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AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO.
PENALIDADES  EM  CASO  DE
DESCUMPRIMENTO.  ACORDO  NÃO
HOMOLOGADO.  DESNECESSIDADE.  PACTO
QUE  SURTE  EFEITOS  “INTER  PARTES”
INDEPENDENTEMENTE  DA  CHANCELA  DO
PODER  JUDICIÁRIO.  PROVIMENTO DO
RECURSO.

-  (…)  "transação  é  o  negócio  jurídico  bilateral
realizado entre as partes para prevenir ou terminar
litígio  mediante  concessões  mútuas.  É,  como  o
reconhecimento  do  pedido,  forma  de
autocomposição  da  lide,  que  dispensa  o
pronunciamento do juiz sobre o mérito da causa. A
intervenção  do  juiz  é  apenas  para  verificar  a
capacidade  das  partes,  a  licitude  do  objeto  e  a
regularidade  formal  do  ato,  integrando-o  afinal  ao
processo se o achar em ordem." 

-  (…)  é desnecessária a homologação judicial do
acordo  realizado  entre  as  partes  para  que  este
possua eficácia. De fato, o instrumento de transação
consiste,  por  si  só,  em negócio  jurídico  perfeito  e
acabado, produzindo efeitos inter partes desde o ato
de  sua  formalização,  independentemente  da
chancela outorgada pelo Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER o Agravo de Instrumento, nos termos do
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voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.95.

RELATÓRIO

 Trata-se de Agravo de Instrumento com Liminar interposto por

Giuseppe Silva Borges Stuckert contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª

Vara da Cível da Capital (fl. 73) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face de  Rota do

Sol  Turismo,  desconsiderou acordo efetuado  entre  as  partes  no  tocante  à

incidência de penalidades em caso de descumprimento, sob a alegação de que

a transação ainda não teria sido homologada e publicada no DJE até a data da

suposta violação do pacto celebrado entre as partes.

Em síntese,  o  Agravante  argumenta  que a  transação,  como

negócio  jurídico  bilateral,  “pode ser  realizado por  documento  ou termo nos

autos, competindo ao magistrado verificar apenas a capacidade das partes, a

licitude do objeto e que verse sobre direito patrimonial disponível, bem como a

regularidade formal do ato, nos termos do art. 82 do Código Civil”.

Sendo  assim,  o  acordo  realizado  entre  as  partes  teria  seus

efeitos  no  momento  da  celebração  do  mesmo,  e  não  somente  após

homologado por meio de sentença judicial. Por esta razão, tendo em vista o

descumprimento do pacto pela parte Agravada, o Recorrente teria direito ao

recebimento da multa estipulada entre as partes.

É o relatório.

Compulsando  os  autos,  percebe-se  que  possui  razão  o

Agravante. Explico.

A  respeito  do  tema  é  importante  ressaltar  as  lições  do

Professor Humberto Theodoro Júnior1, "transação é o negócio jurídico bilateral

realizado entre as partes para prevenir ou terminar litígio mediante concessões

mútuas. É, como o reconhecimento do pedido, forma de autocomposição da

1 Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 
conhecimento. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 363
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lide,  que  dispensa  o  pronunciamento  do  juiz  sobre  o  mérito  da  causa.  A

intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude

do objeto e a regularidade formal do ato, integrando-o afinal ao processo se o

achar em ordem."

Em  outro  momento2,  afirma  o  autor  supracitado  que  "a

transação, como negócio jurídico destinado a extinguir litígio já deduzido em

juízo, tem dois momentos distintos de eficácia: a) entre as partes, o ato jurídico

é perfeito e acabado logo que ocorre a declaração de vontade convergente de

ambos os litigantes; b) para o processo, como fator de extinção da relação

processual pendente, o efeito se dá no momento em que o juiz homologa o

negócio jurídico concluído entre as partes."

Sendo assim, a homologação seria  nessa circunstância  "ato

jurisdicional dotado, também, de dupla eficácia, já que, a um só tempo, põe fim

à  relação  processual  em  curso,  e  outorga  ao  ato  negocial  das  partes  a

qualidade de ato processual, com aptidão para gerar a 'res iudicata' e o título

executivo judicial, conforme a natureza do acordo (arts. 269, nº. III, e 475-N, nº.

III)”3.

Portanto, "o só acordo de vontades entre os litigantes [...] já é

negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito. A sentença não é

condição essencial de sua validade, tanto que pode haver transação antes do

ajuizamento da ação e, em tal hipótese, nenhuma necessidade há de sujeitar-

se o negócio jurídico à aprovação da autoridade judiciária (Cód. Civ. de 2002,

arts. 840 e 842)4”.

