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INTRODUÇÃO 

 

1. A doutrina e, mais tarde, o Direito têm-se dedicado, de há muito, à interpretação 

dos textos legais. Desde que se constatou que a lei, ainda que muito clara, pode comportar 

diversos entendimentos, sobretudo porque ela integra um complexo sistema jurídico, que 

deve ser coerente e harmônico e que precisa proteger valores que se alteram ao longo do 

tempo, vários estudos têm sido apresentados para orientar os interessados e, especialmente, 

o juiz na compreensão e na aplicação da norma jurídica. O próprio legislador, em sistemas 

que se ocupam com definir a atuação do julgador e, em alguns casos, com limitá-la, no 

suposto desígnio de garantir previsibilidade aos jurisdicionados, tem-se dedicado ao tema 

e, assim, tem traçado algumas regras interpretativas das leis. Vários estudos, igualmente, 

desde há muito, têm surgido no âmbito da interpretação do negócio jurídico, na senda do 

que o legislador se sentiu compelido a regular o tema, a fim de nortear o intérprete na 

definição de conteúdos negociais. Entretanto, pouco se tem escrito e, praticamente, norma 

não há sobre interpretação da sentença, conquanto a preocupação com a compreensão dos 

provimentos judiciais seja atividade frequente, na lida dos que atuam em juízo, mas 

também no cotidiano dos cidadãos: as partes e advogados precisam saber o que resta 

decidido e como a lide terá sido resolvida, seja para avaliar a oportunidade de recorrer, seja 

para dar cumprimento ao comando sentencial; os órgãos de segundo grau necessitam 

compreender a solução dada numa demanda, a fim de poder julgar os recursos que lhe são 

endereçados; os jurisdicionados sentem necessidade de entender como os Tribunais têm 

interpretado as leis, com a finalidade de organizar suas vidas; o significado e alcance do 

precedente judicial devem ser bem apreendidos, para se avaliar se o resultado nele obtido 

haverá de repetir-se no novo caso ou se as peculiaridades deste recomendam outra solução. 

A interpretação da sentença, como se vê, está no cotidiano de quem atua em juízo, assim 

como é importante para orientar a vida dos cidadãos em geral.  

Apesar de essa interpretação da sentença ser tema recorrente na vida dos que 

militam nos foros e malgrado a ser ele ponto de interesse para muitos, a doutrina a ele não 

se tem dedicado, como seria de se esperar. Alguém já falou em temor reverencial a inibir 

estudos sobre a matéria1. A consideração havida para com a figura do juiz e um certo 

                                                
1Enzo Capaccioli, comentando acórdão sobre interpretação de sentença no sistema italiano, fala em “una 

sorta di timor reverenziale per la sentenza” (CAPACCIOLI, Enzo. In tema di interpretazione della 
sentenza. Il Foro Padano, Milano, n. 6, p. 4, jun. 1952). 
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sentimento de que, com sua sapiência, ele fala com precisão e de modo a não deixar 

dúvidas terão contribuído para essa falta de pesquisas sobre interpretação de sentença. 

Mas, aos poucos tem-se constatado que, apesar do respeito e da reverência devidos a quem, 

em nome do Estado, é incumbido de pacificar conflitos e de fazer justiça; apesar do 

reconhecimento do elevado saber de quem pôs à prova seu vasto conhecimento para 

ingressar em carreira de acesso difícil; inúmeras decisões deixam margem a interpretações 

diferentes, muita vez não porque tenham sido mal redigidas, mas porque certo sentido não 

terá sido pensado antes, conquanto se mostre possível nas circunstâncias, e será então 

preciso definir qual deve prevalecer. Outras vezes, o sentido ambíguo ou a falta de precisão 

terminológica podem exigir definição do conteúdo decisório. Por outro lado, em inúmeros 

casos é necessário bem delimitar o alcance de certo precedente, para avaliar o que 

substancialmente terá sido decidido. Diante desse novo quadro, o tema tem começado a 

frequentar a preocupação de alguns. No Brasil, no entanto, quase nada se tem escrito sobre 

a matéria. Daí a necessidade de se tratar dela de forma sistemática, até para sugerir 

caminhos seguros para os vários problemas que surgem nessa atividade interpretativa, a 

fim de propiciar a superação de dificuldades cotidianas.  

Com este propósito é, pois, apresentado este estudo, que se preocupa em mostrar, em 

matéria de interpretação da sentença, soluções possíveis, baseadas em premissas racionais.  

2. A expressão interpretação da sentença, conquanto restritiva, pretende abarcar a 

compreensão de todo pronunciamento judicial, seja ele de primeiro grau ou de grau 

superior, esteja ele ainda sujeito a modificação, ou tenha-se tornado definitivo. A adoção 

da expressão justifica-se por ser corrente e, por outro lado, porque a sentença que julga a 

lide para pacificar conflitos é que provoca maior interesse interpretativo. As decisões 

interlocutórias ficam por ela superadas, sendo certo que, embora o Código de Processo 

Civil de 1973 defina a sentença como o pronunciamento do juiz de primeiro grau (art. 162, § 

1o), reservando o termo acórdão para as decisões colegiadas dos Tribunais (art. 163)2, ele 

próprio, assim como a doutrina, quando se referem a sentença, não raro estão a pensar em ato 

não só dos juízes de primeira instância, como também em decisões dos Tribunais. O art. 483 

do Código de Processo Civil, por exemplo, trata da homologação de sentença proferida por 

                                                
2O Projeto de CPC, na versão aprovada pela Câmara de Deputados em março de 2014, segue a mesma trilha 

(arts. 203 e 204). 
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Tribunal estrangeiro, e o art. 485 e seguintes do mesmo Código regulam a ação rescisória de 

sentença, que, não há dúvida, abarcam também a desconstituição de acórdão3.  

Justifica-se, como se vê, o emprego da expressão interpretação da sentença 

para designar situações que não se limitam, com exclusividade, a esse tipo de 

pronunciamento judicial.  

3. Fala-se aqui em interpretação como sinônimo de hermenêutica. Há, contudo, 

doutrinadores que distinguem os dois vocábulos. Os que fazem essa distinção, falam em 

hermenêutica como o conjunto de estudos sistemáticos destinados, de um modo geral, à 

compreensão de textos. A hermenêutica, assim, resumir-se-ía à parte teórica relacionada 

com a interpretação. Celso Bastos afirma que é a primeira que fornece subsídios e regras 

para a interpretação, como atividade prática4. Referindo-se ao Direito, Carlos Maximiliano 

afirma que “A Hermenêutica Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos 

processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito”5. 

Hermenêutica, assim, como afirma Miguel Reale, aparece numa acepção preferencialmente 

teórica6. Já interpretação seria a aplicação prática desses estudos sistematizados. Limongi 

França, assentado no referido Carlos Maximiliano, afirma que “a interpretação consiste em 

aplicar as regras, que a hermenêutica perquire e ordena ...”7. 

A palavra hermenêutica, proveniente do grego (hermeneuô = eu explico8), significa 

a arte da interpretação; é a técnica, assentada em diretrizes teóricas, de descobrir o sentido 

                                                
3O Projeto de CPC, na mesma versão, evita falar em ação rescisória de sentença e agora regula a rescisão da 

decisão de mérito. Confira-se: 
Art. 978. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
I – se verificar … 

4BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Ed., 2014, n. 2, p. 23. Esse autor critica a afirmação de Miguel Reale de que a distinção entre 
hermenêutica e interpretação representa “escolasticismo abstrato”, sem utilidade prática. Bastos afirma que 
a primeira envolve “... regras sobre regras jurídicas, de seu alcance, sua validade, investigando sua origem, 
seu desenvolvimento etc. Ademais, embora essas regras, que mais propriamente poder-se-iam designar por 
enunciados, para evitar a confusão com as regras jurídicas, preordenem-se a uma atividade ulterior de 
aplicação, o fato é que eles podem existir autonomamente em relação ao uso que depois se vai deles fazer.” 
(Id. Ibid., p. 23). 

5MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 9. ed. 2. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1984, 
n. 1, p. 1. 

6REALE, Miguel. Hermenêutica jurídica (Filosofia e teoria geral do direito). In: FRANÇA, Rubens Limongi 
(Coord.). Enciclopédia Saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 41, n. 3, p. 160. 

7FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica e interpretação do direito positivo. In: FRANÇA, R. Limongi 
(Coord.). Encilopédia Saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 41, n. 1, p. 146.  

8Cf. LARROUSSE, Pièrre. Dictionnaire universel du XIXe siècle. Paris: Admin. du Grand Diction. Univers, 
1873. t. 9, p. 228. O Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa de A.Geraldo da Cunha, 
a propósito do vocábulo hermeneuta, registra que provém do Grego, de hermeneutes, por sua vez derivado de 
hermeneúein, que significa interpretar (CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico Nova Fronteira 
da língua portuguesa. 2. ed. rev. e acres. de suplemento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 408). 
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exato de um texto. Introduzida no Português por influência do francês (herméneutique), o 

termo tem sido mais usado para se referir à interpretação filosófica e teleológica. Já 

interpretação, vocábulo que provém diretamente do latim (interpretatio, -onis, 

interpretationem), é palavra usada mais com o sentido de atividade prática pela qual se 

procura descobrir o sentido, o significado, o alcance, de algo, especialmente de um texto9. 

É, “Em geral, possibilidade de referência de um signo ao que ela designa, ou também a 

operação através da qual um sujeito (intérprete) estabelece a referência de um signo ao seu 

objeto (designado)”10. 

A interpretação é uma atividade intelectual que, assentada em critérios racionais, 

externa o sentido do objeto interpretado. A interpretação traduz, por outras palavras, o 

significado do que é objeto da avaliação feita pelo intérprete. Mas a interpretação pode 

também ser considerada como o resultado dessa atividade, quando se constata qual é o 

sentido atribuído àquilo que terá sido objeto da investigação11.  

4. Como sinaliza Garagalza, a palavra hermenêutica, se não etimologicamente, 

simbolicamente está ligada a Hermes12, “el diós griego del linguaje y de la comunicación 

entre contrarios”13, o mediador, o mensageiro dos deuses do Olimpo, aquele que traduzia a 

vontade destes para uma linguagem acessível aos homens. Hermes era encarregado de 

traduzir em linguagem inteligível aquilo que os deuses diziam de forma inacessível14.  

A figura do interpres surgiu para traduzir o preço entre mercadores que não 

falavam a mesma língua15. Reportando-se a Ihering, a Enciclopédia Jurídica Omeba 

registra que esse personagem era o conciliador, o negociador que atuava na Roma antiga16.  

                                                
9O Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, com efeito, não inclui o termo herméneutique, e definindo 

interprétation, registra: “1. Opération qui consiste à discerner le véritable sens d’un texte obscur; désigne 
aussi bien les éclaircissements donnés para l’auteur même de l’acte (...), que le travail d’un interprète 
étranger à l’acte (...). 2. Désigne par ext. la méthode qui inspire la recherche (...). 3. Se dit aussi du résultat 
de la recherche (CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique. 4. ed. Paris: Presses Universitaires de France 
(PUF), 2003, vocábulo interprétation, p. 488). 

10ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. de Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
no verbete interpretação, p. 579. 

11Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional, cit., n. 1, p. 26. 
12Hermes é o nome grego que em Roma se chamava Mercúrio, uma das doze divindades do Olimpo, que logo 

revelou extraordinária inteligência (CASTRO, Consuelo. Dicionário de mitologia grecorromana. 2. ed. São 
Paulo: Abril Cultural, 1976. p. 88 e 120). 

13GARAGALZA, Luís. Introducción a la hermenéutica contemporánea. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2002. p. 26. 

14GARAGALZA, Luís. Introducción a la hermenéutica contemporánea, cit., p. 5. 
15KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado. Porto Alegre: Livr. do Advogado 

Ed., 2013. p. 59 e nota 177. 
16ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba. Buenos Aires: Bibliografica Omeba, Edictores-Libreros, [s.d.]. t. 13, p. 859. 
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5. Conforme anota Santangeli, a interpretação, assim como a aplicação do Direito17, 

não são operações meramente mecânicas. Os valores sociais do momento, tanto quanto a 

ideologia presente no ato interpretativo, influem em ambos esses processos18. De fato, não há 

como desconsiderar esses elementos que atuam quando se interpreta, o que se dá também em 

matéria jurídica, da mesma forma que eles influem na aplicação da regra interpretada.  

Entretanto, para que a interpretação não se torne ato sem rumo, sem previsibilidade, 

dependente de sentimento pessoal do intérprete, é preciso que os valores a serem 

considerados na interpretação sejam os da sociedade naquele momento e que a ideologia a 

ser preservada seja a do sistema de então.  

6. A interpretação é a ação, cujo resultado é o entendimento. E, para entender, o 

intérprete precisa da linguagem, da qual se serve para percorrer o caminho inverso de 

quem emitiu um enunciado, a fim de apreender-lhe a significação, tenha o pensamento se 

manifestado por forma escrita ou verbal. Trata-se de uma operação intelectual19, que parte 

de um objeto constituído por formas representativas utilizadas por um sujeito e que 

chegam ao espírito de quem se dispõe a entender, no momento presente, aquilo que foi dito 

ou escrito. Nessa transposição entre subjetividades diferentes, a interpretação deve ser fiel 

ao valor expressivo, apenas possível mediante a maior isenção possível do intérprete20. 

O conteúdo expressivo de um discurso não tem sentido sem a atividade 

interpretativa de quem ouve ou lê o que tiver sido enunciado21. O intérprete, neste sentido, 

                                                
17Há doutrinadores que distinguem interpretação de aplicação do Direito, ao passo que outros, como Eros 

Grau, afirmam que interpretar e aplicar são operações que não se separam, pois, em suas palavras, 
invocando Gadamer, “A interpretação do direito consiste em concretar a lei em cada caso, isto é, na sua 
aplicação” (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e 
os princípios). 6. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2013, n. 36, p. 47). 

18A propósito, escreve Santangeli: “Non pare che il problema dei valori che stanno alla base della scelta tra i 
differenti metodi interpretativi, sia stato sufficientemente inteso dalla dottrina contemporanea. Ma è una solida 
base di partenza, acquisire la piena consapevolezza che l’interpretazione e l’applicazione non sono attualmente 
operazioni puramente meccaniche, ma richiedono (sempre o solo talvolta, questo è ancora controverso e sarà 
oggetto di sucessiva riflexione) un rapporto imprescindibile con l’universo dei valori e delle ideologie” 
(SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile. Milano: Giuffrè, 1996, n. 11, p. 49). 

19A.Kaufmann afirma que “... palavra e pensamento, palavra e significado não se podem separar. O 
significado não é algo pensado adicionalmente à palavra, mas sim algo na própria palavra, e que, portanto, 
também se pode construir na linguagem” (KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António 
Ulisses Cortês. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, n. IV, p. 176). 

20BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. Trad. Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. p. XXXIV-XLI. 

21Não se pode levar ao extremo a afirmação, a ponto de se pensar que se interpreta tudo. Martin Stone critica 
esse exagero lembrando que, quando, ao sinal positivo da cabeça de um comensal o garçom retira seu prato, 
não se haverá de anotar que este interpretou corretamente o que quisera dizer o conviva saciado. E conclui 
ele então: “... embora a necessidade de interpretação não possa ser sensatamente negada, não precisa ser 
continuamente reafirmada ...” (STONE, Martins. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. 
In: MARMOR, Andrei (Org.). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Trad. de Luís Carlos 
Borges, rev. de Silvana Vieira e rev.téc. de Gildo Sá Leitão Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 57). 



15 
 

constroi o significado que tem a manifestação do pensamento. Mas, claro, não parte ele do 

nada: parte dos vocábulos usados por quem se expressa, os quais, podendo ter diversos 

sentidos, têm um sentido mínimo e, diante da linguagem empregada dentro de certo 

contexto, terá alguma significação que pode ser determinada. Assim, tendo o intérprete 

balisas para interpretar, sua compreensão poderá ser posta a prova.  

7. A atividade interpretativa mostra-se necessária sempre que se apresentar 

elemento de estranhamento entre o que ficou dito ou escrito e a compreensão de quem se 

deparar com aquele objeto. Como anota Schleiermacher, tal atividade surge no cotidiano de 

todos, como surge diante de qualquer manifestação do pensamento mais extensa e mais 

complexa, demandando ela, contudo, regras que são constantes22. E, se as regras e princípios 

interpretativos são os mesmos para se apreender o significado do que é dito ou escrito, 

¿haveria razão para um estudo dedicar-se especificamente à interpretação da sentença? 

A resposta é positiva, e a razão está em que, diferentemente do que se faz quando se 

interpreta ato do cotidiano ou um texto qualquer, extenso e elaborado, diversamente de 

quando se interpreta uma lei ou um negócio jurídico, a interpretação da sentença revela-se 

necessária para propósitos distintos: ela é especialmente interpretada para ser cumprida ou 

para servir de parâmetro para outro julgamento. Assim, se regras comuns para qualquer 

tipo de interpretação são a ela extensíveis – e, neste tanto, devem ser utilizadas, 

justificando o seu exame –, a finalidade por que se interpreta um provimento judicial, por 

outro lado, é distinta de qualquer outra interpretação, de modo que, neste aspecto, 

justificam-se regras particulares, que merecem desenvolvimento.  

É verdade que a sentença pode ser interpretada com vários outros propósitos: para 

avaliar a oportunidade de ser submetida a recurso, para verificar se fez justiça, ou não, para 

controlar sua correção verbal, a filosofia que a ela subjaz etc. Nestes casos, as regras 

interpretativas a ela aplicáveis não diferem das que se aplicam a qualquer escrito. Quando, 

entretanto, é examinada com a finalidade de se lhe dar cumprimento ou para servir como 

precedente, elementos específicos aparecem para consideração do intérprete, a recomendar 

estudo diferenciado. O exame da função da sentença, a razão por que ela deve ser proferida 

num processo, revelam essa especificidade, que justificam aprofundamento especial.  

8. O presente estudo dedica-se à interpretação da sentença. O exame desse ato 

judicial sob os vários aspectos adiante desenvolvidos, assim como o de temas com ele 
                                                
22SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. Trad. e apresentação 

de Celso Reni Braida. Petrópolis/RJ: Vozes, 1999. p. 33-34. 
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relacionados, como seus requisitos estruturais e intelectivos, os seus limites subjetivos e 

objetivos, os princípios a ele aplicáveis, visam a apresentar substrato para a compreensão 

de tal provimento judicial. Ao se cuidar dos requisitos que a sentença deve observar, para o 

que se procura precisar cada um desses elementos; quando se fala em existência e validade 

da sentença e em seus contrários; a finalidade é assentar as bases para sua interpretação. 

Examinar-se-á então em qual elemento da sentença se contém o sentido preceptivo do 

julgamento realizado, mas, adiante, procura-se mostrar em que medida os demais 

componentes dela podem contribuir para definição da solução ditada com força 

obrigatória. Da mesma forma, quando se debatem os defeitos que a sentença pode ter e se, 

malgrado eles, ela subsiste e, subsistindo, como deve prevalecer, o intento é definir em que 

medida cabe seu aproveitamento, caso em que sua interpretação delimitará seu alcance.  

O tema é vasto. Entretanto, considerando inexistir monografia nacional específica 

sobre ele, optou-se por abordá-lo de modo amplo, tentando abarcar alargados aspectos da 

interpretação da sentença, em lugar de esmiuçar detalhes de pontos particulares.  

9. O metodologia desenvolvida ao longo desta investigação preocupa-se com 

apresentar elementos lógicos que permitam interpretar a sentença para apreender-lhe o 

sentido adequado para o caso. Por interpretação adequada deve-se entender a que melhor 

se ajuste ao caso julgado, isto é, a que, diante da realidade fática do processo, de elementos 

envolvendo o litígio e do Direito aplicável, apresenta-se como a mais apropriada para a 

situação examinada. O estudo pretende, enfim, conferir elementos de apoio para a fixação 

da interpretação que se mostre mais abrangente e fiel ao sistema jurídico nacional.  

Essa preocupação pragmática aqui presente é o que se pode classificar como tema 

da zetética23, isto é, metodologia investigativa voltada à solução de problemas teóricos.  

10. O presente trabalho está dividido em cinco partes distintas. O primeiro capítulo 

dedica-se à interpretação em geral, quando se faz menção à preocupação do homem em 

conhecer os atos da natureza (I.1), faz alguma referência aos estudos do comportamento 

humano não consciente (I.2) e conclui com alguma consideração às disciplinas que 

examinam o inconsciente humano (I.3). 

                                                
23Segundo L.Fernando Coelho, “A palavra zetética é de origem grega (zetein, pesquisar, opinar) e é 

empregada na epistemologia geral para definir a teoria que se vale da pesquisa, procedendo pelo 
questionamento do problema, sem aceitar a resposta e a solução prontas como ponto de partida do 
conhecimento científico; a pesquisa zetética, destarte, problematiza as soluções propostas, considerando-as 
somente hipóteses, mas cujos pressupostos são indagados sem quaisquer limitações de ordem metodológica 
ou dogmática” (COELHO, L. Fernando. Lógica jurídica e interpretação das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981. p. 53). 
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O segundo capítulo trata da interpretação dos atos humanos de comunicação, 

oportunidade em que são enfrentadas as formas de expressão, a linguagem escrita e verbal. 

Nesse capítulo faz-se referência aos gestos, que atuam na manifestação verbal do 

pensamento (II.1), aos signos, que fazem parte da comunicação (II.2), e às artes, que 

transmitem pensamentos, ideias e visões de mundo (II.3). Num segundo momento passa-se 

ao exame da palavra, primeiro da expressa oralmente (II.4.1) e depois da manifestada por 

escrito (II.4.2), que são as formas mais comuns de expressão. Pela palavra, sobretudo 

escrita, apreende-se o sentido das manifestações jurídicas em geral, razão por quê parece 

oportuno aprofundar o exame de temas relacionados com a gramática e com a semântica, 

além de outros assuntos a estes relacionados.  

Depois de se haver considerado como o homem se comunica, o capítulo seguinte, o 

terceiro, dedica-se à interpretação jurídica (III). Aqui o enfoque será para as teorias sobre 

interpretação da lei (III.1) e interpretação do negócio jurídico (III.2), que serão pontos de 

apoio para posterior estruturação da interpretação da sentença. Antes, porém, faz-se 

alguma referência à interpretação que se verifica no processo judicial (III.3), que é etapa 

anterior à interpretação da sentença.  

O quarto capítulo cuida especificamente da interpretação da sentença. Para preparar 

tal estudo e para lhe dar substrato, começa-se avaliando os provimentos judiciais em geral 

e a sentença em particular (IV.1), que serão objeto de interpretação com distintas 

finalidades (IV.1.1). Em seguida, passa-se ao exame dos elementos estruturais da sentença 

(IV.1.2), seus defeitos (IV.1.3) e seus limites (IV.1.4), temas que têm repercussão na 

atividade hermenêutica. Enfim, dá-se destaque para a natureza jurídica e função da sentença 

(IV.1.5) e para alguns princípios que a ela se aplicam em matéria de interpretação (IV.1.6). 

Após, o texto passa a se preocupar diretamente com a interpretação da sentença, 

que, no entanto, tem diferentes resultados quando essa interpretação tiver por objeto 

sentença ainda sujeita a recurso (IV.2) ou quando a sentença já houver transitado em 

julgado (IV.3). A distinção parece necessária, porque, embora a atividade interpretativa 

seja a mesma quanto à pesquisa do sentido do discurso, o objetivo, em cada caso, é distinto 

e, por isto, apresenta consequências diferentes. Quando se interpreta a sentença recorrível, 

a preocupação será com aperfeiçoar sua dicção ou reformar-lhe o resultado. Já, quando se 

interpreta sentença transitada em julgada, várias finalidades podem despontar, sendo certo 

que, se a finalidade for precisar-lhe o conteúdo para ela ser cumprida, caso será de se 
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aproveitar ao máximo o que tiver sido decidido, sentido a ser apreendido por meio da 

interpretação. 

A interpretação da sentença transitada em julgada é desenvolvida a partir de uma 

parte introdutória (IV.3.1), para em seguida serem examinados os diversos métodos 

interpretativos da sentença (IV.3.2). 

Depois, passa-se ao exame de particularidades na interpretação do acórdão (IV.4) e 

faz-se a alguma consideração sobre interpretação do precedente judicial (IV.5). O capítulo 

termina com uma avaliação dos instrumentos para se obter em juízo a interpretação de 

provimento judicial (IV.6). 

A última parte (Capítulo quinto) é dedicada ao exame de acórdãos em que a 

interpretação da sentença terá sido de algum modo considerada, a fim de testar os critérios 

apresentados em teoria.  

A final, apresentam-se conclusões sobre o material discutido.  

11. O texto que se segue tem por base o Código de Processo Civil de 1973 em 

vigor, aprovado pela Lei n. 5.869, de 11/janeiro/1973, com as modificações posteriormente 

nele introduzidas. No entanto, vive-se momento de transição no País. Além das muitas 

alterações ocorridas no texto originário e de outras tantas em discussão no Congresso 

Nacional, existe a possibilidade de substituição desse Código vigente, se vier a ser 

aprovado o Projeto de Código de Processo Civil, atualmente em debates no Senado 

Federal. O Código de Processo Civil de 1973, inspirado no Codice di Procedura Civile 

italiano de 1940, ainda em vigor (embora com modificações24), parece com seus dias 

contados. Razões políticas, mais do que conveniência jurídica, acenam para essa 

substituição, que parece irreversível.  

Para facilitar a consulta, em diversas oportunidades em que o texto se reporta a 

artigos do vigente Código de Processo Civil, transcreve a redação vigente e, quando caso, 

trata de compará-la com seu correspondente no referido Projeto. Muitas versões este já 

teve, desde a do Anteprojeto apresentado por Comissão de Juristas ao Senado Federal25, 

que, com base neste, redigiu o Projeto de Lei n. 166, de 2010, encaminhado à Câmara de 

                                                
24A aprovação do CPC italiano deu-se pelo Decreto régio n. 1443, de 28/outubro/1940, para entrar em vigor 

em 21/abril/1942. 
25A Comissão de Juristas, instituída pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, foi 

constituída pelo Min., agora do STF, Luís Fux, seu presidente, e pelos seguintes membros: Teresa Arruda 
Alvim Wambier, relatora geral, e Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, 
Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, 
José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro.  
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Deputados depois de alguma discussão. A Câmara baixa, depois de muitas versões, em 25 

de março de 2014, aprovou a redação final26, que retornou ao Senado, onde o Projeto 

voltou a ser debatido. Esta última versão é que é considerada neste trabalho.  

 

  

                                                
26A redação final na Câmara de Deputados, que teve como relator geral o Deputado Federal Paulo Teixeira, 

englobou o PL 6.025, de 2005, o PL 8.046, de 2010, do Senado, e outros PL que visavam alterar o CPC. O 
texto aprovado foi publicado em Migalhas, podendo ser consultado no seguinte endereço: CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. Projeto de Lei no 6.025, de 2005. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/3/art20140326-01.pdf>. 



20 
 

I. INTERPRETAÇÃO EM GERAL 

 

I.1. Interpretação dos atos da natureza 

12. O homem vive num mundo natural e, por mais que ele tenha modificado seu 

habitat, continua a sofrer influências da natureza: ela é que lhe garante os alimentos, a 

água de que precisa e o ar que respira e, assim, dela depende ele para sobreviver. O tempo 

e a temperatura, ainda que a pessoa não se dê conta disso, influem em seu dia a dia, pois 

necessita ela de se proteger contra as intempéries. Quem é prudente quer programar seu 

cotidiano, como viagem, de negócio ou de lazer, a distribuição de seu tempo etc., e quem 

trabalha na agricultura precisa saber o melhor tempo de plantar e de colher.  

Depois de constatar essa dependência e que alguns fenômenos naturais podiam ser 

previstos, para viver sem sobressaltos, o homem passou a observar a natureza e, assim, tem 

procurado entendê-la. Surge, destarte, a figura do astrônomo, que se dedica ao estudo do 

universo sideral, a fim de compreender os movimentos dos corpos celestes e antever 

fenômenos, como um eclipse; surge o estudioso da atividade vulcânica, dos terremotos e 

dos maremotos; nasce a atividade do meteorologista, que analisa os fenômenos 

atmosféricos, que aprimora métodos para prever o tempo e a temperatura; o astrólogo, que 

procura decifrar a influência dos astros sobre o comportamento humano.  

Todos esses expertos, de alguma forma, dedicam-se à interpretação da natureza. 

Betti afirma que constitui equívoco chamar de “interpretação” a explicação que se dá aos 

fenômenos naturais, o que, apropriadamente, deveria designar-se de “diagnóstico 

causal”27-28. Entretanto, dependendo do significado emprestado ao verbo interpretar, essa 

atividade poderá ser qualificada como interpretativa. Se interpretar for sinônimo de 

compreender, descobrir o sentido, aquele diagnóstico causal não será outra coisa senão o 

resultado de um processo interpretativo. Claro que essa atividade de compreensão dos 

fenômenos naturais não se realiza da mesma forma que se faz quando se intenta 

compreender um texto, mas, em ambos os casos, procura-se entender uma realidade e 

revelar seu significado. Assim, nos dois casos se interpreta.  

                                                
27Betti, Aula Inaugural que se antepõe à Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. XLII. 
28Na mesma linha de pensamento, Celso Bastos afirma: “Não se pode falar, por absoluta contradição 

terminológica, em interpretação da natureza. Saindo das ciências do espírito, cai-se no mecanicismo, onde 
os fenômenos apenas são constatados e descritos” (Hermenêutica e interpretação constitucional, cit., n. 
1.1., p. 16). 
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I.2. Interpretação do comportamento humano não consciente 

13. Uma das definições mais antigas e conhecidas de homem é a que o qualifica 

como animal racional29. Conquanto dotado de inteligência, que lhe permite distinguir o 

bem do mal, o justo do injusto, o homem tem natureza animal, cujos instintos, 

compreendidos pela ciência, a Moral e as Religiões ensinam a moldar. Justamente por ser 

racional, o homem aprende a dominar alguns instintos que se mostram inapropriados para 

sua convivência social. E, à medida que a humanidade mais se preocupa com essa 

convivência, que deve ser harmônica, mais se estabelecem limites para instintos que não 

sejam vitais.  

Diante de tal natureza animal, a antropologia procura entender o homem em sua 

origem, evolução e desenvolvimento.  

Como se verifica, aqui também existe uma atividade interpretativa, cujos métodos, 

evidentemente, devem ser específicos, diferentes dos que se ocupam com a interpretação 

de textos.  

 

I.3. Interpretação do inconsciente humano 

14. Procurando compreender o comportamento humano, alguns profissionais se 

dedicam ao estudo do inconsciente humano. É o caso do psicólogo, que se dedica ao 

estudo da mente; do psicanalista, que se dedica à interpretação do conteúdo inconsciente 

das palavras, das ações, dos sonhos etc. 

Não se pode deixar de ver nestas atividades uma preocupação interpretativa, que, 

também como nas situações anteriores, segue métodos específicos, diferentes dos que se 

aplicam à interpretação das declarações humanas. Existe, pois, atividade interpretativa em 

diversos ramos do saber, cujos princípios e regras devem nortear-se pelas finalidades 

particulares que em cada setor tenham sido eleitas como metas a serem atingidas.  

 

  

                                                
29Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, cit., p. 515. 
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II. INTERPRETAÇÃO DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO 

 

15. Para o que tem maior relevância neste estudo, cabe ter em conta o ato de 

comunicação, a forma de expressão consciente da pessoa humana. Esse ato comunicativo, 

e mais especificamente, a expressão contida nos provimentos judiciais, é que será objeto da 

presente investigação. É certo, entrementes, que a pessoa pode manifestar-se de diversas 

maneiras. A fala e a escrita não são os únicos sistemas de comunicação30, ainda que sejam 

os mais significativos. 

 

II.1. Gestos 

16. Pode o sujeito expressar-se por meio da mímica, que constitui a maneira de 

alguém se comunicar por gestos e pela expressão corporal. 

A pantomina foi uma forma de arte na Roma antiga, que consistia na representação 

dramática por meio de um dançarino, acompanhado de um coro narrativo. É ela uma forma 

de representação teatral, pela qual se narra uma história preponderantemente por gestos.  

A mímica pode ser a forma de comunicação de mudos, mas é também a maneira de 

conversação entre pessoas que se achem em lugar em que a palavra não pode ser usada 

(como entre pessoas distantes, cujo som não é distinguível; como entre mergulhadores 

dentro da água etc.). A mímica é ainda um complemento gestual da expressão verbal, que 

eventualmente auxilia na compreensão do seu significado. Aliás, não só os gestos 

completam o sentido de uma manifestação verbal: também a entonação da voz do falante, 

sua fisionomia, as expressões faciais e movimentos corporais têm essa função31. Camilo 

Castelo Branco observou que “O que se diz com a língua é só metade do que se diz com os 

olhos”32. Numa conversa informal, como numa peça monológica, essa forma de expressão 

complexa é muito perceptível, onde a fala é apenas um dos elementos da comunicação.  

A interpretação dos gestos e dessas outras formas de expressão terá maior ou menor 

importância na medida em que uns e outras, com exclusividade ou apenas como 

                                                
30ARAÚJO, Clarice Von Oertzen de. Semiótica do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2005, n. 2.4, p. 56. 
31Esses fatores todos são elementos não linguíscos que não se fundem em unidades discretas, cuja 

interpretação apresenta dificuldade, porque, como diz Ricoeur, “...seus códigos são mais instáveis e a sua 
mensagem mais fácil de ocultar ou falsear” (RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o 
excesso de significação. Trad. de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2013. p.32). 

32MATOS, Miguel (Org.). Migalhas de Camilo Castelo Branco. Ribeirão Preto/SP: Ed. Migalhas, 2012, n. 909. 
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complemento da fala, revelam um pensamento. Como este estudo dará maior ênfase à 

compreensão da palavra e, especialmente, em sua forma escrita, a mímica é aqui referida 

apenas por se constituir em uma das possíveis formas de expressão. 

 

II.2. Signos 

17. Os sinais, ou signos, fazem parte da comunicação. Os sinais de trânsito, assim 

como os sinais marítimos, contêm significação específica, da mesma forma como diversos 

outros sinais representam as mais diversas informações: quem se depara com uma caveira 

posta sobre ossos em “x” entende logo que o local representa perigo de morte; quem vê 

uma cruz vermelha diante de um prédio qualquer recebe a informação de que está diante de 

um hospital etc.  

Esse são sinais visíveis, que expressam algo e que têm as mais diversas utilidades. 

Além deles, a interferir na interpretação, há ainda os sinais linguísticos, que serão 

mencionados adiante (n. 38) 

 

II.3. As artes como forma de expressão 

18. O homem também se expressa por meio das artes. Revela ele seus sentimentos 

no teatro, na poesia, na pintura, na música e em tantas outras formas artísticas de 

expressão.  

O autor da obra artística age com o propósito de transmitir alguma ideia, algum 

acontecimento, algum sentimento, que podem ou não ser captados por quem aprecia a 

produção intelectual. Quem observa um quadro ou lê um poema ou um livro pode fazer 

isto com as mais diferentes preocupações. Por isto a forma de observar a obra poderá 

variar. Quem olha um quadro por puro deleite, talvez não observe a técnica nele 

empregada, que certamente será considerada por um crítico de arte. Quem lê um romance 

ou uma poesia pode não ter a preocupação que tem o estudante que deverá fazer uma 

análise literária para se submeter a algum tipo de exame.  

Por outro lado, a interpretação que um artista faz de alguns tipos de artes pode 

variar enormemente, dependendo de diversos elementos que venham a interferir no 

processo interpretativo. É possível distinguir a interpretação de uma canção não só pela 

voz do cantor, mas também pela forma como ele a interpreta, ao lhe dar andamento 
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peculiar, intensidade especial e coloração diferenciada, o que torna a peça às vezes muito 

diferente da apresentada por outros intérpretes. O mesmo se dá com a interpretação feita 

por um músico, a realizada por uma orquestra, cuja variedade pode encontrar matizes os 

mais diferentes, permitindo que uma mesma obra seja apresentada de maneira tão peculiar, 

a ponto de algumas versões receberem a aprovação geral ou a reprovação majoritária, 

conforme provoquem sentimentos positivos ou negativos generalizados33.  

Claro que haverá regras especiais para a interpretação artística, no teatro, na música 

e nas mais diferentes formas de manifestação das artes. A preocupação do intérprete, 

nesses casos, poderá ser muito distinta: inovar, agradar ao ouvinte, provocar algum 

sentimento especial. Vários elementos influem, pois, nesse tipo de interpretação, que não 

vêm ao caso desenvolver. Na interpretação jurídica, da mesma forma, inúmeros fatores 

podem alterar o resultado interpretativo, razão por que é preciso avaliar os diversos 

componentes desse processo, para constatar os que podem atuar nele e os que não devem 

ser admitidos. A finalidade para a qual se interpreta, de todo o modo, determina a seleção 

desses elementos, assim como a opção filosófica influi nessa escolha. 

 

II.4. Palavra 

19. Em grande número de vezes e, sobretudo, tendo em vista o núcleo deste estudo, 

é a palavra que expressa uma ideia, um pensamento. Daí que ela deve ser objeto de detida 

reflexão. Pela palavra, verbal ou escrita, as pessoas comunicam-se, nela devendo fixar-se, 

pois, quem tenha propósito de compreender o que por ela é expresso.  

As pessoas se comunicam pelas mais diversas razões e, em geral, querem ser bem 

compreendidas. Quando alguém se vê diante de um insano que fala sozinho, o transeunte 

não dá atenção ao que ele diz porque sabe que ele não tem propósito de se comunicar. Mas, 

quando encontra alguém que lhe dirige a palavra, o ouvinte dispõe-se a entender o que o 

falante quer exprimir, pois, constatando naquele o propósito de dizer algo, abre-se para a 

                                                
33O canadense Glenn H. Gould (1932-1982) gravou para piano, na década de 1980, as “Variações Goldberg”, 

de Johann Sebastian Bach (1685-1750), interpretação que foi considerada um marco no século XX e que 
serviu de modelo para várias gerações, parecendo insuperável, até que em setembro de 2013 surgiu novo 
intérprete para a mesma obra, o norteamericano Jeremy Denk (1970), que apresenta nova maneira de ver a 
mesma peça.  
Eros Grau, quando afirma que o texto legal sempre admite mais de uma interpretação, cabendo ao juiz, com 
sua prudência, escolher a mais apropriada para o caso, ilustra sua afirmação com a Pastoral da 6a Sinfonia 
de Beethovem, na versão regida por Toscanini com a Orquestra Sinfônica de Milão, e na regida por Karajan, 
com a Orquestra Filarmônica de Berlin, ambas possíveis e autênticas e, no entanto, muito diferentes (Por que 
tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios), cit., p. 63). 
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interlocução. Este encontro pode limitar-se a um simples pedido de informação, seguido de 

algum tipo de resposta (que pode ser no sentido de o interlocutor desconhecer o que o 

outro queria saber), como pode prolongar-se em uma demorada conversa. Num caso, como 

noutro, para haver comunicação entre aqueles falantes, é preciso que, além de entender a 

língua, cada qual tenha compreendido o que o outro disse ou quis dizer. Tal compreensão 

é, pois, o resultado de uma interpretação feita das palavras, que são usadas dentro de um 

contexto. Assim, se alguém, num lugar público qualquer, perguntar a um transeunte as 

horas, o desconhecido logo entende que o outro quer saber a hora do momento. Poderá, 

examinando seu relógio, informar isto verbalmente ou por gesto, como poderá dar qualquer 

tipo de resposta, como até poderá, por qualquer razão, calar-se. Já, quando algumas 

pessoas falam de um concerto que ocorrerá em certa data num tal teatro, e um deles 

perguntar as horas, certamente haver-se-á de entender que ele quer saber o horário da 

apresentação. Quando, no curso dessa conversa, surgir a informação de que um dos 

partícipes terá mais tarde um encontro, dependendo das circunstâncias, quando ele 

perguntar as horas, poder-se-á entender que ele quer saber, não o horário da apresentação, 

mas que horas são no momento, a fim de não se atrasar em seu compromisso. Como se 

nota, a comunicação sem ruídos, isto é, compreensiva dos interlocutores, supõe o 

reconhecimento de circunstâncias comuns aos que participam da conversação, sem o que 

podem surgir dificuldades para o entendimento.  

A comunicação, sob outro aspecto, pode ocorrer por forma escrita, não importa por 

qual suporte (um papel ou tantos outros, até os suportes virtuais de hoje), quando surge a 

necessidade de compreensão do texto. A apreensão do sentido deste supõe uma atividade 

interpretativa, que será mais ou menos complexa conforme o conteúdo do escrito e diante 

das circunstâncias em que o pensamento for fixado e daquelas em que as palavras são 

apreendidas por quem procura entendê-las.  

O contexto em que alguém discursa ou em que algo é escrito indicará, pois, o 

sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma frase, de um gesto, de um silêncio. Mas, 

por diversas razões, algo pode ficar sem compreensão, como muita coisa dita pode ser mal 

interpretada, o que pode dar ensejo às mais diferentes dificuldades e incompreensões.  
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A interpretação, como se vê, está no dia a dia das pessoas que se comunicam, como 

ocorre quando uma pessoa procura entender qualquer escrito, tenha sido este a ela dirigido, 

ou trate-se de algo sem destinatário especial, como um livro34.  

 

II.4.1. Expressão oral 

20. O pensamento pode ser expresso de modo oral, quando alguém se dirige a 

outrem ou a um grupo de pessoas manifestando-se pela linguagem corrente.  

Para haver comunicação entre quem se manifesta e o ouvinte, é preciso que a língua 

seja-lhes comum, ou, pelo menos, que haja um intérprete que conheça a língua de cada 

lado.  

A linguagem pode ter diversas funções. Nas palavras de Kaufmann, 

Semanticamente a linguagem serve para designar objectos e 
representar situações de facto. Do ponto de vista prático a 
linguagem serve para a comunicação entre as pessoas. Noutro tipo 
de análise podemos distinguir: a função de comunicação e 
significação (informação), a função social (constituição da 
comunidade) e a função operativa (a linguagem possibilita que se 
pense e calcule; nesta função se integra ainda a função de fixação 
com o seu significado para a memória)35. 

 

As pessoas servem-se, pois, da língua para se comunicar, e usam da linguagem com 

diversas finalidades. 

21. A compreensão entre interlocutores supõe que os que participam de uma 

conversa tenham conhecimento intuitivo dos termos empregados e conheçam a estrutura da 

língua. Como afirma Maria Helena D. Marques quando analisa certa corrente do estudo da 

semântica, “... a determinação de fenômenos semânticos supõe um falante-ouvinte ideal, 

que tem um conhecimento inconsciente e intuitivo dos fenômenos semântico-linguísticos. 

Essa competência dos falantes da língua deve incluir o conhecimento dos significados de 

morfemas que se estruturam em itens vocabulares, a organização sintática dos itens 

vocabulares em sintagmas e dos sintagmas em sentenças, e as funções ou regras 
                                                
34Mesmo o livro, escrito para número indeterminado de pessoas, é, no entanto, elaborado com vistas a algum 

tipo de público, em consideração do qual o escritor constroi seu texto. Pensando em pessoas que se aprazem 
com a leitura, o autor criará um romance ou uma obra literária de um estilo específico, quando seguirá normas 
apropriadas para o modelo escolhido, sem o que talvez sua obra não atingirá o fim para que programada. O 
público destinatário de uma obra, ainda que indeterminado, pode ser ainda mais restrito, como um livro 
técnico sobre um determinado assunto de interesse para pessoas de uma área muito delimitada.  

35KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito, cit., n. II, p. 165. 
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composicionais que lhes permitem atribuir significados aos sintagmas e sentenças, a partir 

de combinatória dos itens vocabulares, ou entradas lexicais e gramaticais”36. Mas, além 

disto, é preciso que os que se interrelacionam conheçam o significado contextual dos 

termos, que podem ter sentidos múltiplos. Não se pode olvidar que a linguagem humana é 

fenômeno sociocultural e histórico37, por isto que a palavras adquirem novos 

significados38, e às vezes encerram significações múltiplas, que precisam ser entendidas 

diante da situação de fato, objeto da conversação39.  

22. Quando se expressa verbalmente, quem fala usa um código linguístico40, que 

tem sua lógica, em virtude da qual cada um, embora falando a seu modo, serve-se de 

recursos da língua, que são estáveis. Ao se expressar, o falante parte de pressuposições 

conhecidas do ouvinte, socorre-se de imagens que se projetam durante a conversação41 e 

desenvolve seu raciocínio discursivo, o que permite a comunicação.  

23. Numa conversa informal, os interlocutores não se preocupam tanto com a 

precisão, e a compreensão se dá imediatamente. Aquilo que não for claro pode, à instância 

do ouvinte, ser logo esclarecido. Mas, muita vez, o ouvinte entende a manifestação oral de 

modo diverso do pensado por quem fala e passa sua compreensão adiante, o que pode gerar 

malentendidos, que podem provocar os mais impensáveis desencontros.  

                                                
36MARQUES, Maria Helena Duarte. Iniciação à semântica. 7. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, III.2.d., p. 

