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RELATOR 
RECORRENTE 
RECORRIDOS 
ADVOGADOS 

O EXMo. SR. MINISTRO DIAS TRINDADE 
ROSA PIEROBON GAETA 
IRIS MAGDA CARBONE DE ANDRAOE e OUTROS 
DRS. AGUINALDO RANIERI DE ALMEIDA e OUTROS, SEBASTIÃO 
THEOOOSIO SERRA 

E M E N T A 

CIVIL. CONCUBINATO. SERVICOS PRESTADOS 
INOENIZACÃO. 
São Indenizáveis 05 serviços prestados pela 
o per fado de vida em comum com seu amáslo. 

A C ó R O Ã O 

PELA MULHER. 

concubl na durante 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima 
indicadas: 

Decide a Terceira Turma dO Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe dar prOVimento, na 
forma do relatório e notas taqulgráflcas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte Integrante do presente jUlgado. 

Custas, como de I e i . 
Brasflla-OF, 11 de novembro de 1991 (data do jUlgamento) 

---, /---------~ -, -- - '-' ~ 
-----------------------------------,PRESIDENTE 

j INISTRO,- NIL~ON NAVES, 

---'(L-{-~-~-~----':...-----~~-,:..::.~~~~~-R E l A T O R 
MINISTRO DIAS TRINDADE 

091001910 
012413000 
001474680 



E/fab 

091001910 
012423000 
001474650 

RECURSO ESPECIAL No. 14746 - SÃO PAULO 

REGISTRO No. 91191124 

R E L A T ó R I O 

O EXMO. SR. MINISTRO aiAS TRINDADE RELATOR Rosa 

Plerobon Gaeta Interpõe recurso espeCial, com fundamento no art. 

105, I I I, na n e "c" da ConstitUiÇão Federal, de acórdão proferidO 

pela Primeira Cãmara Civil de Férias do Tribunal de JUstiça de São 

Paulo, que deu provimento a apelação Interposta por Irls Magda 

Carbone de Andrade e Outros, em autos de ação que lhes move a 

recorrente, visando receber Indenização por serviços prestados 

durante o tempo em que conviveu m~L~_~A~Ll~ com o pai destes, 

falecido. 

Sustenta negativa de VigênCia aos arts. 1.216 e 1.218 do 

Código Civl I, bem como dlssidiO com jUriSprudência já pacificada no 

Supremo Tribunal Federal. 

Recebido e processado o recurso, vieram os autos a este 

Tribunal. 

É como relato. ) '--
II ( 

.. ~ 
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RECURSO ESPECIAL No. lq 7QS - SIO PAULO 

(REGISTRO No. 91 191 12Q) 

v O T O 

O EXMo. SR. MINISTRO OIAS TRINDADE (RELATOR), -

ao.TURMA 
11.11.91 

Em ação com fundamento nos arts. 1.216 e 1.218 do 

Clvl I a ora recorrente pediu Indenização pelos serviços prestadOS a 

seu companheiro de vinte anos, após o óbito deste, em face dos 

herdeiros, obtendo sentença favorável. 

Ao JUlgar a apelação, o acórdão, sob o fundamento de que o 

serviço prestado se achava compensado pelO sustento que dera à 

autora o falecido, deu prOVimento à apelação, para j u 198 r 

Improcedente o pedido. 

Dal o presente recurso especial, por contrariedade a05 

dispositivos legais Invocados para suporte da pretensão e dl5SfdlO 

Jurisprudencial, que passo a examinar: 

o fundamento da pretensão é o velho contrato de locação de 

servIços, consIderado superado pela relação de trabalho, base da 

autonomia desse tão desenvolvido ramo do direito privadO que passou 

a estudar o contrato de emprego. 

Restaram, como ensina ORLANDO GOMES. algumas espéCies de 

serviços que continuaram a ser regidas pelo CÓdigo Clvl I, dadas as 

dificuldades de sua subsunção ao Direito do Trabalho, entre as 

quais. ao menos até a edição de normas tendentes a Incluf-Ias nesse 
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campo v8stfsslmo da le91slacão laboral. cu I ml nando co~? 
constituição hOje em vigor, entre 85 quais, repito, as referentes 

ao trabalho doméstico. 

