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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
2088893-40.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante 
PUERTO E HENRIQUES ADVOGADOS, é embargado LBR - LÁCTEOS BRASIL S/A 
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. 
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME 
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.

São Paulo, 16 de janeiro de 2018.

Morais Pucci
Relator

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº 2088893-40.2017.8.26.0000
Embargante: Puerto Henriques Advogados
Embargada: LBR Lácteos Brasil S.A. em Recuperação Judicial
Comarca de São Paulo  4ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros

Voto nº 17519

Embargos de Declaração. Empresa executada que contrata 
serviços advocatícios para si e para outras empresas do mesmo 
grupo econômico. Cobrança em execução dos honorários 
contratuais. Responsabilidade da empresa contratante por 
essa verba mesmo que referente aos serviços prestados a 
outras empresas coligadas. Embargos acolhidos com efeitos 
infringentes.

Versam estes autos sobre embargos de declaração 

oferecidos ao v. acórdão (f. 120/125) que extinguiu de ofício a execução 

movida pela embargante em relação à embargada.

A embargada apresenta estes embargos alegando, em 

suma, que não pode se manifestar sobre a extinção antes do julgamento, 

feito de surpresa, e o título executado previa o pagamento de honorários, 

pela embargada, em caso de atuação da embargante a favor de empresas 

do mesmo grupo, o que ocorreu no presente caso.

Os embargos são tempestivos.

É o relatório.

O escritório embargado move esta ação fundada no contrato 

de prestação de serviços advocatícios que celebrou com a agravante, 

cobrando-lhe honorários advocatícios.

Os valores correspondem aos pagamentos mensais de R$ 

25.000,00 que a agravante deveria pagar à sociedade de advogados e aos 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração nº 2088893-40.2017.8.26.0000/50000 -Voto nº 17519 3

honorários de êxito derivados da redução de débito tributário.

No acórdão embargado, que julgou o agravo de instrumento 

interposto pela executada contra a decisão que negou efeito suspensivo 

aos embargos opostos à execução, parte do processo foi extinto.

Consignou-se, no referido acórdão, que o êxito foi obtido pela 

empresa Santa Rita Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Tal empresa, como outras que constavam como executadas 

na inicial, foi excluída do polo passivo por decisão contra a qual não foi 

interposto recurso.

Consignou o magistrado que, apesar de os serviços serem 

destinados à executada e às empresas coligadas, o contrato foi celebrado 

apenas com a ora agravante.

Assim, a cobrança dos honorários de êxito foi excluída desta 

execução, extinta em relação a eles.

A embargante alega que não teve oportunidade de se 

manifestar sobre isso e a referida empresa faz parte do mesmo grupo da 

executada, devendo esta, em razão de o contrato prever a prestação de 

serviços às empresas coligadas, arcar com os honorários que beneficiaram 

a Santa Rita.

A cobrança relativa aos honorários de êxito é promovida pela 

própria exequente, não se podendo dizer que houve surpresa com o 

julgamento que a afastou.

Ademais, discutindo a exequente essa questão nestes 

embargos, não há que se falar em nulidade do acórdão, podendo tal 

matéria ser tratada nesta oportunidade.

As cláusulas 1.1 e 1.1.1 do contrato demonstram que a LBR 

se obrigou a arcar com o pagamento dos honorários relativos aos serviços 

prestados às empresas coligadas, associadas e/ou controladas por ela.

Trata-se de verdadeira estipulação em favor de terceiro, 

respondendo a estipulante LBR pelo pagamento da dívida que constituiu 
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com a sociedade de advogados em favor da empresa Santa Rita, a 

beneficiária.

Essa relação entre a estipulante e o escritório não implica, ao 

terceiro, o dever de pagar os respectivos honorários.

Menciono, a propósito, lição de Orlando Gomes:

“A estipulação em favor de terceiro é, realmente, o contrato por via do 
qual uma das partes se obriga a atribuir vantagem patrimonial gratuita a 
pessoa estranha à formação do vínculo contratual. Três figuras são 
indispensáveis à sua confirmação: o estipulante, o promitente e o 
beneficiário. A vantagem patrimonial estipulada em proveito do terceiro 
pelo estipulante resulta do cumprimento da obrigação contraída pelo 
promitente. Em tal contrato as partes são apenas duas, pois o beneficiário 
é pessoa estranha ao contrato, cujos efeitos a ela, entretanto, se estendem, 
contrariando o princípio da relatividade. (...) Para haver estipulação em 
favor de terceiro é necessário que do contrato resulte, para este, uma 
atribuição patrimonial gratuita. O benefício há de ser recebido sem 
contraprestação e representar vantagem suscetível de apreciação 
pecuniária. A gratuidade do proveito é essencial, não valendo a 
estipulação que imponha contraprestação. A estipulação não pode ser 
feita contra o terceiro. Há de ser em seu favor.” (In: Contratos. Rio 
de Janeiro, Forense, 2007, p. 197).

Assim, cabe à executada o pagamento dos honorários 

referentes aos serviços prestados a Santa Rita, ao contrário do que constou 

do acórdão embargado.

Deve, pois, ser mantida a cobrança, na execução, dos 

honorários de êxito em relação a Santa Rita, ficando afastada a 

condenação da embargante no pagamento das verbas sucumbenciais.

O acórdão fica alterado nesse aspecto.

Em razão disso, o agravo de instrumento é desprovido.

Acolho, pois, os presentes embargos com efeitos 

infringentes.

                                                       Morais Pucci
                                      Relator
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