108-109. 
37MARQUES, Maria Helena Duarte. Iniciação à semântica, cit., p. 139. 
38Ferdinand de Saussure, a propósito, observa que as modificações linguísticas seguem duplo princípio, a um 

só tempo autônomos e interdependentes: de um lado existe a tradição, que leva as pessoas a falarem como a 
língua é em um certo momento (ordem sincrônica), e, de outro, as modificações da fala que, quando 
reiteradas, propagadas e usadas coletivamente, passam a integrar essa mesma língua (ordem diacrônica). 
Depois de observar que algumas ciências devem “...distinguir o sistema de valores considerados em si, 
desses mesmos valores considerados em função do tempo”, conclui: “É ao linguista que tal distinção se 
impõe imperiosamente, pois a língua constitui um sistema de valores puros que nada determina fora do 
estado momentâneo de seus termos. Enquanto, por um de seus lados, um valor tenha raiz nas coisas e em 
suas relações naturais (...), pode-se, até certo ponto, seguir esse valor no tempo, lembrando-se sempre que, 
a cada momento, ele depende de um sistema de valores contemporâneos. Sua ligação com as coisas lhe dá, 
apesar de tudo, uma base natural e, por isso, as apreciações que se lhe aplicam não são jamais 
completamente arbitrárias; sua variabilidade é limitada ...”. (SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de 
linguística geral. Org. por Charles Ballu e Albert Sechehaye. Trad. Antônio Chelini, José Paes e Izidoro 
Blikstein. 34. ed. São Paulo: Cultrix, 2012. p. 122). 

39Depois de realçar que muitas palavras têm sentido ambíguo, não só as homógrafas (isto é, aquelas que se 
escrevem do mesmo modo, mas têm significações diversas, como “manga”, que pode ser parte da 
vestimenta ou uma fruta), Ross destaca que as conexões que podem ser feitas entre os termos é que 
permitem identificar o real significado vocabular. Comenta, então, que essas conexões não são feitas 
apenas com apoio no uso linguístico, mas também em outras ferramentas, como fatos, hipóteses e 
experiências pessoais (ROSS, Alf. Direito e justiça. Trad. e notas de Edson Bini. São Paulo: Edições 
Profissionais, 2000, § 24, p. 144). 

40RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 14. 
41KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 33 e ss. 
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Num manifestação qualquer, quem fala, em geral, procura medir as palavras, a fim 

de ser bem compreendido. A facilidade de quem se expressa em tais condições dará ensejo 

a uma maior compreensão pelos ouvintes, salvo quando o tema desenvolvido apresentar 

dificuldades, situação em que poderão surgir dúvidas, a serem logo ou noutra oportunidade 

esclarecidas. Em todo o caso, a manifestação verbal é um acontecimento temporal e deve 

ser compreendida nesse contexto42. 

24. Todo pronunciamento, formal ou não, pode gerar má compreensão, a exigir 

correção. Esta pode ocorrer em razão de pedido de ouvinte, ou mediante constatação por 

parte de quem fala de que não está sendo bem compreendido. 

Nesses casos, quem se manifesta será também quem completará seu pensamento 

para torná-lo claro. Mas, pode também ocorrer de a manifestação do pensamento ser 

reproduzida por outrem, como o mensageiro, encarregado de passar adiante algum 

comunicado, como um terceiro qualquer que, tendo ouvido alguém falar, transmite depois 

o que ouviu, ou que pensou ter ouvido (fruto da interpretação que terá tido do discurso).  

Em qualquer dessas situações pode ocorrer de não se reproduzir com fidelidade o 

conteúdo do pensamento exposto. Poderá, ou não, haver oportunidade para correção da 

reprodução feita. O mensageiro poderá, eventualmente, vincular a vontade daquele cuja 

palavra tiver sido exteriorizada, se aquele puder ser qualificado como mandatário deste e 

não tiver agido de mafé (art. 653, CCB43). Se não existir outra testemunha da manifestação 

reproduzida, dependendo da credibilidade do testemunho, poderá a versão do fato passar a 

ser considerada como verdadeira.  

A interpretação da manifestação verbal, como se nota, tem relevância para o 

Direito.  

25. Como as palavras voam (verba volant), é possível que a manifestação verbal 

venha a ser registrada em algum suporte duradouro (scripta manent). Pode a palavra ser 

registrada em escrito, como quando alguém presta declaração perante notário, que 

                                                
42A propósito escreve P. Ricoeur: “... As nossas palavras são na sua maioria polissémica; têm mais de um 

significado. Mas a função contextual do discurso é, por assim dizer, filtrar a polissemia das nossas palavras 
e reduzir a pluralidade das interpretações possíveis, a ambiguidade do discurso que resulta da polissemia 
não filtrada das palavras. E a função do diálogo é iniciar esta função de filtragem do contexto. O contextual 
é o diálogo. É neste sentido preciso que o papel contextual do diálogo reduz o campo do mal-entendido a 
propósito do conteúdo proposicional. E consegue, em parte, superar a não comunicabilidade da 
experiência” (Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 31). 

43O dispositivo do vigente Código Civil dispõe:  
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou 
administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. 
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transcreve o que ouviu; como pode ser gravada. Trata-se, no entanto, de manifestação oral, 

que circunstancialmente terá sido registrada em algum suporte.  

Uma vez feito o registro da palavra, passará ela a ser interpretada pelo que esse 

suporte puder exprimir, embora, eventualmente, outros recursos possam vir a ser utilizados 

para aclarar seu sentido contextual. Se a manifestação verbal houver sido gravada, as 

palavras de seu autor é que serão analisadas para serem compreendidas. Se o que tiver sido 

dito houver sido reduzido a termo (como um testamento, público ou particular), o escrito é 

que passará a ser considerado para a compreensão do pensamento exprimido verbalmente; 

conquanto, em dadas circunstâncias, outros elementos possam auxiliar na compreensão do 

que tiver sido registrado, como o testemunho de quem presenciara a fala.  

26. É certo que a escrita, em alguma medida, conserva elementos da expressão oral, 

como os sinais gráficos de exclamação e de interrogação, que substituem a entonação e 

expressões corporais. Mas nem todos os sentimentos transmitidos oralmente podem ser 

representados na escrita44. A linguagem perlocutória – a que pretende exercer sobre o 

ouvinte um efeito, como amedrontar, seduzir, convencer – é a que, como anota Ricoeur, 

tem maior dificuldade de representação escrita, porque depende de elementos não 

linguísticos45.  

Mas, além de a escrita não conseguir reproduzir tudo o que se passa na expressão 

verbal, a estrutura da linguagem escrita é diferente da linguagem falada, como será visto 

logo adiante. Assim é que, quando se passa para o papel um discurso, uma aula, um voto 

proferido oralmente num julgamento de Tribunal, sente-se imediatamente que o que ficou 

registrado não haverá sido concebido como discurso escrito, mas falado. A dificuldade de 

compreensão pode então ser mais acentuada, porque faltam ao intérprete elementos que se 

faziam presentes aquando da manifestação oral, quando, por exemplo, antes desta poderia 

ter havido outro pronunciamento, pressuposto pelo falante e pelos ouvintes; onde, ex.gr., 

poderia haver um cenário, visto e incorporado por todos etc. Estes fatores são o que Karl 

                                                
44A representação do pensamento se faz por palavras, mas em muitos casos a língua não tem palavras para 

expressar o que se pretende. Por exemplo, como alguém anotou, não há palavras para distinguir o aroma de 
um alecrim e o da sálvia, como não há palavras para distinguir uma simples dor de cabeça da dor de uma 
mãe que perde um filho. Eros Grau apresenta outros exemplos em seu Por que tenho medo dos juízes (a 
interpretação/aplicação do direito e os princípios), cit., n. 109, p. 144.  

45RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 32-33. 
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Larenz chama de circunstâncias hermeneuticamente relevantes, que se alteram diante dos 

diferentes escopos interpretativos46. 

 

II.4.2. Expressão escrita 

27. A manifestação do pensamento pode ser expressa por escrito. Tal forma de 

comunicação pode ser registrada nos mais diferentes suportes conhecidos. A lei das XII 

Tábuas foi fixada em madeira, como as leis antigas o foram em pedra. De há muito usa-se 

o papel, e, mais recentemente, a escrita passou a ser virtual (não é registrada em papel, mas 

por técnicas eletrônicas, como a rede mundial de computadores, que permitem sua leitura, 

mediante o emprego de equipamentos apropriados: computador, ou equivalente, ligado à 

Internet, ou leitor digital de textos). Registrado, o pensamento pode durar por tempo 

indeterminado, e o que tiver sido armazenado poderá ser acessado – e interpretado – a 

qualquer momento e em todo o lugar onde exista tecnologia apropriada. 

Conforme anota Ricoeur, a escrita permitiu a fixação do discurso sem distorções, 

no que é profundamente afetada sua função comunicativa. Ademais, a escrita permitiu o 

registro da história, o surgimento da economia, o nascimento da justiça e da legislação 

codificada47.  

28. Ensina Saussure que “Língua e escrita são dois sistemas distintos de signos; a 

única razão de ser do segundo é representar o primeiro; o objeto linguístico não se define 

pela combinação da palavra escrita e da palavra falada; esta última, por si só, constitui tal 

objeto”48. Dito de outro modo, o sistema de comunicação por forma escrita não é mera 

transposição da fala49, já que o uso da escrita não constitui mera alteração do meio de 

                                                
46LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbekian, 1997, n. 3.a, p. 285. 
47RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 45. 
48SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral, cit., p. 58. O autor apresenta uma comparação 

interessante quando afirma que, no estudo da língua, a palavra escrita usurpou o papel da palavra falada, de 
maneira que “... terminamos por dar maior importância à representação do signo vocal do que ao próprio 
signo. É como se acreditássemos que, para conhecer uma pessoa, melhor fosse contemplar-lhe a fotografia 
do que o rosto” (Id. Ibid., p. 58). 

49Sobre o ponto escreve o já referido P.Ricoeur: “... Graças aos sinais gramaticais que a exprimem [a 
linguagem escrita], de um modo exterior e público, a exteriorização intencional do discurso diz respeito a 
toda a hierarquia de actos linguísticos parciais. O acto locutório [isto é, ato resultante da ação de emitir um 
enunciado] exterioriza-se a si mesmo na frase, cuja estrutura interna pode identificar-se e reidentificar-se 
como sendo a mesma e que, por conseguinte, se pode inscrever e preservar. Na medida em que o acto 
ilocutório [isto é, o ato que realiza a ação denominada pelo respectivo verbo, como ‘promessa’, ‘ordem’, 
‘pedido’] se pode exteriorizar graças aos paradigmas e procedimentos gramaticais expressivos da sua 
‘força’, pode também inscrever-se. Mas como no discurso falado a força ilocutória depende da mímica e 
dos gestos e dos aspectos não verbalizados do discurso, a que chamamos prosódia, deve reconhecer-se que 
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comunicação, que substitui a vox pela littera. Na escrita desaparece a situação dialógica 

direta que há na comunicação verbal, assumindo o texto autonomia com relação à intenção 

do autor, o que afeta a interpretação. Não é que tal autonomia semântica torne o texto uma 

entidade sem autor, mas transforma a relação do evento e da significação mais complexa, 

pois, não havendo locutor para responder a um ouvinte, o “significado autoral é a 

contrapartida dialéctica da significação verbal e tem de construir-se em termos de 

reciprocidade”50.  

A distinção é tão nítida, que, como já mencionado, quando se lê o registro (sem 

adaptação) de um discurso pronunciado para um auditório, nota-se claramente que não se 

trata de um escrito, de uma expressão escrita, não conseguindo ele transmitir elementos 

não verbais que fazem parte da comunicação verbal.  

29. Malgrado a crítica platônica à escrita51, não se nega sua utilidade. A fixação do 

que é dito passou a ter grande importância prática, mas, em face da distância, às vezes 

temporal, outras espacial e de realidades, entre o escritor e o leitor, a interpretação de 

textos assume relevo, sendo a leitura a forma de eliminação dos entraves de compreensão. 

Nas palavras do mesmo Ricoeur, “... A leitura é o pharmacon, o ‘remédio’ pelo qual a 

significação do texto é ‘resgatada’ do estranhamento da distanciação e posta numa nova 

proximidade, proximidade que suprime e preserva a distância cultural e inclui a alteridade 

na ipseidade”52. 

30. Não é de hoje a preocupação ocidental com a interpretação de textos. Os gregos 

dedicaram-se a interpretar as obras teatrais, assim como a compreender os estudos 

filosóficos. Os pressocráticos, como Pitágoras e Heráclito, fizeram isto de um modo 

empírico. Considerando que a atividade humana, diferentemente da lógica da natureza, é 

mutável e incerta, entendiam eles depender a interpretação, que supunha o descobrimento 

da vontade de quem se expressara, da argumentação entre as diversas possibilidades 

compreensivas, mesmo porque as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre quase tudo. 

                                                                                                                                              
a força ilocutória é menos passível de ser inscrita que o significado proposicional. Por fim, o acto 
perlocutório [isto é, o ato que exerce um efeito sobre o ouvinte, como amedrontar, persuadir] é o aspecto do 
discurso que menos se pode inscrever pelas razões fornecidas no primeiro ensaio. Caracteriza a linguagem 
falada mais do que o faz a linguagem escrita.” (Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de 
significação, cit., p. 44).  

50RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 46-48. 
51Segundo Ricoeur, a crítica de Platão é apresentada em Fedro, onde o rei de Tebas afirma que a escrita são 

marcas externas que, à semelhança da pintura, não representam a essência, que só pode ser transmitida pela 
palavra que leva em conta seu destinatário (Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, 
cit., p. 58). 

52RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 64. 
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Assim, o descobrimento dessa vontade resumia-se em argumentar a favor de uma solução 

plausível, e a interpretação assentava-se no provável53. Aristóteles, que escreveu a primeira 

obra sobre o tema, intitulada Da Interpretação, na verdade nela não se dedica à pesquisa 

do significado transmitido pelo texto, mas examina o uso dos símbolos e a função das 

formas simbólicas. Aí ele se preocupa, a um só tempo, com a esfera semântica e com a 

lógica54. Com efeito, depois de indicar como as frases se formam (pela articulação entre 

um nome e um verbo) e de anotar que um discurso compõe-se de afirmações (e, 

eventualmente de negações), passa ele a tratar da lógica do raciocínio. Assim, examina 

porque ocorrem as inferências55, tanto quanto observa que “... as afirmações e negações 

faladas são símbolos das coisas que estão na alma ...”, e a final conclui que “... é evidente 

que a negação a respeito da mesma coisa, considerada universalmente, é contrária à 

afirmação ...”56. Dito com outros termos, trata ele da lógica na manifestação do 

pensamento.  

Na Idade Média, influenciada pelo pensamento aristotélico, a preocupação, em 

matéria interpretativa, passa a ser com a retórica e com a lógica silogística57.  

31. A primeira obra sobre a interpretação de textos que efetivamente se preocupa 

com a sistematização da matéria, e da qual partem todos os autores posteriores que 

trataram do tema, é do alemão Friedrich Schleiermacher. Na verdade, o livro, publicado 

em 1838 por um antigo aluno e amigo seu, Friedrich Lücke, sob o título Hermenêutica: 

arte e técnica da interpretação, não é mais do que a organização de cursos sobre o tema 

que Schleiermacher havia ministrado entre 1805 e 1833 em Halle58. Trata-se de uma 

pequenagrande obra em que o autor propõe, segundo ele, conselhos (não regras59) para 

bem interpretar.  

Observa Schleiermacher que, para compreender qualquer texto, o intérprete passa 

por uma inicial atitude divinatória, em que ele faz um juízo provisório e incompleto a 

                                                
53PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia). in: ENCICLOPEDIA del diritto. Milano: Giuffrè, 1972. v. 

22, p. 154-155.  
54PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 156-157. 
55Cf. ARISTÓTELES. Da interpretação. Tradução e Comentários de José Veríssimo Teixeira da Mata. São 

Paulo: Ed. UNESP, 2013. p. 30, onde ele afirma: “XIII. E as inferências acontecem conforme uma razão 
pelo fato de as proposições estarem dispostas como as seguintes: de ‘é possível isso ser’ segue, com efeito, 
‘é admissível isso ser’ (e esta é simétrica daquela) e também seguem ‘não é impossível isso ser’ e ‘não é 
necessário isso ser”. ...” 

56ARISTÓTELES. Da interpretação, cit., p. 49. 
57PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 155. 
58C.R.Braida, na Apresentação da edição brasileira desse livro de SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. 

Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 20. 
59SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 46. 
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respeito do respectivo conteúdo60, para, em seguida, diante de um processo comparativo, 

obter o significado correto da obra ou do texto que tem diante de si61. Esse processo parte 

de uma análise semântica do texto, que supõe a compreensão do significado das palavras, 

com apoio em que se obtém o sentido das frases e, enfim, a significação do todo, que, por 

sua vez, explica o sentido de cada vocábulo e de cada oração62.  

Para esse autor, interpretar é compreender as palavras e os temas desenvolvidos 

num dado contexto histórico. A interpretação gramatical e a interpretação histórica não 

seriam algo de particular, mas elementos para se obter a compreensão correta63 do texto 

examinado.  

32. Desde Ferdinand de Saussure, os autores de Linguística têm dado destaque ao 

fato de que o signo linguístico é a conjugação de um significante, ou seja, de uma imagem 

acústica (vista sob o aspecto fonológico), e de um significado, isto é, de um conceito 

(avaliado sob visão semântica)64. Nas palavras desse autor, “O signo linguístico une não 

uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som 

material, coisa puramente física, mas a impressão (empreinte) psíquica desse som, a 

representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, 

se chegamos a chamá-la ‘material’, é somente nesse sentido, e por oposição ao outro termo 

da associação, o conceito, geralmente mais abstrato”65. Depois ele fala da evolução da 

                                                
60SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 52. 
61SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 36 e 41. 
62SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 42 e 47. A 

propósito, referindo-se aos elementos do discurso, escreve esse autor: “... como todo menor é condicionado 
por um maior, que, por sua vez, é também um menor, segue-se obviamente que também o particular apenas 
pode ser completamente compreendido através do todo” (Id. Ibid., p. 49). 

63A respeito do que seja interpretação correta, conquanto fixando-se na interpretação jurídica, escreve K. 
Larenz: “Se bem que toda e qualquer interpretação, devida a um tribunal ou à ciência do Direito, encerra 
necessariamente a pretensão de ser uma interpretação ‘correcta’, no sentido de conhecimento adequado, 
apoiado em razões compreensíveis, não existe, no entanto, uma interpretação ‘absolutamente correcta’, no 
sentido de que seja tanto definitiva, como válida para todas as épocas. Nunca é definitiva, porque a 
variedade inabarcável e a permanente mutação das relações da vida colocam aquele que aplica a norma 
constantemente perante novas questões. Tão-pouco pode ser válida em definitivo, porque a interpretação 
(...) tem sempre uma referência de sentido à totalidade do ordenamento jurídico respectivo e às pautas de 
valoração que lhe são subjacentes ...” (Metodologia da ciência do direito, cit., n. 1.a, p. 443). 

64Clarice O. de Araújo, entrementes, lembra que, desde Peirce, essa relação é tríade. Depois de ressaltar que, 
segundo este autor, “signo é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém” e que 
esse algo cria na mente da pessoa um signo equivalente, mais desenvolvido, diz ela: “Esta relação entre o 
signo e seu objeto será representada por um outro signo, por Peirce denominado ‘interpretante’ do primeiro 
signo. Costroi-se, então, uma concepção de signo como sendo uma relação triádica entre o próprio signo, 
seu objeto e o respetivo interpretante. Deste ponto de visto, o objeto da semiótica, como teoria ou ciência 
dos signos, não é mais o signo em si, mas a semiose, assim entendida esta relação triádita capaz de produzir 
novos signos. Para Peirce, inclusive, o conceito de semiose, envolvendo o problema do significado, não 
poderia ser resolvido entre pares, como ocorre, por exemplo, em Saussure, que trabalha com o par 
significante/significado …” (Semiótica do direito, cit., n. 3.4.6, p. 128). 

65SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral, cit., p. 106. 
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língua ao longo do tempo, quando observa que a linguística é dividida em sincrônica (a 

parte que considera a língua em dado momento, independentemente de sua evolução) e 

diacrônica (a parte que examina seu desenvolvimento e as mudanças por ela 

experimentadas). Mostra então que o diacronismo surge pela fala, no desenvolvimento da 

qual se acha “o germe de todas as modificações”66.  

Foi também esse linguista e filósofo que distinguiu langue (a língua) de parole (a 

fala, o modo particular como cada um usa a língua). Para ele, a língua é “o conjunto dos 

hábitos linguísticos que permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender”, 

mas que existe não só como realidade individual, porém também como fato social (como 

realidade de massa), “visto ser um fenômeno semiológico”. Já a fala é o modo particular, e 

às vezes arbitrário, pelo qual os indivíduos se expressam dentro de uma língua; de maneira 

a provocar alterações ao longo do tempo. Entretanto, se a fala provoca modificações 

conforme o arbítrio do falante, as forças sociais determinam a continuidade da língua, a 

ponto de anular a liberdade de alteração. Em contrapartida, a continuidade implica “o 

deslocamento mais ou menos considerável das relações”67. Ou seja, a língua, ainda que 

experimentando modificações ao longo do tempo, provocadas pela fala dos que falam essa 

língua, persiste incólume ao longo do tempo. 

33. Ricouer, mais recentemente68 volta seus estudos à linguagem e a sua evolução 

histórica. Parte ele dos estudos de Saussure para construir sua Teoria da interpretação, a 

ser avaliada mais adiante (n. 39).  

34. Ao tratar da mediação como instrumento para a “cultura da paz”, Antônio 

Rodrigues de Freitas Júnior refere-se a diversos estudos de hermenêutica, que permitem 

compreender os conflitos, que ele chama conflitos de justiça, a fim de se tornar viável sua 

solução. Trata então da hermenêutica contemporânea de que fala Richard Palmer, e lembra 

que, no século XX, a partir da influência da fenomenologia de Heidegger sobre o tema, 

passou-se a procurar entender a partir do conteúdo da palavra, encarada enquanto “evento 

do mundo”69. 

                                                
66SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral, cit., p. 141. 
67SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral, cit., p. 117-118.  
68O livro Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., de Paul Ricoeur, é o produto 

de curso por ele ministrado em novembro de 1973 na Texas Christian University (cf. Prefácio de Ted Klein 
nesse livro, p. VII, e sua Introdução, p. IX). 

69FREITAS JUNIOR, Antônio Rodrigues. Conflitos de justiça e limites da mediação para a difusão da 
cultura da paz. In: SALLES, Carlos Alberto de (Coord.). As grandes transformações do processo civil 
brasileiro: homenagem ao prof. K. Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 511-512. 



35 
 

Paresce, depois de resumir o pensamento de vários autores de diversas épocas, 

sobre o tema conclui dizendo: 

“... Il fatto interpretativo si rivela, nella sua ultima essenza, como un 
fondamentale fatto culturale, che non può in nessun modo essere avulso 
dalla personalità e socialità dell’interprete. Il dato tramandato, in tanto 
può essere inteso, in quanto è rifatto attuale ed è rivissuto, non nello 
spirito e nella intenzione di chi lo pose in essere, ma come 
un’acquisizione culturale che viene utilizzata dall`interprete per suoi fini 
conoscitivi o pratici gli uni e gli altri rapportati al nostro vivere attuale. 
La storia, alla quale, in ultima analisi, si richiama ogni interpretazione, 
sia como raconto di cose che furono, sia come preparazione di cose 
future, è cosa viva e non come alcuni vorrebbero peso morto ed intralcio 
alla nostra vita di oggi od alla construzione del nostro futuro. E ciò vale 
sia per l’interpretazione della narrazione del passato sia per 
l’interpretazione di norme cogente che, per essere applicate, debbono 
rispettare le esigenze della vita di oggi”70. 

 

O desenvolvimento do espírito filosófico em matéria de interpretação permite 

apreender a metodologia usada ao longo do tempo pelas diversas teorias, diante do que é 

possível tomar posição segura para o desenvolvimento do presente estudo.  

35. O pensamento fixado pode ser apreendido por quem conhece a língua daquele 

que se expressou, como pode aquela manifestação do intelecto ser compreendida, mediante 

tradução, por pessoas que não compreendem o idioma original de quem escreveu ou que a 

ele não tiveram acesso. A tradução representa, pois, a intermediação entre o escritor de 

uma língua e o leitor. A maior ou menor habilidade do tradutor contribuirá para uma maior 

ou menor proximidade com o pensamento do escritor, embora seja certo que, por mais fiel 

que possa ser aquele, sempre algo de pessoal imprimirá à versão por ele realizada71. De 

fato, no trabalho de tradução haverá prévia interpretação do pensamento do escritor, em 

função do que ocorrerá a escolha dos termos e sinônimos, nem sempre de significação 

idêntica, na obra vertida para outra língua.  

36. A significação das palavras usadas num escrito poderá variar no tempo e no 

espaço. O sentido de algo afirmado há algum tempo pode não coincidir com o de hoje. O 

significado da expressão bons costumes não tem no presente o mesmo sentido que teve no 

passado. Da mesma forma, a variação de significado das palavras em regiões diferentes 

pode importar em modificação do sentido de um mesmo texto oferecido a pessoas diversas. 

                                                
70PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 174. 
71É conhecido o brocardo italiano que diz traduttore traditore, para ressaltar que o tradutor nunca expressa 

fielmente o que ele verte para outra língua.  
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Regionalismos podem dificultar a compreensão de um termo ou expressão, como podem 

levar a seu entendimento equivocado, tanto quanto podem impedir que quem não esteja 

com ele ou ela familiarizado perceba a sutileza ou o humor incorporado no escrito. A 

palavra rapariga, p.ex., não tem igual sentido em Portugal e no Brasil e, mesmo aqui, tem 

conotações diferenciadas em várias regiões do país continental, a ponto de não ser de uso 

corrente em alguns locais, ter conteúdo pejorativo em outros e ainda encerrar significação 

respeitosa em outros.  

Portanto, quando examina um texto qualquer, o leitor, seu intérprete, deve ter em 

conta todos esses dados.  

37. A finalidade para a qual se procura perscrutar um texto pode fazer variar o 

método de sua interpretação. Quando se interpreta um texto antigo com o propósito de 

conhecer a significação que tinha na época em que produzido, é preciso examinar o 

contexto histórico daquele momento, o significado que as palavras tinham então; por 

outras palavras, procura-se reviver o momento em que fora produzido o texto para 

compreendê-lo com o sentido daquela época72. Assim, quando um texto faz referência a 

um veículo de locomoção, dependendo do tempo a que se referir e do ambiente 

considerado, será pensado como um veículo de propulsão animal, uma carruagem, um 

tílburi, um automóvel, uma limusina ou um ônibus (que os portugueses chamam de 

autocarro ou, para os de menor porte, carrinha). Já quando se interpreta um escrito antigo 

que deve ter utilidade hoje (p.ex., um texto bíblico, a legislação em vigor), a atividade 

interpretativa preocupar-se-á em apreender a finalidade para a qual fora elaborado, ao 

mesmo tempo em que empenhar-se-á em atualizá-lo para o momento atual. Quando 

alguém lê a passagem do apóstolo Paulo aos efésios, em que afirma que as mulheres 

devem ser submissas a seus maridos (Capítulo 5o, versículos 22-23), segundo o 

pensamento cristão ocidental de hoje, deve entender que elas devem ser compreensivas 

para com eles, tanto quanto, também eles, devem ter esse mesmo sentimento para com a 

                                                
72P.Ricoeur, entretanto, reportando-se a Dilthey e a outros filósofos, afirma que, atualmente, em lugar da 

historicidade, o intérprete se preocupa com a logicidade, e completa: “... Para a nova atitude explicativa, um 
texto não é primordialmente uma mensagem dirigida a um âmbito específico de leitores e, neste sentido, 
não é um segmento numa cadeira histórica; na medida em que é um texto, constitui uma espécie de objeto 
atemporal que, por assim dizer, cortou os seus laços com todo o desenvolvimento histórico. O acesso à 
escrita implica a superação do processo histórico, a transferência do discurso para uma esfera de idealidade 
que permite um alargamento indefinido da esfera da comunicação” (Teoria da interpretação: o discurso e o 
excesso de significação, cit., p. 127-128). 
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respectiva esposa73. É que, como observa o várias vezes mencionado Ricoeur, interpretar 

importa em tornar contemporâneo o sentido do enunciado, de modo que “... a interpretação 

actualiza a significação do texto para o leitor presente”74.  

Pensando num texto jurídico qualquer, diversos escopos podem atuar no ato 

interpretativo, variando, pois, os métodos para a interpretação realizar-se. Assim, pode 

alguém examinar um texto legal preocupado com seu sentido histórico ou apenas com a 

significação autônoma da lei, cujo método não será igual ao de um juiz, que o considera 

com vistas à solução de uma contenda. O primeiro haverá de se preocupar com a expressão 

linguística ao tempo em que elaborada a norma, seu sentido preceptivo de então, ao passo 

que o segundo começa por examinar a validade da regra e seu significado atual dentro do 

sistema jurídico, o que pode resultar em significação diversa do que as palavras revelam, as 

quais, por sua vez, também podem ter significados diferentes mesmo no momento 

presente, exigindo opção por um dos sentidos presentes possíveis.  

A finalidade com que se interpreta um texto influi, pois, no modo de se interpretar 

e, a fortiori, no resultado hermenêutico.  

38. Os autores que ultimamente têm tratado da interpretação de textos têm dado 

especial relevo às recentes descobertas obtidas pela linguística, que tem por objeto o estudo 

sistemático da uma língua. Tem-se dado enfoque importante à semântica. A língua pode 

ser considerada sob seu aspecto sonoro, estudado pela fonética, sob o ângulo da formação 

das palavras, desenvolvido pela morfologia, sob o aspecto estrutural, examinado pela 

gramática, e no viés da significação terminológica, desenvolvido pela semântica. Esta “... 

tem por objeto o estudo do significado (sentido, significação) das formas linguísticas 

(morfemas, vocábulos, locuções, sentenças, conjunto de sentenças, textos etc.), suas 

categorias e funções na linguagem”75, sendo certo que esse estudo tem sido desenvolvido 

sob os planos lexical, gramatical e textual76. 

Paralelamente, para avançar no estudo da significação desses elementos 

linguísticos, os estudiosos constataram que a linguagem contém seus signos, que são objeto 

                                                
73SCHÖKEL, Luís Alonso. Bíblia do peregrino. 3. ed. São Paulo: Ed. Paulus, 2011, n. 5.22-23, p. 2812-13. 

Aí o autor menciona que “... visão do matrimônio condicionada culturalmente sobrepõe uma simbologia 
que a transcende e sublima” (p. 2.812). 

74RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 128. 
75MARQUES, Maria Helena Duarte. Iniciação à semântica, cit., p. 15. 
76MARQUES, Maria Helena Duarte. Iniciação à semântica, cit., p. 16. 
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da semiótica77. O signo é virtual, enquanto que a frase, objeto da Semântica, é a 

representação do pensamento. Ambos fazem parte da linguagem, mas não se confundem. 

Nas palavras de Ricoeur, “A semiótica, a ciência dos signos, é formal na medida em que se 

funda na dissociação da língua em partes constitutivas. A semântica, a ciência da frase, diz 

imediatamente respeito ao conceito de sentido (que, neste momento, se pode considerar 

sinónimo de significação ...), na medida em que a semântica se define fundamentalmente 

mediante procedimentos integrativos da linguagem”78.  

Modernamente, a Semiótica é estudada sob três dimensões: a semântica, que 

considera os signos com os objetos a que eles se referem; a pragmática, que examina a 

relação dos signos com o intérprete; e a sintática, que leva em conta a relação formal dos 

signos entre si79.  

Aqui não é o lugar para tratar desses temas, mas parece importante anotar que 

estudos de linguística80 têm revelado que diversos elementos da língua, antes não 

percebidos, interferem na comunicação adequada entre interlocutores81. A tessitura de um 

escrito, sua coesão, dependem da inter-relação de sequências discursivas existentes no 

texto. Por outro lado, também se constatou que alguns elementos da fala são pressupostos, 

e precisam ser conhecidos de quem lê um escrito ou de quem ouve um pronunciamento 

                                                
77Se a Semiótica é a ciência dos signos, o termo Semiologia foi introduzido por Saussure para designar algo 

mais amplo: compreenderia também o estudo dos símbolos extralinguísticos (como imagens, sons). (cf. 
PÊCHEUX, Micher. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Trad. de Eni Puccinelli 
Orlandi, Lourenço Chacon Jurado Filho, Manoel Luiz Gonçalves Corrêa e Silvana Mabel Serrani. 3. ed. 1. 
Reimpr. São Paulo: Ed. Unicamp, 2010. p. 10). 

78RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 20. 
79Peirce define o signo, ou representâmen, como “... aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo 

para alguém”. Em seguida afirma ele: “229. Em virtude de estar o representâmen ligado, assim, a três 
coisas, fundamento, o objeto e o interpretante, a ciência da semiótica tem três ramos. O primeiro é chamado 
por Duns Scotus de gramatica speculativa. Podemos denominá-lo gramática pura. Sua tarefa é determinar 
o que deve ser verdadeiro quanto ao representâmen utilizado por toda inteligência científica a fim de que 
possam incorporar um significado qualquer. O segundo ramo é o da lógica propriamente dita. É a ciência 
do que é quase necessariamente verdadeiro em relação aos representamens de toda inteligência científica a 
fim de que possam aplicar-se a qualquer objeto, isto é, a fim de que possam ser verdadeiros. Em outras 
palavras, a lógica propriamente dita é a ciência formal das condições de verdade das representações. O 
terceiro ramo, imitando a maneira de Kant de preservar velhas associações de palavras ao procurar 
nomenclatura para novas concepções, denomino retórica pura. Seu objetivo é o de determinar as leis pelas 
quais, em toda inteligência científica, um signo dá origem a outro signo e, especialmente, um pensamento 
acarreta outro” (PEIRCE, Charlos S. Semiótica. Trad. de J. Teixeira Coelho Neto. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1990.p. 46. Coleção “Estudos”). 

80Pêcheux observa que, desde Chomsky, a semântica, que antes os linguistas hesitavam em reconhecer que 
fazia parte da linguística, passou a ser objeto de preocupação dos estudos da língua, especialmente em sua 
relação com a sintaxe (Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, cit., p. 10). 

81Como anota Koch, a comunicação entre as pessoas realiza-se, em grande medida, pela linguagem, que se 
estrutura simbolicamente. Como as pessoas procuram transmitir ideias e, muita vez, querem convencer, o 
ato de argumentar é constante no discurso, que deve ser coeso e ter coerência textual (Argumentação e 
linguagem, cit., p. 19-21). 
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para a perfeita compreensão do discurso82. Enfim, tem-se notado que ao longo do discurso 

são apresentados diversos elementos de coesão, que têm sido examinados individualmente, 

os quais dão sentido ao escrito83. 

Como se pode observar, avanços obtidos no estudo da linguista têm permitido 

interpretar textos considerando elementos antes não examinados, mas que contribuem 

decisivamente para a compreensão de qualquer discurso. A sentença judicial constitui um 

discurso, que deve ser compreendida à vista desses elementos linguísticos que lhe dão forma84. 

39. Quando se interpreta qualquer texto escrito, o intérprete deve começar pelo 

sentido que cada palavra tem. O processo interpretativo começa pelo sentido comum de 

cada termo. A partir desse significado comum, passa-se a desvendar o sentido das frases e, 

analisadas estas no contexto de cada trecho e, depois, de todo o escrito, apreende-se o 

significado de conjunto e, ao mesmo tempo, o sentido individual de cada enunciado e de 

cada palavra. O intérprete, assim, vai testando o sentido a partir de conjecturas extraíveis 

do texto para, após diversos testes, chegar à interpretação adequada85, isto é, aquela em que 

“todos os motivos devem confluir para um e mesmo resultado”86.  

Schleiermacher chama a esses testes de procedimento divinatório, que, em 

confronto com o método comparativo, por meio do qual o intérprete confronta a produção 

contínua de ideias, é possível “reconstruir do modo mais completo a inteira evolução 

                                                
82Depois de, invocando linguistas, definir coesão como “o processo semântico-linguístico que estabelece a 

inter-relação de sequências discursivas e cria todo o significativo texto, distinto de uma simples série de 
enunciados destituída de unidade de significação”, Maria Helena D. Marques lembra que, ao lado dos 
elementos linguísticos, a coesão do texto depende de “... fatores semânticos outros, ligados à experiência e 
à vivência dos falantes, suas características, ao ambiente e circunstâncias em que fazem uso da língua” 
(Iniciação à semântica, cit., p. 155). 

83Maria Helena D. Marques, reportando-se a outro linguista, relaciona como processos coesivos básicos a 
coesão referencial, a elíptica, a lexical e a conjuntiva (Iniciação à semântica, cit., p. 156). 

84Tércio S. Ferraz Jr., quando discorre sobre Direito e linguagem, anota que a preocupação com esta última 
decorre do fato de ela ser necessária para compreensão daquele, que por ela se manifesta (FERRAZ JR., 
Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 7-8 et passim). 

85Quanto ao ponto, Schleiermacher anota: “...progredindo pouco a pouco desde o início de uma obra, a 
compreensão gradual, de cada particular e das partes do todo que se organiza a partir delas, sempre é 
apenas provisória; um pouco mais completa, se nós podemos abarcar com a vista uma parte mais extensa, 
mas também começando com novas incertezas e, como no crepúsculo, quando nós passamos a uma outra 
parte, porque então temos diante de nós um novo começo, embora subordinado; no entanto, quanto mais 
nós avançamos, tanto mais tudo o que precede é esclarecido pelo que segue, até que no final então cada 
particular como que recebe de um golpe sua plena luz e se apresenta com contornos puros e determinados.” 
(Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 49-50). Mais adiante completa: “... nós precisamos 
retornar seguidamente do fim ao começo e, completando a apreensão, recomeçarmos de novo; quanto mais 
difícil é de apreender a articulação do todo, tanto mais se deve procurar seus traços a partir do particular; 
quanto mais o singular é denso e significativo, tanto mais se deve procurar apreendê-lo em todas as suas 
relações por meio do todo.” (p. 52). 

86SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 64. 
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interior da atividade compositora do escritor”87. O método divinatório procura superar as 

dificuldades gramaticais que, após comparações do texto com a produção de seu autor, 

permite chegar ao sentido final daquele. Segundo tal acepção, esse estudo comparativo 

deveria permitir “conhecer um autor melhor do que ele de si mesmo pode dar conta”88, de 

sorte que o intérprete, na verdade, pesquisa o pensamento do escritor, seu lado psicológico. 

Como observa Ricoeur, Schleiermacher acabou por entender a interpretação como 

categoria da compreensão, a ponto de se preocupar em descobrir a intenção do falante, em 

concepção psicologizante e unilateral89. Para Ricoeur, no entanto, a interpretação é um 

processo dialético que abarca a compreensão, como conjectura, e a explicação, como 

validação da solução provável. Num primeiro momento o intérprete se movimenta da 

compreensão para a explicação, para depois realizar o movimento inverso (da explicação 

para a compreensão). Ensina Ricoeur que o intérprete, quando examina um texto, não se 

deve preocupar com a intenção do autor deste90, mas com o sentido que esse texto revela 

“ao separar-se da intenção mental do seu autor”91. Nessa avaliação, o intérprete faz 

conjecturas e procura descobrir o sentido extraível do todo. Eis o que, a propósito, escreve 

o mencionado filósofo: 

Em primeiro lugar, construir um sentido verbal de um texto é construí-lo 
como um todo. Aqui, baseamo-nos mais na análise do discurso como 
obra do que na análise do discurso como escrito. Uma obra de discurso é 
mais do que uma sequência linear de frases; é um processo cumulativo, 
holístico. 

Visto que esta estrutura específica da obra não se pode derivar da das 
frases singulares, o texto enquanto tal tem uma espécie de plurivocidade, 
que é diferente da polissemia das palavras individuais e diversa da 
ambiguidade das frases isoladas. A plurivocidade textual é típica de obras 
complexas do discurso, e abre-as a uma pluralidade de construções. A 
relação entre o todo e as partes (...) exige um tipo específico de ‘juízo’ 
(...). Concretamente, o todo aparece como uma hierarquia de tópicos 
primários e subordinados que, por assim dizer, não se encontram à 
mesma altura, de modo que fornece ao texto uma estrutura 

                                                
87SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 39. 
88SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação, cit., p. 43. 
89RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 38-39. Diz ele: “... 

Os pressupostos de uma hermenêutica psicologizante – como os da sua hermenêutica antagónica – provêm 
de um duplo mal-entendido que leva, por sua vez, a atribuir uma tarefa errónea à interpretação, uma tarefa 
que se exprime bem no famoso lema ‘compreender um autor melhor do que ele a si mesmo se 
compreendeu’. Por conseguinte, o que está em jogo nesta discussão é a definição correcta da tarefa 
hermenêutica” (Id. Ibid., p. 39). 

90Conforme Ricoeur, “... As formas românticas da hermenêutia descuraram a situação específica criada pela 
disjunção do sentido verbal do texto, relativamente à intenção psicológica do autor. O facto é que o autor já 
não pode ‘resgatar’ a sua obra, para evocar a imagem de Platão (...). ...” (Teoria da interpretação: o 
discurso e o excesso de significação, cit., p. 107). 

91RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 107. 
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estereoscópica. Por conseguinte, a reconstrução da arquitectura do texto 
toma a forma de um processo circular, no sentido de que no 
reconhecimento das partes está implicada a pressuposição de uma espécie 
de todo. E, reciprocamente, é construindo os pormenores que construímos 
o todo. Não existe nenhuma necessidade, nenhuma evidência a respeito 
do que é importante e do que é sem importância. O próprio juízo da 
importância é uma conjuctura92.  

 

Em seguida, o referido pensador comenta que o intérprete deve testar as várias 

conjecturas para validação da interpretação provável, a que se chega mediante processo 

lógico93. Finalmente, para o intérprete movimentar-se da explicação para a compreensão, 

deve preocupar-se com o sentido do texto e com sua referência, sendo certo que “A 

referência exprime a plena exteriorização do discurso, na medida em que o sentido não é só 

o objecto ideal intentado pelo locutor, mas a realidade efectiva visada pela enunciação”94. 

E, nessa polaridade entre sentido e referência, o mesmo autor, reportando-se à teoria dos 

mitos de Lévi-Strauss e à análise estrutural de Barthes e Greimas, conclui:  

... O que importa compreender não é a situação inicial do discurso, mas o 
que aponta para um mundo possível, graças à referência não ostensiva do 
texto. A compreensão tem menos do que nunca a ver com o autor e a sua 
situação. Procura apreender as posições de mundo descortinadas pela 
referência do texto. Compreender um texto é seguir o seu movimento do 
sentido para a referência: do que ele diz para aquilo de que fala. Nesse 
processo, o papel mediador desempenhado pela análise estrutural 
constitui a justificação da abordagem objectiva e a rectificação da 
abordagem subjectiva ao texto. Somos definitivamente proibidos de 
identificar a compreensão com alguma espécie de apreensão intuitiva 
subjacente ao texto. O que dissemos acerca da semântica de 
profundidade, proporcionada pela análise estrutural, convida-nos antes a 
pensar o sentido do texto como uma injunção procedente do texto, como 
um novo modo de olhar as coisas, como uma injunção a pensar de uma 
certa maneira95.  

                                                
92RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 108-109. 
93RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 111. 
94RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 112. A distinção 

entre sentido e referência o referido autor faz nestes termos: “… Significar é o que o locutor faz, mas é 
também o que a frase faz. A significação da enunciação – na acepção do conteúdo proposicional – é o lado 
‘objectivo’ deste significado. O significado do locutor – no tríplice sentido da auto-referência da frase, da 
dimensão ilocutória do acto linguístico e da intenção de reconhecimento pelo ouvinte – é o lado ‘subjetivo’ 
da significação. Esta dialética subjetivo-objetiva não esgota o significado e, por conseguinte, não exaure a 
estrutura do discurso. O lado ‘objectivo’ do discurso pode tomar-se de dois modos diferentes. Podemos 
significar o ‘quê” do discurso ou o ‘acerca de quê’ do discurso. O ‘quê’ do discurso é o seu ‘sentido’, o 
‘acerca de quê’ é a sua referência. A distinção entre o sentido e referência (…) é uma distinção que se pode 
conectar directamente com a nossa distinção inicial entre semiótica e semântica. Só o nível da frase nos 
permite distinguir o que é dito e aquilo acerca de que se diz. (…). Enquanto o sentido é imanente ao 
discurso, e objectivo no sentido de ideal, a referência exprime o movimento em que a linguagem se 
transcende a si mesma. Por outras palavras, o sentido correlaciona a função de identificação e a função 
relaciona a linguagem ao mundo. …” (Id. Ibid., p. 34-35). 

95RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 122. 
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Ricoeur, que entende a interpretação como um processo único, que envolve a 

dialética de explicação e da compreensão (não como fases distintas, como o entende a 

escola que ele chama de hermenêutica romântica), afirma que num primeiro momento a 

interpretação corresponde a uma “captação ingênua do sentido do texto” e, num segundo 

passo, ela representa um “modo sofisticado de compreensão apoiada em procedimentos 

explicativos”. Nas palavras dele: “... No princípio, a compreensão é uma conjectura. No 

fim, satisfaz o conceito de apropriação (...). A explicação surgirá, pois, como a mediação 

entre dois estádios da compreensão. Se se isolar deste processo concreto, é apenas uma 

simples abstração, um artefacto da metodologia”96. Adiante, ele explica que esse 

“adivinhar o sentido de um texto”, que se dá inicialmente, decorre da circunstância de o 

texto adquirir autonomia semântica pelo fato de ter sido escrito. É que, em virtude da 

escrita, o sentido verbal do texto desprende-se da intenção de seu autor, até porque inexiste 

uma situação dialógica entre o escritor e o leitor, que subsiste na mensagem falada. “A 

relação escrita-leitura já não é um caso particular da relação entre fala e audição”97. Aliás, 

segundo ele, a intenção de quem escreveu “... é-nos muitas vezes desconhecida, por vezes 

redundante, às vezes inútil, e outras vezes até prejudicial no que toca á interpretação do 

sentido verbal da sua obra. Mesmo nos melhores casos, deve avaliar-se à luz do próprio 

texto”98. Propõe ele, então, que a interpretação se dê, não num campo psicológico, mas 

num espaço apropriadamente semântico. Assim, o intérprete deve descobrir o sentido das 

palavras levando em conta que o texto é uma obra discursiva, que não se resume a uma 

sequência linear de frases; que essa obra tem uma individualidade e, portanto, tem um 

sentido especial dentro de sua unidade; e que é possível descobrir, entre vários sentidos, o 

mais apropriado para essa visão de conjunto. Conclui ele então: 

... se é verdade que há sempre mais de um modo de construir um texto, 
não é verdade que todas as interpretações sejam iguais. O texto apresenta 
um campo limitado de construções possíveis. A lógica da validação 
permite-nos girar entre os dois limites do dogmatismo e do cepticismo. É 
sempre possível argumentar a favor de ou contra uma interpretação, 
confrontar interpretações, arbitrar entre elas e procurar um acordo, 
mesmo que este acordo fique além do nosso alcance imediato99. 

