA SOBEJAMENTE COLHIDA. 
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 
MORTEM. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. 
ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL SIMULTANEIDADE DA UNIÃO COM 
CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. EFETIVA COLABORAÇÃO 
PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO COMUM E COABITAÇÃO. 
PRESCINDIBILIDADE. AUStNCIA DE BENS. CONVIVtNCIA MORE 
UXORIO DEMONSTRADA. APELO DESPROVIDO. 
I - DESDE QUE EVIDENTE DAS RAZOES DO INCONFORMISMO 
O INTENTO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, O RECURSO 
DE APELAÇÃO PREENCHE O REQUISITO DA REGULARIDADE 
FORMAL, AINDA QUE O PEDIDO DE REFORMA NÃO TENHA 
SIDO DEDUZIDO EXPRESSAMENTE. 
11 - NOS MOLDES DO ART. 414, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL, A AUDitNCIA É O MOMENTO ADEQUADO PARA 
CONTRADITA DE TESTEMUNHA, APÓS SUA QUALIFICAÇÃO 
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Os órgãos jurisdicionais devem estar atentos 

à riqueza da realidade, da dinâmica social pos

ta nas situações em concreto, para bem tutelar 

os conflitos que lhe são encaminhados para re

solução. A cada dia a sociedade brasileira revela 

múltiplos arranjos familiares, assim considerados 

os grupos de pessoas unidas por laços afetivos e 

ou parentais informados pelo objetivo comum de 

mútua assistência e vínculo permanente, na maio

ria das vezes, como já destacado anteriormente, 

sem possibilidade de sua conversão a vínculos 

jurídicos formai s como as também já citadas famí

lias constituídas da união de pessoas do mesmo 

sexo tenham ou não filhos em comum, naturais 

ou adotivos. Mesmo seus descendentes, algumas 

vezes, não mais se ajustam aos tradicionais re

gistros, pela ausência de similitude genética, e já 

passamos a perceber o reconhecimento jurídico 

de filhos de dois pais ou de duas mães, muitas ve

zes gerados pelas novas tecnologias do campo da 

E ANTES DO SEU DEPOIMENTO, SOB PENA DE PRECLUSÃO, 
SENDO CERTO QUE O PLEITO SUBSIDIÁRIO DE OITIVA DAQUELA 
NA QUALIDADE DE INFORMANTE, DEDUZIDO APENAS EM SEDE 
DE APELO, CONSTITUI INOVAÇÃO NO PEDIDO RECURSAL, O 
QUE NÃO SE ADMITE. 
111- A TEOR DO ART. 405 DO CO DIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA 
QUE SEJA ACOLHIDA A CONTRADITA DE TESTEMUNHA, HÁ QUE 
SE DEMONSTRAR, DE FORMA IDÚNEA, A SUA INCAPACIDADE, 
O SEU IMPEDIMENTO OU A SUA SUSPEIÇÃO. 
IV - AO JUIZ, NA QUALIDADE DE DESTINATÁRIO DA PROVA, 
COMPETE ANALISÁ-LA LIVREMENTE, MOTIVANDO SEU 
CONVENCIMENTO, NÃO HAVENDO FALAR-SE EM MÁ
APRECIAÇÃO SE A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NA 
SENTENÇA ENCONTRA-SE HARMONIZADA DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. 
V - PROVADO DE QUE A CONVIVtNCIA ENTRE AS PARTES 
FOI PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE 
CONSTITUIR FAMÍLIA, RESULTA CARACTERIZADA A UNIÃO 
ESTÁVEL 
VI - O CASAMENTO SIMULTÂNEO DE UM DOS CONVIVENTES 
NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, 
SOBRETUDO SE, DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, RESTA 
DEMONSTRADA A SEPARAÇÃO DE FATO E O DECRETO DO 
DIVORCIO DIRETO. 
VIl - A EFETIVA COLABORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO 
PATRIMÚNIOCOMUM NÃO SE CONSUBSTANCIA EM REQUISITO 
PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, MORMENTE 
QUANDONÃOHÁBENSCOMUNS.VIII-ACOABITAÇÃO,EMBORA 
CONSTITUA ELEMENTO PRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA 
UNIÃO ESTÁVEL, É FORTE INDÍCIO DA CONVIVtNCIA MORE 
UXORIO. IX- AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 
TJDF- APELACAO CIVEL: APC 200507 10256454 DF Relator(a): 
VERA ANDRIGHI Julgamento: 14/05/ 2008 Orgão Julgador: 1• 
Turma Cível Publicação: DJU 29/09/2008 Pág. : 22. Acessível em 
http:/ /www .jus bras i l.com.br /j urisprudencia/78071 7 /apelacao
civel-ac-375908-pe-20038300021230-2-trf5,em 29de setembro 
de2009>. 
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reprodução humana, ao que se acresce o conceito 

de paternidade sócio-afetiva já mencionado. 

