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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADO 
COMPANHEIRO QUE SE MANTÉM CASADO. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. 
INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO 
CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.  
1. RELACIONAMENTO PARALELO AO 
CASAMENTO. Sendo o demandado casado e não 
estando demonstrada a ruptura fática de seu 
casamento, não há falar em união estável, pois 
incide ao caso a vedação legal do § 1º do art. 1.723 
do CCB. Ainda que assim não fosse, a relação 
mantida não preenchia os requisitos das uniões 
estáveis, faltando-lhe a publicidade e o ânimo de 
constituir família.  
2. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS. 
Outrora a indenização por serviços prestados e a 
sociedade de fato asseguravam, por via indireta, 
alimentos e proteção pessoal à mulher pelo fim da 
vida em comum, evitando-se o enriquecimento de 
um à custa do auxílio do outro. Com o advento da 
Constituição Federal de 1988, dando às uniões 
estáveis o status de entidade familiar, a atual 
legislação civil instituiu o dever de assistência (art. 
1.724 do CCB) e assegurou seqüelas patrimoniais 
(art. 1.725) a quem vive em união estável, à 
semelhança dos direitos conferidos ao casal 
matrimonializado. No âmbito das relações 
familiares não se presta serviço, mas se 
compartilha solidariedade, afetos e 
responsabilidades, tudo voltado à realização de 
um projeto comum, por isso não há falar em 
indenização por serviços prestados.  
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Magistrados integrantes da Oitava Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento à 

apelação. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ E DR. ROBERTO 

CARVALHO FRAGA. 

Porto Alegre, 28 de julho de 2011. 

 
 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR) 

Cuida-se de apelação interposta por CLARICE P. em face da 

sentença que, nos autos da ação para reconhecimento de união estável 

cumulada  com pedido de alimentos e de indenização ajuizada contra 

WALDOMIRO C., julgou improcedentes os pedidos (fls. 484/88). 

 

Sustenta que: (1) a convivência com o recorrido, por cerca de 

quatro anos, foi duradoura, pública e notória, tendo iniciado em 16.07.2003; 

(2) após o início da convivência, passou a se dedicar a ele com 

exclusividade, sendo que ele não permitia que exercesse outras atividades, 

deixando de trabalhar em janeiro de 2004; (3) ele dizia estar separado de 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

fato, mas foi iludida e usada por ele que vivia concomitantemente com a 

esposa; (4) o contrato de locação e recibos das fls. 16, 75/76, em nome do 

recorrido, aliados à prova testemunhal e demais documentos do processo, 

provam que ele manteve endereço conjunto com ela; (5) é uma pessoa 

doente, que necessita de medicamento de uso contínuo, e tinha suas 

necessidades atendidas pelo demandado; (6) ele recebe benefício 

previdenciário na ordem de R$ 2.200,00, possui vários imóveis e um 

automóvel, sendo alguns bens adquiridos no curso do relacionamento que 

mantiveram; (7) faz jus à indenização por serviços prestados, no valor 

correspondente a 200 salários mínimos, pois conviveram por quatro anos, 

quando se dedicou unicamente a ele; (8) formavam uma sociedade de fato, 

a união era estável, pública, contínua, notória e com dedicação exclusiva a 

ele, tendo deixado de exercer atividade laborativa para satisfazer os desejos 

e vontade do demandado. Requer o provimento da apelação (fls. 491/500). 

 

Houve oferta de contrarrazões (fls. 503/08). 

 

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso 

(fls. 510/14). 

 

Vieram os autos conclusos, restando atendidas as disposições 

dos arts. 549, 551 e 552 do CPC, pela adoção do procedimento 

informatizado do sistema Themis2G. 

 

É o relatório. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

V O TO S  

 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR) 

A sentença afastou o reconhecimento da alegada união estável 

em razão do casamento do demandado. E assim deve ser, com efeito.  

 

Já na petição inicial reconhece a apelante, sublinhando o texto, 

que o demandado vivia concomitantemente com ela e com a esposa  (vide fl.  

03). Adiante, refere que as provas que junta demonstram que havia affectio 

maritalis e comunhão de vida, ainda que seu casamento estivesse hígido 

(destaquei -  fl. 05). 

 

Como se o reconhecimento desta circunstância pela própria 

autora não bastasse, vê-se que WALDOMIRO e a esposa, MORECI, faziam 

parte do grupo de casais que ministrava curso de noivos, confirmando que, 

perante a comunidade, permaneciam casados (fls. 188, 195, 198). 

