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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

Trata-se de recurso extraordinário,  interposto por Edson Vander  de 

Souza, com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional,  contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa:

“Remessa  oficial  e  apelações  cíveis  voluntárias.  Ação  
ordinária. Sentença condenatória ilíqüida. Autarquia previdenciária.  
Duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório.  Conhecimento  de  ofício.  
Benefício  previdenciário.  Direito  de  família  inocorrente.  
Possibilidade  jurídica  do  pedido  presente.  Legitimidade  ativa  "ad  
causam"  patenteada.  Pensão  por  morte  de  segurado.  Relação  
homoafetiva.  Ausência  de  lei  específica.  Benefício  inexistente.  
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Sentença  reformada.  1.  A  sentença  condenatória  ilíqüida  contra  
autarquia  previdenciária  torna  obrigatório  o  duplo  grau  de  
jurisdição.  Ausente  a  remessa  oficial,  esta  deve  ser,  "ex  officio",  
conhecida. 2. Pleiteado benefício previdenciário, a matéria não é de  
direito  de  família.  Logo,  a  competência  é  mesmo  de  vara  
especializada da Fazenda Pública e Autarquias. 3. A possibilidade  
jurídica  do  pedido  consiste  em  existir,  abstratamente,  na  ordem 
jurídica, tutela jurisdicional para a pretensão específica. 4. A ordem  
jurídica brasileira admite pedido de benefício previdenciário. Existe,  
portanto, possibilidade jurídica para a pretensão. 5. Legitimado para  
a causa é o envolvido no conflito  de interesses.  Quem entende ter  
direito  a  benefício  previdenciário  negado  pela  autarquia,  está  
ativamente  legitimado  para  demandar  a  tutela  jurisdicional.  6.  A  
Constituição  da  República  de  1988  reconhece  apenas  a  união  
heterossexual como entidade familiar. 7. Ainda que a ordem jurídica  
brasileira tenha evoluído quanto ao conceito de entidade familiar, tal  
evolução não incorporou a união homossexual ou homoafetiva. 8. A  
concessão  do  benefício  previdenciário  depende  da  edição  de  lei  
específica,  conforme  entendimento  adotado  pelo  Pleno  do  egrégio  
Supremo  Tribunal  Federal  ao  julgar  o  Recurso  Extraordinário  nº  
204.193-9 - RS. 9. No caso do Estado de Minas Gerais, a legislação  
não ampara a concessão de benefício previdenciário decorrente de  
relação  homoafetiva.  10.  Remessa  oficial  conhecida  de  ofício.  11.  
Apelações cíveis voluntárias conhecidas. 12. Sentença reformada em 
reexame necessário, prejudicados os recursos voluntários e rejeitadas  
três preliminares da primeira apelante voluntária.” (Fls. 336).

Alega o recorrente que a decisão vergastada ofendeu o art. 226, § 3º, 

da Constituição da República. Aduz, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento  da  Suspensão  da  Liminar  na  Ação  Civil  Pública  n.º  200.71.00.009347-0, 

reconheceu,  “em  situação  semelhante  e  por  maioria  dos  votos  (10/2),  que  a  relação  

homoafetiva deve ser reconhecida como entidade familiar, e por tal, manteve a liminar  

que no TRF 4ª região que concedeu pensão por morte a companheiro de segurado do  

INSS.” (Fls. 348). 

Afirma  que  o  benefício  previdenciário  é  devido,  “independente  da 

existência de lei previdenciária específica” (fls. 349) e que, agindo de modo contrário, a 

Corte local colide com o entendimento do STF e desrespeita o princípio da isonomia. E 

que,  em face  do  princípio  da dignidade  da  pessoa  humana,  “reconhecer  tal  realidade  
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social,  protegendo-a  sob  a  égide  constitucional  estar-se-á  abrindo  caminho  para  o  

respeito ás diferenças, nesta incluída a opção sexual” (fls. 354). 

Contra-razões oferecidas às fls. 389/390.

O recurso foi admitido às fls. 395/396. 

É o relatório. Passo a opinar. 

O  apelo  extremo  é  tempestivo,  o  dispositivo  constitucional  foi 

devidamente prequestionado e foram atendidos os demais requisitos recursais, pelo que 

deve ser conhecido. 

