Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.267.525 - DF (2011/0171809-8)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADOS
ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADO

: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
: VIVO S/A
: CRISTIANE ROMANO E OUTRO(S)
JOÃO VITOR LUKE REIS E OUTRO(S)
: CAROLINA MARIA MATOS VIEIRA E OUTRO(S)
: DELTA CELULAR LTDA
: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE E OUTRO(S)
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇÃO.
INDISPENSABILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo
celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do
seu trânsito em julgado.
2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os
operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de
sentença.
3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994
(Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com
a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há
marco final para essa tarefa.
4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as
partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial.
5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é
indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de
produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação
jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide A
Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha
e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 20 de outubro de 2015(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator
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