 

Culminando com tudo que foi dito, há o depoimento pessoal de 

CLARICE. Num primeiro momento diz que WALDOMIRO estava separado 

de fato quando passou a morar com ela (fl. 272). Mas, adiante, assim se 

manifesta (fl. 274): 

 

Autora: (...). Ele dizia que não gostava da mulher dele .... No 
começo eu não sabia que ele era casado. .... Daí ele me contou. Só 
que ele dizia que ele não gostava da mulher dele, que ele tava em 
casa por causa do filho (...) 

Juiz: Ele continuava em casa com a esposa por causa dos filhos? 

Autora: ele ia para casa por causa dos filhos, mas ele tava mais 
comigo do que com ela.  

Juiz: Mas ele ficava em que horário com a senhora? 
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Autora: Ele ficava.... Ele vinha de manhã, ele vinha de tarde, ele 
vinha de noite. 

Juiz: Mas ele posava na sua casa? 

Autora: Ele posava, nem sempre, mas ele posava 

(...) 

Autora: Não, ele ficava umas quatro vezes por semana. 

 

Afirma que soube que ele era casado uns três ou quatro meses 

depois de iniciarem o relacionamento (fl. 276).  

 

Em certa altura de seu depoimento, indagada acerca da 

publicidade da relação, diz que não falava para ninguém. Perguntada se 

escondia o relacionamento, assim respondeu: Mas ele também ... Se eu 

escondia ele também escondia (fl. 276). E mais, questionada acerca de 

projetos comuns, planos para o futuro, refere que “eu pedia pra ele, eu disse 

assim: já que tu ta com a tua mulher tu fica com a tua mulher e eu não quero 

mais sofrer” (fl. 277). 

 

Reproduzo aqui excerto do voto do em. Des. José A.S. 

Trindade, ao apreciar agravo de instrumento contra fixação liminar de 

alimentos, em dezembro de 2008, o qual foi provido para afastar os 

alimentos (AI nº 70027308600): 

 

(...) o que existe de novo nos presentes autos é a prova oral 
produzida pela agravada, a qual embasou o novo deferimento de 
alimentos provisórios em favor dela, também na quantia equivalente 
a um salário mínimo. 

Após a análise detida e minuciosa da prova oral que embasou 
o novo deferimento de alimentos provisórios, o entendimento desta 
relatoria permanece o mesmo, no sentido do descabimento da verba 
provisória, no caso concreto. 

Ainda que os depoimentos dos informantes NELLY e ONES e 
da testemunha JULIANA (fl. 69 e s.) apontem pela ajuda financeira 
que o agravante poderia prestar à agravada, pagando as despesas 
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do “mercadinho”, e até mesmo do aluguel dela, já que ela não 
desempenhava atividade laboral no período do relacionamento 
amoroso mantido entre eles, ainda assim não resta caracterizada, 
por ora, a dependência financeira capaz de autorizar o 
pensionamento provisório pretendido, porque, o relacionamento 
extraconjugal segue sendo descrito por tais testemunhas. Inclusive 
tais testemunhas referem que os litigantes tinham um “caso”, que 
todos sabiam que ele era casado, e que havia o comentário que ela 
era “amante” dele. 

Ou seja, nos presentes autos, nem mesmo os depoimentos 
colhidos pelo Magistrado que ensejaram nova fixação de alimentos 
provisórios representam prova inequívoca que convença da 
existência de uma união estável paralela ao casamento do 
recorrente, mormente se considerando que não foi colhida ainda a 
prova oral indicada pelo agravante (fl. 87). 

 

Por fim, como posto pela em. Juíza de Direito RAQUEL 

M.C.ALVAREZ SCHUCH (fl. 486v.): 

 

(...) as testemunhas ouvidas em Juízo, fls. 429/31 afirmaram que o 
requerido, além de ser casado legalmente,  não estava separado de 
fato, estando em vida conjugal com a esposa. 

 

Portanto, sendo WALDOMIRO casado e não estando 

demonstrada a ruptura fática de seu casamento, não há falar em união 

estável, pois incide ao caso a vedação legal do § 1º do art. 1.723 do CCB:  

 

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. 

 

§ 1º 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. 
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Ainda que não houvesse o óbice legal antes referido e em que 

pese se concluir da análise dos autos que a autora e WALDOMIRO tiveram 

um relacionamento amoroso (reconhecido pelo próprio demandado no 

depoimento pessoal – fl. 281), os requisitos próprios à caracterização da 

união estável não estão demonstrados. Faltava-lhes a publicidade e o ânimo 

de constituir família. 