No mérito,  cinge-se a controvérisa  em saber  se o recorrente tem o 

direito  a perceber pensão por morte  de seu falecido companheiro,  com quem mantinha 

união homoafetiva. 

O  art.  226,  §  3º,  da  Constituição  Federal  de  1988  inovou  ao 

reconhecer  juridicamente  a  união  estável  entre  o  homem  e  a  mulher  como  entidade 

familiar. O preceito significou importante avanço no ordenamento jurídico brasileiro, que, 

até então, admitia esses efeitos apenas ao casamento.

A sociedade de hoje, entretanto, depara-se com uma nova realidade, 

para a qual não mais é possível fechar os olhos: a união entre pessoas do mesmo sexo, cada 

vez mais ocorrente e aceita em nosso dia-a-dia.

Conforme ressaltou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, em julgado citado pelo célebre jurista Luís Roberto Barroso, “não mais se admite  

desconhecer a existência de uniões entre pessoas do mesmo sexo e a produção de efeitos  

jurídicos  derivados  dessas  relações  homoafetivas.  Nelas  remanescem  consequências  

semelhantes  às  que  vigoram nas  relações  de  afeto,  buscando-se  sempre  aplicação  da  
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analogia e dos princípios gerais do direito, revelando sempre os princípios constitucionais  

da dignidade humana e da igualdade.”1

Não  é  verdade  que  a  Constituição  da  República  vede  o 

reconhecimento  jurídico de relações  homoafetivas.  Conquanto  mencione  expressamente 

apenas  a  união  estável  entre  homem  e  mulher,  a  Carta  Maior  assegura,  em  outros 

dispositivos, o direito à não-discriminação, à liberdade, à autodeterminação, à igualdade, 

ao pluralismo, à intimidade e à vida privada.

Na  exegese  e  aplicação  desses  princípios  constitucionais 

interpretativos, verdadeiras diretrizes do ordenamento pátrio, esclarece o jurista Alexandre 

de Moraes que se deve “buscar a harmonia do texto constitucional com suas finalidades  

precípuas,  adequando-as à realidade e pleiteando a maior aplicabilidade dos direitos,  

garantias e liberdades públicas.”2

No mesmo  sentido,  Jorge  Miranda  aponta  que  “deve  ser  fixada  a  

premissa  de  que  todas  as  normas  constitucionais  desempenham  uma  função  útil  no  

ordenamento, sendo vedada a interpretação que lhe suprima ou diminua a finalidade.”3

É  inegável  que  a  Carta  da  República  garante  aos  indivíduos  a 

faculdade de escolher o próprio caminho, de tomar as próprias decisões, de ser de um jeito 

ou de outro, de optar por valores e idéias, de afirmar a individualidade, a personalidade. É 

indispensável, em uma democracia, o respeito à diferença. 

A propósito, afirma José Adércio Leite Sampaio que “no  centro de 

toda vida privada se encontra a autodeterminação sexual, vale dizer, a liberdade de cada  

um viver a sua própria sexualidade,  afirmando-a como signo distintivo próprio, a sua  

identidade sexual, que engloba a temática do homossexualismo, do intersexualismo e do  

1 AC 70001388982, Rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis  apud BARROSO, Luís Roberto. Constituição da 
República Federativa do Brasil Anotada. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 832/833.
2  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 43.
3  Apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 43.
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transexualismo,  bem  assim  da  livre  escolha  de  seus  parceiros  e  da  oportunidade  de  

manter com eles consentidamente, relações sexuais”4 

Por  sua  vez,  Paulo  Gilberto  Cogo  Leivas5 acrescenta  que  “uma 

interpretação do § 3º em conjunto com o princípio da igualdade (art. 5º, caput) com a  

proibição de discriminação por motivo de orientação sexual (art. 4º, IV) e com o fato de  

que os dispositivos constitucionais que tratam dos benefícios de pensão por morte e de  

auxílio-reclusão não permitem nenhuma discriminação, seria o suficiente para reconhecer  

a união estável entre homossexuais. Obviamente, considerando-se o princípio da unidade  

da  Constituição,  não  seria  possível  fazer  esta  extensão  se  houvesse  norma excluindo  

expressamente os casais homossexuais da união estável. Mas este não é o caso. Portanto,  

sob o ponto de vista de direito de família, a norma do § 3º do art. 226 da CF/88 não exclui  

a união estável entre homossexuais.”

