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RELATÓRIO 

O EXMO. SR. JUIZ TOURINHO NETO (RELATOR): 

1. A UNIÃO FEDERAL, nos autos da Ação Ordinária 2002.38.00.043831-2, proposta 
por Javert Berquó, agrava de instrumento da decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 
6ª  Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, Jacques de Queiroz Ferreira, que deferiu parcialmente 
a antecipação dos efeitos de tutela, determinando-lhe que “conceda ao autor o benefício de pensão 
por morte de José Pimenta Ribeiro, matrícula SIAPE 0157988, nos termos dos artigos 215 e 217, I, c, 
da Lei 8.112, de 1990, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, sem prejuízo 
da aplicação direta das penalidades do parágrafo único do art. 14 do CPC ao responsável pelo 
eventual descumprimento desta ordem” (fls. 35). 

2. Alega o agravante, em síntese, impossibilidade jurídica do pedido, visto que o “pleito 
autoral não é almejado, sequer ex abstracto, pelo Direito pátrio. 

Assevera que a Lei 8.112, de 1990, não prevê a concessão de pensão por morte ao 
companheiro homossexual, devendo, para tanto, comprovar a existência de união estável como 
entidade familiar com o de cujus,  circunstância que pressupõe, entre outras, a diversidade de sexo 
dos companheiros e a falta de impedimento para o casamento, nos termos da Lei 9.278, de 1996. 

Aduz que a concessão de liminar, na hipótese dos autos, enfrenta óbices 
intransponíveis de direito positivo. Diz que a Lei 5.021, de 1996, c/c art. 1º da Lei 8.437, de 1992, e o 
art. 1º da Lei 9.494, de 1997, vedam a referida concessão. Ao final, requer o provimento do recurso, 
a fim de extinguir o feito sem julgamento do mérito ou, se assim não entender esta e. Turma, para 
cassar a r. liminar contra legem (fls. 07). 

3. Foi negado efeito suspensivo ao presente agravo (fls. 40). 

4. Contraminuta  em fls. 54/85. 

5. É o relatório. 
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VOTO 

O EXMO. SR. JUIZ TOURINHO NETO (RELATOR): 

1. Da impossibilidade jurídica dos pedidos. 

Os documentos anexados aos autos não deixam nenhuma dúvida acerca da 
existência da longa vida em comum e da dependência econômica entre o agravado e José Pimenta 
Ribeiro, tal como o recebimento do auxílio-funeral por parte do recorrido, razão pela qual não acolho 
a preliminar suscitada. 

No que tange ao argumento de que a Lei 8.112, de 1990, veda a concessão de 
benefício a companheiro do mesmo sexo, penso que não procede. 

O art. 217, I, c, da Lei 8.112, de 1990, disciplina (fls. 79): 

São beneficiários das pensões: 

I – vitalícia 

(...) 

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável 
como entidade familiar; 

Apesar da falta de regulamentação legal, o Supremo Tribunal Federal vem 
reconhecendo pedido de uniões de pessoas do mesmo sexo, para efeitos sucessórios e 
previdenciários, razão pela qual, não há se dar uma interpretação literal à lei, mas, sim, restritiva. 

O art. 5º, I, da Constituição, disciplina: “I – homens e mulheres são iguais perante a lei 
nos termos da constituição.” 

O que se depreende do significado de isonomia é que ninguém sofre qualquer tipo de 
discriminação, podendo, inclusive, a pessoa optar por sua orientação sexual. 

Na esteira desse entendimento, bem oportuna a jurisprudência trazida pelo Juiz a quo 
(fls. 81): 

A dignidade da pessoa humana constitui o cerne do conceito do Estado 
Democrático de Direito, fundamento da ordem constitucional, objetivando 
coibir qualquer ingerência que possibilite a invasão do decoro das pessoas. O 
ser humano tem direito a receber tratamento de seus semelhantes como 
pessoa humana, sem qualquer discriminação, quer de raça, sexo, convicção 
política, filosófica ou religiosa. A concepção de dignidade da pessoa humana 
abarca todos aqueles direitos fundamentais como os individuais, os de cunho 
econômico, social e moral. O Estado possui como escopo assegurar 
condições para que as pessoas se tornem dignas. Dessarte, impõe-se ao 
Estado reconhecer a liberdade de orientação sexual a fim de manter-se a 
dignidade dos indivíduos. 

É portanto, neste sentido, o que deve se dar a interpretação ao art. 217, I, c, da Lei 
8.112, de 1990. 

Tendo, in casu, o agravado e seu ex-companheiro vivido por cinqüenta e dois anos 
sob o mesmo teto, sendo que o falecido, José Pinheiro Ribeiro, contribuía com a maior parte dos 
recursos financeiros para manutenção da casa, visto que o autor, hoje  com 72 (setenta e dois) anos 
de idade, encontra-se doente e sobrevivendo com parcos vencimentos recebidos do INSS (fls. 32). 

Tendo, no caso vertente, a tutela natureza alimentar, observo que a decisão está 
correta. 

A entidade familiar, na verdade, não significa a presença do homem e da mulher e dos 
filhos. Como diz LUIZ EDSON FACHIN, em Elementos críticos do direito de família, Rio de Janeiro: 
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Renovar, 1999, p. 101, talvez “haja um equívoco na base da formulação doutrinária e jurisprudencial 
acerca da diversidade  de sexos como pressuposto do casamento”. 