 

De tal arte, o sentido comum das palavras é o ponto de partida para se apreender o 

significado provisório das frases, que, testadas em suas relações recíprocas, acabam 
                                                
96RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 106. 
97RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 46. 
98RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 107. 
99RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 112. 
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fornecendo o verdadeiro significado de cada termo, assim como a significação de cada 

fração do conjunto, a partir do que, experimentados os diversos sentidos contextuais, pode-

se alcançar a compreensão do todo.  

Já ficou dito que muitas palavras têm mais de um significado, o que justifica a 

apuração do sentido do termo dentro da oração ou, mais amplamente, dentro de um 

conjunto de frases ou de todo o discurso que externa um pensamento. Será então o momento 

de testar os diversos sentidos possíveis para os termos, a fim de ser adotado aquele que mais se 

ajuste à ideia que a frase ou o conjunto de frases pretende externar. O sentido de cada 

vocábulo, de cada frase, de cada parte do texto depende, pois, desse exame contextual.  

40. Não são raras as situações em que o sentido ajustado da frase precisa ser obtido 

fora do texto, considerando o costume de um povo numa certa época, um fato histórico, uma 

prática. Na passagem bíblica que relata o relacionamento que o rei Davi tivera com a esposa de 

um soldado seu, diz-se que, depois de saber que ele a havia engravidado, o rei sugeriu que esse 

seu súdito fosse ter relação com a mulher. Mas, para dizer isto, usou a expressão: “vá para a 

sua casa e lave os pés” (II Samuel, Cap. 11, V. 8)100. Dizem os estudiosos bíblicos que a 

expressão “lavar os pés” aí tem este significado de conjunção carnal101.  

Para se entender a expressão “lombada eletrônica” com o significado de um sinal 

de trânsito que determina a redução de velocidade nas imediações de escola ou de onde há 

travessia de pedestres, é preciso ter presente que, antes do uso desse aparelho que registra por 

fotografia (eletronicamente) os que ultrapassem o limite de velocidade no local, usavam-se 

elevações na pista de rolamento, que obrigavam os motoristas a ali reduzirem a velocidade. 

                                                
100O texto é o seguinte: 

1. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joab com seus suboficiais e 
todo o Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Raba. Davi ficara em Jerusalém. 
2. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço avistou 
uma mulher que se banhava, e que era muito formosa. 
3. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: É Betsabé, filha de Elião, mulher de Urias, o hiteu. 
4. Então Davi mandou mensageiros que lha trouxessem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, 
depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para a sua casa, 
5. e vendo que concebera, mandou dizer a Davi: Estou grávida. 
6. Então Davi enviou uma mensagem a Joab, dizendo-lhe: Manda-me Urias, o hiteu. Joab assim fez. 
7. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joab, do exército e da guerra. 
8. E em seguida disse-lhe: Desce à tua casa, e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei, e este mandou 
que o seguissem com um presente seu. ... (II Samuel, Cap. 11, Vs 1-8). 

101SCHÖKEL, Luís Alonso. Bíblia do peregrino, cit., n. 11.8, p. 570, que ressalta: “A frase inclui o repouso 
completo em sua própria casa. O verbo lavar-se é o mesmo de Betsabéia, banhando-se”.  
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Como se vê, muitas expressões usadas em textos têm significado que precisa ser 

descoberto fora deles102. 

41. Quando se analisa texto científico, o sentido técnico de cada palavra é que, em 

princípio, deverá preponderar sobre o sentido comum, embora, eventualmente, dentro do 

contexto, poderá ocorrer de o senso vulgar ter sido querido em certo ponto do discurso, 

caso em que este é que será adotado. Assim, transação é termo técnico, que, nos termos do 

art. 840 do Código Civil, significa negócio jurídico por meio do qual os sujeitos fazem 

mútuas concessões, a fim de prevenir ou extinguir litígios103. Neste sentido foi usada no 

Recurso Especial n. 24.803, relatado pelo Min. Barros Monteiro, do Superior Tribunal de 

Justiça, quando se concluiu que a transação, celebrada para prevenir ou para extinguir 

litígio, obstava a que ação fosse intentada tendo por objeto o conflito antes considerado104. 

O termo, contudo, tem também o significado comum de acordo, ajuste. E, neste sentido 

comum é que foi empregado no Agravo Regimento em Agravo contra indeferimento de 

Recurso Especial n. 155.683, relatado pelo Min. Sidnei Beneti, quando, para evitar a 

repetição da palavra acordo, usou aquela expressão105. 

                                                
102J.C.de Azevedo, depois de afirmar que alguns textos “... são interpretáveis em função apenas do instante e 

lugar de sua ocorrência; outros (são) mais consistentes e permanentes por reunirem em si os elementos 
indispensáveis à sua interpretação”, conclui: “Seja como for, nenhum texto é integralmente autônomo como 
unidade de sentido; o que há são graus de comprometimento e aderência do texto relativamente aos 
múltiplos fatores que envolvem a produção deles ...” (AZEVEDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe do 
português. 10. reimpr. Rio de Janeiro: Zahar. 1990, n. III, p. 30). 

103Maria Helena Diniz define a transação como “... um negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes 
interessadas, fazendo-se concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas. 
(...). A transação seria uma composição amigável entre os interessados sobre seus direitos, em que cada 
qual abre mão de parte de suas pretensões, fazendo cessar as discórdias ...” (DINIZ, Maria Helena. Curso 
de direito civil brasileiro. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 3, p. 630). 

104O acórdão recebeu a seguinte ementa: 
 RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE INCÊNDIO. PRETENSÃO A HAVER OS LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DA 
PARALISAÇÃO DA FÁBRICA. TRANSAÇÃO HAVIDA NA PRIMEIRA DEMANDA. EFEITOS. 

 – Tendo a transação por objetivo prevenir ou terminar disputas jurídicas, não é permitido a uma das partes 
reabrir ou renovar o litígio que ficou prevenido ou extinto, mediante concessões recíprocas. 

 – O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. 
 Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 

REsp 24.803 / SC, rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 14/09/2004, p. DJ de 25/04/2005, p. 350. 
105O acórdão teve a seguinte ementa: 
 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DO FEITO. 
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF E 7/STJ. 

 1.- ... 
5.- De outro lado, o Tribunal de origem reconheceu a falta de interesse processual consignando que "s se 
um dos litisconsorte passivos não subscreveu o acordo homologado judicialmente, o processo há que 
prosseguir em relação a ele. Mas no caso em apreço, confrontando os pedidos da exordial formulados pela 
autora (fls. 2/34) com os termos da transação realizada entre ela e a ré Brasil Telecom (fls. 1862/1863) 
chega-se à mesma conclusão que o magistrado sentenciante, ou seja, de que deixou de exitir legítimo 
interesse de agir da autora em face da ora apelada, mesmo que esta não tenha participado do acordo. É que 
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42. Quando a palavra pode ter mais de um significado e é utilizada em determinado 

texto, é de se supor que o autor dela faça uso sempre com o mesmo sentido. E assim há de 

ser porque é de se esperar um mínimo de coerência por parte de quem escreve. De tal arte, 

definido o sentido que determinado termo assume no discurso, é de se esperar que o 

mesmo sentido há de perdurar durante ele todo. 

No entanto, nada impede que, de propósito, o termo tenha sido usado em sentidos 

diferentes ao longo do mesmo texto, cabendo ao intérprete apurar isto, o que fará pondo à 

prova os vários sentidos diante do contexto.  

43. Para se descobrir o sentido de uma oração, preciso é ter presente a função 

sintática que cada palavra nela assume. Nas línguas analíticas106, como o Português, em 

que a função das palavras não é definida por desinências, ou seja, por sufixos flexionais107, 

será caso de avaliar, em geral diante da posição que cada termo ocupa numa frase, qual é o 

sujeito do verbo, quais serão seus eventuais complementos e assim por diante. 

Se, em Português, emprega-se, usualmente, a forma direta, ou seja, a ordem dos 

termos é: sujeito, verbo e complementos, por vezes usa-se a indireta, sem alteração do 

sentido da frase108. Este movimento, contudo, só é livre na medida em que for possível 

identificar cada sintagma dentro da oração109. O artigo 914 do Código de Processo Civil 

adota a forma direta ao prescrever: “Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a 

quem tiver: I - o direito de exigi-las ...”. Como se verifica, o termo “ação” (isto é, o 

mecanismo judicial destinado à obtenção da prestação de contas) tem a função de sujeito 

do verbo competir e “a quem tiver o direito de exigi-las” representa objeto indireto desse 

                                                                                                                                              
este acordo esgotou os termos da demanda de cunho declaratório ao contrário do alegado pela apelante em 
suas razões recursais" (fl. 2.470)”. 
AgReg em AREsp n 155683, rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27/08/2013, p. DJe 05/09/2013. 

106Sobre a distinção entre línguas sintéticas e analíticas, conferir artigo em INSTITUTO CAMÕES. História 
da língua portuguesa em linha. Morfologia histórica. Disponível em: http://cvc.instituto-
camoes.pt/hlp/gramhist/morfologia.html>. 

107Em línguas flexionais, como o Latim, o Alemão, o Finlandês, a função que os termos exercem na oração é 
indicada por sufixos que se flexionam, indicativos dos diversos casos. O nominativo, p.ex., é o caso do 
sujeito; o acusativo, do objeto direto; o dativo, do objeto indireto e assim por diante. O Latim tinha seis 
casos, o Alemão tem apenas três, ao passo que o Finlandês tem quinze, o que torna o discurso mais preciso.  

108A propósito, Aristóteles afirma: “Os nomes e os verbos, até quando são trocadas as suas posições, significam o 
mesmo; por exemplo: ‘o homem é branco’ e ‘branco é o homem’...”. (Da interpretação, cit., p. 27). 

109Como anota J.C.de Azevedo, a estrutura gramatical do Português coporta diversos níveis, desde o 
morfema, a menor unidade, passando pelo vocábulo, sintagma e oração, até se chegar ao período. O 
sintagma é uma unidade sintática composta de um núcleo, que é identificado, dentro de uma oração, pela 
possibilidade de sua movimentação e de substituição da sequência por unidade simples (Iniciação à sintaxe 
do português, cit., n. 2, p. 32-36). 
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verbo110. Já a oração principal do artigo 1.102 do mesmo Código está redigida na forma 

indireta. Eis o preceito: “Art. 1.102. Quando este Código não estabelecer procedimento 

especial, regem a jurisdição voluntária as disposições constantes deste Capítulo”, onde 

“disposições (deste Capítulo)” é sujeito do verbo “reger”, daí por que o verbo está no plural. 

(A forma direta dessa oração principal seria: as disposições constantes deste Capítulo regem 

a jurisdição voluntária). Como se nota, a ordem dos termos da oração não chega a modificar 

o sentido da frase, mas alterada fica a ênfase aos diversos elementos dela111.  

Por igual, se normalmente se usam os verbos na voz ativa, às vezes, especialmente 

quando se pretende realçar o que na voz ativa seria objeto da ação verbal112, emprega-se o 

verbo na voz passiva. O artigo 282 do Código de Processo Civil usa o verbo indicar na voz 

ativa quando prescreve: Art. 282. A petição inicial indicará: I – o juiz ou tribunal, a que é 

dirigida ... (esse verbo indicar é empregado no tempo futuro do presente com sentido de 

imperativo: a petição deverá indicar ...). Já o art. 1.120 do mesmo Código usa o verbo 

requerer na voz passiva analítica, também adotando o tempo verbal com sentido 

imperativo. Confira-se o dispositivo: Art. 1.120. A separação consensual será requerida 

em petição assinada por ambos os cônjuges. O sujeito do verbo requerer é “separação 

consensual”, mas o agente da passiva é “por ambos os cônjuges”. Ocorre aí uma inversão 

de posição dos termos em relação ao que se passaria na voz ativa, assim como uma 

modificação de sua função. Na voz ativa a oração seria: “ambos os cônjuges requererão a 

separação consensual em petição escrita”. Neste caso, “separação consensual” é objeto 

direto do verbo requerer, expressão que, na voz passiva, assume a função de sujeito do 

verbo, em virtude do que adquire uma ênfase especial. A seu turno, o art. 275 do mesmo 

Código emprega o verbo observar também no futuro do presente, mas agora na voz 

passiva sintética. Eis a redação legal: Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: I – 

nas causas cujo valor ...; ou, dito de outro modo, ainda na voz passiva, mas agora analítica: 

                                                
110Toda essa oração que tem função de objeto direto é classificada como oração subordinada substantiva 

objetiva indireta (cf. ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua portuguesa. 44. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002, ns. 893 e 895, p. 525). 

111Há diferentes modos na língua para se dar ênfase a elementos da oração. Sob a designação “marcadores de 
foco”, José Carlos de Azevedo, depois de apresentar diversos exemplos, observa: “Sintaticamente falando, 
tudo que se pode dizer dessas unidades é que elas ocupam a fronteira dos sintagmas, pois não servem de 
bases, de modificadores, de conectivos ou de transpositores. Elas marcam fronteiras sintagmáticas, 
exprimindo certas informações que o locutor considera relevantes por serem ‘novas’ para o ouvinte; servem 
para estabelecer relações de implicação e/ou pressuposição com outros enunciados.” (Iniciação à sintaxe do 
português, cit., n. 1.b., p. 133). 

112Nota-se hoje um certo exagero no emprego da voz passiva, que representa vício de linguagem. Assim, 
p.ex., em vez de se dizer As partes celebraram tal contrato com tal conteúdo, vê-se amiúde o emprego de 
sua forma passiva: Foi celebrado pelas partes um tal contrato com tal conteúdo ... 
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o procedimento sumário será observado nas causas, cujo valor ... No caso, o legislador 

pretendeu acentuar o dever de observar o procedimento a ser adotado nos casos que 

enumera; o que talvez não ficaria tão evidenciado com outra forma de construção da frase.  

Os exemplos poderiam multiplicar-se.  

Como se vê, é preciso descobrir a função que a palavra desempenha na frase, a fim 

de verificar se ela desenvolve a ação verbal, ou se essa ação sobre ela se exerce. A partir 

desta análise, depois de compreendida a significação de cada termo, é possível alcançar o 

entendimento de cada frase, que relacionado às demais que compõem o discurso, permite a 

compreensão do todo.  
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III. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 

 

44. O Direito regula a vida em sociedade, com vistas a garantir a paz social. 

Diversos tipos de regras compõem o ordenamento jurídico: algumas organizam o poder 

político, outras traçam modelos de comportamento e, assim, definem direitos e obrigações 

das pessoas, outras ainda organizam diversos setores da sociedade, como a prestação 

jurisdicional. Além dessas, existem as que se preocupam com a parte criminal, dentre outras 

tantas. Como elas devem ser observadas, é preciso que seus destinatários compreendam bem 

seu conteúdo113, mesmo porque, em caso de descumprimento, vindo a ser acionados 

organismos sociais incumbidos de restabelecer a ordem abalada, devem tomar medidas, o 

que, à sua vez, depende da compreensão dos preceitos normativos então expedidos.  

E, se existem regras gerais a serem observadas que devem ser compreendidas, 

integram também o sistema jurídico outras regras particulares, que também precisam ser 

apreendidas para serem devidamente cumpridas. Os negócios jurídicos, assim como as 

decisões judiciais, podem ser enquadrados nesta categoria. Os contratos, por exemplo, 

definem prestações a serem cumpridas, o mais das vezes pelas partes, de modo que contêm 

regras especiais para os obrigados, cuja extensão deve ser compreendida pelos que 

participam dessa relação jurídica e, em caso de litígio, pelos encarregados da solução deste. 

Também a decisão judicial contém preceito voltado a algum sujeito, define prestações a 

serem realizadas por alguém114, de modo que também é objeto de interpretação.  

Conforme anota Betti, a interpretação jurídica tem por objeto o reconhecimento e a 

significação, na órbita da ordem jurídica, de formas representativas, ou seja, essa 

interpretação visa a compreender elementos sensíveis que exteriorizam algo a ser 

compreendido, por ter relevância para o Direito115. Em suas palavras, “Objeto de avaliação 

jurídica podem ser declarações ou comportamentos que se desenvolvem no círculo social 

disciplinado pelo direito, enquanto tiverem relevância jurídica segundo as normas e 

preceitos em vigor: em particular, aquelas declarações e aqueles comportamentos que 

                                                
113Consoante afirma Kaufmann, porém, as pessoas comuns não apreendem o sentido da lei por meio da 

linguagem nela empregada, não tendo a publicação desse diploma tal função, mas apenas a de “fixar o seu 
teor literal autêntico” (Filosofia do direito, cit., n. IV, p. 177). Segundo ele, a compreensão da regra jurídica 
dá-se através da comunicação social (Id. Ibid., p. 173). 

114Como ainda será visto adiante (n. 273), a decisão judicial pode exigir avaliação para se verificar seu 
sentido preceptivo, a fim de avaliar a que casos a solução nela adotada deve ser aplicada.  

115BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. 5 e XXXIV-XXXV. 
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tiverem, por sua vez, conteúdo e caráter preceptivo, como destinados a determinar uma 

ulterior linha de conduta”116. 

45. As normas que organizam as relações jurídicas precisam ser bem 

compreendidas, o que representa circunstância que facilita a convivência harmônica entre 

as pessoas numa dada sociedade. Contribui com evitar o surgimento de conflitos a perfeita 

compreensão das regras, pois, conhecendo bem os direitos e as obrigações que delas 

surgem, os sujeitos se ajustam aos preceitos legais117. Essas regras, por sua vez, fundam-se 

em princípios118, cujo alcance também deve ser bem apreendido, pois eles permitem a 

correta interpretação das leis119-120-121.  

46. Todo o ordenamento jurídico, enfim, manifestado por fontes nem sempre 

unívocas, precisa ser entendido a cada momento.  

Quando alguém alegar a violação de alguma norma jurídica (a que decorre de uma 

lei qualquer ou de um negócio jurídico), ou quando alguém, por qualquer razão, vier a 

                                                
116BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. 5. 
117PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 513. 
118Celso Bastos destaca que, para o Direito Constitucional, os princípios representam elemento de destaque, 

pois eles “... são a fonte última da significação consituticonal e, consequentemente, de suas regras”. 
(Hermenêutica e interpretação constitucional, cit., p. 216). 

119O conceito de princípio não é uniforme entre os estudiosos. Larenz define-os como “... pautas directivas de 
normação jurídica que, em virtude de sua própria força de convicção, podem justificar resoluções 
jurídicas”. Em seguida, tratando de sua origem, anota: “... Alguns deles estão expressadamente declarados 
na Constituição ou noutras leis; outros podem ser deduzidos da regulação legal, da sua cadeia de sentido, 
por via de uma ‘analogia geral’ ou do retorno à ratio legis; alguns foram ‘descobertos’ e declarados pela 
priveira vez pela doutrina ou pela jurisprudência, as mais das vezes atendendo a casos determinados, não 
solucionáveis de outro modo, e que logo se impuseram na ‘consciência jurídica geral’, graças à força de 
convicção a eles inerente”. (Metodologia da ciência do direito, cit., n. 3.a, p. 674). Esser, entretanto, 
entendia que o princípio jurídico seria “.... descoberto originariamente no caso concreto; só depois se 
constitui numa ‘fórmula que sintetiza uma série de pontos de vista que, nos casos típicos, se revelam 
adequados’.” (Id. Ibid., n. 4, p. 192). Shimura, a seu turno, diz que “... princípio jurídico constitui-se em um 
preceito normativo, que, pela sua generalidade, abstração e capacidade de produzir consequências jurídicas, 
serve de fonte do direito e de interpretação das normas jurídicas ...” (SHIMURA, Sérgio S. O princípio da 
menor gravosidade ao executado. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio S. (Coords.). 
Execução civil e cumprimento de sentença. São Paulo: Método, 2007, n. 1, p. 532). 

120Sobretudo depois de Dworkin, a doutrina tem entendido que as normas devem ser interpretadas a partir dos 
princípios que as informam, aos quais elas se submetem pois (cf. PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do 
direito. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005, n. 7, p. 329). Sobre o ponto escreve 
Teresa A.A.Wambier: “Hoje, entende-se que o direito vincula o juiz, mas não a letra da lei, exclusivamente. 
É a lei interpretada, à luz de princípios jurídicos; é a jurisprudência, a doutrina: estes são os elementos do 
sistema ou do ordenamento jurídico. Deles, deste conjuto, emergem as regras que o jurisdicionado tem que 
seguir” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: Wambier, Teresa A.A. 
(Coord.). Direito jurisprudencial. 2. tir. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 27; trecho também 
reproduzido em Nulidades do processo e da sentença. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2014, n. 3.2.3, p. 320). 

121Eros Grau critica esse modo de ver os princípios, que para ele não podem ser banalizados nem servir para 
modificar o sentido da lei, quando é certo que não tem o “... Poder Judiciário a faculdade de corrigir o 
legislador, invadindo-lhe a competência” (Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do 
direito e os princípios), cit., p. 133). 
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acionar a atividade jurisdicional, espera por provimento que deve ser compreensível e que, 

assim, deve ser interpretado.  

Muitas situações ou fatos, quando são invocados para delas e deles se extrair 

alguma consequência jurídica dependem muita vez de interpretação e de comprovação 

num processo. Assim, acontecimentos do cotidiano podem justificar atividade 

interpretativa, até para se chegar a uma solução adequada para o litígio trazido para 

julgamento.  

A interpretação, como se vê, está no cotidiano de todos, está no dia-a-dia da 

atividade judicial. 

47. Em todas esses casos ocorre atividade interpretativa, que, por sua peculiaridade 

com relação a outras situações que exigem interpretação, é chamada de interpretação 

jurídica. Como, no Direito, a hermenêutica começou pela interpretação da regra jurídica e 

assim permaneceu por muito tempo, a interpretação jurídica limitava-se à interpretação da 

lei122-123, em cuja seara o tema se desenvolveu. Quando se notou que o negócio jurídico 

também precisava ser interpretado e que havia especificidade nessa atividade 

interpretativa, os juristas começaram a adaptar para a interpretação negocial a doutrina até 

então desenvolvida para compreensão da lei. Só muito mais tarde sentiu-se a necessidade 

de se pensar em interpretação da sentença, quando as regras interpretativas até então 

conhecidas passam a ser revisitadas, mas com nova preocupação: a de descobrir o sentido e 

alcance do comando sentencial.  

A finalidade da interpretação da lei, do contrato, da sentença, diferente da 

interpretação de outros textos, justifica tratamento também diferenciado para cada um desses 

temas, conquanto eles tenham alguns traços comuns, a recomendarem tratamento unitário. 

48. O discurso contido na lei, no negócio jurídico e na sentença é expresso pela 

linguagem. A linguagem é a forma para a comunicação dos seres humanos. Por meio de 

                                                
122Schleiermacher, quando se refere à necessidade de dar tratamento sistemático à interpretação, falando da 

hermenêutica jurídica, diz: “... Ela lida, na maior parte das vezes, com a determinação da extensão da lei, 
isto é, com a relação dos princípios gerais com o que neles não foi concebido claramente.” (Hermenêutica: 
arte e técnica da interpretação, cit., p. 29). O próprio Betti, que escreve especificamente sobre hermêutica 
jurídica, quando, sob certo aspecto, procura distinguir interpretação histórica de interpretação jurídica, a 
esta se refere falando exclusivamente da lei (Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. LVIII e ss.). 

123Celso R. Bastos, quando distingue a interpretação jurídica da intepretação de outras realidades culturais, 
afirma, textualmente, que “A intepretação jurídica parte da lei, vale dizer, de frases ou textos jurídicos, 
elaborados segundo regras próprias e com características peculiares”. (Hermenêutica e interpretação 
constitucional, cit., n. 1.2, p. 18). 
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signos o pensamento é exteriorizado, sendo o sistema semiótico o meio para a apreensão 

do sentido contido na expressão verbal.  

A linguagem jurídica, entretanto, não é uma linguagem igual à linguagem 

comum124, já que ela se destina a comunicar uma realidade específica. E, se precisa ser 

científica, diferentemente de outras comunicações científicas em geral, destinadas a um 

público com conhecimento específico em seu campo, a linguagem jurídica endereça-se à 

generalidade da população, nem sempre versada em matéria jurídica. Como observa Jean-

Louis Bergel, essa especificidade do Direito conduz naturalmente a uma linguagem 

diferenciada, e pondera: “A definição da língua como ‘um sistema de signos’ e a da 

semiótica como uma ‘teoria dos signos’ abriram caminho à ‘semiótica jurídica’, que se 

orienta (...) para ‘a formalização lógica das proposições ou enunciados relacionados com o 

direito’ ou para ‘a construção de uma gramática do direito, enquanto conjunto de regras 

que regem a produção e a interpretação dos discursos e das práticas sociais com valor 

jurídico’. Não se trata somente do estudo das palavras, mas também daquele das estruturas 

conceptuais das linguagens do direito”125.  

A linguagem jurídica é diferenciada, porque trata de realidade que exige vocábulos 

específicos, que foram se formando ora a partir de termos comuns, depois tratados de 

maneira peculiar para justificar certa realidade jurídica, ora pela criação ou adaptação de 

termos, com o fim de designar situações relevantes para o Direito, ora, ainda, pela 

importação de vocábulos de outras realidades jurídicas (sistemas jurídicos antigos, como o 

grego e o romano, ou sistemas atuais que primeiro incorporaram regulações diante de 

novas realidades). Mas, a linguagem jurídica é ainda diferenciada pela forma de 

enunciação do discurso jurídico. A doutrina jurídica, por tradição ou pedantismo126, em 

grande número de casos, adota linguajar mais rebuscado. A lei, destinada a regular o 

comportamento humano, adota linguagem genérica, com maior ou menor liberdade 
                                                
124A linguagem jurídica tem sido classificada como linguagem especializada, como a de várias outras 

categorias profissionais, não por diferenças gramaticais ou sintáticas (que são poucas), mas por seu 
vocabulário diferenciado, que atende às suas necessidades práticas (cf. SILVA, Joana Aguiar e. Para uma 
teoria hermenêutica da Justiça: repercussões jusliterárias no eixo problemático das fontes e da 
interpretação juridica. Coimbra: Almedina, 2011, n. 2, p. 40). 

125BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito. Trad. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006, n. 208, p. 289-290. 

126Ultimamente, muitos têm criticado a linguagem dos juristas, a qual parece resultar do estilo de cada qual. 
A crítica procede apenas quando a linguagem hermética é dirigida a pessoas comuns. A lei, em geral 
dirigida à toda a comunidade, deve conter linguagem compreensível por esta, conquanto muitos de seus 
vocábulos nem sempre possam ser entendidos por todos, porque, em razão da tecnicidade da matéria, sua 
compreensão depende mesmo da intermediação de jurista. A sentença, dirigida aos contendores, também 
deveria permitir que estes compreendessem o sentido da solução proclamada, embora também muitos 
termos técnicos dependam necessariamente da explicação dos advogados deles.  
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concedida a seu aplicador, e expressa-se de forma a que seus destinatários possam 

compreender seu sentido amplo127, embora seja certo que essa compreensão decorra não 

diretamente do texto legal, mas da comunicação cotidiana128. As decisões judiciais, em geral 

voltadas a solucionar conflitos, depois de situar os contornos da disputa, dita a solução que a 

lei, supostamente, prevê para o caso129. Os negócios jurídicos são, via de regra, redigidos por 

fórmulas consagradas, dominadas por linguagem tabelioa herdada da tradição. 

Diante dessa realidade, a compreensão de textos jurídicos (lei, sentença, contratos, 

redigidos por instrumento particular ou por instrumento público) exige não só o 

conhecimento de vocábulos jurídicos, que muita vez não têm sentido unívoco, mas também 

familiaridade com a forma pela qual se expressam os que atuam no cenário jurídico, que, 

não raro, usam fórmulas consagradas, brocardos conhecidos dos operadores do Direito, 

cujo sentido é pressuposto.  

O significado dos vocábulos e expressões jurídicos, a seu turno, são convencionais 

e, como em geral se originam da linguagem natural, não têm sentido unívoco130. Por isto a 

ambiguidade e a imprecisão são características da linguagem jurídica131, que são 

eliminadas mediante processos de interpretação.  

Sob outro aspecto, “Os conceitos jurídicos não são referidos a objetos, mas sim a 

significações”132. “Na linguagem – ou instância – jurídica, portanto, as expressões dos 

conceitos jurídicos são signos de segundo grau, isto é, signos de significações (signos de 

primeiro grau) atribuíveis – ou não atribuíveis – a coisas, estados ou situações. O objeto do 

conceito jurídico expressado, assim, é uma significação atribuível a uma coisa, estado ou 

situação. A enunciação (expressão) do conceito jurídico produz em nossas mentes uma 

imagem, que é um signo de terceiro grau, isto é, um signo – terceiro, da expressão 

conceitual – segundo – da significação – primeiro”133.  

                                                
127BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito, cit., n. 225, p. 311-312. 
128cf. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito, cit., n. IV, p. 175. 
129Segundo A.Faufmann, o conceito legal só é unívoco, quando envolver conceito numérico. Fora daí, o 

legislador adota uma forma geral abstrada, que não define, mas apenas descreve, situações, a serem 
compreendidas analogicamente, por isto que a operação feita na sentença não pode ser de subsunção 
(Filosofia do direito, cit., n. VI, p. 184-191). 

130GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., n. 108, p. 142.  

131GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., n. 108, p. 143. 

132GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., n. 112, p. 147. 

133GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., ns. 115-116, p. 149-150. 
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A importância dos conceitos jurídicos está em que são usados para viabilizar a 

aplicação da norma jurídica134.  

Depois de vista a especificidade da interpretação jurídica, cabe examinar a 

interpretação da lei (item III.1), do negócio jurídico (III.2) e a interpretação no processo 

judicial (III.3) para, subsequentemente, ser considerada a interpretação da sentença. 

 

III.1. Interpretação da lei 

49. O exame aqui da interpretação da lei se justifica por duas razões: a primeira 

porque muitos conceitos sobre interpretação podem ser classificados como universais, 

aplicando-se também à interpretação da sentença. Assim, como na interpretação da 

sentença são utilizadas expressões consagradas em matéria de interpretação da lei, é 

oportuno tratar do tema. Além disso, em segundo lugar, tal exame justifica-se porque, para 

interpretar a sentença, eventualmente o intérprete deve compreender a lei pelo juiz aplicada 

(n. 228, adiante). De tal arte, saber interpretar a lei, ou ter presente o raciocínio 

desenvolvido na sua interpretação auxilia o intérprete na compreensão do provimento 

judicial por este examinado.  

Entrementes, a interpretação da lei não será avaliada em profundidade, limitando-se 

a pontos que têm relação com a interpretação da sentença. 

50. Porque o homem vive em sociedade e os anseios humanos são insaciáveis, é 

preciso haver regras de convivência, elaboradas para evitar conflitos interpessoais, assim 

como, em caso de surgimento destes, para regulação de maneiras de sua solução. 

Tais regras gerais, elaboradas mediante procedimento apropriado, devem ter 

legitimidade, isto é, devem partir de quem tenha autoridade, também legítima, para as 

impor, porque elas acabam por limitar a liberdade individual de seus destinatários.  

O exame do processo de elaboração das normas e a compreensão de seu resultado 

final são objetos da atividade hermenêutica. É que, existindo regras para elaboração das 

leis, quando alguém verifica como se procedeu para surgir uma em especial, interpreta o 

respectivo processo legislativo, a fim de avaliar sua correção e a validade do preceito 

normativo então nascido; examina a norma sob o aspecto formal. Quando, enfim, o exame 

                                                
134GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 

princípios), cit., n. 118, p. 153. 
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desta ocorre para apreensão de seu sentido, a interpretação se dá em seu aspecto material. 

Trata-se, pois, de dois aspectos distintos da atividade interpretativa.  

51. Na formação dessas regras, a sociedade leva em conta os valores que devem ser 

preservados, que são protegidos de forma consensual (costume) ou por norma escrita (n. 

71). Esses valores influem, pois, na formação da regra, e não podem ser olvidados quando se 

procura apreender o significado dela. Acontece que esses valores se alteram no tempo, de modo 

que o intérprete precisa acompanhar tal evolução para bem entender a regra que examina. 

De outra parte, a regra se forma diante de uma necessidade social concreta, que 

deve ser identificada para compreensão de seu sentido.  

As regras se estabelecem tendo em conta uma dada conjuntura, que também deve 

ser examinada para se reconstruir o sentido histórico em que elas nascem.  

Por outro lado, o preceito normativo (exceto no caso de lei temporária) destina-se a 

vigorar ao longo do tempo, durante cuja vigência a realidade social sofre constantes 

alterações, que devem ser consideradas, mesmo porque a lei existe para resolver o caso do 

momento atual. Por isto, seu sentido deve ser atualizado para o momento presente, 

devendo o intérprete examinar o texto com o sentido da realidade vigente. 

Eis alguns elementos que estão fora da linguagem da lei que, no entanto, pesam na 

apreensão do sentido do texto.  

52. Quando se fala em interpretação da lei, tem-se em vista a compreensão do 

significado e alcance de qualquer preceito normativo obrigatório que tenha alguma 

generalidade135. Aí se inclui a lei formal, produzida pelo Parlamento, segundo o 

procedimento que o sistema prevê para sua elaboração ou mesmo em desconformidade 

com tais regras procedimentais (porque, apesar de defeituoso o processo legislativo, ela 

pode ter eficácia), mas aí também se encerram todas as regras que defluem dos 

regulamentos, dos regimentos internos de quaisquer órgãos, como de Câmaras de 

Vereadores, de Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional ou de Tribunais, assim 

como o termo se refere à própria Constituição, que é uma lei especial. Interpretar a lei é, 

assim, dizer o conteúdo e alcance de qualquer norma, de qualquer regra geral obrigatória 

que imponha comportamento, que exija abstenção ou que garanta direito e, reversamente, 

que trace obrigações ou simples deveres. Como ainda será visto adiante (item 55), porém, 
                                                
135Limongi França define lei como “um preceito jurídico escrito, emanado do poder estatal competente, com 

caráter de generalidade e obrigatoriedade” (FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica jurídica. 12. ed. atual. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, n. 1.2.2, p. 61). 
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interpretar não é apenas declarar o sentido do texto, mas dar-lhe o sentido exato, o sentido 

próprio.  

Lei136, assim, é a regra escrita que contenha algum tipo de comando dirigido a 

alguém, em geral a grupo indeterminado de pessoas (lex est commune praeceptum: 

Digesto, L. I, tít. III, fr.1), e que, em determinados casos, dirige-se a grupos determinados 

de pessoas, como os regimentos internos e os estatutos funcionais.  

53. Tem-se afirmado que há regras especiais para interpretação da Constituição 

Federal, que rege a vida do País, até porque, como destaca Luís Roberto Barroso, a 

Constituição sobrepaira às demais leis, tem ela conteúdo diferenciado, seu caráter político 

evidencia-se desde sua origem, seu objeto é característico e, enfim, a linguagem nela 

empregada contém mais abstrações que as demais leis137. Tais particularidades138 hão de 

ser consideradas para se apurar o significado do texto constitucional. As regras para 

interpretação das leis em geral, entretanto, com tais especificidades, aplicam-se também à 

Constituição. Atendidas tais peculiaridades da Constituição, as orientações interpretativas 

das leis têm, assim, aplicação também em matéria constitucional. Neste sentido, aliás, é a 

opinião de Larenz, que, apoiando-se em autores que pensam como ele, mas reconhecendo 

que há entendimentos diferentes, pondera que, pelo menos em princípio, as regras gerais 

sobre interpretação aplicam-se em matéria constitucional. Mas, reconhecendo existir 

muitas vezes fator político a ser considerado na decisão do Tribunal Constitucional, que 

tem repercussões sociais intensas, anota ele que a ponderação das consequências da 

solução a ser dada deve ser muito bem considerada, não podendo o juiz constitucional 

                                                
136Analisando a norma jurídica como signo, Clarice O. de Araújo anota: “... Um signo refere-se a seu objeto 

através de uma relação expressa por outro signo, denominado interpretante do primeiro. Esta relação 
manifesta entre um signo e seu objeto também reveste natureza sígnica, o que consubstancia a semiose, 
assim entendida a produção de novos signos. Constata-se um processo semelhante com a positivação do 
direito ou a incidência das normas jurídicas.” Em seguida completa: “As normas, como signos que são, 
referem-se a objetos. Genericamente considerado, o objeto das normas jurídicas é a conduta humana em 
sociedade. Ou seja, as normas referem-se às relações sociais, regulamentando-as. ...”. Enfim arremata: “Os 
interpretantes das normas jurídicas são a sua possibilidade de incidência nas condutas sociais que 
coincidam com as descrições insertas nas proposições denominadas antecedentes das normas jurídicas” 
(Semiótica do direito, cit., n. 3.3, p. 70). 

137BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, n. 
2, p. 107 e ss. 

138Celso Bastos, que distingue interpretação de aplicação da norma, referindo-se às normas constitucionais, 
afirma que, para elas, há uma técnica interpretativa própria, em cuja seara existe uma especificidade 
interpretativa (Hermenêutica e interpretação constitucional, cit., n. 1, p. 60), em grande medida em razão do “... 
caráter mais aberto de sua linguagem e mesmo da estrutura das normas constitucionais” (Id. Ibid., p. 216). 
Eros Grau, a seu turno, afirma que “Interpretação e aplicação não se realizam autonomamente. O 
intérprete discerne o sentido do texto a partir e em virtude de determinado caso (...). A interpretação do 
direito consiste em concretar a lei em cada caso, isto é, na sua aplicação” (Por que tenho medo dos juízes 
(a interpretação/aplicação do direito e os princípios), cit., n. 36, p. 47). 
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adotar a máxima fiat iustitia, pereat res publica. Segundo ele, no exame das consequências 

previsíveis da decisão o Tribunal deve levar em conta o sentido de “bem comum”, devendo 

cada julgador, o quanto possível, abdicar de sua particular orientação política, de suas 

simpatias para algum grupo político ou antipatia para com outros, procurando, enfim, 

solução “racional”139.  

54. A genialidade dos romanos levou-os a se dedicarem à interpretação da lei; ainda 

que o tema, como não poderia deixar de ser, não haja sido enfrentado do mesmo modo ao 

longo de toda sua história.  

Não se pretende traçar o desenvolvimento do assunto à época romana, mas apenas 

registrar que o Direito Romano, também sobre o ponto, teve extraordinária influência nos 

sistemas europeus e, a partir deles, no brasileiro. Diversas regras daquele sistema, traduzidas 

sob a forma de máximas, várias das quais já hoje superadas140, orientaram os intérpretes por 

muito tempo, e permitiram o desenvolvimento do tema até se chegar ao estágio atual.  

55. Em matéria jurídica e, especialmente, em tema de interpretação da lei, 

interpretação era entendida, de maneira mais ou menos pacífica, como o processo de 

atribuição de um sentido a um texto de significação dúbia141-142. Mais tarde, a partir do 

Iluminismo, quando se passou a entender que a função do juiz era de apenas aplicar a lei, 

da qual ele era só a boca, lei essa que tinha um significado próprio e preexistente, tornou-se 

nítida a diferença entre sua aplicação no âmbito judicial, e sua interpretação, esta 

necessária apenas para os casos duvidosos. Superada a fase, de certo modo longa, de 

sacralidade das codificações, percebeu-se que, para aplicar a norma, o juiz deve interpretá-

la e que a lei quase sempre pode apresentar mais de um sentido, de modo que seu 

aplicador, ao julgar, deve optar por um deles. Eis que se constata então que a atividade 

interpretativa mostra-se relevante no momento de aplicação da lei. A partir daí, fica 

superada a ideia de que só se interpreta o que não estiver claro143, até porque, para se 

                                                
139LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, cit., p. 513-517. 
140P.ex.: summum ius, summa iniuria (Cícero em De officiis, I, 33); qui iuris civilis rationem nunquam ab 

aequitate seiunxerit (Cicero, Caecin., 27, 78); testis unus, testis nullus; etc. 
141Cf. PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do direito, cit., n. V.1. p. 272. 
142Larenz, a propósito, diz: “Interpretar é, como tínhamos visto (cap. I, em 3a), uma atividade de mediação, 

pela qual o intérprete traz à compreensão o sentido de um texto que se lhe torna problemático” 
(Metodologia da ciência do direito, cit., p. 439). Para ele, interpretar é traduzir o sentido preciso de texto 
nebuloso ou que requeira explicação. Quando a compreensão do discurso se faz (como ele chama) de modo 
irreflexivo, sem meditação, para ele aí não há interpretação, que ocorre apenas quando aquele entendimento 
se der de maneira reflexivo (Id. Ibid., n. 3.1, p. 282). 

143Acabou por perder prestígio o brocardo, outrora muito difundido, segundo o qual in claris cessat (ou non 
fit) interpretatio e suas variações, como, p.ex., clara non sunt interpretanda. Na verdade, decorre ele de 
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concluir que o texto é claro, terá havido precedente processo interpretativo144.  

É certo, não obstante, que as regras de interpretação são pensadas para 

compreensão de textos ambíguos, assim como para suprir lacunas da lei, concebida 

originariamente para determinada situação, mas que pode também justificar ser estendida 

para hipótese nova, em princípio fora do alcance daquela regra e também não subsumível a 

qualquer outro regramento. Tais regras interpretativas também surgem com a finalidade de 

restringir o alcance de preceitos que, se aplicados a certos casos, gerariam iniquidades, 

assim como para, em determinadas situações, compreender o preceito normativo dentro do 

sistema em que ele se integra. Interpretar a lei, assim, importa em escrutar seu sentido e, 

além disso, em esclarecer seu alcance, dizer que fatos ou situações estão sob sua esfera de 

incidência e quais estão fora dela145. As assim chamadas interpretação extensiva e 

interpretação restritiva são, portanto, métodos de interpretação. Os argumentos a contrario, 

a simili, a fortiori e outros, a seu turno, são formas de raciocínio jurídico usadas na 

interpretação de textos jurídicos146, muitos dos quais passaram a ser adotados pelas 

legislações quando traçaram regras interpretativas147.  

Interpretar, como anota Larenz, não é apenas encurtar o tempo entre a edição da 

norma jurídica que se conclui incidente e o caso a ser julgado, mas colmatar “.... a 

distância entre a necessária generalidade da norma e a singularidade de cada ‘caso’ 

concreto. Superá-la, ou melhor, mediá-la, é tarefa da ‘concretização’ da norma, que 

                                                                                                                                              
confusão entre interpretação e dificuldade de compreensão; a interpretação ocorre sempre; e, quando existir 
aquela dificuldade, o intérprete precisará socorrer-se a algumas regras que o orientam a superar o entrave.  
Eros Grau, a propósito e com razão, anota que “... a clareza de uma lei não é uma premissa, mas o resultado 
da interpretação, na medida em que apenas se pode afirmar que a lei é clara após ter sido ela interpretada.” 
(Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios), cit., p. 30). 

144Jean-Louis Bergel, entrementes, preocupado com os excessos interpretativos, que acabam por modificar o 
sentido de textos claros, afirma que “Os textos claros e precisos só têm de ser diretamente aplicados. Não 
têm de ser interpretados ...” (Teoria geral do direito, cit., p. 323). 

145Maria Helena Diniz observa que “As funções da interpretação são: a) conferir a aplicabilidade da norma 
jurídica às relações sociais que lhe deram origem; b) estender o sentido da norma a relações novas, inéditas ao 
tempo de sua criação; e c) temperar o alcance do preceito normativo, para fazê-lo corresponder às necessidades 
reais e atuais de caráter social, ou seja, aos seus fins sociais e aos valores que pretende garantir” (DINIZ, Maria 
Helena. Curso de direito civil brasileiro. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1, d.3, p. 79). 

146Perelman, para criticar os lógicos que pretenderam reduzir a lógica jurídica à lógica formal, anota: 
“...Conhecem-se, faz séculos, modos de raciocínio, específicos ao direito que foram desenvolvidos em 
obras instituladas ‘Tópicos jurídicos’ ou ‘Lógica jurídica’. Como a redução atual da lógica à teoria da 
demonstração formal não reconhece outra lógia além da formal, foi mesmo preciso, para utilizar a 
expressão ‘lógica jurídica’, dar-lhe um sentido compatível com essa concepção da lógica, mas que, é 
preciso dizê-lo, nada tem em comum com o sentido usual. Contudo, para fazer que se admita essa 
novidade, foi preciso esforçar-se para mostrar que os modos de raciocínio, que se referem não à estrutura 
das premissas e das conclusões, mas à sua matéria, tais raciocínio por analogia, a pari, a fortiori, a 
contrario, a maiore ad minus, a minori ad maius, ad absurdum, podem ser utilmente analisados graças à 
lógica formal” (Ética e direito, cit., n. 39, p. 500). 

147PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do direito, cit., n. 2, p. 285. 
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Gadamer qualifica com razão como ‘contributo produtivo de complementação do 

Direito’.”148. 

56. Segundo Perelman, um texto legal será considerado claro “... enquanto todas as 

interpretações razoáveis que dele se poderiam tirar conduzem à mesma solução”149. Em 

seguida, ele apresenta exemplos de textos claros, que, em certo contexto, deixam de sê-lo. 