É  totalmente  descabido,  assim,  prestigiar  uma  visão  restrita  da 

Constituição Federal, considerando o art. 226, § 3o, de forma isolada. Pelo princípio da 

unidade,  a  Carta  Política  deve  ser  interpretada  sistematicamente,  o  que  “obriga  o 

intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os  

espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar.”6

Afigura-se,  assim,  absolutamente  incoerente  reconhecer  aos 

indivíduos  o  direito  de  optar  pela  sua  orientação  sexual  e,  ao  mesmo tempo,  negar  o 

reconhecimento dos efeitos do exercício desse direito aos homossexuais.

Por  fim,  cabe  mencionar  recente  decisão  prolatada  por  Vossa 

Excelência, Min. Celso de Mello, por ocasião do julgamento da ADI nº 3.300 MC/DF, em 

4 LEITE SAMPAIO, José Adércio.  Direito à intimidade e à vida privada: uma visão da sexualidade, da 
família, da comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. 1ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, 
p. 277.
5 COGO LEIVAS, Paulo Gilberto.  Os direitos dos homossexuais a tratamento isonômico perante a 
Previdência Social. In Homossexualidades, cultura e política. Porto Alegre: Sulina, 2002, p.64.
6 Apud BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. São Paulo: Celso Bastos 
Editor, 1997, p. 100.
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que,  de  forma  brilhante,  destacou  a  necessidade  do  reconhecimento  das  uniões 

homoafetivas.

Pela  grande  relevância,  peço  licença  para  transcrever  a  íntegra  da 

decisão, destacando os pontos relevantes ao caso em exame:

“UNIÃO  CIVIL  ENTRE  PESSOAS  DO  MESMO  SEXO.  ALTA  
RELEVÂNCIA  SOCIAL  E  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL  DA  
QUESTÃO  PERTINENTE  ÀS  UNIÕES  HOMOAFETIVAS.  
PRETENDIDA  QUALIFICAÇÃO  DE  TAIS  UNIÕES  COMO  
ENTIDADES  FAMILIARES. DOUTRINA.  ALEGADA 
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  1º  DA  LEI  Nº  9.278/96.  
NORMA LEGAL DERROGADA PELA SUPERVENIÊNCIA DO ART.  
1.723 DO NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), QUE NÃO FOI OBJETO  
DE  IMPUGNAÇÃO  NESTA  SEDE  DE  CONTROLE  ABSTRATO.  
INVIABILIDADE,  POR  TAL  RAZÃO,  DA  AÇÃO  DIRETA.  
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA,  DE  OUTRO  LADO,  DE  SE  
PROCEDER  À  FISCALIZAÇÃO  NORMATIVA  ABSTRATA  DE  
NORMAS CONSTITUCIONAIS ORIGINÁRIAS (CF, ART. 226, § 3º,  
NO  CASO).  DOUTRINA.  JURISPRUDÊNCIA  (STF).  
NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE DISCUTIR O TEMA DAS  
UNIÕES  ESTÁVEIS  HOMOAFETIVAS,  INCLUSIVE  PARA  
EFEITO DE SUA SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE ENTIDADE  
FAMILIAR: MATÉRIA A SER VEICULADA EM SEDE DE ADPF? 
DECISÃO: A Associação da Parada do Orgulho dos Gays, Lésbicas,  
Bissexuais e Transgêneros de São Paulo e a Associação de Incentivo  
à Educação e Saúde de São Paulo - que sustentam, de um lado, o  
caráter fundamental do direito personalíssimo à orientação sexual e  
que  defendem,  de  outro,  a  qualificação  jurídica,  como  entidade  
familiar,  das  uniões  homoafetivas  -  buscam  a  declaração  de  
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.278/96, que, ao regular o  
§  3º  do  art.  226  da  Constituição,  reconheceu,  unicamente,  como  
entidade  familiar,  ‘a  união  estável  entre  o  homem  e  a  mulher,  
configurada  na  convivência  pública,  contínua  e  duradoura  e  
estabelecida com o objetivo de constituição de família’ (grifei).  As  
entidades autoras da presente ação direta apóiam a sua pretensão de  
inconstitucionalidade na alegação de que a norma ora questionada  
(Lei  nº  9.278/96,  art.  1º),  em  cláusula  impregnada  de  conteúdo  
discriminatório,  excluiu,  injustamente,  do  âmbito  de  especial  
proteção que a Lei Fundamental dispensa às comunidades familiares,  
as  uniões  entre  pessoas  do  mesmo  sexo  pautadas  por  relações  
homoafetivas.  Impõe-se  examinar,  preliminarmente,  se  se  revela  
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cabível,  ou  não,  no  caso,  a  instauração  do  processo  objetivo  de  
fiscalização  normativa  abstrata.  É  que  ocorre,  na  espécie,  
circunstância juridicamente relevante que não pode deixar de ser  
considerada, desde logo, pelo Relator da causa. Refiro-me ao fato de  
que  a  norma  legal  em  questão,  tal  como  positivada,  resultou  
derrogada em face da superveniência do novo Código Civil, cujo art.  
1.723, ao disciplinar o tema da união estável, reproduziu, em seus  
aspectos  essenciais,  o  mesmo  conteúdo  normativo  inscrito  no  ora  
impugnado  art.  1º  da  Lei  nº  9.278/96.  Uma  simples  análise  
comparativa  dos  dispositivos  ora  mencionados,  considerada  a  
identidade de seu conteúdo material, evidencia que o art.  1.723 do  
Código Civil (Lei nº 10.406/2002) efetivamente derrogou o art. 1º da  
Lei nº 9.278/96: 

