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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001090-86.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes JULIANA 
ALVES DE OLIVEIRA e MARCO ANTONIO DE CAMILLIS, são apelados ANGELA 
CARRERI XAVIER DA SILVA, DIEGO CARRERI XAVIER DA SILVA e TATIANA 
CARRERI XAVIER DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com 
o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA 
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E ANTONIO RIGOLIN.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Nunes
Relator

Assinatura Eletrônica
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31ª CÂMARA

APELAÇÃO N°: 1001090-86.2017.8.26.0048

APELANTES: JULIANA ALVES DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO 

DE CAMILLIS (embargados)

APELADOS: ANGELA CARRERI XAVIER DA SILVA, TATIANA 

CARRERI XAVIER DA SILVA e DIEGO CARRERI XAVIER DA SILVA 

(embargantes)

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA

JUIZ DE DIREITO: MARCELO OCATVIANO DINIZ JUNQUEIRA 

VOTO Nº: 29.718

  

GRATUIDADE PROCESSUAL - Pedido formulado 
pelos apelantes, no recurso  Benefício que fica 
deferido, apenas e tão somente, para conhecimento 
do recurso, garantido o acesso à segunda instância  
Questão que deverá ser analisada oportunamente 
pelo Juízo, quando do retorno dos autos origem  
Pedido deferido nesse sentido  Recurso conhecido.  

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS  Ação de 
execução proposta por advogados, decorrente de 
contratação escrita  Embargos julgados 
procedentes, fixando-se o valor dos honorários 
devidos - Alegação de que existia contratação 
formal, onde se ajustou o valor de pagamento pelos 
serviços, correspondente a 3% sobre o valor de 
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mercado dos bens a inventariar  Inventário 
realizado extrajudicialmente  Alegação de que não 
teria ocorrido novação, posto que disforme do 
contrato original - Provas produzidas que 
confirmam a novação, justamente em contato 
telefônico (via whatsapp) reproduzido nos autos  
Valor fixado que decorre do ajuste novo entre as 
partes  Inventário que foi realizado por meio 
extrajudicial, o que indica que o valor fixado é 
razoável  Sucumbência que deve ser repartida entre 
as partes, pois ambas são vencedoras e vencidas - 
Embargantes que deverão arcar com 10% das custas e 
demais despesas, arcando os embargados com 90%, 
diante dos pleitos pretendidos e atendidos, sendo que 
os embargantes pagarão honorários sucumbenciais 
da ordem de 10% sobre o valor do crédito 
reconhecido, ao passo que os embargados apelantes 
arcarão com os honorários sucumbenciais da parte 
adversa, no montante de 20% sobre esse valor, já se 
levando em consideração os trabalhos recursais  
Recurso parcialmente provido, com observação. 

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

JULIANA ALVES DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO DE 

CAMILLIS, junto aos autos dos Embargos à Execução que foram, 

interpostos, em decorrência da ação de execução por quantia certa, 

pelos apelados ÂNGELA CARRERI XAVIER DA SILVA, TATIANA 

CARRERI XAVIER DA SILVA e DIEGO CARRERI XAVIER DA 
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SILVA, ação essa julgada procedente, com imposição da sucumbência 

em desfavor dos apelantes, conforme r. sentença de fls. 166/174.

Foram interpostos embargos declaratórios pelos 

apelantes, os quais resultaram rejeitados (fls. 180).

Recorrem os embargados.

Aduzem, em suas razões, e em preliminar, a 

necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois 

atualmente passam por dificuldades financeiras, não tendo condições 

de arcarem comas despesas processuais. No mais, aduzem que existe 

entre as partes contrato de prestação de serviços, onde se ajustou o 

pagamento da quantia correspondente a 3% sobre os valores dos bens 

a inventariar, e que o procedimento adotado, embora previsto o 

judicial, acabou sendo o extrajudicial. Mas os trabalhos foram 

realizados. Assim, e não havendo qualquer mácula nos serviços 

prestados, o pagamento da quantia ajustada seria de rigor. Alegam, 

ainda, que não teria ocorrido novação, vez que para tanto, havia a 

necessidade de preenchimento de certos requisitos, que não estão 

presentes. Trazem precedentes jurisprudenciais e posição da doutrina. 

No mais, aduzem que caso mantida a decisão, a sucumbência deve ser 

repartida, posto que nem todos os pleitos formulados nos embargos 

foram acolhidos. Propõem que cada parte arque com as suas despesas. 

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso, concedendo-se a 

gratuidade, ou o diferimento do pagamento das custas, a reforma da 

sentença, ou a divisão da sucumbência, caso mantida (fls. 183/199).

Recurso regularmente processado, sem preparo, e 

com resposta a fls. 226/232, pugnando pela manutenção do julgado. 
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É O RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. 

sentença que, em sede de Embargos à Execução, julgou-os 

procedentes, determinando o prosseguimento da execução  pelo valor 

de R$ 20.000,00, atualizado, e com imposição do pagamento da 

sucumbência em desfavor dosa apelantes embargados, fixado os 

honorários em 10% sobre o valor pelo qual a execução prosseguira. 