Sendo assim, resta claro que uma vez que o negócio jurídico

da transação já se acha concluído entre as partes, não é possível à qualquer

delas o arrependimento unilateral,  ainda que não tenha sido homologado o

acordo em Juízo. Pactuado o ajuste das vontades, por instrumento particular

ou  público,  as  suas  cláusulas  ou  condições  obrigam  em  definitivo  os

contraentes, de modo que sua rescisão só será possível por dolo, coação, ou

2 Op. cit., p. 363
3 Op. cit., p. 363
4 Op. cit., p. 364
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erro essencial quanto à pessoa ou coisa incontroversa (Código Civil de 2002,

art. 849; CC de 1916, art. 1.030), hipóteses não questionadas nos autos.

Isto posto, é desnecessária a homologação judicial do acordo

realizado entre as partes para que este possua eficácia. De fato, o instrumento

de  transação  consiste,  por  si  só,  em  negócio  jurídico  perfeito  e  acabado,

produzindo  efeitos  inter  partes desde  o  ato  de  sua  formalização,

independentemente da chancela outorgada pelo Poder Judiciário.

Esse é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE
LOCAÇÃO  COMERCIAL.  ACORDO  CELEBRADO
PORÉM  AINDA  NÃO  HOMOLOGADO.  PRETENSO
DESCUMPRIMENTO  DE  PARTE  DA  TRANSAÇÃO
PELA  AGRAVANTE. DESPACHO  JUDICIAL  QUE
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.029 E
1.030  DO  CÓDIGO  CIVIL.  RECURSO  PROVIDO.  O
acordo  de  vontades  entre  as  partes,  concretizado
através de petição firmada pelos seus procuradores,
constitui-se desde logo em negócio jurídico perfeito e
acabado. Concluída  a  transação,  não  se  admite  o
arrependimento unilateral de qualquer das partes, mesmo
que  ainda  não  homologado  o  acordo  pelo  juiz.  Neste
caso, o processo não terá prosseguimento. Apenas em
outra  ação  será  possível  rescindir-se  a  transação  por
vício  de  consentimento.  (TJ-SC  -  AI:  65040  SC
1996.006504-0,  Relator:  Nelson Schaefer  Martins,  Data
de Julgamento: 24/09/1996, Segunda Câmara de Direito
Civil, Data de Publicação: DJJ: 9.585DATA: 16/10/96PAG:
06)

APELAÇÃO  CÍVEL  IMPUGNAÇÃO  -  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO JUDICIAL - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO  JUDICIAL  FATO  ENSEJADOR  DE
DESCUMPRIMENTO  DO  ACORDO  ANTERIOR  À
HOMOLOGAÇÃO  E  À  CERTIDÃO  DE  TRÂNSITO  EM
JULGADO. Extinção com base no art.  267, IV do CPC
Inconformismo Execução proposta após a prolação da
sentença  e  seu  trânsito  Acordo  cuja  validade  era
prevista da assinatura do ato Transação que por si só
já  gera  efeitos,  chancelados  pela  sentença  -
Exigibilidade  do  título Recurso  provido  para
prosseguimento da execução com apreciação das demais
matérias  sob pena  de supressão  de instância  Recurso
provido (Voto 24149) (TJ-SP - APL: 9168858602008826
SP 9168858-60.2008.8.26.0000, Relator: Ribeiro da Silva,
Data de Julgamento:  01/08/2012,  8ª Câmara de Direito
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Privado, Data de Publicação: 02/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
EFEITO  IMEDIATO.  DESISTÊNCIA  EM  RAZÃO  DE
ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. 1. O
reconhecimento  da  procedência  do  pedido  é
irretratável  e  produz  efeitos  imediatos.  Posterior
arrependimento  da  parte  em  razão  de  acordo  não
aperfeiçoado  não  torna  ineficaz  o  reconhecimento
que  livremente  manifestou.  2. Os  embargos  de
declaração não são meio adequado para aferir a validade
de acordo não homologado nas instâncias ordinárias. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl
no REsp: 1317749 SP 2012/0059370-0, Relator: Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de  Julgamento:
04/09/2014,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 11/09/2014)

Pelas  razões  acima  expostas,  PROVEJO  o  recurso  para

determinar o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo

descumprimento do acordo de fls. 50/51 pactuado entre as partes.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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