Código  Civil  (2002)  ‘Art.  1.723.  É  reconhecida  como  entidade  
familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na  
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o  
objetivo  de  constituição  de  família.’  Lei  nº  9.278/96  ‘Art.  1º.  É  
reconhecida  como  entidade  familiar  a  convivência  duradoura,  
pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com 
objetivo de constituição de família.’ 

Extremamente significativa, a tal respeito, a observação de CARLOS  
ROBERTO  GONÇALVES  (‘Direito  Civil  Brasileiro  -  Direito  de  
Família’, vol. VI/536, item n. 3, 2005, Saraiva): 

‘Restaram revogadas as  mencionadas Leis  n.  8.971/94 e n.  
9.278/96 em face da inclusão da matéria no âmbito do Código  
Civil de 2002, que fez significativa mudança, inserindo o título  
referente à união estável no Livro de Família e incorporando,  
em cinco artigos  (1.723  a  1.727),  os  princípios  básicos  das  
aludidas leis, bem como introduzindo disposições esparsas em  
outros capítulos quanto a certos efeitos,  como nos casos de  
obrigação alimentar (art. 1.694).’ (grifei) 

A ocorrência da derrogação do art. 1º da Lei nº 9.278/96 - também  
reconhecida por diversos autores (HELDER MARTINEZ DAL COL,  
‘A União Estável perante o Novo Código Civil’, ‘in’ RT 818/11-35,  
33, item n. 8; RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, ‘Comentários ao  
Novo Código Civil’, vol. XX/3-5, 2004, Forense) - torna inviável, na  
espécie,  porque  destituído  de  objeto,  o  próprio  controle  abstrato  
concernente ao preceito normativo em questão. É que a regra legal  
ora impugnada na presente ação direta já não mais vigorava quando  
da  instauração  deste  processo  de  fiscalização  concentrada  de  
constitucionalidade.  O  reconhecimento  da  inadmissibilidade  do  
processo  de  fiscalização  normativa  abstrata,  nos  casos  em  que  o  
ajuizamento da ação direta tenha sido precedido - como sucede na  
espécie  -  da  própria  revogação  do  ato  estatal  que  se  pretende  
impugnar, tem o beneplácito da jurisprudência desta Corte Suprema 
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(RTJ 105/477,  Rel.  Min.  NÉRI DA SILVEIRA -  RTJ 111/546,  Rel.  
Min. SOARES MUÑOZ - ADI 784/SC, Rel. Min. MOREIRA ALVES):

‘Constitucional. Representação de inconstitucionalidade. Não tem  
objeto, se, antes do ajuizamento da argüição, revogada a norma  
inquinada  de  inconstitucional.’  (RTJ  107/928,  Rel.  Min.  DECIO 
MIRANDA -  grifei)  ‘(...)  também não pode ser  a  presente ação  
conhecida (...), tendo em vista que a jurisprudência desta Corte já  
firmou o princípio (...) de que não é admissível a apreciação, em 
juízo abstrato, da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade  
de norma jurídica revogada antes da instauração do processo de  
controle (...).’ (RTJ 145/136, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)