Assim, desenvolvido o trabalho da ora recorrente, como 

concubina do extinto companheiro, em tempo bem anterior 8 esse 

surto legislatiVO, é de ter-se a relação de trabalho por ela 

prestado como regido pelo art. 1.216 do CÓdigo CIVil, que, de modo 

amPlO, define: 

-Toda a espéCie de serViço ou trabalho I feito, 

material ou Imaterial, pode ser contratada mediante 

retrlbUlçlo·. 

E a situação de fato, como reconhecida pelas Instâncias 

ordinárias, é de que a recorrente prestara serviços ao falecido 

companheiro, segundo as provas existentes nos autos, por elas 

soberanamente apreciadas, Inclusive no JUlIO de apelação, em que, 

como bem se apercebeu o I lustrado subscritor do despacho de 

admissão do presente recurso, Desembargador ANTôNIO 

VINHÁES, 

GARRIGóS 

C I v I I • 

" o acórdAo nAo desacolheu a demanda ante o exame 

dos fatos da causa, mas em ObséqUIO à tese Jurfdlca 

de que o concubinato em 51 

direito" (fls. 281/282)". 

Estou, pois, porque contrariado o art. 

nAo gera qualquer 

1.216 do Código 

E tenho por exaustivamente demonstrado o dlasldlo de 

Interpretação, por atendidas as eXigênCias legais e regimentais, 

pondO em Cheque o acórdão rp.corrldo em face de decisões do supremo 
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MlnlqtrOA 

NEDER e RAFAEL MAYER, em situações em tudo Idênticas à dos autos, 

acórdAos esses que se situam em reconhecer a eXistência de contrato 

entre o homem e a prestadora de serviços, em forma de concubinato, 

a eXigir Indenização. 

A propósito, a jUriSprudência do Supremo Tribunal sempre 

distinguiu duas sftuaçOes, a da companheira que, por contribuir 

diretamente para a formação do patrimônio do cBsal, fora equiparada 

a sócia de fato do seu conCUbino, que velo a ser definida na Súmula 

380: e a da remuneração pelOS serviços domésticos e outros, que a 

companheira, mesmo sem contrlbulçl!io direta para o Incremento 

patrimonial do amállo, tem direito, pelo reconhecimento do contrato 

de prestaçao de serviços, do art. 1.216 do CÓdigo Clvl I. 

Em breve pesquisa, consignei essa orientação construtiva do 

Supremo Tribunal, pela menos, desde 1.858, no acórdão no RE 37.Q91, 

da lavra do eminente e saudoso Ministro HENRIQUE O.ÁVILA entao 

convocado a Integrar o elevado pretórlo: 

·SAo Indenizáveis os serviços domésticos 

pela companheira-concubina durante 

vida em comum. 

largos 

prestadOS 

anos de 

Tal entendimento fllla-se à melhor doutrina e 

ajusta-56 com adequaç:io à lei." (RTJ No. 9/163L 

Mais tarde, o não menos saudoso Ministro AllOMAR BALEEIRO, 

assim ementou o acórdão no RE 70.271-MA; 

"Companheira. Serviços Domésticos Faz Jus 

remuneraçao por serviços domésticos ou outros 

I feitos e de natureza econômica, a mulher solteira 
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que viveu sob o mesmo teto durante anos com homem 

solteiro, de quem engravldou, em união livre e 

honesta". 

Nesse acórdAo Invoca o relator, como ndeclsftss pioneiras", 

o acórdlo antes noticiado, do Mln. HENRIQUE O.ÁVILA e o do RE 

33.483, publicado na Revista forense 178/108, além de outros. dos 

Ministros GONÇALVES DE OLIVEIRA, na Revista dos Tribunais 342/542, 

339/614, e BILAC PINTO, eete em 1.972, no RE 72.560. 

No RE 74.70B-PR, assim ementou o Sr. Ministro RODRIGUES 

ALCKMIM o acórdlo: 

"Concubina. Direito a salário pelOS serviços 

prestados. 

