
 CADERNO JUDICIAL TRF - Data de Disponibilização: sexta-feira, 07 de dezembro de 2018 

 Data de Publicação: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 

649 

 

649 
 

artigo 226, da CF/88, como ¿a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 
estabelecida com o objetivo de constituição de família¿. 

-Com efeito, os requisitos para a concessão da pensão militar devem ser aferidos de acordo com a 
legislação em vigor quando da data do óbito do instituidor, que se deu em 07.04.1998 (certidão de óbito de 
fl. 07, constando o estado civil de ¿casado com Francisca Chaves Maciel da Cunha¿).In casu, para o 
deferimento da postulação autoral, incide o disposto no art. 7º, inciso I, alínea "b", da Lei 3765/60, que 
prevê a hipótese de seu cabimento em favor de companheiro ou companheira designada (¿Art. 7º A Pensão 
Militar, é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários 
preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir:  I - primeira ordem de 
prioridade viúva ou viúvo; companheira ou companheiro" (Redação dada pela Lei 8216, de 1991)),  em 
consonância com o disposto no art. 226, § 3º, da CF, que protege a união estável e a qualifica como 
entidade familiar. 

-Outrossim, a união estável caracteriza-se pela relação pública, contínua, duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituir família, valendo registrar que a ausência de designação de dependente pelo 
instituidor não obsta a concessão do benefício, podendo ser suprida por prova inequívoca da união estável. 

-E, segundo o artigo 1.723 do Código Civil, ¿É reconhecida como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família. § A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 
art. 1.521, não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato 
ou judicialmente¿. 

-Alinhada ao ordenamento jurídico, a jurisprudência é unânime no Eg. STJ (REsp 1628701/BA, DJe 
17/11/2017; AgInt no AREsp 999189 / MS, DJe 23/05/2017; AgInt no REsp 1583241/AL, Rel. Ministra 
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/11/2016) e no Pretório Excelso (RE 665333 AgR, DJe 
17/04/2012) no sentido de não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, 
simultânea ao casamento, quando não demonstrada a separação de fato ou de direito.  

-Os elementos carreados aos autos não são hábeis a provar que o ex-militar estivesse de fato ou de 
direito separado de sua esposa e conforme se vê da própria carteira de identidade do Exercício, a ré 
Francisca consta como viúva do Subtenente, com validade indetrminada (fl. 405) e, na certidão de óbito do 
ex-militar, consta o estado civil de casado e o endereço em comum com o da segunda ré. 

-Adoção de trechos da sentença, também, como razões de decidir.  
-Diante da impossibilidade de reconhecimento de relações simultâneas, mesmo porque inexiste a 

comprovação de que o instituidor da pensão encontrava-se separado de fato e/ou de direito da esposa, 
impõe-se a manutenção da improcedência do pedido. 

-Recurso desprovido. 
A C Ó R D Ã O 
        Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: 
        Decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, prosseguindo no 

julgamento, proferiu voto-vista o Des. Fed. Marcelo Pereira no sentido de acompanhar a Relatora para negar 
provimento ao recurso, porém por fundamento diverso, sendo secundado pelo Des. F ed. Guilherme 
Diefenthaeler. A Turma, a unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.  

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018 (data do julgamento). 
  
Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA 
Relatora 
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