 Cabe  indagar,  neste  ponto,  embora  esse  pleito  não  tenha  sido  
deduzido  pelas  entidades  autoras,  se  se  mostraria  possível,  na  
espécie,  o  ajuizamento  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade  
proposta com o objetivo de questionar a validade jurídica do próprio  
§ 3º do art. 226 da Constituição da República. A jurisprudência do  
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não admitir, em  
sede  de  fiscalização  normativa  abstrata,  o  exame  de  
constitucionalidade de uma norma constitucional originária, como o  
é aquela inscrita no § 3º do art. 226 da Constituição:

 '-  A  tese  de  que  há  hierarquia  entre  normas  constitucionais  
originárias  dando  azo  à  declaração  de  inconstitucionalidade  de  
umas  em  face  de  outras  é  incompossível  com  o  sistema  de  
Constituição rígida. – Na atual Carta Magna, 'compete ao Supremo  
Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição' (artigo  
102, 'caput'), o que implica dizer que essa jurisdição lhe é atribuída  
para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e  
não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder  
Constituinte  originário,  a  fim  de  verificar  se  este  teria,  ou  não,  
violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia  
incluído  no  texto  da  mesma  Constituição.  -  Por  outro  lado,  as  
cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da  
tese da inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores  
em  face  de  normas  constitucionais  superiores,  porquanto  a  
Constituição as prevê apenas como limites ao Poder Constituinte  
derivado ao rever ou ao emendar a Constituição elaborada pelo  
Poder Constituinte originário, e não como abarcando normas cuja  
observância se impôs ao próprio Poder Constituinte originário com  
relação às outras que não sejam consideradas como cláusulas  
pétreas,  e,  portanto,  possam  ser  emendadas.  Ação  não  
conhecida, por impossibilidade jurídica do pedido.’ (RTJ 163/872-
873, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno - grifei) 