Pedido de metade dos bens do amáSlo ou, 

SUbSidiariamente, de remuneração pelos serviços. 

Procedência do pedido SUbsidiário, sem menção de não 

poder Ultrapassar o valor da metade dos bens. 

IneXistênCia de nulidade, pela desnecessidade de 

menção expressa". (RTJ 64/517) - 1.972. 

o Sr. Ministro CORDEIRO GUERRA assim resumiu o acórdão no 

RE 84969-RJ. 

nA sociedade de fato, e não a convivência m~~~ 

YK~Ll~ é o que legitima a parti lha dos bens entre os 

concubinos, julgada que nega a existência de 

sociedade entre os conCUbinos, face à prova dos 

autos, não discrepa da Súmula 380. 

A JurisprUdência tem admitido, em casos 

especiais, serem indenizáveis os servIços prestados 



RESP 14 74B-SP - VOTO 5 10 
pela concubina ao amáSlo durante o per[ooo da vida 

em comum, desde que demonstradOS, po I 5, quem pede o 

maiS, pede o menos. 

Provido o segundo recurso, em parte, para 

assegurar Indenização d05 serviços domésticos e de 

natureza social com reflexos comerCiaiS, prestadoS 

pela concubina em favor do amáSiO, conforme se 

apurar em execuç§o.~ (RTJ 80/260). 

No voto, faz aluamo a precedentes da lavra d05 Srs. 

Ministros GONGALVES DE OLIVEIRA, ELOY DA ROCHA e BllAC PINTO. 

Ao jUlgar o RE 91.212-SP, o mesmo excelso pretória, em 

acórdlo do Sr. Ministro RAfAEL MAYER, pontifica, 

Concubinato. Serviços prestados pela concubina. 

I nden I zação. Inocorrência de sociedade de fato. 

Direito da concubina à remuneração pelos serviços 

doméstiCOS prestados durante o perfodo . de vida em 

comum. Recurso extraordinário conheCIdo e proVidO." 

(RTJ 91/739) 

Do mesmo mOdo, o Sr. Ministro SOARES MUNõZ, no RE 

102.13D-RJ, escreveu esta ementa: 

~COnCUbjnato. Serviços domésticos prestados peta 

concubina. Indenização a ela devida, pois que tais 

serviços são perfeitamente destacáveis do 

concubinato em 51 e negar-lhes remuneração seria 

acoroçoar o locuPletamento Indevido do homem com o 

trabalho da mulher. Recurso extraordinário conhecido 

e provido n
• (RTJ 110/432). 
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Em seu voto, faz o relator mençAo ao acórdlo do Mln. 

ALIOHAR BALEEIRO, acima noticiado. 

Ao argulr a divergência a recorrente traz como paradigmas 

oa acórdaoa dos Sra. Ministros ANTONIO NEOER. RAFAEL MAYER • SOARES 

MUNOZ. 

Fico com os acórdAos divergentes e com a sentença, posto 

que RIo tenho por compensáveis os serviços prestados pela concubina 

com o sustento que lhe deu o companheiro, enquanto com ela viveu, 

até porque nAo 58 tratam de prestaç6es homogêneas, mais se 

adequando a contraprestação do sustento a05 prazeres proporCionadOS 

pelO conúblo. 

Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e lhe 

dar provimento, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença. 

I / 
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ADVOGADOS 
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SUSTENTACAO ORAL 

CERTIDAO 

C't:-,I 'I I,r ICn iH_I'_' FOi I, -:':!'i ·rEI.: ETHf:i fUPi'VI D_e; ·"1-'1' ~c 'ar-" (l I~'r'--'üce::,'",c' 
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S;I _, .. 

lIA Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e 
lhe deu provimento. II 

Participaram do julgamento os Srs. Mins. Waldemar Zveiter, 
Cláudio Santos, Nilson Naves e Eduardo Ribeiro. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro NILSON NAVES. 

..... : â:J?,T' .. 
t:c:,ct"c't;"I" i o (a) 

Brasília, 11.11.91 
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