Lembra então não gerar dúvida o texto que proíbe o ingresso de veículos num parque: a 

norma é clara e não provoca hesitação quanto ao que ela pretende proibir. No entanto, sua 

aplicação poderá gerar incerteza quando for necessário o ingresso ali de uma ambulância 

destinada a retirar um doente do local. Da mesma forma, pode não suscitar incerteza o 

texto que, de modo claro, proíbe a entrada de cães em meios de transporte público, mas 

esse mesmo enunciado poderá provocar divergências entre intérpretes quanto à extensão da 

proibição para o ingresso, nesses locais, de outros animais150. No primeiro caso, o 

intérprete poderá ser levado a excepcionar a lei na situação de emergência e, apesar da 

proibição do tráfego de veículos, admitir o ingresso da ambulância no parque; ao passo que 

no segundo poderá usar o texto que proíbe a entrada de cães para também não permitir o 

ingresso de um coelho ou de um urso, ainda que atrelado151.  

Verifica-se, pois, que o texto em si claro pode exigir interpretação, que demanda 

raciocínio jurídico, para solução do caso concreto. Surgindo dúvida sobre qual regra deve 

regê-lo, apresentando-se dificuldade na compreensão do sentido que a norma incidente à 

espécie deve ter, a solução a ser dada exige atividade interpretativa, que deve assentar-se 

na lógica jurídica.  

Iniciando por constatar que o Direito se acha imerso em atmosfera ideológica152, o 

mesmo Perelman afirma que a teoria interpretativa se destina a auxiliar os operadores na 

                                                
148LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, cit., n. 3.c, p. 295. 
149PERELMAN, Chaïm. Ética e direito, cit., § 51, p. 623. 
150Segundo Recasens Siches, o exemplo, apresentado por Radbruch em seu Elementos de Filosofia do 

Direito, mas fornecido por Petrasyski, ocorreu em uma estação de trem da Polônia, onde havia um aviso que, 
literalmente, proibia o ingresso na plataforma de pessoas com cães, e onde um teimoso camponês pretendeu 
ingressar com um urso, quando surgiu a necessidade de se compreender o sentido da regra (RECASENS 
SICHES, Luis. Tratado general de filosofia del derecho. 9. ed. México: Porrua, 1986, n. 5, p. 645). 

151Noutro passo, o mencionado Perelman, para mostrar que a interpretação da lei apresenta dificuldades, a 
serem resolvidas pela lógica jurídica, comenta que, se certo país adota a monogamia, eventualmente 
punindo a poligamia como crime, indaga se nele vindo a residir um cidadão de outra nação, onde se admita 
o casamento com mais de uma mulher, poderá ele vir a ser processado no país monogâmigo por ter aí 
ingressado com as duas esposas? Poderá uma destas anular no novo país o casamento mais recente, sob o 
fundamento de poligamia? Poderá esse estrangeiro nesse país monogâmico casar-se mais uma vez, sem se 
divorciar das outras esposas? Eis alguns problemas interpretativos que podem surgir, exigindo resposta do 
intérprete (cf. Ética e direito, cit., n. 39, p. 502).  

152PERELMAN, Chaïm. Ética e direito, cit., p. 621. 
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solução dos conflitos153 que, de um lado, pende entre fazer respeitar as instituições e 

permitir seu funcionamento habitual e, de outro, realizar a equidade para o caso154. 

Observa ele, então: 

É dentro desse espírito que as técnicas de interpretação, justificadas pelo 
recurso à lógica jurídica, que não é uma lógica formal, mas uma lógica do 
razoável, ser-lhe-ão um auxílio essencial na medida em que lhe permitem 
conceituar, por uma argumentação apropriada, o que lhe dita seu senso de 
equidade e seu senso de direito155.  

 

57. Eros Grau, preocupado com a segurança de mercado e com a previsibilidade 

das soluções judiciais156, assere que, a partir da década de 1980, com Dworkin, “... 

passamos a ser vítimas dos princípios e dos valores”157, pois “A chamada ponderação 

entre princípios coloca-nos amiúde em situações de absoluta insegurança, incerteza”158. 

Para ele, conquanto interpretar não seja processo meramente subsuntivo, pois parte, sim, da 

compreensão de textos normativos, mas também da assimilação da realidade e dos fatos, 

até se chegar à norma de decisão159, a interpretação da lei não pode basear-se em princípios 

e valores no momento de sua compreensão in abstracto. Conquanto interpretação e 

aplicação representem um processo unitário, e, portanto, não possam prescindir dos fatos 

do processo e da realidade no momento decisório, a razoabilidade e a proporcionalidade, 

que, segundo ele, são uma versão moderna da equidade, não podem sustentar entendimento 

a priori de uma regra jurídica, com que se acaba por modificar o texto legal. Para ele esses 

princípios, que são regras jurídicas, só podem ser considerados no caso concreto, como 

norma de decisão (aplicação) para ajustar a lei geral à situação particular, a fim de se fazer 

a justiça do caso concreto160. Em resumo, o temor do autor é para com o uso dos princípios 

                                                
153PERELMAN, Chaïm. Ética e direito, cit., p. 631. 
154PERELMAN, Chaïm. Ética e direito, cit., p. 629. 
155PERELMAN, Chaïm. Ética e direito, cit., p. 632. 
156Logo na introdução de seu livro, a título de premissa do que desenvolve adiante, realça: “Pois o Estado 

lança mão do direito moderno para preservar os mercados. Daí que o direito moderno é instrumento de que 
se vale o Estado para defender o capitalismo dos capitalistas ... Calculabilidade e previsibilidade são por ele 
instaladas porque sem elas o mercado não pode existir.” (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos 
juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios), cit., p. 13). 

157GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., p. 21. 

158GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., p. 23. 

159GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., p. 28 e 32. 

160GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., p. 136 e ss. Conclui ele, então: “O modo de pensar criticamente que me conduz convence-
me de que o modo de ser dos juristas, juízes e tribunais de hoje – endeusando princípios, a ponto de 
justificar, em nome da Justiça, uma quase discricionariedade judicial – compõe-se entre os mais bem 
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e de valores como razão para modificar o sentido da regra jurídica, o que não se 

compadeceria com a função judicial. Já o uso desses mesmos elementos para ponderação 

do caso concreto e afastar o rigor da lei para as situações que ele chama de excepcionais 

não traria risco à certeza do Direito, visto que só em tais casos extremos, de exceção, a 

aplicação da regra ficaria afastada161.  

O recurso aos princípios gerais de direito não seria espécie de interpretação nem 

constitui analogia, embora seja usual denominá-los de analogia de direito.  

Hoje, não há dúvida quanto a interferirem os princípios na interpretação da lei. A 

forma para isso ocorrer, no entanto, como se viu, tem variado entre os diversos autores. 

Como, entrementes, ponderam Grajales e Negri, desde Dworkin, com sua crítica ao 

positivismo e relevo dado ao papel dos princípios na prática jurídica, instalou-se uma crise 

que justifica a revisão da separação entre Direito e Moral162.  

58. Enrico Paresce, tratando do método fechado de interpretação, que ele diz não 

ser metodologia interpretativa, mas concepção do Direito que retorna de tempo em tempo, 

destaca que a defesa de cânones de interpretação está ligada a tendências tecnocratas da 

sociedade de hoje. Depois de criticar métodos mecânicos de interpretação e de observar 

que a pessoa do juiz não pode ser suprimida nessa atividade de interpretar e aplicar o 

Direito163, afirma ele que a interpretação não é uma pura técnica para tornar aplicável a 

norma, como também não é mera ideologia, ainda que as interpretações particulares 

possam ser enquadradas em alguma orientação ideológica. Para ele, interpretação também 

não é um passatempo de juristas, nem, como dizia Kelsen, um ato de arbítrio meditado 

pelo juiz, tanto quanto não é o resultado final da análise da linguagem jurídica. Completa 

ele que os mitos da certeza e da justiça, que têm levado imperadores a proibirem a 

interpretação de seus próprios textos, – posição que, como ele ressalta, é ainda hoje 

sustentada por alguns doutrinadores – decorrem da ideia de que a lei encerra verdade 

eterna. Interpretar para ele é um atributo da capacidade do intérprete de pensar os valores 

                                                                                                                                              
acabados mecanismos de legitimação do modo de produção social capitalista. Decidir em função de 
princípios é mais justo, encanta, fascina e legitima o modo de produção social. Aquela coisa weberiana da 
certeza e segurança jurídica sofre, então, atenuações; evidentemente, no entanto, apenas até o ponto em que 
não venha a comprometer o sistema” (Id. Ibid., p. 138). 

161GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios), cit., p. 124 e ss. 

162GRAJALES, Amós Arturo; NEGRI, Nicolás Jorge. Ronald Myles Dworkin e as teorias da argumentação 
jurídica (in memoriam). Revista de Processo, São Paulo, ano 39, n. 232, p. 434 e nota n. 27, jun. 2014. 

163PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 215. 
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de hoje para a sociedade atual164. Nas suas palavras, “... l’interpretazione, comunque 

circostanziata e condizionata, ci rivela, nella nostra soggettiva-oggettività, il valore del 

‘sociale’ in tutta la sua portata165.  

59. Como se verifica, o conceito de interpretação depende do conceito que se tem 

do Direito: se for um sistema fechado, interpretar é dizer apenas o sentido e alcance da lei 

ao tempo em que elaborada, ao passo que, para o sistema aberto, interpretar é dar esse 

significado para o caso concreto, com os valores atuais. Entre esses dois extremos, surgem 

muitas nuances que não são mais do que concessões que cada corrente acabou por fazer166.  

O já mencionado Paresce critica a referência doutrinária a métodos (no plural) de 

interpretação. Para ele, há um só método interpretativo, que parte do texto, ou seja, começa 

pelo significado das palavras em sua conexão gramatical, que não pode senão descobrir a 

estrutura de um pensamento. Segundo ele, é incongruente falar em método objetivo e 

método subjetivo de interpretação, como é sem sentido falar em método normativo, 

teleológico e sociológico de interpretação167.  

É certo, de todo modo, que interpretar a regra jurídica é um ato complexo, cujo 

significado depende da ideologia do doutrinador168, mas que, de maneira geral, pode ser 

entendido como o processo de descoberta do sentido próprio do texto, mediante a 

verificação do significado das palavras usadas nele em seus aspectos semântico e sintático, 

mas, considerando a possibilidade de múltiplos significados, pela adoção do significado 

apropriado169, isto é, o sentido que o sistema jurídico vigente espera para o caso. 

60. Várias regras para interpretação da norma jurídica têm variado no tempo e no 

espaço. Isto decorre do conceito, que não tem sido constante, a respeito do que é 

hermenêutica legislativa. Houve tempo em que se entendeu que interpretar era revelar a 

vontade do legislador. Era então natural que as regras se voltassem à pesquisa dessa 

vontade de quem havia elaborado a regra. O intérprete tinha, pois, a missão de descobrir a 

                                                
164PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 180-181. 
165PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 181. 
166PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 217. 
167PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 220. 
168Paresce pontua que, para Maggiore, ao interpretar cria-se a norma (Interpretazione (filosofia), cit., p. 189), 

ao passo que para Kelsen, a interpretação, que também cria o Direito, é um processo espiritual que 
acompanha o processo de produção do Direito de um grau superior para um inferior (Id. Ibid., p. 194, e 
ainda, p. 199). Eros Grau, a seu turno, pondera que “... se os enunciados, os textos, nada dizem (dizem o 
que os intérpretes dizem que eles dizem, ao produzir as normas), a ideologia do Direito é também 
produzida pelo intérprete autêntico” (Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e 
os princípios), cit., p. 59). 

169PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 213-214. 
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mens legislatoris. A escola exegética, influenciada por corrente teológica que se baseava 

no princípio da autoridade, e sustentada no assim chamado método fechado de 

interpretação, na verdade tendia a imobilizar o texto legislativo, concepção esta que foi 

incentivada por doutrina econômica, até porque almejava estabilidade170.  

Com o tempo constatou-se que o legislador não podia antever muitas situações e, 

assim, seria preciso o intérprete adaptar para o novo caso a lei prevista para outras 

hipóteses. Interpretar, então, não seria mais esclarecer a vontade do legislador, mas 

atualizar a regra de regência para novos tempos. Aliás, o Digesto já previra que scire leges 

non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem (L. I, tít. III, fr. 17), ou seja, 

conhecer as leis não é apenas conhecer suas palavras, mas apreender sua força e poder. 

Esta forma de compreender a lei, aliás, é que justifica a subsistência de leis centenárias, 

como o Código Napoleônico de 1804 ou, no Brasil, parte do Código Comercial de 1850 ou a 

lei que trata da nota promissória e da letra de câmbio (Decreto n. 2.044, de 

31dezembro/1908), interpretados à luz de novas ideias e da atualização de velhos conceitos. 

Interpretar a lei, nesse sentido, importa em atualizar seu texto, em suprir suas 

omissões, atividade que, em linguagem do direito norteamericano, importa em 

construction, já que essa atividade de atualização da lei não deixa de representar 

construção do próprio Direito171.  

61. Diversos métodos, ou técnicas, para a atividade interpretativa têm surgido ao longo 

do tempo. Convém tê-los em conta para avaliar se eles se aplicam à interpretação da sentença. 

62. Enrico Paresce anota que esses diversos métodos, na verdade, dizem respeito à 

estrutura da sociedade, tendo eles surgido historicamente diante das transformações 

sociais172. Lembra ele que no passado, por influência das doutrinas religiosas então 

existentes, debatia-se se a lei era fruto da ratio ou da voluntas, ou seja, se ela se impunha 

por sua racionalidade ou por vontade da autoridade; o que acabou influindo na 

interpretação jurídica. Se se fundar na razão, não haverá dificuldade para haver extensio da 

lei. Mas, se o fundamento para a lei vincular for a vontade, originariamente a vontade de 

Deus e depois a vontade do legislador, a extensão da regra, nas palavras do referido autor, 

                                                
170PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 215-216. 
171cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 21. ed. rev. e atual. por Maria Cecília 

Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1, p. 189 e KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença 
obscura e trânsito em julgado, cit., p. 72, nota 225. 

172Paresce afirma textualmente: “Le ragioni della molteplicità dei metodi dell’interpretazzione giuridica 
riguardano non solo il diritto e la sua funzione, ma anche la struttura dele società che si sono succedute nel 
tempo e soprattutto le istanze di transformazione presenti in esse” (Interpretazione (filosofia), cit., p. 221). 
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“... non è possibile se non sotto la forma di una riconstruzione del pensiero del legislatore, 

che può superare il significato singolo delle parole, ma non l’àmbito nel quale la sua 

volontà si è circoscritta”173. E, conquanto a teoria voluntarista tenha prevalecido, a visão 

estática do ordenamento jurídico, com certa incoerência, não tem subsistido. Para justificar 

a atualização das regras jurídicas, os juristas voluntaristas passaram então a falar em uma 

vontade tácita e em uma vontade presumida174 do legislador, a partir do que a doutrina, que 

conserva sua nomenclatura por razões históricas, deixa de ser distinta da racionalista. A 

partir daí, começa-se a falar em interpretação extensiva, interpretação restritiva, 

interpretação literal, interpretação lógica e interpretação evolutiva, ou historicoevolutiva175.  

63. A doutrina apresenta diversas espécies de interpretação, que não são outra coisa 

senão métodos ou técnicas diferenciadas para se aferir o sentido do texto legal. Os 

doutrinadores têm variado nessa classificação, mas pode-se dizer, com Limongi França, 

que, quanto à natureza da interpretação, isto é, considerando os diversos elementos 

contidos na lei, a interpretação pode ser gramatical, lógica, sistemática e histórica, havendo 

ainda os que destacam a interpretação teleológica; e, quanto à extensão, ou quanto ao 

resultado interpretativo, a interpretação pode qualificar-se como declarativa, extensiva ou 

restritiva. Considerando o agente que interpreta a lei, a interpretação diz-se privada, 

quando realizada pelos particulares, e pública, quando realizada pelo Poder Executivo, pelo 

Legislativo ou pelo Judiciário, chamando-se de autêntica a realizada pelo próprio órgão 

público que havia elaborado do texto interpretado176. 

Na verdade foi decisivamente a partir de Savigny, sob influência do positivismo 

jurídico então em voga, que surgiram essas classificações. Partindo de uma visão do 

                                                
173PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 182, onde ainda se lê: “... Per la ratio, infati, il 

problema interpretativo non trova vincoli: l’extensio, como svolgimento naturale dell’elemento razionale o 
logico, è connaturata alla concezione che dà al diritto una natura razionale. Si potrà, se mai, discutere sul 
come intendere questo svolgimento se, cioè, ci si debba fermare ai casi nei quali ricorre l’eadem ratio o se 
si debba accedere alla similis ratio, problemi questi che hanno trovato, nella letteratura teológico-giuridica, 
grandissimo posto e che non hanno mancato d’investire anche la concezione che riponeva il diritto nella 
voluntas del legislatore ... 
“...Ma l’accoglimento della tesi voluntarista da parte dei giuristi non può essere, per l’intrinseca natura 
della matéria, integrale (sic), senza compromettere la funzionalità stessa del diritto. Da ciò i molteplici 
tentativi per sfuggire alle conseguenze dell’accettazione di questa tesi e, cioè, la preclusione all’extensio.  
“...” 

174O Digesto de Justiniano referia-se à vontade tácita dos cidadãos, quando prescrevia: Sed et ea, quae longa 
consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio non minus 
quam ea quae scripta sunt iura servantur D.1.3.35), ou seja, “mas também aquilo que foi comprovado por 
longo costume e observado por inúmeros anos seja tido como uma vontade tácita dos cidadãos, não menos 
do que aquilo que constitui direitos escritos”.  

175PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 183. 
176FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica jurídica, cit., n. 1.2 e ss., p. 2 e ss. 
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Direito oficial, esse civilista afirmava que a interpretação seria uma reconstrução do 

pensamento (claro ou obscuro) do legislador, desde que expresso na lei. Assim, em sua 

concepção inicial, não seria admissível que o intérprete realizasse interpretação extensiva, 

mas, contraditoriamente, podia socorrer-se da analogia. Mais tarde ele desenvolve essas 

suas ideias, quando então passa a entender que a interpretação poderia ser gramatical, 

lógica, sistemática ou histórica, insistindo agora em que a interpretação deveria ser a 

reconstrução do pensamento imanente à lei, e admitindo que, diante de uma dicção 

defeituosa dela, o intérprete pudesse realizar uma interpretação extensiva ou restritiva, 

desde que não realizasse qualquer ampliação dessa mesma lei, ainda que fundado em 

princípios gerais de direito, pois isto representaria ilegítima atividade integrativa177. 

Como se disse, esses diversos métodos interpretativos surgiram em momento 

histórico, dentro do qual devem ser entendidos. Como o destaca Paresce, é perfeitamente 

compreensivo que o primeiro método de interpretação da regra jurídica, nos sistemas 

primitivos, fosse o literal. A sociedade era incipiente, o Direito era rudimentar, de modo 

que a força da palavra era muito grande. À medida que aquela sociedade cresce, surgem 

novos problemas que reclamam soluções jurídicas não contidas nas leis, que aos poucos 

passam a ser adaptadas às novas exigências. Aliás, ainda como afirma o mesmo autor, 

interpretar não é apenas decifrar símbolos178 e, por outro lado, é impossível haver uma 

legislação que preveja tudo, que possa ser imutável, de modo que, quando se nega a 

possibilidade de atualização da legislação, nega-se a historicidade do Direito e, por 

consequência, a possibilidade de atuar a justiça179. 

No estudo do Direito Romano sempre se destaca o formalismo de suas primeiras 

fases180, só superado por obra do pretor, que atualizava as regras para os novos tempos. Foi 

o pretor, portanto, que, ao interpretar a regra antiga, começou atualizá-la para realidade não 

pensada pelo legislador. 

Desde o Direito Romano, passando pela Idade Média, até se chegar ao período 

conhecido como do Direito Comum, foram-se acumulando máximas em matéria de 
                                                
177PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 191-192. 
178PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 223. 
179PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 221-221. 
180Todos os romanistas fazem menção ao caso levado ao pretor no período do processo formular, em que o 

autor perde a demanda porque havia substituído a palavra árvore, da fórmula, por videira. A propósito, cf. 
CRUZ E TUCCI, José Rogério; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil romano. 
1. ed., 2. tir. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, n. 4, p. 75. Correia & Sciascia anotam: “O sistema 
processual das ações da lei era muito rigoroso e formalístico; bastava ter-se pronunciado uma palavra 
diferente pela lei para se perder a lide” (CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de direito 
romano. 6. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1988, § 42, p. 79). 
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interpretação, que se impunham pela autoridade de quem as ensinava. Aos poucos, elas 

foram sendo submetidas ao debate científico, quando vários aforismas perderam força, 

embora muitos deles eventualmente tenham prevalecido por razões de Estado. Ainda como 

ressalta Paresce, conquanto a interpretação política do Direito seja natural, porque as leis 

devem ser entendidas de acordo com o sistema político em vigor, as razões de Estado não 

podem permear a compreensão das normas jurídicas181.  

64. Os autores têm afirmado que a interpretação da lei tem como ponto de partida 

seu texto. Cabe ao intérprete, em primeiro lugar, compreender o significado das palavras, 

realizando o que alguns chamam de interpretação gramatical, para examinar qual é o 

sentido da regra jurídica. Nesse processo, o hermeneuta apresenta o significado das 

palavras e constata qual é o sentido normativo.  

Para tanto, partirá do sentido comum que cada palavra tem, mas, quando se trata de 

termo jurídico, em princípio, adotará o significado técnico do termo empregado.  

O que se denomina interpretação gramatical, ou literal, enfim, é o método que, 

fundado em regras de linguística, permite a compreensão do texto a partir de sua análise 

isolada ou sintática. Supõe o exame da origem dos vocábulos e de sua significação atual e 

contextual182. 

65. Para compreender o sentido do texto, alguns doutrinadores passaram a se 

preocupar com a análise da linguagem. A característica fundamental da primeira 

formulação dessa doutrina é que a construção de uma rigorosa linguagem jurídica seria 

indispensável para uma construção científica do Direito. E essa análise deveria partir da 

Constituição. Mediante a objetivação da linguagem, transformar-se-ia o discurso 

legislativo em discurso rigoroso. A pesquisa da linguagem rigorosa, assim, coincidiria com 

a interpretação da lei183. O problema é saber o que se deve entender por linguagem 

rigorosa, que acabou sendo depois desenvolvida por Bobbio. Paresce comenta que essa 

doutrina constitui uma nova metodologia neopositivista, criticando-a ele pelo fato de que a 

pesquisa do significado rigoroso pode resultar em que, diante de dois significados 

possíveis, se opte por um absurdo, fora do tempo, ou se adote um que seja específico para 

um caso particular184. 

                                                
181PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 222. 
182DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., v. 1, d.3, p. 80. 
183PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 230-232. 
184PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 231-232. 
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Não vem ao caso descrever o desenvolvimento das doutrinas sobre interpretação ao 

longo do tempo185, mas ocorre aqui mencionar que, especialmente por influência de 

estudos norteamericanos186, a escola conhecida como do realismo escandinavo passou a 

levar em conta, de um lado, a linguagem da lei, para sua perfeita compreensão e, de outro, 

os fatos que dirigem a solução da causa. Doutrinadores norteamericanos têm destacado que 

a diversidade dos fatos e, por consequência, a dificuldade de seu enquadramento em 

figuras jurídicas específicas têm dado ensejo a decisões imprevisíveis e, pois, a incerteza 

jurídica. Daí a preocupação com classificar os fatos em diversas fattispecie.  

No exame da linguagem da lei, a doutrina, diante dos avanços dos estudos sobre 

linguística, começou a examiná-la sob seus aspectos sintático, lógico e semântico187. 

Linguistas como Saussure (n. 32) Ricoeur (n. 33) e outros (n. 34) têm contribuído para 

isso, sendo que seus estudos têm permitido avançar além da lei.  

66. A interpretação lógica, ou metodologia lógica para a interpretação, considera 

que, para tornar explícito o significado de uma lei, emprega-se o raciocínio lógico188. E, 

para exteriorizar esse sentido lógico, o intérprete não fica preso aos termos da lei, pois as 

possíveis implicações lógicas não ampliam o campo de conhecimento, embora isso possa 

importar em conteúdo novo, diante de novos valores encontrados atrás do texto. A 

interpretação lógica da lei, como forma autônoma de interpretação (porque todo tipo de 

interpretação não pode deixar de se apoiar na lógica do raciocínio), constitui 

desenvolvimento da interpretação literal. Se antes o intérprete revelava o conteúdo textual 

ou a vontade do legislador, por operação lógica passou a revelar, por meio de uma fictio 

iuris, a vontade tácita ou presumida do legislador e, para a corrente objetiva, a vontade 

presumida da lei. Ultrapassando, pois, o sentido comum das palavras, o intérprete descobre 

o conteúdo legal, que tem variado, dependendo da escola189. 

 

                                                
185Sobre o ponto pode-se consultar Paresce no verbete Interpretazione (filosofia), cit., sobretudo p. 152-202. 
186Segundo Paresce, a doutrina norteamericana não trata diretamente da interpretação da lei, mas, de maneira 

prática, preocupa-se com a atividade judicial, no âmbito da qual cuida daquele tema. A doutrina tem analisado 
os precedentes para deles extrair a regra jurídica que se conclui aplicável ao caso. E, diante da análise dos 
fatos do pleito, pode fazer um prognóstico da solução para casos semelhantes, pois em cada processo se pode 
identificar um princípio aplicado concretamente (Interpretazione (filosofia), cit., p. 198-199)  

187PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 200-201. 
188Como se sabe, Lógica é a parte da Filosofia que estuda o pensamento do ponto de vista racional e, 

conquanto existam diversas vertentes lógicas, a clássica se preocupa com o raciocínio verdadeiro, que se 
contrapõe ao falso (MASIP, Vicente. Fundamentos lógicos da interpretação de textos e da argumentação. 
Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 6). 

189PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 225. 



67 
 

Para a chamada escola histórica do Direito, a lei não era o produto da vontade do 

legislador, mas o resultado de uma espontânea consciência coletiva. Assim, para interpretar 

a lei, dever-se-ia examinar essa consciência do povo. Entrementes, essa escola teve duas 

vertentes distintas: a liderada por Savigny era racionalista, e resultou na corrente conhecida 

como jurisprudência dos conceitos, para a qual o intérprete deveria buscar a vontade 

“racional” do legislador, o que, na verdade, importava em seguir a literalidade do texto, 

permitindo apenas dele sair quando ele fosse ambíguo. Já Jhering, partidário da corrente 

objetiva, com vistas a frear uma tendência evolutiva da escola histórica, preconiza que o 

intérprete deve pesquisar o significado da lei no âmbito de sua racionalidade objetiva. 

Neste contexto, desenvolve-se a teoria da projeção, que se põe a meio caminho entre 

interpretação extensiva e analógica190, que não vem ao caso desenvolver.  

67. A interpretação sistemática está ligada à interpretação lógica, especialmente no 

ponto em que admite a interpretação extensiva. Conforme esse método interpretativo, tem-

se presente que a lei não está isolada, mas se insere em um sistema jurídico, composto de 

normas que devem conviver harmonicamente191. Pelo exame do conjunto da legislação, o 

intérprete consegue compreender o alcance das partes dela e, eventualmente, vem a 

ultrapassar o texto da lei, nela encontrando novos significados, para o que se socorre, por 

exemplo, de princípios gerais de direito192.  

O problema é que o conceito de sistema pode compreender apenas o conjunto das 

leis vigentes, mas pode encerrar uma ideia metafísica, que supõe a existência de um Direito 

natural preexistente, completo, que dá coerência à legislação em vigor. Considerando 

sistema o conjunto das leis vigentes (sistema intrínseco, pois), a interpretação sistemática não 

será mais do que um processo de dedução do sentido formal das linguagens formalizadas, 

sem qualquer outra avaliação, ou deverá empiricamente substituir os valores médios 

dominantes em determinada época histórica, por outros submetidos a constante revisão193.  

Apreendida a dicção da regra jurídica, compreendido o seu significado, será preciso 

então entendê-la dentro do sistema jurídico ao qual ela pertença. O sentido da norma não 

pode decorrer de seu conteúdo isoladamente considerado, mas do que ela significa dentro 

do sistema jurídico no qual ela está inserida. Apreendem-se, assim, os princípios que 

subjazem à regra, aos quais esta não pode contrariar. Nessa avaliação, pode ser que o 

                                                
190PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 226-227. 
191DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., v. 1, d.3, p. 81. 
192PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 227. 
193PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 227-228. 
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sentido comum dado a um termo passe a ter um outro completamente diferente194. Por 

exemplo: conquanto o Código de Processo Civil de 1973 defina sentença como o 

pronunciamento do juiz de primeiro grau proferido em certas circunstâncias (art. 161, § 1º) 

e conceitue acórdão como o pronunciamento colegiado dos Tribunais (art. 163), quando, 

no art. 485, prevê o cabimento da ação rescisória para desconstituir “sentença” de mérito, 

na verdade está a referir-se à sentença definitiva do juiz de primeiro grau mas também ao 

acórdão do Tribunal que tenha julgado o mérito da causa, seja em ação da competência 

originária daquele órgão, seja em recurso, já que a decisão de mérito desse órgão colegiado 

substitui a decisão recorrida (art. 512, CPC). Segundo os intérpretes do referido 

dispositivo, a lei dixit minus quam voluit (disse menos do que quis dizer).  

Entretanto, em muitas situações verifica-se que o legislador dixit plus quam voluit 

(disse mais do que quis dizer), quando o intérprete, analisando a norma em seu contexto, 

restringe o alcance de sua palavras. O art. 471 do atual Código de Processo Civil (CPC/73), 

p.ex., proíbe o juiz de decidir questões já decididas, mas tem-se entendido que a decisão sobre 

condições da ação podem ser revistas. A regra, assim, mostra-se mais ampla do que deveria.  

68. A interpretação teleológica195 representa um desenvolvimento das diversas 

doutrinas interpretativas que convergiam para o ecletismo da pandectística, e surge dentro 

de um novo momento economicossocial, quando se concebe o conceito de escopo. Jhering 

foi o precursor do movimento. Ele intuiu em sua época a relatividade histórica dos 

conceitos jurídicos e viu no escopo do Direito o dado fundamental para compreendê-lo. 

Passa-se, assim, do idealismo dos conceitos para uma consideração realística da 

interpretação. Para Jhering o escopo do Direito são os escopos da sociedade, para 

descoberta dos quais se devem pesquisar os diversos interesses singulares (de onde surge a 

doutrina conhecida como jurisprudência dos interesses, que, no entanto, diferentemente da 

interpretação teleológica, filosófica e genérica, exerce-se com um caráter experimental e 

prático). Para essa escola, as leis são produtos dos interesses, que têm caráter material, 
                                                
194A propósito, Teresa A.A.Wambier anota que o Direito, que rege a vida das pessoas e sustenta as decisões 

judiciais, “é a lei interpretada, à luz de princípios jurídicos” (Precedentes e evolução do direito, cit., p. 26). 
195Karl Englisch observa que o intérprete, quando examina o sentido da norma, tem que ter presente os fins 

da lei dentro do sistema jurídico. Neste sentido, “enquanto interpretação sistemática ela é já, em larga 
medida e simultaneamente, interpretação teleológica” (ENGLISCH, Karl. Introdução ao pensamento 
jurídico. Trad. J. Baptista Machado. 10. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.2008. p. 141). 
Segundo Shimura, “... sistema jurídico ... (é) o conjunto de elementos que se traduzem por normas, 
princípios, regras e valores, e que se inter-relacionam e se estruturam mediante uma hierarquia, 
organização, coesão e unidade. Em rigor, o sistema jurídico ... pressupõe a análise e interpretação conjunta 
e harmônica dos seus elementos constitutivos, de molde a levar a uma interpretação correta do direito. Cada 
elemento não pode ser enfocado e interpretado isoladamente, desgarrado dos outros valores e regras” (O 
princípio da menor gravosidade ao executado, cit., n. 1, p. 533). 



69 
 

nacional, religioso, ético, e que existem em toda sociedade. Analisando os interesses 

refletidos na lei, pode o intérprete descobrir a vontade do legislador, ainda que ele não 

tivesse tido consciência disso. Essa análise, na verdade, ultrapassa a vontade do legislador 

para se chegar à mens legis196.  

A interpretação teleológica, ou sociológica, procura, nas palavras de Maria Helena 

Diniz, “... adaptar o sentido ou finalidade da norma às novas exigências sociais, adaptação 

esta prevista pelo art. 5o da Lei de Introdução ...”197. 

69. Para compreender o sentido do texto legal, alguma doutrina tem proclamado 

que o intérprete deve pesquisar o momento histórico em que ele havia sido elaborado. O 

exame de sua exposição de motivo pode facilitar tal compreensão.  

Se o momento histórico no qual a lei tiver sido discutida, votada e promulgada 

permite compreender sua ratio e, pois, seu significado conjuntural, com o passar do tempo, 

tais elementos se alteram ou desaparecem e nem por isto a lei perde vigor. Esse exame 

histórico, entretanto, pode auxiliar na compreensão de significado atual de uma norma, 

diferente do que dela se extraía no passado198.  

Eis alguns critérios que têm sido repetidos quando se fala em interpretação da lei. O 

que tem variado no tempo é qual deles deve prevalecer e, em certa, medida, o resultado de 

seu emprego. Ver-se-á adiante (item IV.3.1.2) em que medida eles se aplicam à 

interpretação da sentença. 

70. Antes de encerrar o exame dos métodos interpretativos da lei, é interessante, 

com o já aludido Paresce, recordar que surgiu na Alemanha a escola livre do Direito199, 

que não se dedica propriamente a indicar parâmetros para interpretação da lei, mas que 

propõe a superação da própria norma e a criação de uma jurisprudência não ligada ao 

sistema jurídico positivo. Esse movimento, que mais tarde se reeditou no Brasil e ficou 

conhecido como escola do direito alternativo, não propõe a abolição do Direito vigente ou 

sua substituição pelo Direito judicial, mas pretende deixar assentado que a legislação 

                                                
196PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 228-229. 
197DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., v. 1, d.3, p. 81. 
198PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 183. 
199Recasens Siches afirma que o movimento surgiu na Alemanha, em 1906, com Hermann Kantorowicz, que 

usava o pseudônimo Gnaeus Flavius, o qual mostrou que a lógica formal não pode aplicar-se à 
interpretação do Direito, porque ela não consegue indicar o limite do que é lícito, como também não auxilia 
na busca da solução justa. Segundo Kantorowicz, esse método interpretativo leva a extrair de princípios 
jurídicos outros princípios mais gerais, que supostamente seriam seu fundamento, e por isso acabam sendo 
considerados também como Direito positivo, o que para o referido filósofo seria inadmissível. (Tratado 
general de filosofia del derecho, cit., n. 3, p. 635). 
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positiva, quando examinada para determinado caso, não pode negligenciar a concreta 

situação de fato. Ao examinar a lei, o intérprete, portador de uma consciência histórica, 

deve atualizá-la para o caso, impedindo que ela se fossilize200. Essa tendência surge como 

crítica ao método tradicional de interpretação, preocupada com as necessidades da vida 

moderna, havendo, porém, muitos que a criticam201. Como escreve Paresce referindo-se ao 

intérprete nesse modelo jusliberal, seja ele jurista ou magistrado, “... Si riconosce che 

l’interprete porta con sè, inconsapevolmente, il peso delle situazioni economiche, politiche e 

sociali del tempo in cui vive e che queste reagiscono sui meccanismi della tecnica giuridica, 

orientano la mens legis, riempiono gli spazi che il diritto positivo lascia vuoti, sia per un atto 

volontario sia per una dimenticanza, o per la sopravvenienza di nuove exigenze”202. 

O já referido Paresce anota que essa corrente deriva da escola histórica, que almeja 

um Direito natural, mas, diferentemente da teoria interpretativa tradicional – que parte da 

ideia de que a ciência do Direito pode resolver tudo –, tal doutrina combate o uso de 

expedientes jurídicos como a interpretação extensiva, a analogia ou a fictio iuris, que 

visam a ultrapassar os termos legais, em lugar do quê propõe uma procura livre de sentido, 

que, sem desprezar a dogmática, faça justiça para o caso concreto. A doutrina não pretende 

dispensar o juiz de observar a lei, mas afirma que essa observância não é obrigatória 

quando o impeça de formular uma decisão “certa”203.  

A crítica que se tem dirigido à doutrina é que a descoberta da solução certa acaba 

produzindo insegurança jurídica204, porque essa solução não deixa de ser pessoal e, 

portanto, imprevisível.  

71. Tem-se mencionado que os valores interferem na interpretação e, para quem faz 

a distinção, também na aplicação do Direito (n. 58). Aliás, esse fato está a indicar que a 

aplicação do Direito, ou seja, o ato de julgar, não é operação meramente subsuntiva. Agora 

cabe mencionar que essa valoração se faz não só para compreender o texto obscuro, como 

também para preencher conceitos vagos da lei e para concretizar termos que a norma não 

                                                
200PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 229-230. 
201FERRARA, F. Interpretação e aplicação das leis, p. 168. Mais adiante conclui: “Decerto o juiz nem 

sempre pode dar satisfação às necessidades práticas, limitando-se a aplicar a lei; alguma vez se encontrará 
em momentos trágidos de ter de sentenciar em oposiçãoo ao seu sentimento pessoal de justiça e de 
equidade, e de aplicar leis más. Tal é, porém, o seu dever de ofício. Na reforma das leis, na produção do 
Direito novo pensam outros órgãos do Estado: ele não tem competência para isso” (Id. Ibid., p. 174). 

202PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 230. 
203PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 230. 
204FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. Trad. Manuel A. Domingues de Andrade. 4. ed. 

Coimbra: Arménio Amado-Editor Sucessor, 1987. p. 169. 
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delimita. Karl Larenz, a propósito, apresenta alguns exemplos do Direito Civil alemão205, 

muitos deles ocorrentes também no Direito brasileiro. Outros casos, do Direito brasileiro, 

em que essa valoração se mostra presente, podem ser lembrados, como o do bem de 

família, que a lei n. 8.009, de 29/março/1990, considera impenhorável. O sentido do que 

seja imóvel residencial familiar e o que componha seus equipamentos, mencionados no art. 

1o e seu parágrafo único da referida lei, depende da valoração feita pelo aplicador dessa 

regra, que tem variado ao longo dos anos. Debateu-se muito o sentido de entidade familiar, 

beneficiária da proteção legal, tendo-se fixado o entendimento de que pessoa solteira 

também faz jus à impenhorabilidade do único imóvel em que habita206. Da mesma forma, 

entendeu-se que a mãe e o irmão do executado que habitavam o único imóvel dele, para 

efeito dessa proteção legal, deveriam ser considerados integrantes de sua entidade 

familiar207. Decisões foram além, quando proclamaram que o devedor sequer precisava 

habitar o único imóvel para este ser impenhorável; estando ele locado e a propiciar-lhe 

                                                
205LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, cit., p. 298 e ss. 
206Eis um julgado do STJ sobre o ponto: 
Ementa: PROCESSUAL - EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE - IMÓVEL - RESIDÊNCIA - 

DEVEDOR SOLTEIRO E SOLITÁRIO - LEI 8.009/90. 
 - A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo da 

família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à 
moradia. Se assim ocorre, não faz sentido proteger quem vive em grupo e abandonar o indivíduo que sofre 
o mais doloroso dos sentimentos: a solidão. 
- É impenhorável, por efeito do preceito contido no Art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel em que reside, 
sozinho, o devedor celibatário. 
EResp 182223 / SP – Rel. Min. Sálvio de F. Teixeira, Corte Especial, j. 06/02/2002, p. DJ 07/04/2002. 

207A propósito, eis um aresto do STJ: 
 Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO 

DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO IRMÃO DO EXECUTADO. ENTIDADE 
FAMILIAR. 

 I - Conforme consignado no v. acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora 
do recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual não lhe pertence, pois a casa de 
sua propriedade, objeto da penhora em questão, não comporta a moradia de toda a sua família. 

 II - O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a 
impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida 
pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção 
da entidade familiar. Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag nº 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 
19/06/2008; REsp nº 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007. 

 III - No que toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao lado de seus 
familiares, restando demonstrada a convivência e a interação existente entre eles.  

 IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito da Lei nº 8.009/90 é a proteção da família, visando 
resguardar o ambiente material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie do 
conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora. Precedentes: REsp nº 
186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp nº 450.812/RS, Rel. Min. 
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp nº 377.901/GO, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, DJ de 11/04/2005. 

 V - Desse modo, tratando-se de bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu irmão, ainda 
que nele não resida o executado, deve ser aplicado o benefício da impenhorabilidade, conforme a melhor 
interpretação do que dispõe o artigo 1º da Lei 8.009/90. 

 VI - Recurso especial improvido. 
 REsp 1095611 / SP, Rel. Min Francisco Falcão, 1a T., j. 17/03/2009, p. JDe 1o/04/2009. 
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renda para sobreviver, o bem não poderia ser penhorado208. Ainda se entendeu que a 

separação do casal não importa em destruição da família, quando a exesposa passar a 

ocupar com as filhas o único bem do executado209. Valorando a referida norma jurídica, 

discutiu-se quais bens que guarnecem esse único imóvel do devedor também deveriam ser 

considerados impenhoráveis, sendo que aos poucos se entendeu que, havendo duplicidade 

de utensílios, um deles poderia ser penhorado210. 

 

                                                
208Nesse sentido é o seguinte acórdão do STJ: 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. 
IMÓVEL LOCADO. RATIO ESSENDI DA LEI Nº 8.009/90. SÚMULA 7 - STJ. 

 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a 
impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei 8.009/80, visa a preservar o devedor do 
constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 

 2. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela 
constituição federal que autoriza a impenhorabilidade de bem pertencente a devedor, mas que encontra-se 
locado a terceiro. 

 3. Não se constitui em condicionante imperiosa, para que se defina o imóvel como bem de família, que o 
grupo familiar que o possui como única propriedade, nele esteja residindo. Precedentes - (REsp 698332 / 
SP Relator Ministro LUIZ FUX DJ 22.08.2005; REsp 698332 / SP Relator Ministro LUIZ FUX DJ 
22.08.2005; AgRg no Ag 653019/RJ Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR DJ 20.06.2005; 
AgRg no Ag 576449/SP Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR DJ 09.02.2005; REsp 
182223/SP Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO DJ 10.05.1999). 

 4. … 
 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

AgReg no Ag 902919 / PE, rel. Min. Luiz Fux, 1a T., j. 03/06/2008, p. DJe 19/06/2008. 
209Foi assim que conclui o seguinte acórdão do STJ: 
 Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. 

PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL NO QUAL RESIDEM FILHAS DO EXECUTADO. BEM 
DE FAMÍLIA. CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE FAMILIAR. RESTABELECIMENTO DA 
SENTENÇA. 

 1. "A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo 
da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à 
moradia" (EREsp 182.223/SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 6/2/2002). 

 2. A impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de 
entidade familiar. Assim, no caso de separação dos membros da família, como na hipótese em comento, a 
entidade familiar, para efeitos de impenhorabilidade de bem, não se extingue, ao revés, surge em 
duplicidade: uma composta pelos cônjuges e outra composta pelas filhas de um dos cônjuges. Precedentes. 

 3. A finalidade da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens 
impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. 
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. 
REsp 1126173 / MG – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a T., j. 09/04/2013, p. DJe 
12/04/2013. 

210Confira-se o seguinte acórdão do STJ: 
 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. 

MÓVEIS QUE GUARNECEM A CASA EM DUPLICIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO 
CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. 

 I - ... 
 II - Os bens encontrados em duplicidade na residência são penhoráveis de acordo com a jurisprudência do 

STJ. 
 Agravo Regimental improvido. 
 AgReg no Ag 821452 / PR – Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T, j. 18/11/2008, p. DJe 12/12/2008. 
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Como se verifica, a concretização da referida norma legal depende de uma 

valoração a ser feita pelo intérprete, que examina o bem jurídico que se pretende proteger 

com o preceito; o que, como se nota, não é pura subsunção.  

72. Cabe, com o já referido Paresce, apresentar uma palavra sobre interpretação 

autêntica, declarativa, extensiva e restritiva.  

Desde logo, deve-se reconhecer que interpretação autêntica, que seria aquela 

realizada pelo mesmo órgão que produziu o ato interpretado211-212, não é verdadeira 

interpretação, mas nova regra, por sua vez sujeita a interpretação. Os problemas, em 

matéria de lei, que daí surgem referem-se à possibilidade de retroação dessa nova regra. Se 

a nova lei interpretativa nada acrescentar à anterior, pode retroagir (na verdade, a lei 

anterior é que vigora com o sentido esclarecido pela nova, já contido naquela); ao passo 

que, se a nova lei contiver aspectos inovativos, não retroage213. 

Foi, de certo modo, o que se passou com o Código de Processo Civil de 1973, 

introduzido pela lei federal n. 5.869, de 11/janeiro/1973, que foi corrigido em diversos 

pontos pela lei federal n. 5.925, de 1º/outubro/1973, que, entretanto, é anterior à entrada 

em vigor daquele diploma legal. 

Enfim, quando se fala em interpretação declarativa, extensiva e restritiva214, outra 

coisa não se faz senão ter presentes os resultados dos vários métodos interpretativos, 

considerados os termos da lei interpretada em comparação com a suposta vontade do 

legislador ou com os escopos da norma215.  