Vale assinalar, ainda, a propósito do tema, que esse entendimento –  
impossibilidade jurídica de controle abstrato de constitucionalidade  
de  normas  constitucionais  originárias  -  reflete-se,  por  igual,  no  
magistério da doutrina (GILMAR FERREIRA MENDES, ‘Jurisdição  
Constitucional’, p. 178, item n. 2, 4ª ed., 2004, Saraiva; ALEXANDRE  
DE MORAES, ‘Constituição do Brasil Interpretada’, p. 2.333/2.334,  
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item n. 1.8, 2ª ed., 2003, Atlas; OLAVO ALVES FERREIRA, ‘Controle  
de Constitucionalidade e seus Efeitos’, p. 42, item n. 1.3.2.1, 2003,  
Editora  Método;  GUILHERME  PEÑA  DE  MORAES,  ‘Direito  
Constitucional - Teoria da Constituição’, p. 192, item n. 3.1, 2003,  
Lumen  Juris;  PAULO  BONAVIDES,  ‘Inconstitucionalidade  de  
Preceito Constitucional’, ‘in’ ‘Revista Trimestral de Direito Público’,  
vol.  7/58-81,  Malheiros;  JORGE  MIRANDA,  ‘Manual  de  Direito  
Constitucional’, tomo II/287-288 e 290-291, item n. 72, 2ª ed., 1988,  
Coimbra Editora). 
Não obstante  as  razões  de ordem estritamente  formal,  que tornam  
insuscetível  de  conhecimento  a  presente  ação  direta,  mas  
considerando a extrema importância jurídico-social da matéria - cuja  
apreciação  talvez  pudesse  viabilizar-se  em  sede  de  argüição  de  
descumprimento de preceito fundamental -, cumpre registrar, quanto  
à  tese  sustentada  pelas  entidades  autoras,  que  o  magistério  da 
doutrina,  apoiando-se  em  valiosa  hermenêutica  construtiva,  
utilizando-se  da  analogia  e  invocando  princípios  fundamentais  
(como  os  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da  liberdade,  da  
autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da  
não-discriminação e da busca da felicidade), tem revelado admirável  
percepção  do  alto  significado  de  que  se  revestem  tanto  o  
reconhecimento do direito  personalíssimo à orientação sexual,  de  
um lado,  quanto a proclamação da legitimidade ético-jurídica  da  
união homoafetiva como entidade familiar, de outro, em ordem a  
permitir  que  se  extraiam,  em  favor  de  parceiros  homossexuais,  
relevantes  conseqüências  no  plano  do  direito  e  na  esfera  das  
relações sociais. Essa visão do tema, que tem a virtude de superar,  
neste  início  de  terceiro  milênio,  incompreensíveis  resistências  
sociais  e  institucionais  fundadas  em  fórmulas  preconceituosas  
inadmissíveis,  vem  sendo  externada,  como  anteriormente  
enfatizado, por eminentes autores, cuja análise de tão significativas  
questões  tem  colocado  em  evidência,  com  absoluta  correção,  a  
necessidade  de  se  atribuir  verdadeiro  estatuto  de  cidadania  às  
uniões  estáveis  homoafetivas  (LUIZ EDSON FACHIN, ‘Direito  de  
Família – Elementos críticos à luz do novo Código Civil brasileiro’,  
p.  119/127,  item  n.  4,  2003,  Renovar;  LUIZ  SALEM 
VARELLA/IRENE INNWINKL SALEM VARELLA, ‘Homoerotismo no  
Direito  Brasileiro  e  Universal  -  Parceria  Civil  entre  Pessoas  do  
mesmo Sexo’,  2000, Agá Juris  Editora,  ROGER RAUPP RIOS, ‘A  
Homossexualidade no Direito’, p. 97/128, item n. 4, 2001, Livraria do  
Advogado  Editora  -  ESMAFE/RS;  ANA  CARLA  HARMATIUK  
MATOS, ‘União entre Pessoas do mesmo Sexo: aspectos jurídicos e  
sociais’, p. 161/162, Del Rey, 2004; VIVIANE GIRARDI, ‘Famílias  
Contemporâneas,  Filiação  e  Afeto:  a  possibilidade  jurídica  da  
Adoção  por  Homossexuais’,  Livraria  do  Advogado  Editora,  2005;  
TAÍSA  RIBEIRO  FERNANDES,  ‘Uniões  Homossexuais:  efeitos  
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jurídicos’,  Editora  Método,  São Paulo;  JOSÉ CARLOS TEIXEIRA  
GIORGIS,  ‘A  Natureza  Jurídica  da  Relação  Homoerótica’,  ‘in’  
‘Revista  da  AJURIS’  nº  88,  tomo  I,  p.  224/252,  dez/2002,  v.g.).  
Cumpre  referir,  neste  ponto,  a  notável  lição  ministrada  pela  
eminente  Desembargadora  MARIA  BERENICE  DIAS  (‘União  
Homossexual: O Preconceito & a Justiça’, p. 71/83 e p. 85/99, 97, 3ª  
ed.,  2006, Livraria do Advogado Editora), cujas reflexões sobre o  
tema merecem especial destaque: 

‘A  Constituição  outorgou  especial  proteção  à  família,  
independentemente  da  celebração  do  casamento,  bem 
como  às  famílias  monoparentais.  Mas  a  família  não  se  
define  exclusivamente  em  razão  do  vínculo  entre  um  
homem e uma mulher ou da convivência dos ascendentes  
com seus descendentes. Também o convívio de pessoas  
do mesmo sexo ou de sexos diferentes, ligadas por laços  
afetivos,  sem  conotação  sexual,  cabe  ser  reconhecido  
como  entidade  familiar.  A  prole  ou  a  capacidade  
procriativa não são essenciais para que a convivência de  
duas pessoas mereça a proteção legal, descabendo deixar  
fora  do  conceito  de  família  as  relações  homoafetivas.  
Presentes os requisitos de vida em comum,  coabitação,  
mútua  assistência,  é  de  se  concederem  os  mesmos  
direitos  e  se  imporem  iguais  obrigações  a  todos  os  
vínculos  de  afeto  que  tenham  idênticas  características.  
Enquanto a lei não acompanha a evolução da sociedade, a  
mudança  de  mentalidade,  a  evolução  do  conceito  de  
moralidade, ninguém, muito menos os juízes, pode fechar  
os  olhos  a  essas  novas  realidades.  Posturas  
preconceituosas  ou  discriminatórias  geram  grandes  
injustiças.  Descabe  confundir  questões  jurídicas  com 
questões  de  caráter  moral  ou  de  conteúdo  meramente  
religioso. Essa responsabilidade de ver o novo assumiu a  
Justiça  ao  emprestar  juridicidade  às  uniões  
extraconjugais. Deve, agora, mostrar igual independência  
e coragem quanto às uniões de pessoas do mesmo sexo.  
Ambas  são  relações  afetivas,  vínculos  em  que  há  
comprometimento amoroso. Assim, impositivo reconhecer  
a existência de um gênero de união estável que comporta  
mais de uma espécie: união estável heteroafetiva e união  
estável  homoafetiva.  Ambas  merecem  ser  reconhecidas  
como entidade familiar.  Havendo convivência duradoura,  
pública e contínua entre duas pessoas, estabelecida com 
o objetivo de constituição de família, mister reconhecer a  
existência  de  uma união  estável.  Independente  do sexo  
dos parceiros, fazem jus à mesma proteção. Ao menos até  
que  o  legislador  regulamente  as  uniões  homoafetiva  -  
como já fez a maioria dos países do mundo civilizado -,  
incumbe  ao  Judiciário  emprestar-lhes  visibilidade  e  
assegurar-lhes  os  mesmos  direitos  que  merecem  as  
demais relações afetivas. Essa é a missão fundamental da  
jurisprudência, que necessita desempenhar seu papel de  
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agente  transformador  dos  estagnados  conceitos  da  
sociedade. (...).’ (grifei) 