Pois bem.

De partida, observo ser o caso de se conceder, para 

fins de conhecimento do recurso de apelação, os benefícios da 

assistência judiciária.

Na verdade, esse pedido veio no recurso de apelação, 

e não foi, ao longo do curso da ação, devidamente analisado e 

decidido. Assim, e para se evitar cerceamento de defesa, e amplo 

acesso à Justiça (segundo grau), concedo tal benesse, unicamente para 

que o recurso possa ser conhecido. 

Oportunamente, quando do retorno dos autos à 

origem, cuidará o Juízo de analisar e decidir essa questão, de forma 

ampla e final.

Anoto não ser o caso de diferimento.

Resolvida essa questão, e conhecendo do recurso, 

passo à análise do mérito. 

Quanto a contratação dos serviços dos apelantes, 

pelos apelados, e a atuação na realização do procedimento de 
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inventário extrajudicial, dúvidas não há, pois os autos demonstram 

tais fatos, e as partes convergem para esse sentido.

A questão central aqui debatida diz respeito ao valor 

devido pelos serviços. 

Na verdade, o contrato de prestação de serviços 

previa a remuneração de 3% sobre o valor dos bens, e o procedimento 

que estava previsto era o judicial. No entanto, acabou sendo realizado 

extrajudicialmente (fls. 25/76).

Ao assim proceder, e não obstante a contratação 

havida (cujo contrato não foi juntado a estes autos, mas é reconhecido 

pelas partes e mencionado pelo Juízo na sentença), a verdade é que, 

observada a tabela da OAB para fins de remuneração, verifico que 

para esses tipos de procedimento, na advocacia extrajudicial, os 

valores são bem inferiores (basicamente a metade do que seria devido 

para o procedimento judicial).  Aliás, esse fato foi observado pelo 

Juízo. 

E a novação, por mais que os apelantes a neguem, 

acabou ocorrendo. 

De uma leitura dos documentos de fls. 77 e 98, que 

são as reproduções de conversas em sistema whatsApp, observo que 

os valores foram alterados, ajustando-se uma nova remuneração, pelo 

trabalho que foi realizado, no valor de R$ 20.000,00.

Como se sabe, a novação exige três condições: A) 

existência de uma primeira obrigação; B) uma nova obrigação e; C) 

intenção de novar (animus novandi).

E, embora se exija a mesma forma, para novar, a 
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verdade é que a prova documental é firme e segura no sentido de 

indicar que as partes ajustaram novo pagamento, já que os serviços 

não mais seriam judiciais, mas sim extrajudicial.

Esse, portanto, o fato aqui ocorrido, tendo sido 

observada a forma legal de novar, ajustada que foi, e aceita pela 

apelante Juliana. O fato de Marco Antônio não ter participado, não 

descaracteriza, não desnatura a novação ajustada, até, porque, Juliana 

trabalhava, como trabalha, com Marco Antônio, que é seu marido. 

Presume-se a sua cientificação desses fatos.

Por tais motivos, a novação foi bem reconhecida, 

posto que comprovada, e fica ratificada nesta oportunidade. 

Em sendo assim, correta a menção que o Juízo faz 

quando afirma que a cobrança decorre de assessoria jurídica na 

assinatura de escritura pública de inventário, cujo trabalho foi bem 

menor do que originariamente previsto, o que enseja o acolhimento de 

que o valor devido é justamente o valor ajustado pelas partes, 

posteriormente ao contrato: R$ 20.000,00. 

Destarte, e por mais que os apelantes procurassem 

demonstrar que a novação não existiu, o fato maior é que ela existiu, 

está materializada, e deve ser respeitada, tal qual reconheceu o Juízo. 

Por fim, resta a questão da sucumbência.

De fato, forçoso é reconhecer que as partes são 

vencedoras e vencidas. Os apelantes pleiteavam, na execução, a 

quantia de R$ 211.500,00, mas acabaram recebendo, para fins de 

execução, a quantia de R$20.000,00. Dos 100% que pediam, acabaram 

levando mais ou menos 10%. 
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Via de consequência, os apelantes deverão arcar com 

90% das custas e despesas processuais, arcando os apelados com 10%, 

e os honorários sucumbenciais, que não se compensam, devem ser 

fixados, levando-se em consideração não só os trabalhos recursais, 

mas também os perdimentos. Assim, os apelantes ficam condenados 

ao pagamento da quantia de 20% sobre o valor do crédito ora 

reconhecido, ao passo que os apelados ficam condenados ao 

pagamento da quantia equivalente a 10% sobre o mesmo valor, a título 

de honorários sucumbenciais.

Ambos os valores acompanharam a atualização e 

acréscimos do crédito.

Por tais motivos, o recurso vinga, de forma parcial, 

com as observações acima mencionadas.

Ante o exposto, e pelo meu voto, CONHEÇO do 

recurso interposto, já que concedo, apenas para esse ato, a gratuidade 

processual, e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, ajustando a 

sucumbência como acima mencionada, mantida, no mais a r. sentença. 

CARLOS NUNES

RELATOR
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