Tem o juiz de acompanhar a evolução da sociedade, de encarar de frente a realidade. 
Observe-se que tramita na Câmara de Deputados o Projeto de Lei 1.151, de 1995, de autoria da 
Deputada MARTA SUPLICY, hoje Prefeita do Município de São Paulo, que disciplina a união civil 
entre pessoas do mesmo sexo. No art. 1º, lê-se: “É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o 
reconhecimento de sua união civil, visando a proteção dos direitos à propriedade.” 

O substitutivo adotado pela Comissão Especial a esse projeto, tendo como relator o 
Deputado ROBERTO JEFFERSON, vai mais longe, pois no seu art. 1º dispõe o seguinte:  

“É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o reconhecimento de sua 
parceria civil registrada, visando à proteção dos direitos à propriedade, à 
sucessão e aos demais regulados por nesta Lei.” 

Daí ter dito o Ministro JOSÉ CELSO DE MELLO FILHO, do Supremo Tribunal Federal, 
em entrevista à Revista Veja, edição de 05/03/97: 

Nada impede que o magistrado construa interpretação própria a partir da 
necessidade de realizar os fins sociais a que se dirige a lei. O problema é 
que, muitas vezes, essa visão é condicionada por uma abordagem 
conservadora que, ignorando o espírito do tempo, restringe o alcance da lei. 

MARIA BERENICE DIAS, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, em União homossexual 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2001, p.  67, disse 
com precisão: 

Se a prole ou a capacidade procriativa não são essenciais para que o 
relacionamento de duas pessoas mereça a proteção legal, não se justifica 
deixar ao desabrigo do conceito de família a convivência entre pessoas do 
mesmo sexo. O centro de gravidade das relações de família situa-se 
modernamente na mútua assistência afetiva (affectio maritalis), e é 
perfeitamente possível encontrar tal núcleo afetivo em duplas homossexuais, 
erradamente excluídas do texto constitucional, conforme Luiz Alberto 
Aurvalle. 

A sociedade hoje não aceita mais a discriminação  aos homossexuais. São novos 
tempos. O que se diz: não deve haver preconceitos.  Afirmou, então, ROGER RAUPP RIOS, Juiz 
Federal, em Direitos fundamentais e orientação sexual: o direito brasileiro e a homossexualidade. 
Revista CEJ do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Brasília, dez/98, n. 6, 
p. 36: “As barreiras do preconceito, por sua vez, são ainda mais desafiantes: esmaecem a razão, 
quando não produzem rejeição sistemática e violência.”  

A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo como 
relator o Des. JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, na AC 7000188982, por maioria, decidiu, em 
14/03/01, que: 

Não se permite mais o farisaísmo de desconhecer a existência de uniões 
entre pessoas do mesmo sexo e a produção de efeitos jurídicos derivados 
dessas relações homoafetivas. 

Embora permeadas de preconceitos, são realidades que o Judiciário não 
pode ignorar, mesmo em sua natural atividade retardatária. 

Nelas remanescem conseqüências semelhantes às que vigoram nas relações 
de afeto, buscando-se sempre a aplicação da analogia e dos princípios gerais 
do direito, relevados sempre os princípios constitucionais da dignidade 
humana e da igualdade. 

Desta forma, o patrimônio havido na constância do relacionamento deve ser 
partilhado como na união estável, paradigma supletivo onde se debruça a 
melhor hermenêutica. 
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Apelação provida, em parte, por maioria, para assegurar a divisão do acervo 
entre os parceiros. 

Enfim, como disse PONTES DE MIRANDA, em À margem do direito (Ensaio de 

psicologia jurídica, revisto por Vilson Rodrigues Alves 1. ed. Campinas  SP: Ed. Bookseller, p. 70: 

 

As leis não são produtos da inteligência individual, cujo mister é fabricar 
objetos, “de instrumentos”, variando indefinidamente a fabricação; não é o 
homo faber que as imagina e cria: legislar é muito que inventar, e talvez muito 
mais ... Quem legisla, não produz nem cria, não inventa nem constrói, 
descobre, ao muito, “um processo de ciência social. 

Como disse o grande jurista: “O direito é, em verdade, um produto social de 
assimilação e desassimilação psíquica ...” (Op. cit.  p. 150). 

Ou como salientou JEAN CRUET, em A vida do direito e a inutilidade das leis. 
Canoas, RS: Editora Vendramim, p. 57: “A lei  vem de cima; as boas jurisprudências fazem-se de 
baixo”.  Preciso, afirmou: 

O direito, por assim dizer, tem dupla vida: uma popular, outra técnica: como 
as palavras da língua vulga têm um certo estágio antes de entrarem no 
dicionário da Academia, as regras de direito espontâneo devem fazer-se  
aceitar pelo costume antes de terem acesso nos Códigos. (Op. cit., p. 64.) 

O direito é fruto da sociedade, não a cria nem a domina, apenas a exprime e  modela. 

Explicou HENRY LÉVY-BRUHL, em Sociologia do direito, trad. de Antônio de Pádua 
Danesi. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 56, que o que diferencia o costume e a lei é que, 
“enquanto o costume” “é espontâneo e inconsciente, a lei emana de um órgão especializado e nasce 
por meio de um processo que, em nossos dias e em nossas sociedades, recebe o nome de 
promulgação”. 

Logo, deve estar o juiz atento para os costumes, para a realidade social, pois, como 
proclamava ROGÉRIO GORDILHO DE FARIA, professor da Faculdade de Direito da Bahia: “Se a lei 
é injusta, aplicá-la é fazer injustiça.”  

 O juiz não deve abafar a revolta dos fatos contra a lei. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 

É o voto. 

 