                                                
211Nas palavras de Francisco de Paula Baptista, quando explica tais modalidades interpretativas, “Com 

relação à sua origem, é ou autêntica, se emana do legislador, ou doutrinal, se emana dos juízes, ou dos 
administradores, como inerente à aplicação e execução positiva das leis, ou dos jurisconsultos, como 
simplesmente consultiva ou instrutiva” (BAPTISTA, Francisco de Paula. Compêndio de hermenêutica 
jurídica. São Paulo: Saraiva, 1983. p. 5). 

212Segundo Francesco Ferrara, “A interpretação autêntica tem, por certo, de comum com a interpretação 
doutrinal o seu fim, a saber, a determinação do sentido duma norma jurídica; mas ao passo que a 
interpretação doutrinal o procura livremente, deduzindo-o da letra e das razões, e vale só na medida em que 
corresponde à vontade legislativa real, a interpretação autêntica, pelo contrário, declara formal e 
obrigatòriamente, o sentido de uma lei anterior, prescindido de que este se ache efectivamente contido na 
lei interpretada” (FERRADA, F. Interpretação e aplicação das leis, cit., p. 133). 

213PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 232-233. 
214Os nomes falam por si, mas, nas palavras de Francisco de Paula Baptista, a distinção entre esses vocábulos 

é esta: “... toda interpretação, relativamente a seus efeitos, é ou extensiva, qual a que autoriza a aplicação do 
texto a casos que, não estando incluídos na significação de suas palavras, estão, todavia, incluídos em seu 
espírito; ou restritiva, qual a que recusa a aplicação do texto a casos que, parecendo estar incluídos na 
significação de suas palavras, contrariam evidentemente o seu espírito; ou declarativa, qual a que indica 
simplesmente o sentido do texto para ser aplicado ao mesmo caso de que ele trata, e tal qual tem sido 
determinado por suas palavras, quer estas sejam tomadas em sua significação natural, quer usual, quer 
jurídica, quer própria, quer imprópria, etc.” (Compêndio de hermenêutica jurídica, cit., p. 46). 

215PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 233-235. 
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73. A analogia não é uma técnica de interpretação da lei, mas um raciocínio lógico 

usado para ao caso aplicar-se lei concebida para situação diversa mas que, racionalmente, 

justifica-se ser então aplicada, até por falta de outra regulamentação216. Para aplicar norma 

por analogia, será preciso antes fazer interpretação do caso concreto e da lei que se 

pretende a ele estender. Segundo a doutrina, opera-se então o princípio da razão suficiente, 

ou seja, aplica-se a lei ao caso em princípio por ela não abarcado, por concluir o intérprete 

que a mesma razão que terá levado o legislador a regular determinada situação de certo 

modo justifica a extensão da norma legal ao caso por ela não regulado: ubi eadem ratio, ibi 

eadem iuris dispositio. Mas, para a lei ser estendida ao caso, é preciso que não exista 

norma nenhuma que o regule e, ao mesmo tempo, que não exista o que Larenz chama de 

“silêncio eloquente” da lei, isto é, que, sem norma específica, não nasce direito subjetivo 

na situação examinada217.  

Analogia não é o mesmo que interpretação extensiva. A distinção, aliás, é feita para 

limitar a área de criatividade da interpretação218. Admite-se a analogia, que é forma de 

integração do Direito219, mas não seria de se consentir na interpretação extensiva, que se 

entende como forma de criação do Direito. Em ambos os casos, como afirma Paresce, 

ocorre uma extensão da ratio legis, com a diferença de que na analogia se reconhece uma 

semelhança entre a situação legal e o caso não previsto pela norma, ao passo que, no caso 

de interpretação extensiva, alarga-se o âmbito de aplicação da lei para atingir situação 

definitivamente não contida nela. Para se aplicar por analogia a lei ao caso examinado, 

mediante processo hermenêutico chega-se à conclusão de que não existe nenhuma lei 

adequada para esse caso, enquanto que, na interpretação extensiva, a ratio da lei existente 

justifica aplicar-se a uma nova situação.  

O mesmo autor referido admite que a distinção é sutil e que as duas situações não 

apresentam diferenças estruturais, por isto que ele chega a assimilar a analogia à 

interpretação extensiva, sendo ambos formas de raciocínio interpretativo220.  

                                                
216Limongi França afirma que a analogia representa apenas um método de aplicação do direito. 

(Hermenêutica jurídica, cit., n. 2.1, p. 44). 
217LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, cit., n. 2.a, p. 525. 
218PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 184. 
219Limongi França distingue analogia de indução, afirmando consistir esta em “... generalizar para todos os 

casos da mesma natureza aquilo que é válido para um só deles”; e em seguida completa: “... a interpretação 
extensiva não faz senão reconstruir a vontade legislativa existente para a relação jurídica que só por inexata 
formulação parece à primeira vista excluída, enquanto, ao invés, a analogia se encontra em presença de 
uma lacuna de um caso não previsto, e procura superá-la através de casos afins” (Hermenêutica jurídica, 
cit., n. 3.2, p. 46-47). 

220PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 185-186. 



75 
 

Por outro lado, quando não exista norma para a espécie em exame, eventualmente 

caso será de recurso aos princípios gerais de direito221.  

74. Não se pode negar que a equidade constitui mecanismo para solução de 

conflitos, por meio do qual se abrandam os rigores do texto legal. Não é método de 

interpretação, mas instrumento de decisão que dispensa a lei como parâmetro, que é substituída 

por valores como norte. Entretanto, sua aplicação supõe prévia interpretação da norma jurídica 

e a constatação de que não deve ser aplicada em sua literalidade no caso concreto.  

Já no Direito Romano o instituto teve aplicação, especialmente a partir de quando a 

retórica, por influência dos estudos de filosofia grega nos dois últimos séculos da 

República222, passou a integrar o processo interpretativo. Quando, no caso concreto, se 

debatia se deveria prevalecer a interpretação literal sobre a vontade da lei, ocorria 

contraposição entre scriptum e voluntas, cuja solução a favor desta (ex sententia) 

representava aplicação da equidade. Desde quando os jurisconsultos proclamaram que 

summum ius, summa iniuria, observou-se em Roma uma jurisprudência evolutiva e 

criadora, quando novos institutos jurídicos então surgem. A aequitas, que, segundo alguns 

romanistas, teve aplicação durante todo o período clássico223, conforme Feliciano Serrao, 

representou vitória contra o formalismo jurídico224. Aplicada pela jurisprudência, não por 

                                                
221PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 185. 
222Segundo Correia & Sciascia, o período da República vai de 510 a.C. até a instauração do principado, no 

ano de 27 a.C. (Manual de direito romano, cit., p. 15). 
223Não há uniformidade entre os romanista quanto à divisão da história do direito romano em períodos. 

Sebastião Cruz, depois de assinalar que pode-se adotar critério político, critério normativo ou critério 
jurídico para a divisão e de esclarecer que este último pode levar em conta o fato de o direito romano ter ou 
não vigorado para os cives e para os não-cives (aspecto externo), assim como pode simplesmente considerar 
a evolução dos vários institutos jurídicos nas várias épocas desse direito (aspecto interno), apresenta, neste 
último enfoque, a seguinte divisão: época arcaica, que vai da fundação de Roma (753AC) até 130AC, 
quando promulgada a Lex Æbutia de formulis, que introduziu novo processo judicial (agere per formulas); 
época clássica, de 130AC a 230DC (Ulpiano morreu em 228DC), sendo esta era subdividida em pré-
clássica (de 130AC a 30AC), clássica central (30AC a 130DC) e clássica tardia (de 130DC a 230DC); e 
época pós-clássica, que vai de 230 a 530 da era cristã. (CRUZ, Sebastião. Direito romano (Ius Romanun). 
4. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1984. p. 41-43). 
Já o processo romano tem sido dividido em três períodos: o da legis actiones, o per formulas e o da 
extraordinaria cognitio. Segundo Cruz e Tucci & Azevedo, “O primeiro, em vigor desde os tempos da 
fundação de Roma (754 a.C.) até os fins da república; o segundo, constituindo com o anterior, o ordo 
iudicioru privatorum, teria sido instroduzido pela lex Aebutia (149-126 a.C.) e oficiaizado definitivamente 
pela lex Julia privatorum, do ano 17 a.C., aplicado, já de modo esporádico, até a época do imperador 
Diocleciano (285-305 d.C.): e o derradeiro, da cogniyio extra ordinem, instituído com o advento do 
principado (27 a.C.) e vigente, com profundas modificações, até os últimos dias do império romano do 
Ocidente”. (CRUZ E TUCCI, José Rogério; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo 
civil romano, cit., p. 39). 

224SERRAO, Feliciano. Interpretazione della legge (diritto romano). In: ENCICLOPEDIA del diritto. Milano: 
Giuffrè, 1972. v. 22, p. 243-244. 
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acaso entrou na definição de direito apresentada por Celso: ius est ars boni et aequi225. 

75. Como se nota, para compreender o texto legal no momento de aplicá-lo, o 

intérprete se socorre de diversos métodos, que muitos doutrinadores qualificam como 

espécies de interpretação. Trata-se de formas de interpretação do texto para se 

compreender seu alcance atual (no momento da interpretação). 

Tem razão Maria Helena Diniz quando afirma que essas diversas técnica 

interpretativas não operam de modo isolado, devendo ser aplicadas conjuntamente, ainda 

que nem sempre todos esses processos possam ser simultaneamente aplicados226. Mas 

também não se pode deixar de reconhecer que a preponderância de uma técnica sobre 

outra, que os vários intérpretes podem escolher de modo diverso, altera a solução concreta 

do caso. A argumentação em favor de um ou outro resultado é que, enfim, convencerá 

sobre qual solução se mostra a mais razoável.  

76. Segundo Betti, a interpretação precisa manter viva a lei e, assim, conservá-la em 

perene eficácia no seio social. E completa: “Em suma, nesse caso, a interpretação, longe de 

exaurir-se numa recognição meramente contemplativa do significado próprio da norma, 

considerada na sua abstração e na sua generalidade, ultrapassa e realiza uma especificação e uma 

integração do preceito a ser interpretado: o que leva a estabelecer uma complementaridade 

concorrente, um círculo de recíproca e contínua correspondência, entre o vigor da lei (ou outra 

fonte de direito), de onde se deduzem as máximas da decisão, e o processo interpretativo que 

delas se faz na jurisprudência e na ciência jurídica. Círculo esse que faz da jurisprudência, teórica 

e prática, o complemento necessário da legislação, e faz de ambas os elementos indefectíveis 

daquele que, numa sociedade, num país, é o direito verdadeiramente vivo e vigente”227. 

Não se pode perder de vista que a forma de interpretar o Direito e as leis depende 

da natureza do sistema jurídico, de suas condições economicossociais, do momento 

político, assim como do modo de operarem as várias fontes do direito228. 

                                                
225O Digesto, logo no início, ao tratar da Justiça e do Direito, menciona: Iuri operam daturum prius nosse 

oportet, unde nomem iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celso definir, ius 
est ars boni et aequi (D.1.1.1pr.). 

226DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., v. 1, d.3, p. 82. 
227BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. LXVII-LXVIII. 
228SERRAO, Feliciano. Interpretazione della legge (diritto romano), cit., p. 239, que assim se exprime: “Il 

problema dell’intepretazione del diritto e della legge non può essere posto in modo uniforme per tutti gli 
ordinamenti giuridici né per tutte le fasi storiche del medesimo ordinamento: si tratta infatti di problema 
strettamente condizionato dalla natura del sistema giuridico a cui l’interpretazione si rivolge nonchè, entro lo 
stesso sistema, dai mutamenti economico-sociali e politico-costituzionali, dagli svolgimenti culturali e, più in 
particolare, dal modo di operare delle varie fonti del diritto nei diversi momenti del processo storico generale”. 
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77. Já se disse (n. 59) que não há uniformidade entre os doutrinadores sobre como 

se deve dar a interpretação da lei. As opiniões vão desde os que entendem que o intérprete 

deve avaliar apenas a intenção, a vontade, do legislador e, neste caso, o Direito se resume à 

lei; ao passo que outros proclamam que o intérprete da lei deve considerar o momento em 

que a lei deve ser aplicada, quando deve fazer justiça para o caso concreto, recusando, 

inclusive, a aplicação da lei, se ela se mostrar injusta para a espécie (n. 70).  

No momento atual, tem-se entendido que o Direito não se compõe apenas da lei, mas de 

princípios que a informam; de modo que o intérprete deve compreender a norma jurídica 

considerando esse dado e levando em conta que o preceito normativo a incidir no caso concreto 

deve ser compreendido dentro da realidade do momento em que ele (preceito) é aplicado. 

Karl Larenz comenta que os diversos métodos de interpretação da lei se 

interrelacionam, servindo todos para se chegar à solução apropriada para o caso, adequação 

esta que se apreende pela fundamentação apresentada pelo intérprete. Diz esse autor que o 

sentido literal é o ponto de partida, que a lei deve ser interpretada no seu significado 

contextual, que este é obtido pela descoberta da intenção reguladora do legislador e do escopo 

da norma, e que os princípios têm importância especial para complemento desse raciocínio229. 

Como adverte Celso Bastos, a escolha do método interpretativo sempre é feita em 

função de uma precompreensão que o intérprete tem do caso em exame, ou seja, sua opção 

é orientada pela ideologia230, às vezes inconsciente, por ele adotada. De todo o modo, a 

escolha não pode ser voluntarista, arbitrária, mas deve ser racional231. Daí a 

importância da motivação que o intérprete deve apresentar para a escolha feita, quando 

esta revelar-se-á, ou não, legitimada. 
                                                
229K. Larenz resume assim seu pensamento: “Se, mesmo assim, não existe qualquer relação hierárquica fixa, 

no sentido de que o peso dos critérios particulares fosse estabelecido de uma vez por todas, não estão 
porém justapostos uns aos outros, sem qualquer relação. Uma vez que o sentido literal delimita a 
interpretação possível de uma disposição, é recomendável começar por ele; com isso, é-se logo conduzido 
ao contexto significativo, em que esta disposição surge na relação com outras. Este deve, por sua vez, ser 
visto tomando como pano de fundo o escopo da regulação. O peso em cada caso dos diferentes critérios 
depende, não em último lugar, do modo como se apresentam no caso concreto. Frequentemente podem 
apoiar-se reciprocamente. ...” (Metodologia da ciência do direito, cit., n. 5, p. 488). 

230BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional, cit., n. 5, p. 39. 
231Já François Gény dizia que não era possível definir uma ordem de preferência na escolha do método 

interpretativo, que não deveria ser imposto por uma autoridade suprema, mas escolhido racionalmente 
dentro das inúmeras possibilidades. Disse ele a propósito: “... Entre injunction brutale d’une formule 
catégorique, édictée par l’autorité suprême, et la suggestion, timide, incertaine, discutable, de 
considérations d’utilité sociale, on conçoit qu’il ait place pour une infinité de degrés, dont chacun doive 
rationnellement être doué d’une énergie proportionnée à la puissance et à la fermeté de son origine. En 
raison même des innombrables nuances de toutes ces sollicitations du jugement, on ne peut songer à 
résoudre mathématiquement la question de leur force respective”. (GÉNY, François. Méthode 
d’interprétation et sources em droit privé positif. Paris: Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 
1919. t. 2, n. 177, p. 195). 
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78. Por influência de outros sistemas jurídicos, a Lei de Introdução ao Direito 

Brasileira (Decreto-lei n. 4.657/42), depois de regular a eficácia das leis, apresenta duas 

regras específicas sobre interpretação: o art. 4o, que proíbe o non liquet e traça regras para o 

juiz decidir em caso de omissão da lei; e o art. 5o, que determina que, na hora de interpretar e 

aplicar a lei, o juiz deve atender a certos fins e considerar alguns valores. Eis as regras: 

Art. 4o. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

 

Tal regra encontra alguma ressonância no art. 126 do Código de processo Civil 

vigente (CPC/73), do seguinte teor: 

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna 
ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as 
normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais de direito.  

 

E o artigo seguinte do mesmo Código completa: 

Art. 127. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.  

 

Não há dúvida de que o juiz não pode deixar de decidir o caso a ele apresentado, 

ainda que a lei de regência seja obscura ou lacunosa, e mesmo que falte lei para a situação 

sob exame.  

Analisando essas regras sobre a forma como deve o juiz proceder, o intérprete de 

hoje não as tem entendido com igual sentido que os hermeneutas do passado as 

compreendiam. De fato, de um lado, não existe ordem de precedência para suprir lacunas 

da lei (como parece sugerir o texto legal) e, de outro, os princípios gerais de direito não são 

apenas considerados à falta de lei, senão que para compreender o sentido da norma 

jurídica, pois eles é que lhe dão substrato. 

Quanto à forma como interpretar a lei, a referida Lei de Introdução ao Direito 

prescreve:  

Art. 5o. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 
dirige e às exigências do bem comum.  
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O que este último dispositivo prevê é, fazendo concessão ao positivismo então 

reinante, permitir que o juiz atualize a lei no momento de aplicá-la. A lei não deve ser 

entendida em sua literalidade, mas tendo em vista seu sentido social, os valores que ela 

visa proteger. 

Tem-se afirmado que, mesmo sem essa disposição específica, o intérprete deveria 

mesmo assim agir. Ainda que a lei dispusesse que o intérprete devesse fixar-se no sentido 

literal da norma (como já se fez no passado232), a restrição não poderia subsistir, diante da 

necessidade de atualização do Direito, que não prevê tudo.  

79. Não há ordem de preferência para a adoção dos vários critérios interpretativos 

da lei. Quando analisa a lei, o intérprete deve procurar dela extrair seu sentido objetivo, 

considerando que ela se insere dentro de um sistema. Não há dúvida, porém, de que a 

ordem escolhida influi no resultado233. Aliás, a crítica que faz a doutrina é, exatamente, que 

não existe ordem para a escolha do método interpretativo e, no entanto, essa escolha pode 

resultar em soluções arbitrárias. O método previamente escolhido, muita vez, encobre 

solução interpretativa precedentemente definida por razões ideológicas ou convicções 

pessoais234. 

Os critérios interpretativos mencionados, de todo o modo, auxiliam no caminho a 

ser percorrido para, com isenção, se obter o sentido que a norma deve ter em determinado 

contexto histórico, diante dos valores que então subjazem no seio social. É certo que a 

descoberta desses valores que têm incidência na espécie, assim como a compreensão do 

momento analisado, revelam, à sua vez, uma opção interpretativa. Isenção absoluta não é 

possível, já que as pessoas são levadas por elementos, muitos inconscientes, que formam a 

sua personalidade e que interferem em suas escolhas. A argumentação usada pelo 

                                                
232Na parte introdutória às Institutas do Imperador Justiniano, Cretella Jr e Agnes Cretella afirmam: 

“Justiniano proibiu que se fizessem comentários à sua obra, pois a considerava perfeita, sob todos os 
aspectos. Só permitiu traduções literais para o grego e sumário às leis (índices), mas, apesar da proibição, 
surgiu uma adaptação, em língua grega, das Institutas – a Paráfrase das Institutas, feita por Teófilo, cuja 
importância decorre do fato de que seu autor teve acesso a fontes mais tarde desaparecidas” (CRETELLA 
JR., José; CRETELLA, Agnes (Trad.). Institutas do Imperador Justiniano: manual didático para uso dos 
estudantes de direito de Constantinopla, elaborado por ordem do Imperador Justiniano, no ano de 533 d.C. 
Flavius Petrus Sabbatius Justinianus. Tradução J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. ampl. e rev. da 
tradução. S. Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. p. 7). 

233Assim também se expressa Teresa A.A.Wambier, que se reporta a Robert Alexy e a Ralf Dreier 
(Precedentes e evolução do direito, cit., p. 36). 

234Joana Aguiar e Silva, a propósito, reporta-se a doutrinadores que ironicamente comentam serem esses 
mótodos interpretativos justificativas que, sob o manto da legitimidade e da racionalidade, encobrem 
escolha de solução que havia sido feita de antemão, o que o realismo jurídico veio a escancarar (Para uma 
teoria hermenêutica da Justiça: repercussões jusliterárias no eixo problemático das fontes e da 
interpretação juridica, cit., n. 7, p. 379 e ss.). 
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intérprete, contudo, permite verificar se a interpretação feita mostra-se apropriada e 

“correta” nas circunstâncias, como, por outro lado, fornece subsídios para se avaliar a 

sinceridade da argumentação.  

Cabe, em seguida, dar uma vista d’olhos na interpretação do negócio jurídico, para 

verificar se existe algo de comum com a interpretação da sentença. 

 

III.2. Interpretação do negócio jurídico 

80. A certa altura os juristas perceberam que também o negócio jurídico exigia 

interpretação, quando constataram que as regras sobre interpretação da lei nem sempre 

mostravam-se apropriadas para descobrir-lhe o alcance. Passaram eles então a traçar 

orientações para se interpretar o negócio jurídico. A preocupação dos estudiosos, a partir 

de certo momento, passou a ser também do legislador.  

As doutrinas a respeito do tema têm variado sobre como resolver o problema de 

negócio com algum tipo de omissão, assim como sobre o que deve prevalecer diante de 

divergências ou contradições do texto e, eventualmente, diante de falta de sintonia entre o 

aparentemente contratado e a execução deste, constatável diante do comportamento 

assumido pelas partes (quando se nota que uma delas terá apreendido de modo diferente a 

contratação, eventualmente não reduzida a escrito). Em todas essas situações surge a 

necessidade de interpretação do negócio jurídico, para lhe descobrir o efetivo teor: o que 

nele, efetivamente, estará incluído, o que nele não poderá ser considerado como parte 

componente e qual o sentido das disposições que dele se extraem. A visão pessoal que cada 

doutrinador tem dessa figura jurídica tem proporcionado soluções diferentes para o tema. 

É oportuno, assim, avaliar o que se entende por negócio jurídico e quais as 

tendências manifestadas para a interpretação dele.  

81. No atual estágio do Direito, tem-se entendido que negócio jurídico é uma 

espécie de ato jurídico. Por meio dele o sujeito (ou sujeitos) regula seus interesses, com 

vistas à produção de efeitos jurídicos, em razão do que limita sua liberdade.  

Os doutrinadores dividem-se entre voluntaristas, que dão ênfase à vontade na 

definição do negócio jurídico e por isto são considerados partidários das correntes 

subjetivas, e os séquitos das correntes objetivas, ou preceptivas, que dão destaque aos 

caracteres genéticos e essenciais do negócio. As doutrinas subjetivas consideram a vontade 
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como elemento necessário para nascimento do negócio jurídico. Pontes de Miranda, a 

propósito, anota textualmente: “Não há negócio sem vontade de negócio”235. Já para as 

concepções objetivas, ou preceptivas, é o interesse em produzir certo resultado socialmente 

aceito que deve ser o ponto de partida236. Emilio Betti, por exemplo, quando distingue a lei 

dos atos que ditam regras para regulação de interesses privados, afirma que o negócio é ato 

de autonomia privada “... de auto-regulamentação de interesses, que se opera na vida social 

por iniciativa espontânea dos mesmos sujeitos que são seus gestores ...”237. 

Hoje parece haver tendência de conceituar o negócio jurídico a partir da concepção 

objetiva, mas, como alerta Francisco Paulo Marino, a teoria da vontade é importante para a 

compreensão de várias questões, e é fundamental, especialmente, para a interpretação dos 

negócios jurídicos mortis causa238. 

Para produção dos efeitos perseguidos concretamente em dada situação, pode 

alguém atuar sozinho, com um outro e com vários outros parceiros. Daí que o negócio 

jurídico pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral.  

Dentro dos limites legais, cada um pode decidir o conteúdo do negócio. Prevalece, 

pois, o princípio da autonomia da vontade.  

No negócio unilateral, destinado a produzir efeitos diante do intento de apenas um 

sujeito, quando surgir a necessidade de se compreender o conteúdo e o alcance negocial, é 

a declaração por ele feita e sua conduta que devem ser alvo de exame. Mas, quando o 

negócio envolver a participação de mais de um sujeito, a compreensão do sentido negocial 

não pode centrar-se na intenção de cada contratante, mesmo porque cada qual, quando 

realiza o negócio, tem propósitos muito distintos e, neste sentido, conflitantes. Daí por que 

a doutrina tem contraposto o negócio celebrado mortis causa, de um lado, do nascido inter 

vivos, de outro. E, entre estes, tem feito distinção entre negócios gratuitos e onerosos, 

assim como tem levado em conta nuances dos vários negócios a serem considerados em 

eventual atividade interpretativa. 

82. Todo negócio jurídico surge da manifestação de, pelo menos, uma vontade, que 

deve ser livre e consciente. Essa vontade pode ser expressa pela palavra, que pode vir a ser 

                                                
235PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Vilson 

Rodrigues Alves. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2001. t. 3, p. 33. 
236MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 22-23. 
237BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. 343. 
238MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico, cit., p. 28. 
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reduzida a termo (o que facilita a prova e, em alguns casos, é da essência do negócio), 

como pode independer de texto. Neste caso, o intérprete terá em conta essa forma de 

expressão para apreender o contudo preceptivo do ato praticado. Pode ocorrer, ainda, de tal 

conteúdo ser interpretado pelo comportamento que a parte assuma diante da contratação, que a 

doutrina trata com o nome de comportamento concludente. Tal comportamento, em diversas 

situações pode revelar o seu valor representativo implícito, que é a representação indireta de 

um modo de pensar. Tal comportamento denota o modo de ver o negócio por seus partícipes, o 

que, segundo Betti, constitui verdadeira interpretação autêntica de quem negociou239. 

Assim, para compreender um negócio, pode o intérprete socorrer-se da declaração, 

como pode examinar o comportamento.  

A doutrina começou examinando a vontade dos agentes e preocupou-se em 

solucionar o problema quando a vontade e a declaração, de algum modo, não eram 

coincidentes. À medida que os problemas foram surgindo, os doutrinadores passaram a se 

preocupar com a solução apropriada.  

83. O assunto não é novo, mas continua atual. No Direito Romano, a interpretação 

do negócio jurídico também sofreu evolução ao longo do tempo. As regras sobre o tema 

desenvolveram-se aos poucos, diante dos casos que foram surgindo.  

Segundo estudos sobre o tema, os juristas romanos, mais especialmente quando se 

dedicavam a uma interpretação recognitiva, distinguiram a sententia das verba, ou seja, a 

vontade e as palavras por meio das quais aquela se expressava, a partir do que examinaram 

diversas situações: a declaração podia não exprimir tudo o que se pretendia; a declaração 

podia não ser clara quanto, dentre duas possibilidades, ao que tencionava a parte; a 

declaração podia ser ambígua etc. E, conforme Voci, os juristas romanos, nessa atividade 

interpretativa, procuravam identificar o que era verosímil, considerando um tipo ideal de 

homem: ora diligente (diligens), ora bom (bonus), ora o homem comum (usus 

communis)240. Nessa procura, por outro lado, os estudiosos distinguiram o negócio inter 

vivos do celebrado mortis causa, o que parece lógico: se a pesquisa da vontade, em geral, 

deveria partir do sentido das palavras no comércio jurídico e das práticas do tempo, nos 

                                                
239BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. XXXVI-XXXVII. 
240VOCI, Pasquael. Interpretazione del negozio giuridico (diritto romano). In: ENCICLOPEDIA del diritto. 

Milano: Giuffrè, 1972. v. 22, p. 253-260. 
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negócios por causa da morte era razoável pesquisar a linguagem individual do declarante, 

até porque aqui não surge problema de confiança envolvendo contratantes241.  

Os romanos também se preocuparam em integrar os negócios que apresentavam 

omissões, cujas insuficiências eram supríveis pelo exame ora da natureza do negócio, ora 

dos motivos levados em conta por ocasião de sua celebração (para o que distinguiam o 

negócio benéfico do oneroso), ora pela verificação da responsabilidade esperada do 

declarante. Como se verifica, a vontade não era então levada em conta para suprir as 

deficiências da contratação242. Por sua vez, a interpretação corretiva foi admitida pelos 

romanos, às vezes para se descobrir a vontade presumida do contratante, outras vezes para 

reconduzir o negócio à sua configuração jurídica243.  

Muitas das soluções romanas valem até hoje, cabendo rever como o tema é enfrentado 

no Direito brasileiro, na medida em que isto possa auxiliar a interpretação da sentença.  

84. No estágio atual da interpretação do negócio jurídico, pode-se afirmar que a 

linguagem neste adotada é de suma importância para compreensão de seu sentido, mas 

muitos outros elementos são auxiliares da atividade interpretativa244. Francisco Paulo 

Marino resume bem o tema no Direito brasileiro, afirmando ele que se deve distinguir a 

interpretação do negócio nascido causa mortis do celebrado inter vivos, que são muito 

diferentes, cabendo ainda diferençar, dentre os últimos, vários tipos negociais245. Pondera 

                                                
241VOCI, Pasquael. Interpretazione del negozio giuridico (diritto romano), cit., p. 256. 
242VOCI, Pasquael. Interpretazione del negozio giuridico (diritto romano), cit., p. 263. 
243VOCI, Pasquael. Interpretazione del negozio giuridico (diritto romano), cit., p. 266-268. 
244A propósito, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico, cit., p. 370, 

que, completando sua ideia, anota: “... Cabe apontar, em meio às circunstâncias relevantes para a 
interpretação (conforme o caso concreto): (i) tempo e lugar do negócio jurídico (não só o tempo e o lugar de sua 
celebração, mas também o comportamento anterior e posterior ao negócio); (ii) qualidades da parte ou das partes 
envolvidas (especialmente nos negócios jurídicos intuitu personae) e eventual relação entre elas; (iii) 
comportamento da parte ou das partes, inclusive anterior e posterior à conclusão do negócio jurídico (em 
especial, no âmbito contratual, as tratativas e a fase de formação do contrato); (iv) qualidades da coisa (coisa 
objeto da prestação, coisa objeto da disposição ou coisa de algum modo relacionada ao negócio jurídico); (v) 
‘matéria’ ou ‘natureza e objeto’ do negócio jurídico (expressões ligadas à consideração do tipo de negócio 
jurídico celebrado); e (vi) usos e costumes (em função interpretativa).” (Id. Ibid., p. 370-371). 

245MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico, cit., p. 145 e ss. Diz ele: “Em 
suma, tem-se que, inicialmente, nos negócios jurídicos mortis causa o ponto de relevância hermenêutica 
está no declarante, ao passo que nos negócios jurídicos inter vivos esse ponto está no destinatário da 
declaração negocial. No âmbito dos negócios jurídicos inter vivos, diferenciam-se, quanto ao ponto 
relevante para o tratamento interpretativo, os negócios jurídicos bilaterais dos negócios jurídicos 
unilaterais. Nos primeiros, o ponto de relevância hermenêutica está na contraparte da declaração negocial. 
Já no campo dos negócios jurídicos unilaterais, há que se diferenciar as declarações receptícias das não 
receptícias. Naquelas, o ponto relevante para o tratamento interpretativo encontra-se no destinatário, que é 
interessado no negócio jurídico sem dele ser parte. Nestas, o ponto de relevância hermenêutica está no 
interesse despertado pela declaração em um círculo social maior ou menor, na medida da confiança que 
cria. Pode-se asseverar, por fim, que nas declarações negociais tácitas o ponto de relevância hermenêutica 
está, a priori, no declarante.” (Id. Ibid., p. 148-149). 
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ele que a interpretação negocial passa por uma fase inicial de investigação global do conteúdo 

do negócio, que parte das declarações nele inseridas246, a serem compreendidas com o sentido 

que as partes terão dado às palavras usadas, sendo certo que a vontade relevante, no caso, é a 

vontade exteriorizada, objetivamente considerada, em seu sentido contextual247.  

Nasi, aliás, já anotava que nos negócios jurídicos em geral, a vontade, como móvel 

individual de sua realização, ou seja, como qualidade psicológica do sujeito que dele 

participa, deve ser examinada apenas para verificar se, quando de sua celebração, ela era 

livre e consciente. Mas tal exame não tem a ver com a interpretação da vontade, senão que 

com a validade do negócio. O que é objeto deste é o resultado prático que as partes perseguem 

quando o celebram248. Betti ensina que, quando se examina o comportamento das partes, o 

intérprete não está à procura de sua vontade, mas tenciona avaliar o resultado desta249. 

Não vem ao caso desenvolver toda a doutrina atual sobre o tema. O que parece 

relevante destacar é que, se a vontade da parte, em certas circunstâncias, tem relevância 

para a interpretação do negócio jurídico, a doutrina atual tem preconizado que, na maioria 

das situações, o que se deve considerar é a declaração negocial objetivamente avaliada, 

para o que se levam em conta as palavras empregadas em certo contexto, interno ao 

negócio, mas também a ele externo. 

85. Transportando para o âmbito do negócio jurídico doutrina assentada sobre a lei, 

alguns doutrinadores afirmam que a interpretação desse negócio pode ser declaratória, 

integrativa e construtiva. Diz-se declaratória a que visa a revelar a intenção das partes; 

                                                
246MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico, cit., p. 159 e ss. 
247MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico, cit., p. 164. Mais adiante o 

autor anota que, “... no campo dos negócios bilateriais, e em especial dos contratos (os quais também 
podem ser plurilaterais), em virtude de haver troca de declarações negociais receptícias (o acordo 
subjacente ao contrato é, afinal, um acordo de declarações, e não um acordo de vontades), ambos os 
contratantes são simultaneamente declarantes e declaratários. Adaptando a regra pela qual o ponto de 
relevância hermenêutica está no destinatário da declaração negocial, isto é, na contraparte, tem-se que, nos 
contratos, o ponto relevante está em ambos os contratantes. É neste sentido que normalmente se diz que o 
intérprete deve averiguar a ‘vontade comum’, o ‘entendimento concorde’, a ‘comum intenção’ das partes 
do contrato. ...” (Id. Ibid., p. 167). 

248A. Nasi, a propósito, escreve: “Sul punto della volontà c’è da dire anzitutto che oggi non può più esser 
considerata una discriminante assoluta nel senso sopra detto, perché anche rispetto al negozio d’autonomia 
privata bisogna distinguere tra la volontà come movente individuale e come qualità psicologica dell’attività 
che i soggetti pongono in essere da ciò che propriamente dobbiamo porci dinanzi come oggeto 
d’interpretazione. Della volontà, nel negozio privato, non c’è altro da accertare se non il fato che sia libera, 
ma, como è pacifico, questo non è un problema d’interpretazione della voluntà stessa, è il profilo che viene 
a rilievo giuridico come profilo della sussistenza dei cosiddetti vizi della volontà. Oggeto proprio 
dell’interpretazione nel negozio è il contenuto precettivo, il risultato pratico che le parti hano perseguito, è, 
insomma, ciò che si riassume nel concetto di ‘causa’, definito in dogmática come la funzione tipica cui il 
negozio deve servire nella vita sociale.” (NASI, Antonio. Interpretazione della sentenza. In: 
ENCICLOPEDIA del diritto. Milano: Giuffrè, 1972. v. 22, n. 1, p. 294). 

249BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. XXXVIII. 
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integrativa a destinada a preencher as lacunas do ajuste; e construtiva a que, procurando 

salvá-lo, preocupa-se com recompô-lo250.  

86. O Direito brasileiro contém algumas regras sobre interpretação do negócio 

jurídico. O Código Civil de 1916 foi parcimonioso no tratamento da matéria251, ampliada 

no Código Civil de 2002. A primeira regra, que reproduz a do Código anterior, é a do art. 

112, do seguinte teor: 

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 

O preceito orienta, pois, o intérprete a não se prender ao significado particular da 

palavra, mas a se ater à sua significação contextual. Por outro lado, segundo entendimento 

atual, em geral a intenção das partes não é considerada, mas a expressão manifestada 

objetivamente, segundo o significado social do negócio em causa.  

Outras duas regras constam dos artigos seguintes, assim redigidos: 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boafé 
e os usos do lugar de sua celebração. 

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e os de renúncia interpretam-se 
estritamente.  

Em matéria de testamento, o referido Código Civil prescreve: 

Art. 1.899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de 
interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a 
observância da vontade do testador.  

 

Outras regras podem ser encontradas para situações específicas (p.ex., art. 843, 

sobre fiança), e outras tantas têm sido o resultado de construção doutrinária ou 

jurisprudencial252.  

Para o que interessa em matéria de interpretação de sentença, mais não é preciso 

dizer sobre interpretação do negócio jurídico. Cabe, em seguida, tecer alguns comentários 

sobre a interpretação que se faz no processo judicial. 

 

 

                                                
250DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., v. 1, p. 486. 
251VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 380. 
252Maria Helena Diniz relaciona várias delas em seu Curso de direito civil brasileiro, cit., v. 1, p. 487-488. 
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III.3. Interpretação no processo judicial 

87. Para julgar uma demanda, o juiz precisa interpretar a lei incidente na espécie, 

pode ele ser chamado a interpretar o negócio jurídico que se acha em causa, assim como 

pode precisar interpretar declarações e provas produzidas no processo.  

88. É lugar comum dizer que o processo é o instrumento da jurisdição. É ele o 

método de trabalho a ser seguido pelos sujeitos que se acham ligados em virtude da relação 

processual, assim como por seus representantes e, eventualmente, por terceiros que nele 

venham a se integrar ou que nele tenham alguma atuação, como os auxiliares da justiça. É 

por meio dele que o Poder Judiciário, de modo impositivo e definitivamente, dita a solução 

para os conflitos que lhe são submetidos.  

Não se pretende aqui desenvolver as teorias que consideram o processo como uma 

relação jurídica entre os sujeitos que dele participam, por força da qual estes têm direitos, 

obrigações, deveres e ônus, e em virtude da qual a solução ditada pelo órgão estatal obriga 

de maneira irreversível. O que é relevante destacar no momento é que nesse processo 

produzem-se declarações, que precisam ser compreendidas. Diversas pessoas se 

manifestam no processo judicial com algum propósito específico a algum destinatário, que 

deverá entender seu conteúdo.  

89. Os auxiliares do juízo em geral cumprem determinações judiciais, mas, 

eventualmente, fazem algum tipo de declaração. O escrivão, ou chefe da secretaria, cumpre 

as ordens do juiz quando expede mandados, quando participa de audiências e nela 

materializa os atos processuais realizados, mas faz declaração, quando, ex.gr., certifica 

alguma prática. O mesmo ocorre com o oficial de justiça, que cumpre a diligência de que tenha 

sido encarregado, e ao final certifica o que se passou no curso dela. Igualmente, o perito, além 

de praticar o ato que, em razão de seu ofício, cabia-lhe realizar (avaliação, levantamento de 

dados específicos), apresenta laudo descritivo de seu trabalho ou em juízo explica as 

conclusões a que havia chegado a propósito de fato relevante para a causa. O depositário e o 

administrador, o intérprete e outros mais eventuais auxiliares da justiça também praticam atos 

processuais e, muita vez, prestam informações ao juízo, por forma verbal ou escrita. 

A manifestação desses auxiliares, em geral dirigidas ao juiz do processo, precisa ser 

compreendida por este, que toma suas decisões com base naquilo que compreendeu. 

Eventuais malentendidos exigirão crítica à decisão judicial, que enganadamente tiver 

interpretado a declaração prestada. Mas, poderá o interessado também comprovar o engano 
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da declaração, e pedir revisão do que se tiver concluído com assento em certificação 

errônea. Assim, poderá algum interessado pedir para o juiz, quando possível (por ainda não 

se ter operado preclusão), rever a decisão que, com base em certidão mal interpretada, 

concluiu que certo réu era revel (dizendo, p.ex., que o vencimento de prazo certificado era 

apenas para o outro réu, que não tinha prazo dobrado - cf. arts. 188 e 191, CPC), como 

poderá alguém demonstrar para o juiz que a certidão que declara o vencimento de certo 

prazo não está correta, de modo que a decisão com base nela proferida deve ser revista.  

As declarações desses auxiliares podem também ser fornecidas às partes ou a 

terceiros, como quando o servidor, mediante fé de seu cargo, fornecer certidão de ato 

processual, a fim de que esse ato produza efeitos fora do processo. Assim, a certidão do 

distribuidor de que o credor distribuiu execução (art. 615-A, CPC/73) permite a este 

registrar a ação perante os registros públicos, a fim de, divulgando o ato de conhecimento 

restrito, facilitar a prova de eventuais fraudes ocorridas depois do registro. A certidão de 

que em certo processo determinado ato ocorreu, ou não, pode ter as mais diferentes 

finalidades: provar a litispendência noutro pleito, demonstrar a ciência de alguém a 

respeito de algo etc. Trata-se, pois, de declarações de servidores do foro, muitas das quais 

são interpretadas no âmbito do processo em que prestadas, havendo outras, contudo, que se 

destinam a produzir efeito fora do ambiente em que verificadas.  

Nestes casos, as declarações prestadas serão interpretadas pelo destinatário delas ou 

por quem pretender fazer uso delas. E as críticas ao entendimento extraído de tais 

declarações poderão ser feitas por quem tiver interesse em fazê-lo por intermédio dos 

instrumentos os mais diversos: poderá o interessado demonstrar perante o destinatário de 

certa certificação que ele terá interpretado de maneira incorreta o conteúdo daquela 

certidão e, conforme a solução final, poderá ou não reclamar a quem tenha poder de 

corrigir o ato. Se quem usa a certificação com sentido diferente do que outrem entende 

correto, este é que poderá contestar o uso, o que também poderá ocorrer pelas formas mais 

variadas; que não vem ao caso avaliar.  

90. As partes se manifestam no processo pessoalmente ou por meio de 

procuradores. Tais manifestações podem dar-se de forma escrita ou verbalmente. As 

petições, em geral, são elaboradas pelo advogado da parte (art. 36, CPC/73). Nos Juizados 

Especiais, quando a causa não superar 20 saláriosmínimos, a parte, que tem capacidade 

postulatória, pode peticionar sem a assistência de advogado (art. 9º, Lei n. 9.099/95).  
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Quando a parte se manifestar por meio de petição, por si ou por seu advogado, os 

termos do escrito é que devem ser compreendidos: pelo juiz ou tribunal, no ponto em que 

nela se reclame provimento judicial; e pela parte contrária, na medida em que a esta couber 

impugnar a alegação ou o que tiver sido pedido, ou quando for caso de apenas contrapor 

argumentos aos oferecidos pelo outro peticionário.  

A compreensão dessas petições (escritas) decorre de sua clareza: quanto mais clara 

e explícita na forma de expressar-se, a menos dúvida elas darão ensejo. Quando forem mal 

compreendidas pelo julgador, o autor da petição deverá agir na forma e prazo legais para, 

quando caso, obter a exata dimensão de seu pronunciamento. O engano quanto ao 

conteúdo da petição escrita cometido pela parte contrária não tem maiores consequências, 

salvo se esta levou o magistrado a raciocinar como ela, caso em que só resta ao interessado 

proceder segundo prevê a lei para corrigir o engano judicial.  

Os depoimentos pessoais e os interrogatórios das partes, assim como, em geral, as 

declarações de testemunhas ou esclarecimentos de peritos, são prestados oralmente (art. 

344 c/c art. 413 e art. 435, CPC/73) e depois reduzidos a termo (art. 417, CPC/73). Como é 

o juiz da causa que colhe o depoimento e faz o respectivo registro, a compreensão que o 

magistrado tiver acerca da declaração prestada é que será documentada. Ou ele 

compreendeu bem a declaração e registrou com exatidão a manifestação do depoente, ou 

compreendeu bem, mas registrou de modo imperfeito o depoimento colhido, ou, enfim, 

entendeu mal e por isto não registrou bem o pronunciamento. Eventual desacordo entre a 

declaração prestada e o registro deverá ser levantado no momento do registro, sob pena de 

o engano perpetuar-se.  

91. O destinatário da prova é o juiz253. É ele, portanto, que interpretará as 

declarações e a prova produzida e, com base na compreensão, decidirá a demanda ou 

tomará providências no processo. Com efeito, no processo de conhecimento, diante da 

prova produzida, enfrentando o mérito da causa, acolherá ou rejeitará, no todo ou em parte, 

o pedido formulado pelo demandante (art. 459, CPC/73). No processo de execução, 

reconhecendo que o direito de crédito está provado por título que a lei considera executivo, 

autoriza medidas de constrição; em face da prova de que certo imóvel constitui, ou não, 

bem de família, tomará as medidas previstas na lei; diante do valor numérico que ele 

admite para o bem penhorado, determinará as providências cabíveis, como a alienação 

                                                
253SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e no comercial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1983. v. 1, 

n. 238, p. 391. 
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pelas diversas formas admitidas pela lei. Enfim, quando examinar a necessidade de medida 

acautelatória, o juiz decide à vista da prova apresentada nos autos, que terá sido por ele, 

bem ou mal, avaliada. 

Claro que as partes podem auxiliar o juiz na avaliação da prova dos autos. Quando 

apresenta prova ou quando se manifesta no processo acerca de certa prova, a parte procura 

mostrar ao julgador o que se deve extrair daquele material probatório, ocasião em que 

fornece razões para sustentar seu entendimento. A outra parte também fará o mesmo, e do 

embate dessas manifestações o juiz formará seu convencimento. Por isto que se diz que o 

processo é dialético. Nele, as partes podem, parcialmente, porém sem deslealdade254, 

realçar o que favorece a cada uma delas, para que o julgador, dos debates e da prova, 

extraia imparcialmente a solução adequada para o conflito.  

92. Em qualquer caso, é o juiz, destinatário da prova, quem extrairá da prova 

produzida o entendimento – certo ou errado – que ela permitia extrair. As críticas a esse 

entendimento devem ser feitas no curso do processo, por meio de recursos, ou, eventualmente, 

em casos específicos, por meio de ação rescisória (art. 485, VI ou IX, CPC/73).  

Não é momento de tratar dos recursos possíveis no caso, senão que de acentuar que, 

ao decidir, o juiz interpreta declarações e provas produzidas no processo e, eventualmente, 

fora dele. Quando ocorrer má avaliação desses elementos, o resultado dessa avaliação é 

que poderá ser criticado por intermédio do recurso que o sistema jurídico considerar 

adequado. Quando não se puder mais alterar a solução dada ao caso, crítica à avaliação 

feita da prova não mais produzirá resultado no processo. 

