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RELATÓRIO 

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, 
pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a 
sentença, concluiu que a simultaneidade de uniões estáveis não é óbice para o 
reconhecimento da qualidade de dependente e, consequentemente, concessão do 
benefício da pensão por morte. 

Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela possibilidade de 
um único segurado poder instituir pensão por morte para duas companheiras, em 
razão de ambas haverem mantido união estável com ele, concomitantemente. 

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente 
recurso, após examinar os documentos apresentados nos autos, concluiu nos 
seguintes termos: 

A litisconsorte passiva - a Sra. Adriana - já consta como beneficiária 
da pensão requestada nos presentes autos. Não obstante, também 
demonstrou a convivência marital com o de cujus, tendo acostado 
aos autos a certidão de casamento no religioso com esse (documento 
54) e comprovante de residência em comum (anexo 55). Ademais, 
as provas testemunhais foram robustas ao confirmar a relação havida 
entre ela e o instituidor. Vê-se, portanto, que o falecido convivia, 
simultaneamente, com a autora e a ré Adriana, de modo que 
imperioso é o reconhecimento do direito da primeira à percepção da 
pensão, a qual deve ser rateada com a litisconsorte, nos termos do 
art. 77, da Lei n° 8.213/91. Registre-se que, diante da compreensão 
de que a proteção constitucional da família deve prevalecer sobre a 
proteção legal do casamento estabelecida pelo Código Civil, a 



possibilidade de rateio da pensão entre cônjuge e companheira vem 
sendo aceita pela jurisprudência. 

  

O ente público sustenta o cabimento do pedido de 
uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto, por 
dedução, com a jurisprudência da TNU e do STJ: 

Logo, por força do próprio texto legal previdenciário, afasta-se, com 
isso, conclusões contrárias que se escudam no fundamento de que o 
conceito previdenciário de companheira deve ter um elastério maior 
do que aquele previsto para o direito civil. Ora, não é nas normas de 
direito civil que estamos indo buscar a compreensão de companheira 
para fins de percepção de pensão por morte, mas no próprio diploma 
legal que rege os benefícios previdenciários .22. É a lei 
previdenciária quem considera companheira a pessoa que,sem ser 
casada, mantém união estável com o segurado, excluindo, com isso, 
a possibilidade de duas mulheres serem beneficiárias de um mesmo 
segurado nas condições concomitantes de companheira e concubina. 
Não cabe, pois, ao segurado simplesmente optar por dispor de parte 
do benefício de pensão por morte em favor de outra pessoa com 
quem mantém relacionamento concubinário. (PEDILEF 
n.º 052066428201240583, relator o Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, 
DOU de 27/09/2016.) 

  

Mantendo o autor da herança união estável com uma mulher, o 
posterior relacionamento com outra, sem que se haja desvinculado 
da primeira, com quem continuou a viver como se fossem marido e 
mulher, não há como configurar união estável concomitante, 
incabível a equiparação ao casamento putativo. (REsp. n.º 789.293, 
relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado no dia 
16/02/2006) 

  

Relatados no essencial, passo a decidir. 

VOTO 

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está 
previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais na interpretação da lei”. 



Por questões de direito material, deve-se entender os pontos 
controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos 
enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, 
para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem 
o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda. 

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão 
recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da 
própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais 
fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ. 

*** 

No caso, contudo, o incidente não comporta conhecimento, uma vez 
que o julgamento do seu mérito, qual seja, saber se a parte-autora pode ostentar a 
qualidade de dependente de segurado falecido, nos termos do art. 16, §3.º, da Lei 
n.º 8.213/91, para fins de recebimento do benefício de pensão por morte, demanda 
o exame de questão constitucional prévia e necessária, qual seja, saber se é 
possível o reconhecimento, à luz do art. 226, §§ 3.º e 4.º, da CF/88, de dupla união 
estável. 

Dessa maneira, a Lei n.º 8.213/91, ao dispor que, “considera-se 
companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável 
com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da 
Constituição Federal”, reporta-se, de forma indubitável, ao regramento 
constitucional. 

A esse respeito, inclusive, conforme noticiado no Informativo de 
Jurisprudência n.º 535, já decidiu nossa e. Corte Constitucional, nos autos do RE 
n.º 590.779, relator o Ministro Marco Aurélio, julgado no dia 10 de fevereiro de 
2009: “A Turma, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário no qual 
esposa questionava decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de 
Vitória-ES, que determinara o rateio, com concubina, da pensão por morte do 
cônjuge, tendo em conta a estabilidade, publicidade e continuidade da união entre 
a recorrida e o falecido. Reiterou-se o entendimento firmado no RE 397762/BA 
(DJE de 12.9.2008) no sentido da impossibilidade de configuração de união 
estável quando um dos seus componentes é casado e vive matrimonialmente com 
o cônjuge, como na espécie. Ressaltou-se que, apesar de o Código Civil versar 
a união estável como núcleo familiar, excepciona a proteção do Estado quando 
existente impedimento para o casamento relativamente aos integrantes 
da união, sendo que, se um deles é casado, esse estado civil apenas deixa de ser 
óbice quando verificada a separação de fato. Concluiu-se, dessa forma, estar-se 
diante de concubinato (CC, art. 1.727) e não de união estável. Vencido o Min. 
Carlos Britto que, conferindo trato conceitual mais dilatado para a figura jurídica 
da família, desprovia o recurso ao fundamento de que, para a Constituição, não 
existe concubinato, mas companheirismo.” 



Assim, caberia ao recorrente interpor, a tempo e modo, recurso 
extraordinário perante a Turma Recursal de origem. 

Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do 
incidente, ao passo que proponho a seguinte Súmula: “Não cabe incidente de 
uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza 
constitucional que ainda não tenha sido definida pelo STF em sua jurisprudência 
dominante.” 

 
BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 

Juiz Federal 
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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
QUALIDADE DE SEGURADO. DUPLA UNIÃO ESTÁVEL. 
ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE 
SÚMULA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
NÃO CONHECER do incidente, nos termos do voto do Juiz Relator. 
Prosseguindo, a turma, por maioria, decidiu editar o Enunciado da Súmula n. 86, 
vencido o Juiz Federal Fábio de Souza Silva. Superada a questão da edição, a 



Turma, por unanimidade, aprovou a redação do Enunciado da Súmula com a 
aprovação do Enunciado da Súmula n. 86, a saber: "Não cabe incidente de 
uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza 
constitucional que ainda não tenha sido definida pelo STF em sua jurisprudência 
dominante". 

Brasília, 12 de dezembro de 2018. 

 
 

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 
Juiz Federal 

 