Vale rememorar, finalmente, ante o caráter seminal de que se acham  
impregnados, notáveis julgamentos, que, emanados do E. Tribunal de  
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do E. Tribunal Regional  
Federal da 4ª Região, acham-se consubstanciados em acórdãos assim  
ementados: 

‘Relação  homoerótica  -  União  estável  -  Aplicação  dos  
princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade  
- Analogia - Princípios gerais do direito - Visão abrangente das  
entidades familiares - Regras de inclusão (...) - Inteligência dos  
arts.  1.723,  1.725  e  1.658  do  Código  Civil  de  2002  -  
Precedentes jurisprudenciais. Constitui união estável a relação  
fática entre duas mulheres, configurada na convivência pública,  
contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir  
verdadeira  família,  observados  os  deveres  de  lealdade,  
respeito  e  mútua  assistência.  Superados  os  preconceitos  
que  afetam  ditas  realidades,  aplicam-se,  os  princípios  
constitucionais  da  dignidade  da  pessoa,  da  igualdade,  
além da analogia e dos princípios gerais do direito, além 
da  contemporânea  modelagem  das  entidades  familiares 
em sistema aberto  argamassado  em regras  de  inclusão. 
Assim, definida a natureza do convívio, opera-se a partilha dos  
bens  segundo  o  regime  da  comunhão  parcial.  Apelações  
desprovidas.’  (Apelação Cível 70005488812, Rel.  Des. JOSÉ  
CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, 7ª Câmara Civil - grifei) 

‘(...) 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 
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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 (...),  
quando  do  processamento  dos  pedidos  de  pensão  por  
morte  e  auxílio-reclusão.’  (Revista  do  TRF/4ª  Região,  vol.  
57/309-348, 310, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira -  
grifei) 

Concluo  a  minha  decisão.  E,  ao  fazê-lo,  não  posso  deixar  de  
considerar que a ocorrência de insuperável razão de ordem formal  
(esta  ADIN  impugna  norma  legal  já  revogada)  torna  inviável  a  
presente ação direta, o que me leva a declarar extinto este processo  
(RTJ 139/53 - RTJ 168/174-175), ainda que se trate, como na espécie,  
de  processo  de fiscalização  normativa  abstrata  (RTJ  139/67),  sem  
prejuízo,  no entanto,  da utilização de meio processual adequado à  
discussão, ‘in abstracto’ - considerado o que dispõe o art. 1.723 do  
Código Civil -, da relevantíssima tese pertinente ao reconhecimento,  
como entidade familiar, das uniões estáveis homoafetivas.” (ADI-MC 
n.º 3.300/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9.02.2006 – grifei).

Dessarte,  com  fundamento  nos  princípios  da  dignidade  da  pessoa 

humana, da isonomia e demais correlatos, deve ser assegurado ao companheiro, em relação 

homossexual, o direito à pensão por morte do segurado. 

Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo provimento 

do recurso. 

Brasília, 12 de setembro de 2008.

SANDRA CUREAU
Subprocuradora-Geral da República 