93. É ainda relevante mencionar que, para decidir, o juiz não só avalia as 

declarações prestadas no processo e as provas nele colhidas, como também considera os 

fatos, fundados em que as partes pretendem no processo extrair algum efeito jurídico. 

                                                
254Cada parte tem sua visão pessoal da lide e, num grande número de casos, ambas de boafé defenderão 

pontos inconciliáveis. Mas, o fato de defenderem posições contraditórias, inconciliáveis, não significa que 
um dos contendores estará, necessariamente, de mafé ou mal intencionado. Pode muito bem cada um deles 
estar absolutamente convencido de que os fatos se passaram do modo como cada qual os descreve nos 
autos. A prova indicará que apenas uma versão será crível, mas a outra afastada pode ter sido a que melhor 
se ajustava à realidade, embora no caso fosse menos convincente. Para usar exemplo que parece bem 
significativo: um amigo cede ao outro um cômodo do imóvel por aquele usado e, diante dos termos da 
conversa em que a cessão desse uso havia sido contratada e das circunstâncias em que isso se dera, um 
pode entender (legitimamente) que se trata de locação daquele cômodo, enquanto que o outro conclui 
tratar-se de comodato. Ambos, de boafé e legitimamente, defenderão seus respectivos pontos de vista, 
embora, a final, diante da prova produzida, apenas uma das versões poderá prevalecer.  
Deslealdade ocorrerá quando conscientemente a parte desvirtuar os fatos, quando alterar a verdade dos 
fatos, quando forjar prova. Quando, entretanto, descrever de boafé como entendeu os fatos, não pode ser 
considerada desleal. 
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Como assinala Taruffo, a interpretação desses fatos relevantes interfere na interpretação da 

norma e, pois, na solução a ser dada ao caso. Segundo ele, “Dunque le ipotesi narrative sui 

fatti della causa entrano in un dúplice gioco dialettico: da un lato il fatto entra en 

correlazione dialettica con la norma, e nello stesso tempo le ipotesi sul fatto sono 

sottoposte a controlo sulla base dele informazioni acquiste attraverso le prove. Il gioco 

termina con la decisione finale, quando una ipotesi fattuale veritiera (buona o cativa che sia 

sotto il profilo narrativo) può essere ricondotta (‘sussunta’) entro una valida interpretazione 

della norma che si applica al caso”255. 

94. No curso do processo, o órgão estatal produz atos de diversas ordens: alguns 

são práticas que materializam atos mais ou menos simples, como a assinatura de 

mandados, de alvarás, a colheita de provas etc. Outros representam manifestações do 

pensamento, ou seja, são pronunciamentos que se traduzem em despachos, decisões, 

sentenças, ou acórdãos. O Código de Processo Civil de 1973 fez tal distinção, porque, 

simplificando o sistema recursal até então vigente, pretendeu deixar certo qual o recurso 

cabível para cada um desses pronunciamentos judiciais. Cabe, então, examinar cada um 

desses atos judiciais.  

95. O despacho constitui ato de impulso do processo, que contém algum comando, 

mas não decisão. Constitui pronunciamento judicial destinado a produzir resultados 

práticos no processo, preparando a solução final do conflito que este visa a resolver. O 

despacho é irrecorrível (art. 504, CPC/73), mas, quando tiver algum conteúdo decisório, 

apesar da aparência de despacho, deve ser qualificado como decisão. Assim, a ordem de 

citação, a designação de audiência, a nomeação de perito: são atos de impulso do processo, 

mas, quando contrariam expectativa de alguém no processo que tenha legitimidade para 

recorrer, constituem verdadeiras decisões256.  

96. Decisão é o pronunciamento do juiz que contém algum tipo de solução, ou que 

resolve questão apresentada para solução judicial. A decisão difere-se da sentença, que 

também contém carga decisória, pelo fato de ser produzida no curso do processo, ao passo 
                                                
255TARUFFO, Michele. Il fatto e l’interpretazione. Revista de Processo, São Paulo, ano 39, n. 227, p. 

39, jan. 2014. 
256A propósito, Vicente Greco Filho afirma que despacho é ato de impulso, sem conteúdo decisório, ou com 

conteúdo decisório mínimo e que por isto não tem o condão de provocar sucumbência. Em seguida pondera 
ele que a ocorrência, ou não, de sucumbência depende do exame do caso concreto, e conclui: “... A 
sucumbência, portanto, e consequentemente a caracterização de um ato do juiz como decisão agravável, 
dependem da verificação, em concreto, de que tal ato, qualquer que seja sua forma, tenha violado uma 
expectativa processual da parte. Se houve violação de expectativa, não estamos diante de despacho, mas de 
decisão, sujeito a agravo” (GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. v. 2, n. 70, p. 339). 
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que a sentença põe fim ao processo ou, quando não, encerra uma grande fase da relação 

processual (a fase de acertamento do direito ou a fase de realização do direito incorporado 

em título executivo e, neste caso, põe também termo ao processo).  

A decisão (interlocutória) pode ser proferida pelo juiz de primeiro grau, como pelo 

juiz de tribunal. O juiz profere-a no curso de qualquer processo, quando solucionar 

questões que devem ser solucionadas para o processo seguir adiante. No tribunal ocorre o 

mesmo, quando o relator tomar medidas intermediárias com conteúdo decisório com vistas 

a depois julgar o recurso ou a ação originária em processamento.  

97. A decisão dada no processo pode ser intermediária ou final. Em primeiro grau, 

no sistema do Código de Processo Civil vigente, a decisão intermediária é denominada, 

simplesmente, decisão (art. 162, § 2º). No sistema desse Código, as decisões interlocutórias 

proferidas pelo juiz de 1º grau são agraváveis (art. 522, CPC) e, quando não são agravadas, 

precluem (art. 503, CPC), salvo se o ato decisório envolver matéria de ordem pública (art. 

267, § 3º, CPC). No sistema do Projeto de Código de Processo Civil em discussão, as 

decisões interlocutórias, salvo quando ele expressamente dispuser de modo diferente, são 

irrecorríveis, de modo que só poderão ser recorridas a final257.  

98. Pode o Tribunal proferir, por meio do Relator do recurso ou da ação originária, 

decisão intermediária, quando, por exemplo, ele der efeito suspensivo a recurso (art. 558 e 

parágr.único, CPC/73), ou quando ele determinar o suprimento de defeito que pode ser 

corrigido (§ 4º do art. 515, CPC/73). Pode ainda o Relator proferir decisão terminativa no 

âmbito do Tribunal, na hipótese em que, ex.gr., determinar a conversão do agravo por 

instrumento em agravo retido (art. 527, II, CPC/73); como pode ele prolatar decisão final, 

nos casos em que estiver autorizado a negar ou a dar provimento a recurso (art. 557, caput 

e seu § 1º-A, CPC/73). O mesmo se passa no âmbito dos Tribunais Superiores (art. 544, § 

4º, inciso II, alíneas “a” e “c”, CPC/73). Trata-se de decisão, que admite recurso para o 

órgão a que pertencer o relator (art. 557, § 1º, e art. 545, CPC/73), a qual, no sistema atual, 

não tem nome especial.  

99. A decisão, seja do juiz de 1º grau, seja monocrática, do Relator258, será objeto 

de interpretação por quem tiver algum interesse nisso. A parte interpreta-a para avaliar se 

                                                
257No sistema do Projeto de CPC, em discussão no Senado federal, desaparece o agravo retido (art. 1007), 

sendo que o agravo por instrumento passa a ser cabível apenas nos casos que esse Projeto preveja 
expressamente (art. 1038). 

258No sistema processual civil brasileiro vigente não existe decisão colegiada em 1º grau. As decisões 
colegiadas que ocorriam perante as Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho (composta 
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convém dela recorrer; para examinar sua extensão, a fim de promover-lhe eventual 

liquidação e execução. O Tribunal interpreta-a por ocasião do julgamento de recurso. O 

estudioso poderá interpretá-la para efeitos didáticos, seja para criticá-la, seja para subsidiar 

algum raciocínio jurídico.  

A compreensão desse ato decisório pode não ser uniforme entre mais de um 

intérprete. As regras interpretativas, assim, servem para nortear essa compreensão.  

100. O conceito de sentença não tem sido uniforme nos diversos sistemas jurídicos 

nem se tem mantido o mesmo ao longo do tempo num mesmo sistema. É problema de 

política legislativa. Para o Código de Processo Civil de 1973, que organizou o sistema 

recursal de forma mais racional que o até então vigente, sentença era, originariamente, o 

pronunciamento do juiz de primeiro grau que punha fim ao processo, com ou sem 

resolução do mérito da causa. Logo a doutrina constatou que a definição legal não se 

mostrava adequada259, e passou então a esclarecer seu significado, quando começou por 

anotar que a sentença não encerrava o processo, mas tinha aptidão para tanto. Depois, 

diante de situações concretas, observou que só se poderia falar, pelo menos para fins 

recursais, que o processo era considerado encerrado quando sua base procedimental 

também se extinguia; o que, entretanto, não valia quando, para certos procedimentos 

especiais, o legislador havia previsto mais de uma sentença. Quando o conceito, enfim, 

parecia suficientemente esclarecido, eis que vem a ser modificado pela Lei n. 11.232/2005, 

que introduziu a sistemática de cumprimento da sentença, a realizar-se na mesma relação 

processual. O processo de conhecimento, pela nova fórmula, não se encerra, 

necessariamente, com a sentença; se houver condenação a ser cumprida, a pedido do 

credor, segue ele em nova fase, a executiva, que veio a ser designada de cumprimento de 

sentença. Sentença, desde então, passou a ser definida como “... o ato do juiz que implica 

alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei” (art. 162, § 1º, CPC).  

Muita discussão surgiu, após essa reforma, sobre o real sentido do conceito legal, 

mas a maior parte da doutrina parece ter enfim constatado que o propósito da reforma não 

fora o de mudar o sistema dos recursos, e por isto aos poucos vem-se compreendendo que, 
                                                                                                                                              

de um juiz togado e de dois vogais) desapareceram com a transformação daqueles órgãos de 1ª instância em 
Varas do Trabalho pela Emenda Constitucional n. 24/1999. No crime subsiste a decisão colegiada em 1º 
grau pelo Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, CF) e, no âmbito da Justiça Militar, pelo Conselho de 
Justiça (art. 440 do Código de Processo Penal Militar, instituído pelo Decretolei n. 1002, de 
21/outubro/1969). Em segundo grau as decisões são de regra colegiadas, veiculadas por meio de acórdão, 
mas a lei, como se viu no texto, autoriza o relator, em certas situações, a decidir monocraticamente. 

259Cf. SANTOS, Nelton dos. Código de Processo Civil interpretado. Coord. de Antonio Carlos Marcato. 3. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008, comentários ao art. 162, n. 4, p. 448. 
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para o Código (idem no Projeto de CPC260), sentença é o ato, ou o pronunciamento, do juiz 

de primeiro grau que põe fim ao processo (de conhecimento, de execução, acautelatório, ou 

de outra espécie261) ou que, no processo de conhecimento, encerra em primeiro grau a fase 

de acertamento do direito, que é a fase de definição do direito litigioso. Ainda que esse 

acertamento não seja integral, como quando o juiz profere sentença ilíquida, essa definição 

(parcial) do direito tem essa natureza de sentença, que é apelável. Já o pronunciamento do 

juiz que, em complementação à definição do direito, quantifica o direito anteriormente 

acertado, não é, por opção legislativa, considerado sentença, conquanto, porque define 

(outra parte do) direito, em substância tenha essa mesma natureza. Neste caso, o recurso 

cabível contra essa quantificação será agravo, não apelação. Ainda, tem a natureza de 

sentença o pronunciamento do juiz que solucionar parte da lide, nas hipóteses em que o 

Código previr que contra esse ato cabe apelação, como no caso da ação de prestação de 

contas (art. 915, § 3o, e arts. 917-918, CPC/73). Sentença, nos processos de execução e no 

acautelatório, sempre é hábil a por fim à relação processual instaurada e, no processo de 

conhecimento, pode ser agora definida como o “... ato do juiz que afirma não ser cabível a 

solução de mérito e que é apta a encerrar a relação processual (se não houver recurso), ou 

que, decidindo o mérito em sua inteireza, quando afirma a inexistência do direito (caso em 

que também é hábil para extinguir o processo) ou quando reconhece o direito, põe fim, em 

primeiro grau, à fase de acertamento do direito”262.  

Contra a sentença continua a caber apelação (art. 513, CPC/73).  

101. Como manifestação de um comando que tem repercussão no âmbito das partes, a 

sentença também exige compreensão, cujo sentido há de ser fixado por seu intérprete, que 

precisa observar técnica interpretativa para poder chegar a um resultado fidedigno.  

                                                
260O Projeto de CPC define sentença quando trata dos pronunciamentos do juiz, não se tendo dado conta da 

finalidade pela qual o CPC/73 se preocupara com tal conceituação, e como segue define cada um desses atos: 
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por 
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 495 e 497, põe fim ao processo ou a alguma de suas fases. 
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na 
descrição do § 1o. 
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a 
requerimento da parte. 
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, 
devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. 

261A doutrina não é uniforme quanto às espécies de processo, matéria desenvolvida mais adiante (n. 139). 
262FRIAS, Jorge Eustácio da Silva. A multa pelo descumprimento da condenação em quantia certa e o novo 

conceito de sentença. In: SANTOS, Ernane Fidelis dos; NERY JR, Nelson; WAMBIER, Luiz Rodrigues; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Execução civil: estudos em homenagem ao prof. Humberto Theodoro 
Júnior. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, n. 4, p. 172. 
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A sentença que, para fins interpretativos, apresenta maior importância é a que 

soluciona a lide submetida a exame judicial, a que define direitos, porque essa solução ou 

essa definição de direitos é que pode suscitar modos diferentes de interpretação. A que 

encerra a relação processual sem resolução de mérito raramente ensejará incertezas quanto 

a seu conteúdo; daí que tem aqui pouco relevo. 

102. No sistema do Código de Processo Civil de 1973, que não sofreu alteração ao 

longo do tempo, acórdão é o nome técnico para a decisão colegiada proferida pelos 

tribunais (art. 163, CPC/73263). Conquanto a redação legal não mencione que, para ser 

acórdão, a decisão deve resultar de julgamento colegiado, isto passou a se mostrar natural 

desde o momento em que, diante das alterações introduzidas nesse diploma legal, o relator 

passou a ser autorizado a decidir monocraticamente (p.ex., art. 557, CPC/73), o que não era 

possível na versão originária do Código; por isto que a definição legal não incluiu o 

adjetivo. No Projeto de CPC (na versão de março de 2014 já mencionada) o conceito não 

se alterou, mas, considerando essa realidade por ele encontrada e mantida, que permite ao 

relator, em nome do colegiado264, decidir monocraticamente, a redação foi aprimorada, 

pelo acréscimo do qualificativo colegiado265.  

Entrementes, se a decisão colegiada de Tribunal denomina-se acórdão, o mesmo 

Código vigente fala em sentença de Tribunal estrangeiro (art. 483, CPC/73), cuja 

homologação é da competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, alínea “i”, CF). 

Por outro lado, quando regula a ação rescisória, menciona apenas a rescisão de sentença 

(art. 485, CPC/73), mas é certo que toda a doutrina entende que a expressão inclui também 

acórdão, que é rescindível por esse mesmo instrumento. Assim, apesar da significação 

específica para sentença, nesse termo também se inclui acórdão. Verifica-se que o 

legislador nem sempre observou a própria nomenclatura. 

103. Os acórdãos, como qualquer pronunciamento traduzido em palavras que 

podem ter mais de um significado, exigem interpretação de seu conteúdo para se conhecer 

seu alcance. Como ato produzido por colegiado, sua compreensão exige algumas 

considerações especiais, a serem apresentadas oportunamente (item IV.4). 

  
                                                
263O dispositivo está assim redigido no CPC/73: 

Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais.  
264Cf., a propósito, BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 4. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 5, n. 2.1, p. 52. 
265A propósito, eis a definição contida nesse Projeto: 

“Art. 204. Recebe a denominação de acórdão o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.”. Como se 
pode notar, a nova redação fala em julgamento “colegiado”, que o CPC/73 não menciona. 
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IV. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA 

 

IV.1. Generalidades sobre o provimento judicial 

 

IV.1.1. Visão introdutória 

104. Conforme se ressaltou (n. 94), a lei classificou os pronunciamentos do juiz de 

primeiro grau em despachos, decisões interlocutórias e sentenças, tendo reservado o nome 

de acórdão para as decisões colegiadas dos tribunais (n. 102). No entanto, o próprio 

Código de Processo Civil vigente (CPC/73) por vezes não seguiu essa denominação 

técnica, que foi adotada para fins recursais.  

Também consoante se ressaltou (ns. 99, 101 e 103), todos esses pronunciamentos 

podem demandar interpretação, que há de assentar-se em critérios científicos.  

Neste trabalho, conforme se tem acenado (n. 2), quando se fala em interpretação de 

sentença, tem-se em vista qualquer provimento judicial, de primeiro ou de grau superior, 

inclusive o acórdão. Da mesma forma, a expressão não se refere apenas ao pronunciamento 

final, mas a qualquer manifestação judicial produzida em qualquer momento do processo. 

A expressão interpretação de sentença consagrou-se, mas é certo que todo pronunciamento 

judicial pode ser objeto de interpretação. 

Ao avaliar o conteúdo de qualquer manifestação judicial, o interessado examina a 

oportunidade em dela recorrer, e no recurso precisa demonstrar o que apreendeu do 

provimento jurisdicional, o defeito que julga conter a solução dada, para, em 

complemento, reclamar modificação do resultado desfavorável. Já quando esse 

pronunciamento não mais comportar modificação, a compreensão do texto não visará 

corrigir o que tiver sido decidido, mas compreender seu sentido preceptivo e aproveitar 

o máximo que da solução se puder extrair.  

Assim, a atividade interpretativa de qualquer provimento judicial tem alcance 

diverso, considerando a possibilidade, ou não, de alteração do resultado. Se não tiver 

havido preclusão para se impugnar a decisão e se a sentença ainda não tiver transitado em 

julgado, o intérprete examinará o ato judicial para lhe corrigir o defeito, que pode importar 

em sua revogação. Já, se o provimento jurisdicional houver transitado em julgado e for 

caso de dar-lhe cumprimento, o intérprete deverá dele extrair o máximo que ele puder 
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propiciar como solução do conflito. Não é que o método interpretativo varie para cada 

situação, mas a preocupação do intérprete no recurso é, constatado erro no julgamento, 

corrigir o defeito, aprimorar a decisão, ao passo que, diante de solução não mais alterável, 

o propósito deverá ser o de se aproveitar ao máximo a decisão que terá dado solução a 

algum pleito formulado. A finalidade perseguida em cada caso, assim, influi na solução 

interpretativa respectiva.  

105. Ficou anotado (n. 47) que a interpretação jurídica é diferente de outros tipos de 

interpretação, porque contém especificidades que exigem considerações que não ocorrem 

em outros modelos interpretativos. Agora cabe por em realce que, dentro da interpretação 

jurídica, a interpretação da sentença contém peculiaridades que a diferenciam da 

interpretação da lei ou do contrato. Parece certo que, quando se interpreta sentença para 

dela se recorrer ou para fins de sua realização prática, não se procede com o mesmo 

desígnio de quando se interpreta norma jurídica para oferecer solução a um conflito, ou da 

mesma maneira como se interpreta um negócio jurídico, seja lá qual for a categoria 

negocial, não importa qual o móvel do hermeneuta. Em sistemas como o brasileiro, em que 

o juiz não se exime de sentenciar, ainda que a lei seja obscura ou até falte lei (art. 126, 

CPC/73), a sentença deve suprir a obscuridade ou a lacuna legislativa e, para tanto, há 

métodos previstos na própria lei (analogia, costumes e princípios gerais). Na interpretação 

do negócio jurídico, o juiz deve determinar o conteúdo total dele (tanto o conteúdo 

expresso, como o implícito), mediante análise da linguagem utilizada, considerando o 

contexto situacional e, eventualmente, até o comportamento das partes266. Nos negócios 

causa mortis, pesquisa-se, inclusive, a vontade do estipulante, para aclarar sua declaração. 

Já, na interpretação da sentença que deva ser liquidada ou cumprida, o juízo da liquidação 

ou do cumprimento estará preso ao que tiver sido objetivamente decidido (arts. 475-G e 

467, CPC/73), por isto que não pode o intérprete, seja ele uma das partes, seja ele o 

magistrado, modificar o conteúdo sentencial, sendo-lhe vedado exercer atividade 

criativa267. Não se pode com efeito inventar o que a sentença não houver previsto, isto é, 

não se pode acrescentar solução dela não extraível por séria interpretação. A vontade do 

julgador, em nenhuma hipótese, pode ter relevância para apurar o resultado do julgamento 

                                                
266BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 69, p. 347. 
267KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 75. Esse autor considera 

atividade de criação, não de interpretação, a operação de integração de texto que não contenha elementos 
suficientes para ser compreendido e que, por isso, é completado por elementos externos (Id. Ibid., p. 62-
63). Para ele, o conceito de criação não é obtido a priori, mas resulta de uma concepção pragmática, pelo 
exame da resposta dada ao caso concreto (Id. Ibid., p. 63). 
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a ser cumprido. É preciso, pois, distinguir o que é interpretar e o que é inovar, o que será 

desenvolvido adiante (n. 158). 

E, para se interpretar a sentença (no sentido amplo a que se tem feito alusão, n. 104), os 

instrumentos de que dispõe o intérprete da sentença, como ainda será visto (item IV.3.2), são 

bastante diferentes dos métodos disponíveis para se interpretar a lei ou o negócio jurídico.  

106. A doutrina do Direito preocupou-se primeiro com a interpretação da lei e, mais 

tarde, com a interpretação do negócio jurídico, quando constatou que nem todas as regras 

da primeira categoria serviam para a segunda. Mas a interpretação da lei foi ponto de 

partida para desenvolvimento das teorias sobre interpretação do negócio jurídico.  

A sentença é ato jurídico processual, é um pronunciamento contemplado pelo 

sistema jurídico que contém um comando expresso por palavras e, assim, é possível 

vislumbrar, em matéria de interpretação, uma teoria geral relacionada com /a lei e o 

negócio jurídico que a ela se aplique também. No entanto, como será visto, regras 

específicas, não previstas pela lei, devem orientar o intérprete da sentença. 

O presente estudo trouxe elementos dessas duas vertentes (interpretação da lei e do 

negócio jurídico) que parecem ter algum reflexo na interpretação da sentença. Mas, claro, 

como será visto ao longo desta exposição, os temas são distintos. Apesar de que o 

pronunciamento judicial, à semelhança da lei, também conter um comando – encerra um 

preceito a ser cumprido pelas partes –, a lex specialis, que a sentença cria para os 

contendores, soluciona um litígio trazido ao juiz com contornos por eles definidos, aos 

quais a decisão está presa (art. 460, CPC/73). No caso da lei, o legislador está livre para 

legislar, de modo que a razão por que surge a sentença e o fundamento para o nascimento 

da lei, por tudo diversos, influi no raciocínio para se interpretar uma e outra. Por outro 

lado, a regulação que os interessados apresentam nos negócios que celebram tem 

particularidades que os diferenciam da lei e da sentença, de modo que o tratamento 

interpretativo de cada um tem especificidades268. Entre essas situações, contudo, há pontos 

de contato que justificam remissões recíprocas.  

                                                
268A respeito, Betti, comparando os negócios jurídicos com os demais provimentos (a lei e a sentença), anota: 

“Ora, justamente aqui se esclarece a antítese já assinalada entre atos de autonomia privada e provimentos (§ 
62). Estes devem corresponder exatamente ao dever-ser abstrato do tipo e do procedimento de formação, 
regulado por normas jurídicas que indicam à autoridade a competência, a regra e a diretiva de sua ação e 
determinam os elementos relevantes, em vista da função de interesse público (causa) que caracteriza o tipo 
do provimento. Em contrapartida, nos atos de autonomia privada, a iniciativa individual é livre para 
perseguir todo interesse socialmente apreciável, de natureza tal a ponto de exigir e merecer a tutela jurídica 
segundo as visões gerais da consciência social, que se refletem no ordenamento (...). Certamente, neste 
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107. A lei praticamente não contém nenhuma regra sobre interpretação de sentença 

(vide n. 202 adiante). No passado, sobretudo na Itália, a doutrina preocupou-se em adaptar 

as regras legais sobre interpretação da lei e do negócio jurídico para a interpretação da 

sentença269. Tal orientação ajustava-se à filosofia positivista de então. Hoje o entendimento tem 

sido no sentido de que não cabe à lei regular o tema, que é doutrinário. É a doutrina que deve 

traçar orientação para se apreender o real sentido da sentença. Cabe a esta, portanto, traçar 

critérios para guiar o intérprete na definição do alcance e conteúdo do provimento judicial. 

108. Para interpretar sentença, precisa o intérprete conhecer a estrutura do 

raciocínio jurídico, que não é silogístico, ainda que, depois de concluída sua redação, seja 

possível nela vislumbrar raciocínio que deve ser lógico, quando pode ela ser enquadrada 

num ou em vários esquemas lógicos.  

E, de fato, não é silogístico o raciocínio desenvolvido na sentença270, apesar de, 

segundo Taruffo, tal ideia ter dominado por tanto tempo e ter seduzido a tantos processualistas 

de nomeada. Segundo ele, o juiz não raciocina por silogismos271-272, mas nem por isto está 

                                                                                                                                              
caso, nem chega a ser tutelado o mero capricho do indivíduo .... Mas aqui, pelo menos em direito moderno, 
no lugar da rígida tipicidade legislativa, baseada num número fechado de denominações ..., entra outra 
tipicidade, que, embora cumpra a tarefa de limitar e orientar a autonomia privada, em comparação com 
aquela, é muito mais elástica na configuração dos tipos e opera-se mediante o recurso às avaliações 
econômicas ou éticas da consciência social ... Disso resulta uma diferença essencial no respectivo 
tratamento hermenêutico. Na interpretação do provimento, em se tratando de ver se a sua formação obedece 
ao procedimento indicado, e se esse corresponde à específica função de interesse público que caracteriza 
seu tipo, tem importância decisiva a motivação que indica suas premissas lógicas ... Em contrapartida, na 
interpretação do negócio não têm relevância os motivos que, na específica situação de fato, determinaram 
sua conclusão e, portanto, não tem importância a motivação lógica e histórica expressa porventura nas 
enunciações, mas apenas o intento prático, o interesse em sentido objetivo, que busca satisfação no preceito 
que a autonomia privada realizou ...” (Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., p. 344-346). 

269Cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 3, p. 9 e ss. 
270Perelman também pensa assim. Esclarece ele que essa ideia de que o raciocínio jurídico seria silogístico 

começou a se impor desde meados do século XIX, quando os lógicos passaram a identificar a lógica com a 
lógica formal, isto é, com a lógica matemática; quando é certo que na sentença o raciocínio é prático e, 
portanto, argumentativo, de modo que não há conclusão certa ou errada, mas convincente ou não. Diz ele: 
“O raciocínio jurídico, mesmo sendo sujeito a regras e a prescrições que limitam o poder de apreciação do 
juiz na busca da verdade e na determinação do que é justo – pois o juiz deve amoldar-se à lei –, não é uma 
mera dedução que se ateria a aplicar regras gerais a casos particulares. O poder concedido ao juiz de 
interpretar e, eventualmente, de completar a lei, de qualificar os fatos, de apreciar, em geral livremente, o 
valor das presunções e das provas que tendem a estabelecê-los, o mais das vezes basta para permitir-lhe 
motivar, de forma juridicamente satisfatória, as decisões que seu senso de equidade lhe recomenda como 
sendo, social e moralmente, as mais desejáveis.” (Ética e direito, cit., § 37, p. 489 e § 35, p. 469 e ss). 

271Taruffo afirma que a teoria de que a sentença se reduz a um silogismo ou a uma cadeia deles vem do 
Iluminismo e funda-se na ideologia de que o bom juiz, diante dos fatos apresentados no processo, deve 
simplesmente deduzir qual a regra jurídica aplicável ao caso. Assim agindo, o juiz deixa de ser discricionário e 
criativo, porque ele “... è, in sostanza, la bocca che pronuncia la parola inanimata della legge di cui aveva 
parlato Montesquieu, e da questa parola inanimata – che è della legge, non del giudice – deriva le conseguenze 
che determinano la decisione nei casi concreti” (Il fatto e l’interpretazione, cit., p. 32). 

272Recasens Siches, analisando a forma de raciocínio corrente no século XIX, escreve: “Las escuelas jurídicas 
predominantes en el siglo XIX sostenía la tesis de que la función del juez debe consistir en conocer las 
normas jurídicas y en subsumir bajo éstas los hechos pertinentes, siguiendo en tal proceso las reglas de una 
operación lógica. Según aquellas escuelas, el juz tenía que aplicar el Derecho de acuerdo con los princípios 
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dispensado de desenvolver seus juízos logicamente273. Ao julgar, ele deve ter em conta os 

fatos provados e considerados como verdadeiros segundo regras de racionalidade. Em 

consequência, não deve levar em conta alegações persuasivas que, no entanto, não estejam 

demonstradas. Por outro lado, não deve renunciar à racionalidade do raciocínio lógico; 

antes submete-se aos cânones da lógica da justificação, do que “... deriva la necessità di 

motivazioni complete e coerenti, logicamente strutturate attraverso lo svolgimento di 

‘buone ragioni’ capaci di giustificare sia l’accertamento dei fatti sulla base dele prove, sia 

l’interpretazione delle norme secondo i canoni della interpretazione normativa”. Ademais, 

ao interpretar a lei, o juiz não deve fazer escolha aleatória do significado legal, mas apoiar-

se em sentido razoável, congruente com os fatos e apropriado para o caso julgado274. 

Ao julgar, não surge diante do juiz desde logo a lei que deve incidir, como premissa 

maior, nem os fatos, como premissa menor, são-lhe apresentados para uma pura operação 

subsuntiva275. O demandante sugere, é verdade, uma qualificação jurídica para os fatos 

expostos, dos quais quer extrair as consequências apresentadas no pedido inicial. Mas o 

réu, em sua defesa, pode negar os fatos, como pode afirmar que as consequências que dele 

o autor pretende extrair não encontram apoio legal, como ainda pode apresentar novos 

fatos que, de algum modo, inibem a solução inicialmente proposta. A sentença, a seu turno, 

diante das alegações das partes e dos fatos apresentados que o juiz considera provados, 

define qual norma jurídica, dentre as possíveis, incide no caso, só então apresentando a 

solução cabível para a espécie. Não é assentado que uma dada lei se apresente a priori 

como aplicável ao caso, como também não é inquestionável que os fatos se subsumam a 

ela, de modo que o juiz deva, necessariamente, ditar qual a consequência desse processo 

subsuntivo. O raciocínio desenvolvido na sentença, como se nota, é muito mais complexo 

do que enquadrar fatos em normas e apresentar a conclusão que esta dita.  

109. Não parece haver controvérsia doutrinária quanto a ser diferenciado o 

raciocínio que se desenvolve na sentença, que não é o mesmo raciocínio matemático das 

                                                                                                                                              
de la lógica cognoscitiva. En caso de lagunas, el juez debía llenarlas por el procedimento de interpretar 
‘conceptos’. Puesto que se suponía que las normas jurídicas vigentes eran deducciones de un concepto 
fundamental, se consideraba que un conocimiento a fondo de éste suministraría las nuevas reglas que fuesen 
necesarias. Este era el método llamado de la ‘construcción’, un método que operaba con fórmulas. Tal método 
consistía em destilar primeiramente un concepto derivándolo de las normas jurídicas existentes, y em deducir 
después nuevas reglas de ese concepto” (Tratado general de filosofia del derecho, cit., n. 3, p. 635). 

273Já Santangeli insiste em afirmar que a sentença se reduz a um silogismo (L’interpretazione della sentenza 
civile, cit., p. 135), em cujo sentido também se pronuncia Paresce (Interpretazione (filosofia), cit., p. 207, p. 
209 e passim). 

274TARUFFO, Michele. Il fatto e l’interpretazione, cit., p. 44. 
275A propósito, conferir BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 66, p. 324. 
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ciências exatas. Estão todos concordes em que nela há um raciocínio especificamente 

jurídico. A disputa é sobre se existe uma lógica jurídica, argumentando os que a negam 

que, se ao julgamento aplica-se a lógica formal, não há razão para qualificá-la com outro 

nome pelo fato de ser adotada pela sentença, da mesma forma que não cabe falar em lógica 

química, quando aplicada à Química, ou em lógica biológica, quando aplicada à 

Biologia276. O fato, contudo, é que, ademais de não existir apenas a lógica formal277, o 

raciocínio da sentença não é o mesmo dessa lógica formal, silogístico, mas um raciocínio 

argumentativo278, que, sem desprezar a racionalidade lógica, leva em conta outros 

elementos, envolve escolhas e valorações que não se compadecem com deduções certas e 

inquestionáveis279. Com efeito, para decidir, o juiz tem presentes os fatos que, segundo seu 

livre convencimento (art. 131, CPC/73), considera demonstrados. Mas, deverá justificar 

por que aceita uma versão deles em vez de outra, deverá fundamentar a escolha feita entre 

diversas versões, até para o prejudicado poder mostrar que o julgador enganou-se. Depois 

de assentados os fatos, levando em conta elementos da causa e valores que a envolvem, 

define ele qual a regra jurídica aplicável ao caso, o que também envolve opção entre mais 

de uma possibilidade. Enfim, quando define a norma jurídica aplicável, o julgador revela, 

dentre muitos possíveis, qual o sentido preceptivo que ela tem. Tudo isso deverá ele fazer 

sempre de modo fundamentado (art. 93, IX, CF), porque suas escolhas não podem ser 

arbitrárias e, num processo democrático, deverão existir mecanismos ao alcance de quem 

se sentir prejudicado para criticar as seleções realizadas. Como se vê, na definição dos 

fatos, como na identificação do Direito aplicável ao caso, o juiz faz opções entre diversos 

                                                
276PERELMAN, Chaïm. Ética e direito, cit., § 38, p. 491.  
277Cf. RECASENS SICHES, Luis. Tratado general de filosofia del derecho, cit., n. 4., p. 642. Sobre o ponto, 

diz ele: “Ahora bien, la lógica tradicional o físico-matemática no x es adecuada para tratar la vida humana 
ni sus problemas prácticos, por consiguiente, tampoco para los menesteres jurídicos, entre los cuales figura 
la interpretación del Derecho. Para todo cuanto pertenezca a nuestra humana existencia – incluyendo la 
práctica del Derecho – hay que emplear un tipo diferente del logos, que tiena tanta dignidad como la lógica 
tradicional, si es que no superior a la de ésta: hay que manejar el logos de lo humano, la lógica de lo 
razonable, la cual es razón, tan razón como la lógica de lo racional, pero diferente de ésta. La lógica de lo 
humano o de lo razonable es una razón impregnada de puntos de vista estimativos, de critérios de 
valoración, de pautas axiológicas, que, además, lleva a sus espaldas como aleccionamiento las enseñanzas 
recibidas de la experiencia, de la experiencia propria y de la experiencia del prójimo a través de la historia. 
Entiéndase bien que la crítica contra el empleo de la lógica tradicional en la interpretación del Derecho, se 
dirige contra la aplicación de esa lógica tradicional a los contenidos de las normas jurídicas. O, dicho con 
otras palabras, el problema de la interpretación es un problema de lógica material, e no de lógica formal”. 
(Id. Ibid., n. 4, p. 642). 

278A propósito, Perelman ensina: “... o que há de específico na lógica jurídica é que ela não é uma lógica da 
demonstração formal, mas uma lógica da argumentação, que utiliza não provas analíticas, que são 
coercivas, mas provas dialéticas – no sentido aristotélico dessa distinção – que visam a convencer ou, pelo 
menos, a persuadir o auditório (o juiz nessa ocorrência), de modo que o leve a dirimir com sua decisão 
uma controvérsia jurídica” (Ética e direito, cit., § 39, p. 500). 

279PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do direito, cit., n. 3, p. 293. 
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caminhos, de modo que a conclusão que integra a parte decisória não se funda em 

premissas assentadas (senão depois de fixadas aquelas precedentes escolhas), não sendo, 

assim, mais do que um discurso retórico, destinado a convencer. Pode-se dizer, portanto, que 

existe na sentença uma lógica distinta, uma lógica jurídica. Nas palavras de Palombella, 

O discurso racional é em geral apresentado como um entrelaçamento 
entre dois tipos de racionalidade: a lógica (fundada em regras e tipos 
lógicos) e a discursiva (de que tratou sobretudo, R. Alexy). A última 
compreende, entre outras coisas, o requisito da ‘congruência’. Está claro, 
de fato, que o raciocínio jurídico não procede apenas por deduções 
lógicas, mas pode oferecer soluções diferentes, uma das quais 
logicamente coerente, soluções cuja diversidade pode decorrer da opção 
por premissas interpretativas diferentes, premissas entre as quais pode 
haver juízos de valor capazes de influenciar a diferente escolha de um 
‘argumento’ ou de um critério interpretativo e não de outro, de um 
significado e não de outro (entre os semanticamente válidos ou possíveis) 
do mesmo texto normativo, do vínculo entre um texto normativo e uma 
ou outra norma do ordenamento etc.280. 

 

A fundamentação que a sentença apresenta de cada escolha feita destina-se a 

convencer, a mostrar que a solução é justa, que é congruente e que não é arbitrária. Toda a 

fundamentação, assim, desenvolve-se mediante raciocínio complexo, com peculiaridades 

que justificam exame específico, a fim de, quando tiver que compreender a sentença, o 

intérprete raciocine como ela. Com esta visão da sentença, do raciocínio nela desenvolvido, o 

intérprete tem, assim, elementos concretos para revelar-lhe o sentido e o alcance.  

Mas, antes de tratar diretamente da interpretação da sentença, a fim de considerar 

como a lei quer que o juiz ordene seu raciocínio, é preciso rever qual é a estrutura da 

sentença (IV.1.2). Em seguida examinar-se-ão os defeitos que ela pode ter (IV.1.3), para 

verificar se, nesse caso, incide atividade interpretativa, e, logo depois, enfrentar-se-ão seus 

limites (IV.1.4), especialmente, porque, em alguma medida, a descoberta do alcance dela 

depende do exame de sua parte estrutural. Em seguida será enfrentada a natureza jurídica 

da sentença (IV.1.5) e avaliar-se-ão os princípios que a ela se aplicam, porque isto interfere 

na atividade interpretativa. 

 

 

 

                                                
280PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do direito, cit., n. 5, p. 311. 
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IV.1.2. Requisitos da sentença 

110. A sentença é ato solene e formal281 que deve observar os requisitos definidos 

na lei. Nos termos do art. 458, CPC/73, a sentença deve ter um relatório, onde quem julga 

identifica a demanda e suas principais ocorrências; fundamentação, em que são analisadas 

as questões de fato e de direito que têm relevância para o pleito; e, finalmente, uma parte 

dispositiva, na qual a solução para aquele pleito daqueles sujeitos282 é apresentada com 

força vinculante e, a partir de algum momento, ficará imune a alterações.  

A lei não menciona os requisitos do acórdão, mas a doutrina é uníssona no sentido 

de que esses mesmos requisitos da sentença a ele também se aplicam; também ele deve ter 

relatório, fundamentação e parte dispositiva283. O julgamento colegiado pelo Tribunal 

passa por diversas etapas (arts. 551 e 553, CPC/73), realiza-se em sessão especialmente 

designada para tanto (art. 554, CPC/74), sendo que o resultado do julgamento é tomado por 

maioria, em geral simples (art. 555, CPC/73) mas, às vezes, qualificada (art. 481, CPC/73, 

c/c art. 97, CF). Todavia, o ato em si tem igual conteúdo ao da sentença: decisão acerca de 

um pleito apresentado (na hipótese) pelo recorrente, embora, em alguns casos, a resposta 

possa ser a um pleito originário, consubstanciado numa demanda, quando o Tribunal tiver 

competência originária284.  

A exata identificação de cada um desses requisitos da sentença e do acórdão revela-se 

de suma importância em matéria interpretativa, justificando seja, pois, desenvolvido este tema.  

111. O relatório, exigível como regra, é a parte da sentença que identifica a 

demanda. Nele se apresenta a qualificação das partes, descreve-se o pleito apresentado pelo 

demandante, resumem-se os fatos e causa de pedir, à vista dos quais o autor formula 

                                                
281Forma é o meio de exteriorização de qualquer ato. A forma pode ser escrita ou verbal. Os atos processuais 

têm forma predeterminada, com indicação de seus requisitos, exigência que, mais do que consequência de 
puro formalismo, destina-se à segurança dos sujeitos envolvidos no processo. Mas, se a lei traça forma que 
os atos do processo devem observar, flexibiliza a exigência, prevendo que a inobservância de forma não 
invalida o ato que tenha atingido sua finalidade. Sobre o tema, ver, por todos, Chiovenda em suas 
Instituições de direito processual civil. Trad. de Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 1998. v. 3, p. 5 e 
ss. e, no Brasil, BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros Ed., 2007. p. 43 e ss. et passim. 

282Nas demandas em que ocorre substituição processual, o pleito é solucionado para os substituídos, embora a 
coisa julgada também atinja as partes formais do processo. 

283Por todos, pode-se conferir DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Malheiros Ed., 2009. v. 3, n. 1.221, p. 687. 

284No sistema do CPC/73, além de o Tribunal decidir originariamente nos casos em que tem competência 
originária para alguns tipos de demanda, depois de alguma reforma no ponto, ele também pode oferecer 
resposta inicial não oferecida pelo juiz de primeiro grau, quando este não tiver julgado o mérito e, por força 
do recurso, se concluir que esse mérito devia ser julgado e estava em condições de ser desde logo 
enfrentado (art. 515, § 3o, CPC/73). 
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pedido (ou pedidos), aí ainda se faz menção ao comportamento do demandado com relação 

ao que contra ele se pede, com indicação de síntese da defesa que ele tiver apresentado, e 

destacam-se ocorrências relevantes do processo. Parece sem importância esse elemento da 

sentença, mas é aí que se verifica se o pleito foi mesmo examinado, mostra, como acena 

Rizzardo, se o julgador tem conhecimento da causa285, revelando, em síntese, o que nele o 

julgador viu e o que não viu.  

Hoje, diante das novas tecnologias, não é incomum o uso de ferramentas que 

permitem o aproveitamento de estudos anteriores em novos casos, como também 

autorizam a reprodução de qualquer material arquivado ou extraído da rede mundial de 

computadores286. Nessa atividade, não é raro o uso indevido de porções sem relação com o 

texto que se examina. O relatório, porém, ainda quando o processo encerrar demanda 

semelhante a tantas outras, é específico para o pleito, e ele é elemento que permite avaliar 

se houve julgamento da causa relatada.  

O relatório, eventualmente considerado à vista de outros elementos do processo, 

poderá ser usado para a interpretação da sentença prolatada e, quiçá, em alguma medida, 

para corrigir dados da parte dispositiva desse provimento judicial, como ainda será visto 

adiante (item IV.3.2.3). Imagine-se que o relatório de uma dada sentença espelhe bem a 

realidade dos autos e, na parte dispositiva, por engano, seja trocado o nome do contendor 

que deveria ser condenado, pelo nome de um advogado que atuou nos autos. Pode ocorrer 

de essa sentença transitar em julgado287. O relatório será, pois, elemento indicativo do 

verdadeiro sentido da sentença.  

Como visto, no vigente Direito Processual brasileiro o relatório é elemento 

essencial da sentença cível. Entretanto, o art. 38 da Lei n. 9.099/95 (que instituiu os 

Juizados Cíveis e Criminais) dispensa relatório para as sentenças cíveis (aliás, igualmente 

dispensável para as criminais: art. 81, § 3o). Também no âmbito da Justiça do Trabalho, 

                                                
285RIZZARDO, Arnaldo. Limitações do trânsito em julgado e desconstituição da sentença. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 25. 
286O mecanismo de recortar e colar é facilitador de tarefas na redação de textos. Depois de selecionar um 

trecho e de copiá-lo, este texto, pequeno ou grande, pode ser usado em outra peça (como na mesma), 
evitando o trabalho de digitar o que já se tem armazenado.  

287Não é difícil imaginar a possibilidade de ocorrer o trânsito em julgado de sentença proferida com 
semelhante evidente engano: pode ter ocorrido de a intimação das partes ter-se verificado por publicação 
em diário oficial, da qual não constou a transcrição da parte dispositiva, mas apenas o resumo dela (p.ex.: o 
pedido tal foi acolhido em parte e condenado o réu ao pagamento de 10 – não 30 –, o qual suportará os 
honorários de tanto). Se as partes se conformarem com esse resultado e não recorrerem, o defeito (troca do 
nome do réu pelo de um advogado) poderá só vir à tona por ocasião da atividade executiva. 
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onde a lei processual comum é aplicada subsidiariamente (art. 769, CLT288), o relatório, 

em geral, é parte integrante da sentença (art. 832, CLT289), exceto quando o procedimento 

for sumaríssimo (art. 852-I, CLT290).  

Nos casos em que o relatório for dispensado, o intérprete terá um elemento a menos 

para definir o significado da sentença. 

O acórdão também deve conter relatório, conquanto se admita, e seja até comum, 

ser ele apresentado per relationem, isto é, mediante reportagem ao que consta de outro ato do 

processo (p.ex., ao relatório da sentença recorrida, a que se acrescentam outros elementos 

relevantes posteriores a ela, como o resumo do recurso e de eventual resposta dada a ele).  