 

O fato de ele haver alugado moradia para a autora residir, por 

si só, nada prova (fl. 16). Assim, natural que as contas de luz fossem 

emitidas em nome dele (fls. 19/51). Igualmente os recibos de pagamento de 

aluguel são insuficientes para contribuir à caracterização da indigitada 

relação – muitos deles nem indicam o pagador (fls. 65/93). 

 

Adiante, CLARICE traz aos autos cartões de felicitações 

natalinas fls. 94/96. Porém, nenhum deles está assinado.  

 

Os demais documentos que acompanham a petição inicial 

carecem de elementos para provar o alegado. 

 

Quanto à pretensão indenizatória, por serviços prestados, de 

tal não se cogita nesta seara.  

 

Primeiramente há que dizer que beira a contradição as 

pretensões da recorrente ao tratar, conjuntamente, de reconhecimento de 

união estável e de indenização por serviços prestados.  

 

Atente-se que o alegado relacionamento teria iniciado em 

2003. Neste sentido, destaco que a Constituição Federal de 1988 trouxe 
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para o mundo jurídico a união estável como um modo de constituição das 

entidades familiares1, ao lado do casamento e dos núcleos formados por 

qualquer dos pais e seus filhos (as famílias monoparentais).  

 

Posteriormente, a legislação ordinária estabeleceu os critérios 

para que os relacionamentos, no mundo dos fatos, pudessem receber o 

status de união estável, donde se busca identificar, entre outros requisitos, a 

intenção de constituir família a partir das relações amorosas. 

 

É assim que, até o advento da Constituição Federal de 1988, a 

construção jurisprudencial socorreu-se da indenização por serviços 

prestados como forma de salvaguardar direitos daquela que, ao longo do 

relacionamento, colaborou com o companheiro no âmbito do lar. 

 

Porém hoje, como relação familiar que é (que em muito se 

aproxima de um casamento), sua natureza e valor constitucional tornam 

absolutamente incompatível que, paralelamente ao seu reconhecimento 

jurídico, haja pretensão de indenização “por serviços prestados”, uma vez 

que não se concebe monetizar relações afetivas.  

 

Se, por outro lado, fosse ao relacionamento dado o tratamento 

de uma sociedade de fato, que ensejaria eventual reparação, necessária a 

prova de contribuição na formação do patrimônio amealhado – o que nos 

autos sequer há. Ao contrário, na petição inicial diz que “as partes não 

adquiriram patrimônio comum durante o relacionamento” (fl. 08). 

                                            
1
 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar 
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Nesse sentido cito precedente em julgamento de minha 

relatoria que bem ilustra a situação dos autos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. (...) INDENIZAÇÃO. 
SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL. (...). 1. (...)  

3. Outrora a indenização por serviços prestados e a sociedade de 
fato asseguravam, por via indireta, alimentos e proteção pessoal à 
mulher pelo fim da vida como se casada fosse, evitando-se o 
enriquecimento de um à custa do auxílio do outro. Hoje, a legislação 
institui dever de assistência (art. 1.724 do CCB) e assegura seqüelas 
patrimoniais (art. 1.725) a quem vive em união estável, entidade 
familiar que recebe proteção do Estado, à semelhança dos direitos 
conferidos ao casal matrimonializado. No âmbito das relações 
familiares não se presta serviço, mas se compartilha 
solidariedade, afetos e responsabilidades, tudo voltado à 
realização de um projeto comum, por isso não há falar em 
indenização por serviços.  

4. Esta Corte não tem se mostrado receptiva à concessão de 
indenização por danos morais no âmbito das relações familiares em 
geral, salvo se a reparação seja devida em decorrência de um ato 
ilícito, independentemente da existência ou não de vínculo afetivo 
entre as pessoas. Neste caos, não há prova do dano ou de sua 
extensão lesiva. 5. (...). NEGARAM PROVIMENTO A APELAÇÃO 
DO VARÃO. UNÂNIME. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO 
AO RECURSO DA MULHER, VENCIDA A PRESIDENTE.  

(Apelação Cível Nº 70021135330, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 
19/12/2007) (destaquei) 

 

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.  

 

 
DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DR. ROBERTO CARVALHO FRAGA - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - Presidente - Apelação Cível nº 

70042078295, Comarca de Sapucaia do Sul: "NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: RAQUEL M C ALVAREZ SCHUCH 