A complexidade do tema proposto desde o 

início foi reconhecida, bem assim como o fato de 
que apresenta uma multiplicidade inegável de as

pectos que levam ao reconhecimento das limita

ções metodológicas deste artigo e impedem a pre

tensão de apresentar uma solução apta a definir 

uma resposta adequada ao seu encaminhamento 
de forma a fixar uma solução final que atenda às 

aspirações sociais nas situações apresentadas, e 
que ao mesmo tempo guarde a necessária ob

servância ao ordenamento jurídico vigente e que 
assegure efetividade aos princípios fundamentais 

que servem de alicerce à Norma Constitucional 
que legitima o Estado de Direito. 

O objetivo da reflexão proposta é alcançado 

no exercício da busca das soluções adequadas 

para as hipóteses em concreto com todas as suas 

variáveis e que esta busca seja conduzida por uma 

posição hermenêutica permeável aos novos an

seios e aspirações sociais, informada pelos princí

pios abrigados pela Constituição Federal de 1988 
que absorveu expressamente a tutela das entida

des familiares e sua proteção estata l e previden
ciária. 

Assim, a própria apresentação do tema, por 
certo, traz a possibilidade de reflexão e amadure

cimento sobre as questões envolvidas, seu cará
ter multidisciplinar e sua crescente importância, 

especialmente para os operadores do direito que 
buscam solucionar a diversidade de questões re

lacionadas com o tema e a dinâmica de sua apre

sentação, destacadamente na área previdenciária 

que, pela sua própria natureza e em concurso com 

o direito civil, apresenta um grau elevado de sen

sibilidade às transformações sociais e aos novos 

arranjos familiares, sua composição e à referida 

crise da modernidade. 

Nesse ponto uma conclusão não poderia se 

privar das palavras de Alessandro Baratta que com 

precisão afirma: 

O Estado que resulta da nova fundação 

mantém as conquistas e as potencial idades 
emancipatórias do Estado de direito, mas vai 
além do 'Estado de direitos'. No curso das lutas 

pelo Estado de direito abriram-se sempre no-

vos espaços para os direitos das vítimas e dos 

excluídos, para outras etnias que não a branca, 

para as mulheres, as crianças, os pobres e os 

marginalizados sociais. Contudo, o Estado de 

direito somente reconheceu, desta maneira, a 

presença de 'cidadanias' distintas da cidadania. 

Aceitou uma autonomia limitada abstrata e for

malmente igual para todos: a dos 'cidadãos do 

Estado'. Aceitou uma autonomia limitada de 

todas estas pátrias distintas, das quais os indi

víduos participam em sua existência concreta 

enquanto membros duma etnia, dum gênero, 

duma faixa etária, duma camada social, duma 

comunidade local, etc. Entretanto, estas pá

trias, às quais se reconhecem direitos, não são 

constitutivas do Estado e de sua constituição 

j urídica.22 

É também este mesmo autor que bem arre

mata a postura que deve ser observada por aque

les que se debruçam na reflexão proposta ao es

tabelecer: 

Este Estado da diversidade também é 

construído através de operações intelectuais 

que vão além do ' horizonte dos direitos' das 

diversas cidadanias e que permitem valorizar 

as expectativas correspondentes a cada uma 

delas para uma nova maneira de ler e adminis

trar os conflitos.23 

Portanto, a busca da reflexão no tema pro

posto revela objetivo de ressaltada importância 

na medida em que, na maioria das vezes, o exer

cício da resolução dos conflitos judiciais que en

volvem o fenõmeno das famíl ias simultâneas e 

seus possíveis efeitos previdenciários exige dos 

magistrados, mais do que conteúdos doutrinários, 

estruturas legislativas e diretrizes jurisprudenciais. 

Este instigante exercício da jurisdição no que atin

ge o tem posto sob reflexão nesta oportunidade 

exige a disponibilidade para a aceitação da crise 

como variável permanente na vida humana, no 

sentido da constante transformação do tecido 

social e para a mencionada valorização das novas 

expectativas sociais no campo do amparo previ

denciário derivado da pensão por morte, tendo 

como valores irradiantes o princípio constitucio-

22 lbdem, p. 1 25. 

23 lbdem, p. 1 25. 

na I de proteção às entidades familiares, da solida

riedade, mas principalmente o princípio da digni

dade da pessoa humana, fundamento do Estado 

brasi leiro. 
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