112. Fundamentar, ou motivar, uma sentença é indicar as razões de fato e de direito 

para a solução a ser dada subsequentemente (na parte dispositiva)291. Como ensina 

Dinamarco, “Ao motivar, o juiz coloca pressupostos para decidir a causa mas não decide 

esta”292. Ou seja, a motivação indica como ele vê os fatos relevantes da causa e como os 

considera então provados. Ao mesmo tempo, mostra ele de que fattispecie esses fatos 

fazem parte, isto é, indica como os fatos que o julgador considera provados integram uma 

figura jurídica para a qual o Direito apresenta solução específica.  

Nesse exame dos fatos e do Direito o juiz, a seu turno, desempenha uma atividade 

interpretativa, que Paresce afirma ser redutora da realidade, porque, analisando o fato à luz 

da figura jurídica que se considera ocorrente na espécie, impede que o fato seja visto na 

sua dimensão puramente histórica, por vezes muito mais rica293. Larenz, a respeito, observa 

que a desconsideração pelo legislador de elementos fáticos relevantes, com o propósito de 

abarcar o maior número de situações, acaba, com o passar do tempo, transmudando de tal 

                                                
288O dispositivo tem a seguinte redação: 

Art. 769. Nos caos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.  

289Eis o preceito legal: 
Art. 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das 
provas, os fundamento da decisão e a respectiva concussão. § 1o. ... 

290O artigo 852, de A a I, trata do procedimento sumaríssimo, tendo o último a seguinte redação: 
Art. 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes 
ocorridos em audiência, dispensado o relatório. § 1o. ... 

291Conforme anota Larenz, “Meta da fundamentação judicial é convencer as partes, e os que buscam o 
Direito da correcção da resolução encontrada (no sentido da sua conformidade à lei e ao Direito). Para este 
fim, como sublinha com razão Wilfried Schlüter, Das obiter dictum, 1973, pág. 97, tem que ‘mostrar uma 
cadeia de fundamentação racionalmente comprovável, controlável, e, assim, discutível’. Se bem que nem 
todas as sentenças satisfaçam este desiderato, pelo menos pode bem supor-se que os Tribunais se 
esforçaram por o conseguir” (Metodologia da ciência do direito, cit., p. 507, nota 95). 

292DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 1.223, p. 690. 
293PARESCE, Enricco. Interpretazione (filosofia), cit., p. 210-213. 
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modo a compreensão da lei, que ela se torna irreconhecível294. Entretanto, cabendo ao juiz 

decidir diante das alegações das partes, que também procuram enquadrar os fatos 

apresentados em figuras jurídicas que lhes permitem reclamar providência judicial, e diante 

das regras jurídicas existentes, é comum essa atividade simplificadora dos fatos da vida295.  

Essa preocupação com enquadrar os fatos, como assentados ou como 

demonstrados, em determinada fattispecie não se verifica nos assim chamados hard 

cases296, quando se apresenta ao juiz situação inusitada a reclamar providência não prevista 

em lei, mas cuja solução pode ser extraída de princípio de direito. Nesses casos tem-se 

apresentado a norma genérica, em geral de conteúdo constitucional, e o demandante 

formula pedido que afirma nela apoiado, nascendo então para o Judiciário a dificuldade de 

dar concretude a preceitos que antes eram considerados normas meramente programáticas.  

                                                
294Realça Larenz: “... A maior parte das situações fácticas são por demais complexas. A norma, que tem de se 

simplificar, porque quer abarcar uma série de situações fácticas, apreende em cada situação fáctica 
particular apenas alguns aspectos ou elementos. E descura todos os outros. Mas isto conduz não raramente 
à questão de se alguns dos elementos descurados na norma são, no entanto, tão relevantes no caso concreto, 
que a sua consideração seja aqui ineludível, se não se quiser (a partir da noção de Direito) tratar o desigual 
como ‘igual’ e assim resolver ‘injustamente’. Se isto é assim, surge a pergunta de se a norma ‘rectamente’ 
entendida, não permitirá porventura uma restrição ou uma diferenciação que haja de possibilitar uma 
solução ‘justa’ e de se não deva ser aqui convocada outra norma que só ‘à primeira vista’ não parece aqui 
aplicável, se existe uma ‘lacuna’ no edifício normativo que possa ser colmatada de acordo com as ideias 
básicas de uma regulação ou com um princípio jurídico geral. Estas considerações e outras semelhantes 
impõem-se constantemente ao jurista no decurso do processo de aplicação do Direito e dão azo a que a 
mera ‘aplicação’ das normas se transforme nas suas mãos, em alguma medida, numa determinação de seu 
conteúdo e na sua complementação. Com isto, as normas e o edifício normativo recebem continuamente, no 
decurso da sua aplicação judicial, novos estratos: a interpretação ou complementação de uma norma por 
parte do Supremo Tribunal produz o efeito de servir de exemplo a outras decisões, às quais acrescem logo 
novas interpretações e complementações que, por sua vez, conduzem a máximas de decisões judiciais e 
muitas vezes a linhas rectoras reconhecidas de conduta em conformidade com a norma. No começo, está o 
texto da lei – só aparentemente claro e fácil de aplicar – e no final – se este existe –, entretecida em torno 
do texto, uma teia de interpretações, restrições e complementações, que regula a sua ‘aplicação’ no caso 
singular e que transmudou amplamente o seu conteúdo, a ponto de em casos extremos quase o tornar 
irreconhecível. ...” (Metodologia da ciência do direito, cit., n. 3.c, p. 294).  

295F.Rigaux afirma que “... nem o juiz, nem qualquer outro profissional é predisposto a um intercâmbio entre 
o fato e o direito, concebidos ambos como entidades reificadas, a primeira com sua brutalidade de dado 
pré-jurídico, a segunda em sua reluzente pureza de norma. A prática contradiz semelhante divisão entre “o” 
fato e “o” direito, pois o primeiro elemento que tinham em comum, quando deixados a si mesmos, era a 
opacidade deles, enquanto, postos um diante do outros, esclarecem-se mutuamente” (RIGAUX, François. A lei 
dos juízes. Trad. Edmir Missio. 1. ed. 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 46). Depois de lembrar a 
complexidade dos fatos e da lei e de anotar que a definição daqueles já é um opção de Direito, conclui: “Não 
somente o fato não se deixa verificar facilmente e o direito é frequentemente obscuro, antinômico ou incompleto, 
mas é o ajuste mútuo deles que confere ao juiz uma função propriamente criadora” (Id. Ibid., p. 71). 

296A expressão hard case vem do Direito anglossaxão e tem sido utilizada para designar os casos de 
repercussão social que são trazidos ao Judiciário e que têm representado o que alguns vêm chamando 
de judicialização da política. Processos com o fim de compelir o poder público ao fornecimento de 
remédios às vezes caríssimos e não encontráveis no mercado nacional, a providenciar intervenções 
cirúrgicas as mais diversas, ou para a garantir vagas escolares ou em creches etc., dentre tantos outros, 
são exemplos desse tipo de casos. 
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113. A doutrina atual critica (n. 108) a redução da sentença a um silogismo, mas é 

possível afirmar, grosso modo, que ao decidir e depois que, diante das alegações das partes 

e das provas, tiver definido a fattispecie, o juiz terá partido de uma regra jurídica297, que é 

premissa maior, terá indicado os fatos provados subsumíveis àquela regra, os quais 

representam a premissa menor, diante do que oferece uma conclusão, que é a solução que 

decorre dessa subsunção298. Assim, depois que a sentença estiver redigida, é possível 

identificar nela um silogismo, ou uma série deles, seja para reconhecer a validade da 

solução nela estabelecida, seja, ao contrário, para lhe criticar o resultado. A fundamentação 

da sentença, à vista das alegações das partes e das provas produzidas, desenvolve, pois, as 

premissas do silogismo, diante das quais, no dispositivo, se chega a uma conclusão. Assim, 

para ser coerente, a sentença deve partir de premissas que levem àquela conclusão. Neste 

sentido, pode-se identificar na sentença tal atividade silogística299. Mas a sentença não 

pode mesmo ser reduzida a um silogismo, porque, antes desse raciocínio subsuntivo, ela 

tem que definir os fatos e tem que escolher qual regra jurídica, dentre algumas possíveis, 

aplica-se ao caso, o que envolve elementos axiológicos e, pois, irracionais. 

Ainda, porém, que, ao elaborar a sentença o juiz não realize uma operação 

silogística, deve desenvolver raciocínio coerente, racional. Quando a motivação assim se 

desenvolve, e a conclusão que se segue for pertinente, a decisão mostra-se convincente e 

persuasiva300.  

                                                
297Essa operação de conformação e apreciação jurídica dos fatos relevantes para a causa é bastante 

complexa, e vem descrita em detalhes por K. Larenz em sua Metodologia da ciência do direito, cit., no 
Cap. III da parte sistemática, p. 391 e ss. 

298Paresce entende que, na interpretação dos fatos concretos, recorre-se ao método silogístico, que seria o 
método próprio da sentença. Em seguida esclarece ele: “Ma la sentenza segue la decisione e non ce ne dà 
una precisa descrizione ma un’analisi logica a posteriori. Il fato concreto vi assume una posizione 
preminente. Da esso, como si è visto, si parte per passare poi alla norma e decidere, secondo 
l’interpretazione che a questa vien data, se il fato accertato può o no essere sussunto sotto la fattispecie 
prevista dalla norma. Il silogismo, unico o multiplo, sorite o polisillogismo, perde il fiato nell’iter della 
dimonstrazione, nella reale dinamica del giudizio si concentra non più in una struttura dedutiva o 
inferenziale, bensì in un unico atto del giudice, aplicativo e sussuntivo insieme” (Interpretazione (filosofia), 
cit., n. 32, p. 209). 

299L.Fernando Coelho, depois de ressaltar que nenhuma decisão representa mera conclusão subsuntiva, sendo 
a atividade decisória ato criador de direito, afirma: “O silogismo jurídico é, quer queiramos, quer não, um 
ingrediente do processo decisório, o qual se reveste do mesmo sentido de estrutura inerente a toda a 
juridicidade, pois coexistem as estimativas axiológicas com as axiológico-normativas; aquelas são 
decorrentes de fatores emocionais, vale dizer, irracionais, estas, da criatividade constitutiva da regra 
jurídica concreta, ambas integradas num mínimo de logicização deôntica, qual seja, a elaboração intectual 
reflexiva baseada em teses lógicas, consciente ou inconscientemente admitidas pelo sujeito concreto do 
processo decisório” (Lógica jurídica e interpretação das leis, cit., p. 169). 

300Cf., a propósito, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., n. 3.2.3, p. 330. 
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114. A motivação per relationem, no Direito italiano conhecida também como 

motiazione per stampiglia301, no Direito brasileiro tem sido por vezes admitida302. De todo 

o modo, é aceita quando couber o julgamento liminar de improcedência de caso igual a 

outros repetitivos, como previsto no art. 285-A, CPC/73, situação em que, no entanto, deve a 

sentença reproduzir a motivação já desenvolvida em algum dos precedentes do mesmo juízo.  

Em qualquer caso, entretanto, a fundamentação deverá indicar os fatos relevantes 

do caso concreto, tais e quais considerados comprovados, assim como deverá apontar em 

que categoria jurídica (fattispecie) eles se enquadram, para se poder avaliar o acerto ou não 

dessa qualificação realizada.  

115. Cada ponto relevante da contenda deve estar assentado, isto é, se sobre ele 

houver controvérsia, a sentença deve dizer como o considera demonstrado, ou que não o 

entende provado, e por que assim conclui303. Se o ponto não for impugnado, o fato é tido 

como assentado, salvo se a respeito dele não se admitir confissão, se sobre ele se exigir 

prova documental ou se houver contradição em relação ao conjunto do processo (art. 302, 

CPC/73), casos em que o juiz deverá indicar como ele se encontra demonstrado. Por 

exemplo, se o autor pedir indenização de dano causado pelo réu por culpa, para acolher o 

pedido, a sentença deve demonstrar que, concretamente, está assentado que o demandado 

deu causa diretamente a tal evento danoso (com todos os componentes que o distinguem de 

outro evento da espécie), de tal proporção, mediante tal modalidade de culpa (imprudência, 

imperícia, negligência). Se o réu houver apresentado fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, deverá a sentença pronunciar-se sobre tal defesa, indicando se 

está ou não demonstrada, e por que a acolhe ou a rejeita.  

                                                
301SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 161. 
302O STJ, que várias vezes já havia enfrentado o ponto em matéria criminal, teve ocasião de dizer que, 

também no cível, é admissível a fundamentação per relationem, julgamento que ficou assim ementado: 
 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

USUCAPIÃO. FUNDAMENTAÇÃO 'PER RELATIONEM'. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 
APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 
AgRg no AREsp 210178 / PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., J. 19/08/2014 – P. DJe 
26/08/2014. 

303A propósito, Rizzardo pondera: “... para valer a fundamentação, importa em apreciar toda a argumentação 
das partes, cotejando a sua pertinência frente à lei, e sendo insuficiente uma simples afirmação, como a que 
afasta a validez da prova sob o raciocínio de que a testemunha não merece fé. Se, no entanto, a discussão 
restringe-se a um ponto de direito dirimido por súmula, a sua invocação foi considerada suficiente como 
fundamento ...” (Limitações do trânsito em julgado e desconstituição da sentença, cit., n. 5.2.2, p. 26). 
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116. Motivar sentença, que é direito das partes, não é tarefa fácil. Importa em 

examinar cada fundamento apresentado pelos contendores. Embora, segundo 

jurisprudência assentada, o julgador não precise responder a cada argumento oferecido 

pelos contendores para embasar uma tese jurídica, não está dispensado de enfrentar cada 

razão apresentada para seu exame, cuja distinção nem sempre é de clara verificação. 

Fundamento de um pedido (formulado na petição inicial ou no recurso) é a razão jurídica 

para aquilo que se pede. Argumento para um pedido é o raciocínio argumentativo 

desenvolvido para se chegar a uma conclusão304. Muitos argumentos podem ser oferecidos 

para um mesmo fundamento, assim como vários fundamentos podem ser apresentados para 

um mesmo pedido. Para usar exemplo de manuais, quando se pedir para se declarar 

inexistente certa relação jurídicotributária sob o fundamento de que (1) o fato gerador não 

se produziu e, ainda que tenha ocorrido, (2) que a exigência fere o princípio da 

anterioridade, há cumulação de demandas (ou de pedidos), pois há dois fundamentos 

(diferentes) para se chegar ao mesmo pedido declaratório. Já quando, para demonstrar a 

inocorrência do fato gerador, a parte apresentar diversas alegações (os requisitos legais do 

fato não estão presentes porque, segundo certo tributarista, a lei diz isto, não aquilo; o fato 

deve apresentar tais contornos, não verificados), o julgador tem diante de si argumentos 

diferentes, não fundamentos distintos. Se cada argumento não precisa ser respondido305, 

cada fundamento, ao contrário, deve ser enfrentado pela sentença, que há de responder a 

cada um deles de maneira objetiva, sob pena de não haver resposta completa para o pleito.  

O exercício de fundamentar, como dito, não é tarefa fácil. Se, no sistema vigente, 

não há previsão expressa do significado dessa expressão, o Projeto do novo Código de 

Processo Civil, na versão final aprovada pela Câmara dos Deputados, apresenta um elenco 

                                                
304Segundo o Dicionário de filosofia, cit., de Nicola Abbagnano, argumento “... é qualquer razão, prova, 

demonstração, indício, motivo capaz de captar o assentimento de induzir à persuasão ou à 
convicção...” (p. 79). Referindo-se ao entendimento que do termo tiveram Aristóteles, Cícero, S. 
Tomás, Pedro Hispano, o verbete menciona que Locke integrou-o na definição de probabilidade, a 
qual “... existe quando existem argumentos ou provas capazes de fazer uma proposição passar por 
verdadeira ou de ser aceita como verdadeira”. 

305Teresa A.A.Wambier entende que cada alegação feita pelas partes deve ser respondida, justificando que, se 
a Constituição garante o direito de cada um de submeter sua pretensão ao Poder Judiciário e de então 
apresentar uma série de razões que sustentam seu suposto direito, essa garantia perderia sentido se não 
correspondesse o dever do juiz de examinar cada uma delas. E, se a lei obriga que o réu na contestação 
apresente todas as defesas que tem, o direito de defesa ficaria prejudicado se o juiz pudesse não examinar 
cada uma de suas alegações (Nulidades do processo e da sentença, cit., n. 3.2.3, p. 343-344). 



109 
 

de situações em que a sentença não se considera fundamentada306, o que tornará mais 

complexo o labor de fundamentar.  

117. Ao considerar, em dado processo, que os fatos assentados têm tais e quais 

contornos e extensão, o julgador terá feito prévia interpretação deles. Para dizer como 

chegou a essa conclusão, ele terá interpretado a prova produzida, devendo então revelar o 

raciocínio que haverá desenvolvido, sem o que não terá fundamentado adequadamente seu 

ato decisório. Assim, para o juiz dizer que o caso que, p.ex., envolva um acidente entre 

veículo, resulta em responsabilidade para uma das partes, deverá apresentar sua avaliação 

da prova produzida, eventualmente conflitante, quando terá que mostrar por que optou por 

uma das versões apresentadas e não pela outra. Para concluir que se trata de 

responsabilidade subjetiva, e não objetiva, deverá indicar os elementos que o Direito 

apresenta para tal caracterização, concretamente demonstrados ou assentados. Da mesma 

forma, para definir a regra jurídica aplicável ao caso, é preciso que o magistrado interprete 

a lei incidente à espécie, sendo que, em caso de divergência doutrinária sobre o alcance do 

dever reparatório, deverá indicar como, no caso, compreendeu o preceito legal aplicável, 

que não haverá de ser uma interpretação qualquer, mas algo razoável, sob pena de a 

solução revelar-se arbitrária.  

118. Como é intuitivo constatar, a tarefa de fundamentar é por demais árdua, que se 

torna ainda mais dificultosa na medida em que a demanda apresentar maior complexidade. 

                                                
306Eis como, a propósito, está redigido o art. 499 do Projeto de CPC, na referida versão aprovada em março 

de 2014 pela Câmara dos Deputados: 
Art. 499. São elementos essenciais da sentença: 
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da 
contestação, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 
que: 
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a 
causa ou a questão decidida; 
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no 
caso; 
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador; 
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
§ 2o No caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional deve justificar o objeto e os critérios gerais da 
ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas 
fáticas que fundamentam a conclusão. 
§ 3o … 
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Fundamentar, de todo modo, exige revelação de como o julgador vê cada fato relevante no 

processo, em que fattispecie se enquadra o pleito e como o juiz interpreta a regra jurídica 

incidente na espécie. 

Ainda que a sentença não separe bem a fundamentação da decisão, é possível o 

intérprete fazer essa distinção. Às vezes essa identificação não se revela fácil, mas, como 

ainda será referido (n. 121), é de suma importância para se entender o verdadeiro sentido 

da sentença.  

119. A parte dispositiva da sentença é aquela que contém o comando, é aquela 

onde, à vista das razões antes desenvolvidas na fundamentação, o órgão julgador apresenta 

a solução para o pleito a ele submetido. É no dispositivo da sentença que se acha a decisão 

pacificadora do conflito levado a julgamento pelos que participam do contraditório, os 

quais ficarão um dia submetidos à coisa julgada. A solução, de regra, deverá constituir-se 

na aplicação da regra abstrata de Direito (exceto se o julgamento puder realizar-se por 

equidade) que, diante da motivação desenvolvida, conclui-se adequada para a fattispecie.  

Cada pedido das partes deve ser decidido em sua inteireza (ver adiante n. 120). 

Apesar de que, como regra, seja o autor quem formula demandas, o réu também apresenta 

pedidos, como quando invoca prescrição, os quais também devem ser enfrentados. A 

decisão, assim, deve representar uma resposta ao que pedem ambas as partes, ainda que 

apenas o pedido do demandante é que, em geral, será julgado.  

Destacou-se há pouco (n. 116) que, para motivar adequadamente a sentença, o juiz 

deve enfrentar cada fundamento apresentado pelo demandante e, conquanto não precise 

responder a cada argumento por ele oferecido, não está dispensado de enfrentar cada causa 

petendi. Agora cabe completar que, sem esse enfrentamento, a sentença terá decidido citra 

petita porque a demanda não terá sido julgada por inteiro (n. 132). Cada fundamento, 

apresentado para pedidos diferentes ou para um mesmo pedido, representa uma demanda 

distinta, razão por que cada um deles deve ser enfrentado, salvo se o acolhimento de um 

prejudicar o enfrentamento dos demais. Se a sentença enfrentar um dos fundamentos e 

indeferir a pretensão sem analisar o outro, ou outros, terá decidido parcialmente a lide. No 

exemplo antes apresentado, se afastar o fundamento de que o fato gerador do tributo não se 

produziu, deve passar a examinar se a exigência do imposto fere ou não o princípio da 

anterioridade, ao passo que, acolhido qualquer um desses fundamentos, prejudicado fica o 
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exame do outro, porque ambos visavam ao afastamento de exação307. Da mesma forma, se 

a parte pedir, p.ex., a anulação de contrato por dolo e também por coação, o pedido 

(anulatório) é único, mas os fundamentos (causae petendi) para essa anulação são dois. Se 

a anulação por um fundamento for acolhida, prejudicado ficará o outro. Mas, se for 

rejeitado, não está o juiz, como não estará o Tribunal no recurso (se este reiterar, de modo 

dialético, ambos os fundamentos), dispensado de enfrentar o mesmo pedido de anulação pela 

outra causa de pedir, pois se trata de duas demandas cumuladas, sendo certo que a solução de 

uma, salvo se a outra estiver prejudicada, não dispensa o enfrentamento dessa outra.  

120. A sentença deve julgar a demanda por inteiro, representando tal decisão o que 

a lei chama de dispositivo da sentença. Essa solução deve ser efetiva, isto é, a sentença 

deve apresentar solução concreta para a contenda, para cada pedido apresentado, sob pena 

de não cumprir sua função (adiante, n. 139) ou, no mínimo, sob pena de não cumprir por 

inteiro essa missão. Não se admite dispositivo implícito; só o que tiver sido efetivamente 

decidido cumpre essa função de solucionar o conflito de interesses. Ainda que a 

fundamentação da sentença sugira a solução naturalmente daí nascente, se não houver 

efetiva decisão sobre o ponto, a fundamentação não suprirá essa omissão; não só porque a 

lei considera o dispositivo como parte essencial (art. 458, III, CPC/73), senão também 

porque ocorre de haver sentenças contraditórias, em que a fundamentação é desenvolvida 

em certo sentido e a decisão acaba seguindo noutra direção, prevalecendo a solução 

contraditória. Assim, sem decisão efetiva, expressa, não se pode saber como o caso seria de 

fato julgado. Daí por que se exige que o dispositivo seja expresso. Pode ele não ser claro, 

caso em que será objeto de interpretação, quando, possivelmente, será identificável seu 

exato sentido; mas se não for expresso, não haverá sequer como ele ser interpretado.  

Sentença sem dispositivo é, pois, sentença inexistente. Se ela não decidir tudo o que 

deveria decidir, será inexistente quanto ao ponto omitido (n. 132). Esse dispositivo pode, 

eventualmente, não se encontrar no local que é imediatamente identificável como parte 

dispositiva da sentença e, neste caso, decisão existe. Apenas quando de fato decisão não 

for apresentada sobre certo tema é que, então, poder-se-á concluir pela falta de decisão.  

                                                
307A tal propósito Teresa A.A.Wambier afirma que, se em primeiro grau, a resposta a um pedido pode 

dispensar o enfrentamento de outro fundamento, por prejudicado, em segundo grau, para a decisão ser 
completa, todos os fundamentos devem ser enfrentados, para não haver prejuízo para a defesa das partes. É 
que os recursos extraordinários só examinam os fatos como assentados no acórdão e, se este não enfrenta os 
diversos fundamentos, pode depois ficarem inviabilizados o recurso especial e o recurso extraordinário 
(Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 334-335). 
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121. O dispositivo da sentença, em geral, vem ao final dela, depois que o pleito 

tiver sido relatado, depois que se apresentam as razões para a solução então oferecida às 

partes. Na prática forense o dispositivo é precedido de fórmula como “em face do exposto” 

ou equivalente, que indica a parte dispositiva formal da sentença, ou o dispositivo 

topológico. Entretanto, nada impede que essa ordem corrente não seja observada e, por 

outro lado, quando a causa for complexa, pode ocorrer de serem apresentadas soluções ao 

longo da motivação, caso em que deverá o intérprete identificar o que constitui motivação 

e o que representa decisão. Como adverte Humberto Theodoro Júnior invocando Liebman, 

a parte dispositiva da sentença há de ter sentido substancial, não meramente formal: 

dispositivo é a parte da sentença que contém um comando, que apresenta a solução para a 

lide levada a juízo308. Assim, é preciso identificar a parte dispositiva do provimento 

judicial, onde quer que ela se encontre, que, como já o reconheceu o Superior Tribunal de 

Justiça, pode estar no corpo da sentença309. Nas palavras de Betti, “O critério hermenêutico 

para distinguir motivação e dispositivo deve ser deduzido da lógica jurídica que determina a 

funcionalidade do provimento”310, ou seja, o dispositivo dá resposta à demanda (ou a cada 

demanda), de sorte que será qualificado como tal o ponto da sentença, independentemente de 

sua localização ao longo dela, em que o julgador responde a cada pleito. 

Como o dispositivo é onde “o juiz resolverá as questões, que as partes lhe 

submeterem” (art. 458, inc. III, CPC/73)311 ou, dito de outro modo, é o ponto em que ele 

decide a demanda, deve-se reconhecer como dispositivo o trecho onde quer que, ao longo 

da sentença, qualquer pedido tiver sido decidido. Ainda que expressões correntemente 

empregadas (como em face do exposto) possam facilitar a identificação dessa decisão, não 

                                                
308THEODORO JR., Humberto. Notas sobre sentença, coisa julgada e interpretação. Revista de Processo, 

São Paulo, ano 34, n. 167, p. 20, jan. 2009. Momentos antes ele havia afirmado: “De tal sorte, a sentença, 
tal como os atos jurídicos em geral, não pode ser lida e interpretada apenas pela literalidade de seu 
dispositivo. Trata-se de um ato de autoridade, mas também de um ato de inteligência e de vontade. 
Interpretá-la, portanto, exige ir além das palavras utilizadas pelo julgador, para alcançar efetivamente a 
vontade declarada, que haverá de harmonizar-se com o objeto do processo e com as questões que a seu 
respeito as partes suscitaram na fase de postulação” (Id. Ibid., p. 18). 

309AReg em AI n. 162.593/RS, rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a Turma, j. 12/05/1998, DJ 08.09.1998, p. 63. 
310BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 66, p. 324. 
311Dinamarco critica o conceito legal, alegando que “... Resolver questões é coisa que ele (o juiz) já terá feito 

na segunda parte da sentença, ou seja, na motivação, onde é exposta a síntese dialética resultante do 
confronto entre teses e antíteses colocadas pelas partes mediante sua participação contraditória no processo. 
(...) Quando diz ‘isto posto, julgo procedente a ação e condeno o réu ...’, ele não está decidindo questão ou 
questões: já as havendo decidido todas no corpo da motivação, o juiz está agora chegando à essência de sua 
função e dando o arremate de seu serviço jurisdicional, julgando a causa, a pretensão, o mérito, ou 
(segundo Carnelutti) compondo a lide. Resolver o mérito não é o mesmo que resolver as questões de 
mérito” (Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 1.225, p. 695). 
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é apenas após elas que se deve buscar a solução ditada para o caso312. Quando, ao longo da 

fundamentação, a sentença solucionar pedido que envolva o direito material313 em disputa 

pelos contendores, aí se verifica dispositivo desse provimento judicial. Quando as partes 

não estiverem de acordo quanto a determinado ponto, de fato ou de direito, e, tratando 

dele, ao longo da motivação o direito litigioso ficar definido e solucionado, aí se deve 

reconhecer dispositivo da sentença.  

122. Pode ainda ocorrer de determinado pedido ser amplo e que a solução a ele 

venha a ser dada por partes, em pontos distintos da sentença. Será preciso, então, 

identificar as várias porções da solução global, cada parte compondo um pedaço da parte 

dispositiva da sentença. Se, ao final, a solução não vier repetida, estará, no entanto, 

decidida alhures. 

123. Quando a sentença decidir extra, ultra ou cita petita (ver adiante n. 131), o 

pedido não será suficiente para nortear a identificação da decisão, mas ele é que servirá de 

parâmetro para se identificar o defeito dela. Defeituosa embora, tal sentença conterá 

comando que, se não anulado ou não corrigido a tempo, poderá ser objeto de execução. 

Será caso então de identificar o que terá sido decidido, podendo ocorrer de se constatar que 

tal decisão contém partes decisórias ao longo da motivação. Pode acontecer de a decisão 

que ultrapassara o pedido formulado estar contida fora da parte formal decisória e, no 

entanto, seu dispositivo poderá ser identificado e, se tiver transitado em julgado, deverá ser 

cumprido com o excesso.  

Em suma, a parte dispositiva é o trecho da sentença onde se apresenta a solução 

jurídica para a controvérsia. Quando a causa for mais complexa, essa solução para cada 

questão pode ser oferecida em capítulos distintos, ao longo de toda a sentença, com ou sem 

reprodução após aquela expressão de arremate da sentença (em face do exposto). Cabe, 

pois, ao intérprete identificar onde se acha essa solução (quiçá parcial) para aquele pleito 

submetido a julgamento. 

                                                
312No Direito italiano passa-se o mesmo. A propósito, afirma F.Santangeli: “E la caratterizzazione 

topografica del momento decisorio, distinta da um precedente o sucessivo momento expositivo e motivo, 
assolve invero, nella più parte dei casi, il compito di precisare senza equivoci il risultato del giudizio. In 
specie proprio nel processo civile ‘processo nel quale il dispositivo (idest lo specifico insieme di proposizioni che 
in sentenze segue la formula P.Q.M.) non è costretto in formule stereotipe ma è invece spesso in grado di 
adattarsi e modellarsi in modo da recepire vari, possibili giudizi che si proietteranno con forza vincolante nella 
sfera sostanziale delle parti’.” (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 5, p. 122). 

313É certo que nem sempre a sentença de mérito decide sobre direito material. Na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, p.ex., a solução de mérito apenas afirma a compatibilidade, ou não, da norma 
questionada com a Constituição. De regra, contudo, a sentença de mérito no processo de conhecimento 
examina o direito material que está em disputa. 
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124. Ficou ressaltado que o intérprete deve identificar a parte dispositiva da 

sentença onde quer que ela se encontre (n. 121). É nela que se acha o comando a ser 

observado pelas partes, que, com o trânsito em julgado, submetem-se irremediavelmente à 

solução dada para aquele pleito. Cabe agora destacar que é possível identificar nessa solução 

dada para o pleito estatuições com certa autonomia, cuja identificação facilita a compreensão 

do que ficara decidido, além de trazer proveito para inúmeras outras situações, como saber o 

que terá sido objeto de recurso e o que haverá permanecido irrecorrido. 

A identificação de capítulos de sentença passou a ser considerada importante 

quando se constatou que, por força do princípio devolutivo, apenas os pontos dela no 

recurso impugnados é que, no plano horizontal, poderiam ser revistos pelo Tribunal (além 

daquilo que por força do princípio translativo o órgão ad quem deveria conhecer de 

ofício)314. Verificou-se então que a parte dispositiva da sentença (na qual se encerra o 

comando sentencial) continha pontos distintos e que alguns deles eram objeto de recurso, 

ao passo que outros permaneciam irrecorridos. O exame do tema permitiu verificar que, ao 

enfrentar o que havia sido pedido pelo demandante, a sentença podia ser idealmente 

decomposta nos diversos pontos que ela encerrava. Observou-se então que cada pedido 

enfrentado ou omitido representava um tópico específico, que ficou conhecido como 

capítulo de sentença. Em breve também se percebeu que o acolhimento parcial do pedido, 

na verdade, continha um capítulo de procedência e outro de improcedência; e que, mesmo 

quando decidia o único pedido feito pelo demandante, a sentença, além de enfrentar o 

objeto do processo, ainda continha um capítulo específico sobre a sucumbência.  

Se a importância do tema inicialmente se revelou quando se impunha examinar o 

conteúdo do que ficara decidido para efeitos recursais, logo se constatou que esse exame 

também tinha relevo para muitos outros fins, como para apurar a eventual sucumbência 

parcial de algum litigante (a fim de definir os honorários de advogado e o percentual das 

custas cabente a cada contendor), para reconhecer eventual nulidade do julgado (para 

apurar se o defeito atingia todo o ato ou apenas parte dele, como, por ex., no caso de 

sentença, em litisconsórcio facultativo, que condena os réus, mas com relação a um 

reconhece-se cerceamento de defesa), como ainda tinha destaque, dentre outras hipóteses, 

                                                
314Alguns autores, como Araken de Assis (Manual dos recursos, p. 231), afirmam que esse poder de o órgão 

ad quem rever, no plano vertical, pontos não levantados no recurso constitui aspecto do efeito devolutivo, 
ao passo que outros, como Nery Júnior (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos 
recursos. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. p. 415) afirmam que isto integra o 
assim chamado efeito translativo. 
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para ver o que eventualmente permanecia irrecorrido, a fim de verificar se isto poderia ser 

objeto de execução. 

Se, nesses casos todos, os capítulos da sentença são observados segundo o conteúdo 

da demanda apresentada pelo autor, não se pode olvidar que o réu também formula pedidos 

em sua defesa: pede para a pretensão do demandante ser rejeitada, mas, antes, pode pedir 

para o mérito da causa não ser enfrentado; de modo que a sentença às vezes contém uma 

parte em que se dedica ao exame desses diversos pontos, cada qual ocupando um capítulo 

especial do ato decisório315. 

Liebman distinguiu ainda capítulos distintos na parte em que se contém a 

fundamentação da sentença, o que tem relevo para o sistema italiano, com vistas ao qual 

ele escreveu. Dinamarco entende que “Considerado o estado atual da ciência, é melhor 

buscar capítulos da sentença exclusivamente na parte decisória (art. 458, inc. III), mas 

considerar que são capítulos também os preceitos imperativos referentes aos pressupostos 

de admissibilidade do julgamento do mérito...” 316. 

Capítulos da sentença são, pois, os tópicos da decisão em que o Poder Judiciário 

enfrenta os diversos pontos que recebem algum tipo de solução no processo. Atento ao 

sistema processual brasileiro, Dinamarco define capítulos de sentença como “ ... unidades 

autônomas do decisório da sentença” 317 ou, por outra palavras, “... as partes em que 

ideologicamente se decompõe o decisório de uma sentença ou acórdão, cada uma delas 

contendo o julgamento de uma pretensão distinta” 318.  

125. Essa decomposição da sentença também tem utilidade para compreensão do 

conteúdo do provimento decisório. Com efeito, ao isolar cada capítulo de uma dada 

sentença, o intérprete poderá enfrentar cada decisão contida num conjunto quiçá complexo, 

a fim de avaliar o exato conteúdo de cada ponto decidido. E, ainda que essa 

interpretação não deva ser isolada (deve-se examinar a sentença como um todo – 

conforme será visto no n. 178), a consideração de cada ponto decidido individualmente 

facilitará essa tarefa interpretativa. 

                                                
315É certo que, mesmo não havendo pedido expresso do demandado, o juiz deve examinar de ofício pontos 

que a lei determina sejam por ele enfrentados (art. 267, § 3º, e art. 295, IV, c/c art. 219, § 5º, CPC/73), 
considerando-se que o silêncio da sentença a tal propósito importa em que ela conclui inocorrentes essas 
situações previstas nesses dispositivos.  

316DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 1.226, p. 696. 
317DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença, p. 35. 
318DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 1.226, p. 695. 
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No entanto, nem sempre será tarefa simples identificar essa parte dispositiva, 

descobrir com precisão o comando a que estarão submetidos os litigantes. Imagine-se o 

caso em que, analisando os pedidos de reparação para dano moral e dano material, a 

sentença conclua serem devidos ambos e que caibam juros de mora desde uma data então 

definida, no percentual também especificado. Imagine-se ainda que, ao concluir, após a 

expressão corrente em face do exposto, tratando dos danos materiais, a sentença venha a 

estabelecer seu valor e que os juros de mora em tal percentual serão contados daquela data, 

mas, ao se referir aos danos morais, limita-se em definir o seu quantum. Caberão juros de 

mora também quanto a esses danos morais? Estarão eles contidos na parte dispositiva que 

se desenvolvera antes dessa parte final, sem repetição nesse arremate, ou a respectiva parte 

dispositiva estará compreendida apenas nesse trecho final? 

Como já se realçou (n. 121), a parte dispositiva da sentença é aquela onde se 

contém o comando que soluciona a lide apresentada para julgamento, e que essa solução 

para o pleito deve ser pesquisada sob o aspecto material, não necessariamente após 

fórmulas indicativas de sua presença. Pode essa solução ter sido dada na fundamentação da 

sentença e não ser repetida no dispositivo, como pode essa solução complexa ser 

apresentada por partes, em diferentes pontos da sentença. Deve o intérprete, pois, descobrir 

se o ponto restou solucionado e, em caso positivo, em que medida foi solucionado.  

É o exame da sentença concretamente considerada que permitirá ao intérprete 

concluir que certo ponto estará, ou não, decidido. Assim também, para reconhecer a 

incidência, ou não, dos juros de mora com relação aos danos morais do exemplo há pouco 

referido, será preciso que o intérprete avalie se, conquanto não tendo mencionado (ou 

repetido) em sua parte final que eles deveriam ser computados (não só no caso de danos 

materiais), noutro trecho a sentença decidiu sobre isso. Claro que, se o ponto não tiver sido 

decidido, não se pode incluir na sentença o que nela não estiver (n. 120), de sorte que não 

cabe, por analogia, por argumento a fortiori, como se faz com a lei (n. 55), considerar 

devidos esses juros também com relação aos tais danos morais. Mas, se tiver havido 

decisão a respeito, ainda que não (agora sim) repetida ela depois da expressão ex positis, 

tais juros serão devidos.  

126. Apesar de o art. 458 do vigente Código de Processo Civil (CPC/73) indicar 

apenas os requisitos estruturais da sentença, alguma doutrina afirma que a sentença deve 

ainda observar requisitos intelectivos, que não estão expressos na lei, mas nela se acham 

implícitos. Segundo Moacyr Amaral Santos, são requisitos intelectivos da sentença a 



117 
 

clareza e a precisão319. Clara é a sentença que, a um só tempo, se mostre inteligível e não 

se afigure contraditória. Inteligível ela é quando for expressa por meio de termos que não 

suscitem ambiguidades ou perplexidades e quando manifestar-se por meio de linguagem 

adequada para revelar o raciocínio nela desenvolvido. Contraditória ela será quando sua 

conclusão não for decorrência lógica de sua fundamentação (n. 182 adiante). Precisa é a 

sentença que decide tudo o que tem de decidir, limitando-se inteiramente ao que tiver sido 

pedido (n. 119 retro).  

Viu-se o caso de sentença que, de maneira a não deixar dúvida, depois de relatar o 

processo, onde identifica as partes, a pretensão e a defesa, após denifir os fatos e a figura 

jurídica em que eles se consubstanciam, acaba por substituir o nome da parte que deveria 

ser condenada pelo nome de um advogado que atuou no processo (n. 111). Neste caso, a 

sentença é clara quanto à solução que dita, mas é contraditória: embora tivesse 

desenvolvido todo seu raciocínio no sentido de condenar a parte, condena outra pessoa, 

que nem parte é no processo. Apesar de parecer clara, porque os termos que terá usado não 

deixam dúvida quanto à sua significação, tal sentença desrespeita o referido princípio da 

não contradição. Na medida em que inclui na parte dispositiva um nome até então não 

mencionado (ou, ainda que mencionado, referido para outro efeito), conquanto fazendo isto 

de modo claro e de forma a não deixar dúvida quanto ao conteúdo da solução dada, 

mostra-se contraditória. 

127. É preciso realçar que essa contradição que contraria aquele requisito da clareza 

há de ser interna à sentença, ou seja, para se reconhecer como contraditória a sentença, é 

imperioso constatar que seu raciocínio (interno a ela) revela-se equivocado: apresenta 

dadas premissas e conclui algo incompatível com tais pressupostos. Não terá esse defeito – 

conquanto seja defeituosa por outra razão – a sentença que, por exempo, contrariar a prova 

dos autos, isto é, que afirmar que a prova diz uma coisa, quando a prova indique algo muito 

diverso, e por isso chega ela a uma solução inadequada. No caso, ela poderá ter cometido erro 

de fato (tal como definido no § 1o do art. 485, CPC/73), por contrariar elementos dos autos, 

mas só por isso contraditória ela não será, pois sua contradição não é interna, isto é, não se 

acha contida em seu texto320. Também não se poderá afirmar conter esse defeito a sentença que 

apresente solução diversa da em outro processo dada a caso semelhante (pelo mesmo ou por 

                                                
319SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

v. 3, ns. 711-713, p. 21. 
320Aliás, esse defeito da sentença, que avalia mal a prova dos autos (mas avalia), sequer autoriza ação 

rescisória, desde que o ponto tenha sido objeto de controvérsia (art. 485, § 2o, CPC/73). 
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outro juiz). A comparação poderá trazer elementos para o reconhecimento de que o resultado 

não pode subsistir, mas contradição não se pode aí reconhecer.  

Será contraditória a sentença cuja conclusão não guarde relação com as premissas 

de que parte. Às vezes essa contradição é facilmente detectável, mas outras isso não será 

tão visível. Quando a sentença afirmar provados tais fatos, em seguida reconhecer que eles 

compõem tal fattispecie e, no entanto, apresentar solução diversa da que a regra jurídica 

considera aplicável prevê para o caso, parece evidente sua contradição. Por exemplo, se a 

sentença reconhece que o réu, ao ultrapassar o sinal vermelho, por imprudência causou o 

acidente tal e provocou para o demandante os prejuízos tais, avaliados em tanto, na realidade 

reconhece que o caso envolve responsabilidade civil regulada pelos arts. 186 e 927 do Código 

Civil321. Em tal hipótese, não pode ela, sem ser contraditória, concluir sem mais pela 

absolvição desse demandado. Mas, em muitas situações, essa contradição não é assim tão 

visível. A interpretação da sentença, em seu conjunto, é que poderá revelar tal defeito.  

O que aqui importa ressaltar é que, além de observar aquela estrutura legal, a 

sentença, como o acórdão, deve ser clara e precisa. Para ver se tais pronunciamentos 

judiciais têm essas qualidades, ou para demonstrar a falta delas, é preciso que sejam 

interpretados. Eventualmente, essa atividade interpretativa poderá suprir alguns defeitos da 

sentença, o que será visto no item IV.3.2. Em outras circunstâncias o defeito não poderá 

ser suprido pela interpretação. 

 

IV.1.3. Defeitos da sentença 

128. A sentença pode ser defeituosa por desrespeito a seus requisitos estruturais ou 

porque desatende aos requisitos intelectivos. 

129. Válida é a sentença produzida por juiz competente com observância dos 

requisitos legais. Inválida é a que contenha algum defeito ou que derive de ato inválido, 

que a contamine322. Os doutrinadores não são uniformes quanto à classificação para os atos 

                                                
321Eis os preceitos, como apresentados no Código Civil de 2002: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  
Parágrafo único. ... 

322Cabe lembrar que o fato de a sentença conter defeito não a impede de ser eficaz, isto é, de produzir efeitos; 
assim como a validade dela não implica em que produza efeitos desde logo. A sentença, apesar de inválida, 
porque portadora de defeito grave, pode produzir efeitos, como a que condena o réu a uma prestação, 
apesar de, p.ex., lhe faltar relatório, poderá ser executada, malgrado o defeito. Por outro lado, uma sentença 
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processuais defeituosos, entre os quais se inclui a sentença falha. Galeno Lacerda, p.ex., 

parte do princípio de que o sistema das nulidades processuais leva em consideração a 

norma violada em seu aspecto teleológico. Referindo-se à norma legal, diz ele:  

Se nela prevalecerem fins ditados pelo interesse público, a violação 
provoca a nulidade absoluta, insanável, do ato. Vício dessa ordem deve 
ser declarado de-ofício, e qualquer das partes o pode invocar.  

Quando, porém, a norma desrespeitada tutelar, de preferência, o interesse 
da parte, o vício do ato é sanável. Surgem aqui as figuras da nulidade 
relativa e da anulabilidade. 

O critério que as distinguirá repousa, ainda, na natureza da norma. Se ela 
for cogente, a violação produzirá nulidade relativa. (...) 

A anulabilidade, ao contrário, é vício resultante da violação de norma 
dispositiva. Por este motivo, como o ato permanece na esfera de 
disposição da parte, a sua anulação só pode ocorrer mediante reação do 
interessado, vedada ao juiz qualquer provisão de-ofício ...323. 

 

Teresa Arruda Alvim Wambier define nulidade como “... o estado em que se 

encontra um ato, que o torna passível de deixar de produzir seus efeitos próprios e, em 

alguns casos, destroi os já produzidos”324. Para ela, em matéria processual pode-se falar em 

nulidade absoluta, nulidade relativa (ou anulabilidade) e em irregularidade. Mas, à 

diferença do que se passa no Direito Civil, em Direito Processual, por força do princípio da 

instrumentalidade das formas, todas as nulidades, e até a inexistência325, são sanáveis. Por 

outro lado, todos esses defeitos precisam ser reconhecidos em juízo, a fim de cessar a 

eficácia do ato defeituoso e, ocorrendo a coisa julgada, a nulidade absoluta pode gerar 

rescindibilidade da sentença, ao passo que a anulabilidade e a irregularidade não mais 

permitem correção326. Segundo essa processualista, nula é a sentença que contenha vício 

intrínseco ou que seja proferida em processo nulo, sendo ambas rescindíveis. As 

meramente anuláveis, após o trânsito em julgado, tornam-se firmes, apesar do defeito, 

                                                                                                                                              
condenatória, embora hígida, se submetida a recurso com efeito suspensivo, não poderá ser executada. Nas 
palavras de Lucon, “Os efeitos relacionam-se com a produção concreta de alterações na vida das pessoas, 
mas podem traduzir-se ‘em potencia (como passíveis de produzir-se) ou em ato (como realmente 
produzidos)”. De todo o modo, o efeito é fenômeno externo àquilo que o produz. Já a eficácia, em sentido 
jurídico, refere-se ao conteúdo do ato jurídico, designando a qualidade ou o atributo do ato idôneo a gerar 
efeitos” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execuçãoo provisória. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 2000, n. 42, p. 147).  

323LACERDA, Galeno. Despacho saneador. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1985. p. 72-73. 
324WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., n. 2.1, p. 129. 
325A referida autora refere-se aos atos praticados por advogado sem procuração, que o parágrafo únido do art. 

37, CPC/73, considera inexistentes, mas que podem a todo o tempo, pelo menos nas instâncias ordinárias, 
ser convalidados (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., n. 2.2., p. 
137, e 3.1., p. 296). 

326WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., n, 2.2, p. 137-150. 
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porque não serão mais rescindíveis327. Como ela mesma o admite, porém, muitas sentenças 

que habitualmente a doutrina classifica como nulas ela entende serem inexistentes328. 

Dinamarco afirma que a concepção publicista do Direito Processual e, por 

consequência, dos atos processuais, impede o transplante da teoria das nulidades de Direito 

privado para o Direito público. Segundo ele, fala-se em nulidade quando o ato do juiz ou 

de seus auxiliares estiver desconforme com o modelo legal. No entanto, não existe 

nulidade pleno iure no sistema processual, porquanto, exercendo o juiz ato de poder, a que 

se sujeitam os indivíduos, o defeito deve ser declarado por autoridade judiciária 

competente, sem o que o ato, apesar do defeito, pode sem restrição produzir efeitos329. O 

caso seria, pois, em linguagem civilista, de anulabilidade330. 

Não cabe aqui desenvolver toda a teoria das nulidades, mas apenas ressaltar os 

pontos que se mostrem relevantes em matéria de interpretação da sentença. E é relevante 

destacar que, apesar de irregular, de anulável ou mesmo malgrado a ser nula a sentença, 

enquanto for eficaz, produz seus efeitos regulares; de modo que, quando a interpreta, o 

intérprete deve tirar dela o máximo de proveito (n. 142), salvo se a interpretação, por meio 

de recurso, visar sua invalidação. 

130. A categoria de atos inexistentes não é uniformemente aceita pela doutrina. 

Com razão dizem os que criticam tal classificação que a expressão contém uma 

contradictio in adjectis: ou o ato é, e sendo, por existir, não pode ser qualificado como ato 

inexistente; ou ele não nasceu (não é), e não se pode falar em ato. Apesar de contraditória a 

expressão, porém, entende-se o que ela significa, encerrando uma classe de atos que têm 

aparência de constituir certa figura jurídica que, no entanto, não chega a entrar no mundo 
                                                
327Nas palavras dessa autora: “... tem sentido e é útil a distinção entre nulidades e anulabilidades processuais, 

dentro do processo, ou seja, no universo fechado do curso da ação: no procecesso, desenvolvendo-se no 
tempo. Assim, uma vez vindo este, coroado por uma decisão judicial, que se terá tornado imutável, esta 
distinção – enquanto feita em termos processuais – perde a razão de ser, pois o único tipo de vício que, 
tendo ocorrido no curso do processo, pode ter contaminado a decisão trânsita em julgado será a nulidade 
absoluta. As anulabilidades estarão mortas.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e 
da sentença, cit., n. 3.1, p. 293). 

328Sobre o ponto escreve ela: “O esquema de nulidades, que está sendo proposto neste estudo, é um tanto 
quanto liberal, no que diz respeito à possibilidade de controle dos atos do juiz e da regularidade do 
processo, já que, v.g., muitas sentenças tidas como nulas, habitualmente, aqui são consideradas inexistentes, 
e muitas vistas como anuláveis, são tidas como nulas.”. Em seguida exemplifica: se é caso de inexistência a 
sentença proferida por um nãojuiz, como tal deve classificar-se a que tenha sido proferida quando ao 
processo faltar pressuposto processual de existência. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do 
processo e da sentença, cit., n. 3.1, p. 293). 

329DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 2, ns. 708 e 709, p. 604-608. 
330C.J. Kemmerich anota que o regime dos atos nulos depende de cada ordenamento jurídico (Sentença 

obscura e trânsito em julgado, cit., p. 145) e observa que, quando os efeitos do ato cessam apenas por 
sentença judicial, como se passa com as sentenças ditas nulas, o caso seria mais bem enquadrável como de 
anulabilidade (Id. Ibid., p. 147). 
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do Direito. Inexistente é o ato que tem aparência de um ato típico, mas a que falta um 

mínimo essencial para concretizar a situação típica, ou, como diz Dinamarco ao se referir 

ao processo, “diz-se juridicamente inexistente o ato processual quando lhe falta algum dos 

requisitos mínimos caracterizadores do tipo que ele aparenta reproduzir”331. Kemmerich 

define a inexistência jurídica como “... a ausência de significado de um fato para o 

direito”332, e completa: “Ela ocorre quando o fato não possui elementos necessários para 

ser reconhecido como exemplo (ocorrência, concretização) de uma espécie fática relevante 

para o direito”, esclarecendo ele que em tal sentido o conceito de existência coincide com o 

de relevância jurídica333. 

A importância da classificação é que, se as sentenças nulas, depois que transitarem 

em julgado, são rescindíveis, e no sistema brasileiro vigente, mediante ação rescisória a ser 

intentada em até dois anos daquele trânsito (art. 495, CPC/73), as sentenças inexistentes 

não transitam em julgado334, de modo que a qualquer tempo será possível intentar ação 

declaratória para se reconhecer essa inexistência, como a qualquer momento poderá o 

interessado opor-se à realização prática do que nela se contiver.  

131. Há um certo consenso no sentido de que a falta de relatório na sentença 

importa em sua nulidade, salvo quando a lei expressamente dispensar esse elemento (como 

se passa com a sentença produzida nos Juizados Especiais Cíveis e sentença trabalhista no 

procedimento sumaríssimo daquela Justiça especializada). Também é nula a sentença 

quando lhe falte fundamentação335, que, aliás, é exigência constitucional (art. 93, inciso IX, 

CF). Nestes casos, a sentença é carente de elemento que a lei considera essencial (art. 458, 

CPC/73), cuja infringência torna inválido o ato, invalidade essa, no entanto, que, como visto há 

pouco (n. 129), precisa ser reconhecida por órgão judiciário superior, por meio de recurso, ou, 

após o trânsito em julgado, mediante ação rescisória (art. 485, inc. V, CPC/73). 

                                                
331DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 2, n. 707, p. 601. Esse 

autor adiante completa: “Em cinco situações básicas o ato processual é juridicamente inexistente: a) quando 
não está ligado à vontade de seu aparente autor (falta de assinatura), (b) quando o agente não tem mínimas 
condições, perante o direito, para realizar o ato; c) quando o ato não contém conclusão alguma (petição 
inicial sem pedido, sentença sem dispositivo), (d) quando dita um resultado materialmente impossível ou 
(e) quando o resultado ditado afronta normas superiores de proteção do Estado ou ao ser humano” (Id. 
Ibid., p. 603). 

332KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 134-135. 
333KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 135. 
334Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., n. 3.1, p. 297. 
335F.Santangeli afirma preferível qualificar a sentença sem motivação como inexistente, o que não parece ser 

posição majoritária na Itália (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 8, p. 162-171). 
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Não é uniforme a doutrina no que pertine à sentença desprovida de parte 

dispositiva. Entendem alguns que é caso de nulidade, enquanto que a maioria parece 

inclinada a reconhecer que se trata de inexistência, como será visto adiante (n. 132). 

A sentença a que falte clareza, seja porque obscura, seja porque contraditória, é 

nula, visto que não revela com certeza o conteúdo da solução ditada para o caso concreto. 

Da mesma forma, é nula a sentença imprecisa, seja quando decidir citra petita, seja quando 

julgar ultra ou extra petita, porque, contrariando a norma legal (arts. 128 e 460, CPC/73), 

não decide exatamente o que tinha sido pedido pelo demandante, conquanto o juiz devesse 

ficar preso ao pedido.  

Como já dito (n. 129), entrementes, se a sentença nula transitar em julgado e for 

caso de se lhe dar cumprimento, preciso será aproveitá-la ao máximo, para o que a 

atividade interpretativa contribuirá a fim de se alcançar esse resultado proveitoso (n. 142). 

132. Se, para alguns é nula a sentença a que falte a parte dispositiva, a maioria336 

inclina-se por reconhecer a inexistência do ato decisório, porque semelhante 

pronunciamento não contém o comando que deveria solucionar a lide, para o que se havia 

instaurado o processo de conhecimento337. De fato, vedada a justiça de mão própria (art. 

345, CP338), se quem se julgar com direito precisa procurar os órgãos incumbidos de 

solucionar os conflitos de interesse para obtenção daquilo que não lhe é entregue 

espontaneamente e se tais órgãos não cumprirem tal obrigação, a sentença, como ato de 

solução de conflito, não existe. Pode até ter aparência de sentença, mas não pode ser 

qualificada como tal.  

Também deve ser considerada inexistente a sentença cujo dispositivo se mostrar 

irremediavelmente contraditório ou absolutamente obscuro, porque também aí não haverá 

solução para a lide trazida a julgamento. Os advérbios aqui usados pretendem deixar claro 

que, se a contradição ou a obscuridade forem de ordem que não impeçam o intérprete de 

suprir tais defeitos, então o caso não será de inexistência, mas de aproveitamento da 

                                                
336Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., n. 3.1. p. 288 e n. 

3.2.3, p. 345. 
337O processo de execução também se destina a eliminar uma lide (lide por pretensão não satisfeita), mas isto 

não se faz por meio da sentença nele produzida a final, que apenas o extingue; a eliminação desse tipo de 
lide se dá por meio de atos materiais de realização do direito previamente definido em título executivo. 

338O referido dispositivo do Códio Penal de 1940 tem a seguinte redação: 
Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 
permite: detenção de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.  
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decisão. Só se definitivamente não for possível identificar solução para a demanda é que, 

então, o caso será de inexistência. 

Tanto como é inexistente a sentença sem parte dispositiva, também o são 

inexistentes a que tenha sido prolatada no processo por quem não era juiz ou por quem já 

havia perdido a jurisdição e a que não estiver assinada339. A sentença, no processo judicial, 

é ato privativo de juiz, razão por que, se quem a proferir não for juiz ou tiver deixado de 

sê-lo, porque se aposentou ou por qualquer razão perdeu o cargo, o ato que aparenta ser 

sentença, não pode ser qualificado como tal. A assinatura, que pode ser aposta em 

documento ou ser realizada eletronicamente quando o processo não for físico, é que dá 

autencidade ao ato. Por isto, se a sentença escrita não estiver assinada, não nasce como tal340. 

Ainda parece qualificar-se como inexistente a sentença proferida contra réu que não 

tenha sido convocado ao processo para nele se defender e que, não tendo tido ciência da 

demanda, não houver apresentado defesa. A citação válida é o ato que convoca o 

demandado para integrar a relação processual (art. 213, CPC/73), que se completa com a 

participação341 dos três sujeitos, indispensáveis para o processo existir: autor, juiz e réu. 

Sem um deles não haverá relação processual plena. Por isto, embora a lei refira-se à 

citação do réu como ato indispensável à validade do processo (art. 214, CPC/73), parte da 

doutrina inclina-se por dizer que, sem ela, o processo será inexistente342-343. Parece, de 

fato, que a relação incompleta não instaura processo, senão que em aparência. Se 

instaurasse processo (embora nulo), ultrapassado o prazo para a rescisória, a sentença 

proferida contra quem não houvesse sido citado haveria de ser irremediavelmente eficaz; o 

que parece sem propósito. 

                                                
339No processo eletrônico, regulado pela Lei federal n. 11.419, de 19/dezembro/2006, os atos processuais são 

praticados de forma digitalizada, de regra através da rede mundial de computadores (art. 8o), e são 
assinados eletronicamente (art. 1o, § 2o, inc. III). 

340Segundo Santangeli, nova tendência doutrinária preconiza que a falta de assinatura, no Direito italiano, 
seria caso de nulidade, por representar banal omissão do ofício judicial (L’interpretazione della sentenza 
civile, cit., n. 8, p. 178). 

341A participação na relação processual se dá, por parte do autor, pela demanda apresentada por ele e pela 
convocação do demandado, que não precisa, de fato, no processo defender-se, desde que regularmente 
citado. Enfim, o juiz participa da relação processual na medida em que intervenha até o ato final. 

342ARRUDA ALVIM, José Manuel de. Manual de direito processual civil. 10. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. v. 2, n. 98, p. 259. 

343Dinamarco, entretanto, critica essa posição, assim como a doutrina que fala em formação gradual do 
processo, aduzindo que “... Uma coisa é o dado puramente empírico e fenomenológico de um processo que 
existe e outra, a valoração política e jurídica desse processo como instrumento apto ou não a produzir os 
resultados do exercício da jurisdição” (Instituições de direito processual civil, cit., v. 2, n. 661, p. 522). 
Para ele a citação apenas permite completar-se a tríplice estrutura do processo, indispensável para “... a 
preparação válida e emissão eficaz do provimento jurisdicional esperado” (Id. Ibid., p. 523), mas não se 
pode falar em processo inexistente por falta de citação, ou em sentença inexistente, quando produzida nesse 
processo, tanto que ela produz seus efeitos naturais, até ser desconstituída (Id. Ibid., p. 523). 
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Alguns doutrinadores, certamente preocupados com o prazo exíguo para a rescisão 

de sentenças, ampliam os casos de inexistência dos provimentos judiciais344.  

133. A distinção entre atos nulos e inexistentes tem grande utilidade prática: 

superado o prazo legal para desconstituir ato nulo, seus efeitos não podem mais ser 

paralisados, ao passo que o ato que não se tiver constituído – será mera aparência – não se 

subordina a prazo para ser declarado tal.  

No sistema vigente no Direito Processual Civil nacional, a nulidade da sentença, 

como do acórdão, pode ser eliminada por meio do recurso e, em princípio, pelo órgão 

competente para julgar o recurso. Portanto, a sentença obscura ou contraditória poderá, às 

instâncias do recorrente, ter eliminados esses defeitos, quando o órgão ad quem, na função de 

revisá-la, mantendo-a ou reformando-a, ditar o sentido exato do que fica decidido, até porque a 

solução do recurso substitui a decisão recorrida (art. 512, CPC/73345). Mas também o 

julgamento do recurso pode resultar em decisão defeituosa, que, se não modificada a tempo e 

transitar em julgado, precisará ser interpretada para, eventualmente, se lhe dar sentido. 

Apesar de a maioria considerar nula a sentença que decide ultra petita, em caso de 

recurso, os Tribunais, por força do princípio da conservação dos atos processuais (art. 244, 

CPC/73), em vez de a invalidar por inteiro para que outra seja proferida em seu lugar, têm 

anulado apenas o que exceder àquilo que poderia ter sido objeto de decisão, validando o 

que tiver sido decidido dentro do que havia sido pedido346. No caso de sentença citra petita 

                                                
344Para Teresa A.A.Wambier, também é de se considerar inexistente a sentença proferida ultra petita, porque, 

segundo ela, quanto ao pedido inexistente, não se instaura processo (Nulidades do processo e da sentença, 
cit., n. 3.2.4, p. 346). Nery Jr. segue essa mesma linha, e afirma que a sentença extra petita também deve 
ser qualificada como inexistente, por falta de “petição inicial”, sem o que não há processo (NERY 
JUNIOR, Nelson. Coisa julgada e o Estado democrático de direito. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 
MORAES, Maurício Zanoide de (Orgs.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. 
São Paulo: DPJ Ed., 2005, n. 8, p. 711). Se parece inquestionável que a sentença citra petita, i.é, a que não 
julga algum pedido (ou nenhum) não é sentença, porque, apesar da existência da petição inicial, não 
soluciona (inteiramente) o conflito, a sentença ultra e citra petita é produzida em processo instaurado a 
pedido de um demandante, que pode ter reclamado (pedido) menos ou coisa diversa, mas, embora com 
engano, teve sua petição examinada. Assim, terá havido petição instauradora de processo. O processo existe 
e termina com seu objeto ampliado ou alterado, mas com tal decisão conformam-se as partes, de modo que 
não se pode negar sua existência. Aliás, da mesma forma que o pedido contraposto, a reconvenção, a ação 
declaratória incidental ampliam o objeto do processo, a sentença com aqueles defeitos amplia ou altera 
(indevidamente) o pedido, mas decide (enganadamente) petição que havia instaurado processo. 

345Eis o preceito legal: 
Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida no que tiver sido 
objeto de recurso.  

346João F.N.da Fonseca, a propósito, anota que “Nesses casos, não convém anular toda a sentença, pois é 
tecnicamente melhor cortar o excesso e aproveitar o que está adequado ao pedido, de modo a primar pelos 
princípios da economia e celeridade processuais, e, em última análise, pela efetividade do comando 
judicial” (FONSECA, João Francisco Naves. A interpretação da sentença civil. Revista Dialética de Direito 
Processual Civil, São Paulo, n. 62, n. 5, p. 49, nota n. 34, maio 2008). 
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e mesmo em se tratando de sentença extra petita, quanto ao pedido não decidido, se o 

julgamento não depender de produção de prova, por força do art. 515, § 3o, CPC/73, o 

entendimento que parece majoritário347 é o de que o Tribunal passou a ter competência 

originária para o decidir o que não tiver sido decidido. Se a competência originária era do juiz 

de primeiro grau, mas este proferiu um non liquet, não dependendo o julgamento da produção 

de outras provas, essa competência se transfere ao Tribunal348. Já quanto ao que a sentença 

tiver decidido fora do que poderia fazê-lo, neste ponto ela se mostra nula, nulidade, porém 

(diga-se uma vez mais), que depende de declaração oportuna de quem tiver competência para 

tanto, a fim de ser ela então corrigida. Enquanto isto não ocorrer, o excesso subsiste. 

                                                
347O STJ teve ocasião de decidir que, não havendo necessidade de produzir outras provas, o Tribunal local 

tem competência para enfrentar o mérito da causa, quando sentenciou: 
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO AGRAVO 
REGIMENTAL. TEORIA DA CAUSA MADURA, ART. 515, § 3º DO CPC. ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM 
PROVA COLHIDA NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
REJEITADOS. 1. ... 2. A "interpretação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, deve ser feita de 
forma sistemática, tomando em consideração o artigo 330, I, do mesmo Diploma. Com efeito, o Tribunal, 
caso propiciado o contraditório e a ampla defesa com regular e completa instrução do processo, deve julgar 
o mérito da causa mesmo que para tanto seja necessária apreciação do acervo probatório" (REsp 
1.018.635/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta turma, DJe 01/02/2012). 3. ... (EDcl no 
AgRg no AREsp 42537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5a Turma, j. 17/09/2013, p. DJe 23/09/2013 e RSTJ 
vol. 232, p. 528. 
E ainda: 
Ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO 
AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 515 DO CPC. 
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. 1. ... 2. Em regra, o afastamento da prescrição pelo Tribunal ad quem permite-lhe julgar 
as demais questões suscitadas no recurso, ainda que não tenham sido analisadas diretamente pela sentença, 
desde que a causa se encontre suficientemente "madura", sendo certo que a convicção acerca de estar o 
feito em condições de imediato julgamento compete ao Juízo a quo, porquanto a completitude das provas 
configura matéria cuja apreciação é defesa na instância extraordinária conforme o teor da Súmula 7 do STJ. 
Precedentes. 3. No caso concreto, todavia, conquanto o Tribunal de origem tenha consignado a existência 
de prova da dívida (fls. 128-140), reiterando-a em sede de embargos de declaração, consta dos autos 
parecer do Ministério Público Estadual em que é afirmada a falta de assinatura do requerente nas notas 
fiscais, o que aponta para a não entrega da mercadoria que deu origem à emissão dos cheques (fls. 114-
121). 4. Dessarte, ante a ocorrência de dúvida plausível acerca da efetiva existência do crédito pleiteado, 
impõe-se a remessa dos autos à instância primeva para que possibilite ao réu o exercício do direito de 
defesa, o qual foi prejudicado pela prematura extinção do processo monitório em razão da decretação da 
prescrição pelo Juízo de piso. 5. Recurso especial provido. 
REsp 1082964/SE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.03.2013, p. DJe 1o/04/2013. 

348Numa interpretação literal do CPC/73 (art. 515, § 3o) seria de se concluir que a lei só autoriza o Tribunal a 
decidir originariamente demanda da competência do juiz de 1o grau quando a sentença tivesse extinguido o 
processo sem julgamento de mérito. No entanto, não parece haver razão para restringir o alcance do 
preceito, que pretendeu dar agilidade ao processo; embora isto importe em julgamento em única instância. 
O caso não é de “supressão” de instância, ou, ainda que o seja, o órgão de 2o grau está autorizado pela lei a 
decidir originariamente no caso. Dinamarco afirma que a lei tem sentido mais amplo que seus termos 
(Capítulos de sentença, cit., n. 49, p. 109). 
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Após o trânsito em julgado, a sentença obscura e, quando aproveitável, a 

contraditória, dependerão de interpretação no momento de sua liquidação ou da respectiva 

execução, como ainda será visto adiante (n. 168 e ss).  

Em arremate, cabe reiterar que, depois de seu trânsito em julgado, a sentença 

defeituosa deve, o quanto possível, ser aproveitada. Para tanto, precisa ser interpretada com 

base em critérios que ainda serão vistos (item IV.3.2). 

 

IV.1.4. Limites da sentença 

134. A sentença, perfeita ou defeituosa, quando transitar em julgado, torna-se 

imune a alterações. A coisa julgada existe como necessidade de estabilização das relações 

jurídicas, de modo que, para haver segurança jurídica, é preciso que a solução dada, a 

partir de um certo momento, torne-se estável. O processo é concebido de modo a que as 

partes e eventuais terceiros interessados influam, positiva e legitimamemente, em seu 

resultado. Sua forma dialética tem por fim evitar ao máximo os erros que podem ocorrer, e 

visa, observado o Direito aplicável ao caso, a chegar a um resultado justo. Assim, é preciso 

que a solução final se estabilize.  

Mas, claro, a solução do pleito torna-se estável em princípio para os que integraram 

a relação processual. Eles é que terão tido oportunidade para influir no resultado, e por isso 

eles é que não poderão mais (salvo se couber ação rescisória) alterar a solução daquele 

pleito, seja ela nula ou válida, seja ela justa ou não. Por igual, os sucessores dos que 

tiverem integrado o processo, seja a título singular ou universal, porque terão assumido o 

lugar daqueles, também se submetem à coisa julgada. Como o sucessor recebe apenas o 

direito que tinha o antecessor, se a sentença tiver declarado que este não tinha direito 

nenhum, nada aquele receberá e, como já terá havido oportunidade de defesa pelo que se 

dizia seu titular, novo debate por este ou por seus sucessores fica interditado, sob pena de 

se tornar infindável a solução do pleito349. Ainda, no caso da assim chamada legitimação 

                                                
349No sentido do texto é o seguinte precedente: 
 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE 

ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 211/STJ. COISA 
JULGADA. EFEITOS. LIMITES SUBJETIVOS. SUCESSÃO. EXTENSÃO. PROVAS. REEXAME EM 
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. - ... - Nos termos do art. 472 
do CPC, a regra é que a imutabilidade dos efeitos da sentença só alcance as partes. Contudo, em 
determinadas circunstâncias, diante da posição do terceiro na relação de direito material, bem como pela 
natureza desta, a coisa julgada pode atingir quem não foi parte no processo. Entre essas hipóteses está a 
sucessão, pois o sucessor assume a posição do sucedido na relação jurídica deduzida no processo, 
impedindo nova discussão sobre o que já foi decidido. - A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial. Súmula nº 07 do STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 
improvido. (REsp 775841/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/03/2009, p. DJe 26/03/2009).  
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extraordinária por substituição processual, o substituído no processo, embora nele não 

tenha intervindo pessoalmente, submete-se ao resultado final, porque, se alguém tiver sido 

reconhecido como legítimo substituto para a defesa de direito alheio, sua atuação deveria 

tanto beneficiar quanto prejudicar o substituído. É certo, entretanto, que a lei brasileira, em 

matéria de consumo, relativizou essa solução extremada, tendo previsto para os 

substituídos a coisa julgada secundum eventum litis (art. 103, III, L. 8.078/90 - Código do 

Consumidor350). Também a lei que regula a ação popular para defesa do patrimônio 

público, como definido no art. 1o dessa norma (Lei federal n. 4.717/65), prevê esse 

temperamento para a coisa julgada, dependendo do resultado do processo.351  

Assim, a coisa julgada só atinge as partes do processo e alguns a elas equiparados; 

o que não impede de se reconhecer que a sentença, como fato, possa atingir terceiros352. As 

partes e aqueles a elas equiparados, assim, não podem mais modificar a solução dada 

                                                                                                                                              
O STJ, entretanto, de modo inusitado decidiu que o sucessor da parte não se submete à coisa julgada (AgRg 
no AREsp 337150/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, j. 06/08/2013, p. DJe 15/08/2013). 

350O referido Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte no referido dispositivo: 
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada: 
... 
III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus 
sucessores, na hipótese do inciso II do parágrafo único do art. 81; [este artigo refere-se à ação coletiva para 
defesa de direitos ou interesses “transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria 
ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”]. 
...  
§ 2o. Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não 
tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.  
... 

351Confira-se o que prevê a referida lei da ação popular: 
Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação 
julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.  

352Liebman, a propósito, depois de distinguir limites subjetivos da coisa julgada e sua eficácia, afirma que, 
embora existam terceiros indiferentes à sentença, existem outros que, tendo, ou não, interesse em se opor à 
coisa julgada proferida inter allios, sujeitam-se aos efeitos do que para estes houver sido decidido. Diz ele: 
“Certamente, muitos terceiros permanecem indiferentes em face da sentença que decidiu somente a relação 
que em concreto foi submetida ao exame do juiz; mas todos, sem distinção, se encontram potencialmente 
em pé de igualdade de sujeição a respeito dos efeitos da sentença, efeitos que se produzirão efetivamente 
para todos aqueles cuja posição jurídica tenha qualquer conexão com o objeto do processo, porque para todos 
contém a decisão a atuação da vontade da lei no caso concreto” (LIEBMAN, Enico Tullio. Eficácia e 
autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. Trad. de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires e, 
dos textos posteriores, de Ada Pellegrini Grinover. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, n. 33-34, p. 123). 
Em matéria de interesse coletivo, porém, a eficácia da sentença com relação a quem não tenha figurado 
como parte (formal) no processo decorre da natureza do processo coletivo. Segundo Mancuso, “... na 
jurisdição coletiva, é preciso ter desde logo presente que os sujeitos concernentes ao thema decidendum aí 
vêm tomados não singularmente, mas na sua dimensão coletiva, atuando processualmente através de um 
portador judicial que a norma de regência considera um representante adequado. Nesse particular contexto, 
compreende-se que a utilidade (ou validade) do discrímen entre parte e terceiro se desvanece, justamente 
pela impossibilidade material da presença nos autos do universo dos sujeitos concernentes, dada sua 
expressiva projeção numérica. Isto está à base da (inevitável) eficácia expandida do julgado, seja por conta 
da indeterminação (absoluta ou relativa) dos interessados, seja pela indivisibilidade do objeto. ...” 
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletiva. 2. 
ed. rev. atual. e ampl.. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. p. 254). 
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àquela demanda, mas terceiros com interesse jurídico sobre o direito definido naquele 

pleito não estarão impedidos de fazê-lo em outro processo, até porque, não tendo tido 

oportunidade de influir no resultado do pleito, revelando aquele interesse especial, não 

podem ser impedidos de defender suposto direito seu. A negativa, no caso, infringiria o art. 

5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.  

Certo é que as partes se submetem à coisa julgada. Entrementes, é preciso ter 

presente que o que eles não mais podem questionar, no mesmo ou em outro processo, é o 

que tiver sido decidido, o pleito julgado, ou seja, aquilo que estiver contido na parte 

dispositiva da sentença (ver n. 119). E o que fica decidido nessa parte dispositiva (esteja 

onde ela estiver) é o pleito formulado diante de causa de pedir apresentada pelo 

demandante; o que fica decidido é a atribuição de um bem da vida a uma das partes diante 

de determinado fundamento jurídico que terá sido considerado. Nas palavras de Humberto 

Theodoro Júnior, “... São, pois, as pretensões formuladas e respectivas causas de pedir 

(questões litigiosas) julgadas pelo Judiciário (questões decididas) que se revestirão da 

eficácia da imutabilidade e indiscutibilidade de que trata o art. 468 do CPC”353. Como esse 

mesmo processualista destaca, embora a parte dispositiva da sentença é que transite em 

julgado, a solução dada para a demanda tem de ser considerada em confronto com o fato 

jurídico que sustenta essa decisão, pois, conforme ele também anota, se outro for o 

fundamento, a demanda julgada já não será a mesma354. Assim, se alguém houver pedido o 

despejo do réu por alegado descumprimento contratual e tiver seu pedido negado por 

improcedência, não estará inibido de fazer aquele mesmo pedido de despejo com 

fundamento na falta de pagamento (que pode ser contemporânea àquele alegado 

descumprimento contratual ou não).  

Isto implica dizer que, no modelo do Código de Processo Civil de 1973, não fazem 

coisa julgada os seus fundamentos, aí incluídas a verdade dos fatos e a decisão incidental 

de questão prejudicial (art. 469, CPC/73355). No Projeto de novo Código de Processo Civil, 

a questão prejudicial decidida incidentalmente fará coisa julgada se ela for pressuposto 

                                                
353THEODORO JR., Humberto. Notas sobre sentença, coisa julgada e interpretação, cit., p. 14. 
354THEODORO JR., Humberto. Notas sobre sentença, coisa julgada e interpretação, cit., p. 12-13. 
355Eis os preceitos legais envolvendo o tema: 

Art. 469. Não fazem coisa julgada: 
I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; 
II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
III – a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resoluçãoo da questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5o e 325), o 
juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide.  
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para julgamento da questão principal, se tiver havido debate sobre o ponto e o juízo for 

competente para decidi-la356. No mais, esse Projeto segue a linha do vigente Código. O que 

fica, pois, imune a modificação é o que tiver sido decidido, sendo certo que tal decisão 

compõe o que se chama dispositivo da sentença. Daí a importância de se identificar essa 

parte dispositiva da sentença, que se caracteriza por seu conteúdo, não por sua topografia 

(n. 121 supra). Esse dispositivo é que, devidamente interpretado, poderá ser objeto de 

atividade executiva; de modo que não se pode exceder seu conteúdo, como também não se 

pode ficar aquém do que tiver sido efetivamente decidido.  

Enfim, cabe realçar que aquilo que tiver sido decidido na sentença e que não poderá 

ser objeto de modificação, pode eventualmente gerar discussão, quando surgir dúvida sobre o 

efetivo alcance do que fora julgado. Ao interprestar a sentença, o intérprete deve assegurar o 

respeito ao que tiver sido decidido. Às vezes essa tarefa não é fácil. Por isto é preciso haver 

critérios de como fazer isto, sem ofensa à coisa julgada (art. 469, CPC/73), já que a 

interpretação deve revelar exatamente aquilo que se contém no que houver sido decidido, sem 

nenhuma alteração; e, neste sentido, a interpretação da sentença é sempre declaratória (n. 72).  

135. É certo que a eficácia da sentença não decorre de seu trânsito em julgado (nota 

322), mas com este os efeitos naturais dela em geral ficam liberados. A partir de então, 

salvo nos casos (restritos) de ação rescisória, a solução proclamada torna-se imune a 

alterações, a ela sujeitando-se as partes do processo, assim como os terceiros que a elas se 

equiparam (n. 134).  

                                                
356A proposta inicial do Anteprojeto desse novo CPC era para a questão prejudicial decidida, ainda que 

incidentalmente, sempre produzir coisa julgada. A comissão de juristas constituída pelo ato n. 379/2009 do 
então presidente do Senado federal, tinha sugerido a seguinte redação: 
Art. 484. A sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites dos pedidos e das 
questões prejudiciais expressamente decididas. 
Art. 485. Não fazem coisa julgada: 
I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; 
Il – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 
A defesa dessa proposta, apresentada pela relatora da Comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal, 
pode ser vista em artigo intitulado “O que é abrangido pela coisa julgada no direito processual civil: a 
norma vigente e as perspectivas de mudança”, de Teresa Arruda Alvim Wambier, Revista de Processo, São 
Paulo, ano 39, n. 230, p. 75-89, abr. 2014. 
O Projeto, contudo, na versão aprovada na Câmara dos Deputados em março/2014, ficou a meio do 
caminho entre o modelo do CPC/73 e aquela proposta radical, dispondo o seguinte: 
Art. 514. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão 
principal expressamente decidida. 
§ 1o. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente 
no processo, se: 
I – dessa resolução depender o julgamento do mérito; 
II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; 
III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. 
§ 2o. A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição 
que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. 
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Entretanto, no caso de sobre determinado tema jurídico haver súmula vinculante, 

aprovada pelo Supremo Tribunal Federal na forma do art. 103-A da Constituição 

Federal357, a solução proclamada vincula os órgãos da Administração Pública, de modo 

que, subjetivamente, a decisão tomada naquele processo objetivo358 passa a obrigar a todos 

esses sujeitos e, em certa medida, atinge também os particulares, já que, os negócios 

celebrados que a contrariem poderão ser desconstituídos, claro, mediante intervenção 

judicial. Portanto, a decisão daquela Corte Constitucional, quando sumulada, ultrapassa os 

limites subjetivos do pleito em que tomada aquela decisão; o que não é novidade no 

sistema nacional. Quando esse Tribunal decide nos assim chamados processos objetivos, 

como na ação direta envolvendo constitucionalidade (art. 102, I, a, CF), a decisão atinge 

terceiros, isto é, obriga aqueles atingidos pelo efeito vinculante.  

O que tem gerado alguma discussão é se a solução sobre constitucionalidade de lei 

ou ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal decidida incidentalmente, em processo 

subjetivo, pode também vincular a Administração Pública. É certo que tal solução 

representará precedente, que orientará os julgamentos futuros a serem proferidos pelos 

juízes e Tribunais do país, aconselha a referida Administração a atuar segundo tal 

orientação, mas, presentemente, não vincula. De fato, já que cabe ao Senado Federal 

suspender a execução da lei que tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional (art. 

52, inciso X, CF), parece que, no sistema atual, a decisão não ultrapassa as partes do 

processo. Já, pelo Projeto de Código de Processo Civil em discussão, como o precedente 

deverá ser seguido pelos membros do Poder Judiciário, salvo se houver justificativa 

                                                
357Esse dispositivo constitucional, regulamentado pela Lei n. 11.417, de 19/dezembro/2006, introduzido pela 

EC 45/2004, tem a seguinte redação: 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.  
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 
quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.  
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula 
poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.  
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a 
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a 
aplicação da súmula, conforme o caso.  

358Cassio S. Bueno também entende que, para a edição, como para revisão ou cancelamento de súmula 
vinculante, instaura-se um processo judicial, conquanto alguma doutrina afirme que a atuação do STF 
aí seja meramente administrativa. E, para justificar a existência de processo, comenta que a decisão 
então tomada no âmbito daquela Corte é imperativa (Curso sistematizado de direito processual civil, 
cit., v. 5, n. 1, p. 362). 
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plausível para, no caso específico, não ser ele aplicado, a sistemática muda inteiramente. A 

solução do precedente passa a expandir seus efeitos para além do processo, atingindo 

outros sujeitos e outros processos que se assemelhem ao paradigma.  

No âmbito do mesmo Supremo Tribunal Federal tem-se debatido acerca dos limites 

objetivos da coisa julgada em matéria constitucional. Como será ainda desenvolvido 

quando se discutir sobre interpretação do precedente judicial, a referida Corte 

Constitucional tem entendido que não só a parte dispositiva de seus acórdãos transita em 

julgado; também faz coisa julgada aquilo que esse Tribunal tem chamado de motivos 

determinantes, que talvez devesse ser melhor designado por ratio decidendi, a ser 

examinada adiante (n. 275). Por conseguinte, em matéria constitucional, as decisões do 

Supremo Tribunal Federal devem ser observadas não só quanto ao que se contiver em sua 

parte dispositiva, mas também sobre tudo aquilo que puder ser identificado como norma 

jurídica extraível de suas decisões (n. 270). 

136. Mais à frente verificar-se-á que a decisão judicial, o acórdão, podem servir de 

precedente a orientar o julgamento de um novo caso semelhante àquele já julgado. Ver-se-

á que, se, no sistema vigente, a adoção da solução incorporada no precedente é facultativa, 

pelo Projeto do Código de Processo Civil em discussão, o resultado do precedente passa a 

ser obrigatório (n. 267). Assim, os limites sujetivos e objetivos da coisa julgada deixarão de se 

restringir ao pleito decidido, para alcançar novos sujeitos e novas demandas que envolverem a 

tese jurídica decidida no precedente. Não só as questões constitucionais decididas pelo Supremo 

Tribunal Federal, mas toda matéria jurídica definida por qualquer Tribunal passará a vincular os 

órgãos julgadores inferiores. Aliás, isto já se passa nos casos de julgamento de ações repetitivas 

julgadas na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil vigente (CPC/73).  

137. Realçado foi que, em geral, o que transita em julgado para as partes (assim 

como para sucessores e substituídos processuais) é o dispositivo da sentença, onde se 

encontra o que foi para elas estatuído (n. 134). Tal dispositivo é que não poderá ser 

alterado no mesmo ou em outro processo envolvendo aqueles contendores (e os a eles 

equiparados), e essa parte dispositiva é que, no mesmo processo359 e quando for caso, 

deverá ser cumprida tal como tiver sido decidido. Isto, contudo, não significa que só essa 

parte dispositiva será objeto de interpretação. Como acentua Santangeli, a sentença é um 

                                                
359Na sistemática atual do CPC/73, a execução da sentença, de regra, se realiza no mesmo processo, que se 

tornou sincrético. Essa execução passou a ser chamada de cumprimento de sentença (art. 475-I e ss., 
CPC/73). Mas, a execução de sentença que condena a Fazenda Pública a pagar quantia continua (de modo 
incongruente, o que o Projeto do novo CPC corrige: art. 926) a ter lugar em processo autônomo, que, no 
entanto, aproveita os autos do processo de conhecimento (arts. 730-731, CPC/73). 
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ato complexo, que deve ser entendida em seu conjunto360. Conquanto apenas a parte 

dispositiva da sentença transite em julgado, essa parte deve ser entendida à luz de sua 

fundamentação e mesmo diante do relatório apresentado nela361. Como ainda será visto, 

embora muito claro o dispositivo da sentença, pode ele ter sentido diverso daquele de sua 

dicção, caso em que caberá ao intérpete solucionar a antinomia. 

É certo que, para se orientar na tarefa interpretativa, o intérprete deve também 

considerar a natureza e a função da sentença, temas a serem vistos em seguida. De fato, se 

a sentença for ato de vontade, para bem interpretá-la, deve-se perquirir a intenção de quem 

a prolatou. De outro lado, dependendo do que se entenda a respeito de ser a função da 

sentença, a pesquisa de seu sentido pode variar. 

 

IV.1.5. Natureza jurídica e função da sentença 

138. Como se sabe, indicar a natureza jurídica de um instituto importa em definir a 

quais regras e princípios ele estará submetido; é identificar a ubicação do instituto em certa 

categoria jurídica, para entender-lhe a essência, daí resultando específicas consequências.  

Inicialmente a doutrina afirmava que a sentença não era mais que um ato de 

inteligência362, já que é o resultado de um trabalho intelectual de definição da regra 

aplicável ao caso, que culmina com a indicação das consequências jurídicas que 

concretamente devem ser tiradas para os contendores. A afirmação não deixa de ser 

verdadeira, mas a sentença não é só isto, senão ela não seria diferente de um parecer 

jurídico, que não vincula, ao passo que a sentença obriga. Passou-se a entender, então, que 

a sentença é ato de vontade, pois veicula um comando a que se submetem as partes e os 

sujeitos a elas equiparados363. Apesar de se ter criticado esta afirmação, pois, segundo 

                                                
360SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 143, onde ele é enfático ao realçar: 

“La ricerca del senso precettivo, identificabile nel dispositivo in senso funzionale, se non va limitata solo al 
dispositivo in senso topografico non può neanche esaurirsi sulla mera scorta degli espliciti enunciati circa 
l’effeto giurico ovunque contenuti, neanche quando l’espressione renda un significato chiaro ed univoco 
attraverso un’esegesi staccata dall’intero contesto dell’atto” (Id. Ibid., p. 143). 

361No sentido de que a interpretação da sentença deve ser considerada em seu conjunto todo é o REsp 
716.841/SP, relatado pela Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/10/2007, DJ 15/10/2007, p. 256, que é 
comentado adiante (n. 320). 

362Segundo Moacyr A. Santos, neste sentido eram as lições de Ugo Rocco, João Monteiro, que viam na 
sentença uma composição que se resumia em “... trabalho lógico de crítica dos fatos e do direito, do qual 
resulta a conclusão, ou decisão” (SANTOS, Moacyr Amaral et al. Comentários ao Código de Processo 
Civil. 4. ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 1988. v. 4, p. 396). 

363Conforme o mesmo Moacyr A. Santos, é majoritária a doutrina estrangeira que entende a sentença como 
ato de vontade, de cujo pensamento compartilham Chiovenda, Calamandrei, Carnelutti, Liebman, Micheli 
(Comentários ao Código de Processo Civil, cit., v. 4, p. 396; e Primeiras linhas de direito processual civil, 
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então se dizia, a lei já é ato da vontade estatal, de modo que não seria a sentença, que 

aplica a lei, uma segunda vontade do mesmo Estado, certo é que a sentença é um 

pronunciamento do juiz que exprime um comando imperativo para o caso concreto. Como 

ponderou Calamandrei, não pode ela ser considerada mera ilusão: “... e si è vero che il giudice 

deve decidere secundum legem, vero è altresì che, formatosi il giudicato, la volontà della legge 

resta definitivamente fissata secundum sententia”364. Alfredo Rocco evita mencionar que a 

sentença seja ato de vontade. Depois de distingui-la, sob o aspecto formal, de outros atos 

processuais e de considerá-la como resposta do Estado ao exercício do direito de ação365, 

afirma que “... la sentenza è, essenzialmente, un giudizio logico sull’esitenza di um rapporto 

giuridico: la sua funzione è l’accertamento dei rapporti giuridici incerti”366. 

Que a sentença seja ato imperativo não parece haver dúvida: uma vez que ela se 

torne irrecorrível, passa a obrigar os que participaram do contraditório, que se submetem à 

solução jurisdicional ditada para eles. A jurisdição é função estatal, por força da qual, com 

apoio no Direito (não só na lei), são solucionados imperativamente os conflitos que são 

submetidos ao juiz367-368. Como, por força da jurisdição, os indivíduos se sujeitam ao poder 

estatal, a solução ditada pelo órgão jurisdicional para esses sujeitos é para eles 

obrigatória369. A vontade do juiz, portanto, parece irrelevante.  

                                                                                                                                              
cit., v. 3, n. 703, p. 10-11). Entre os brasileiros, todos os manualistas que tratam do tema (p.ex.: 
MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. 1. ed. atual. Campinas: Millenium, 
2000. v. 3, n. 847, p. 473; ARRUDA ALVIM, José Manuel de. Manual de direito processual civil, cit., v. 
2, n. 286, p. 567; THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 53. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. v. 1, n. 485, p. 525). 

364CALAMANDREI, Piero. La sentenza soggettivamente complessa. Rivista di Diritto Processuale Civile, 
Padova, v. 1, pt. 1, p. 117, 1924. 

365ROCCO, Alfredo. Sentenza civile. Torino: Stabilimento Tipografico Vicenzo Bona, 1906, n. 23 e n. 27, p. 53 e 62. 
366ROCCO, Alfredo. Sentenza civile, cit., n. 49, p. 133. Criticando a doutrina que afirma que a sentença cria 

um direito particular para os particulares, pois, segundo observa, ainda que a lei contenha regra geral, a ser 
particularizada pela sentença, a norma contém um comando que deve ser observado. Em seguida anota que 
a sentença, em qualquer espécie (declaratória pura, constitutiva ou condenatória), sempre declarará um 
direito pré-existente; de modo que sua função será sempre definir o direito controvertido, será sempre “di 
accertamento”; o que pode mudar é seu objeto (Id. Ibid., p. 138 e ss).  

367C.R.Dinamarco conceitua a jurisdição como “função do Estado, destinada à solução imperativa dos 
conflitos e exercida mediante a atuação da vontade do direito em casos concretos” (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 1, n. 117, p. 315). 

368A.C.Marcato, a propósito, assinala: “... Ao exercer em concreto a função jurisdicional, o órgão estatal 
imparcialmente sobrepõe-se aos sujeitos envolvidos no litígio submetido à sua apreciação e torna efetiva a regra 
legal reguladora do conflito; então, além de sua natureza substitutiva (por meio da jurisdição o Estado faz valer a 
sua vontade, sobrepondo-a à vontade das partes envolvidas no conflito), a jurisdição é ainda instrumental, pois 
valendo-se dela o Estado torna efetiva e concreta a tutela abstrata e genericamente prevista no ordenamento 
positivo” (MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2007, n. 1, p. 4). 

369O mesmo C.R.Dinamarco observa que, porque a jurisdição é poder estatal, por força do qual se estabelece 
entre o Estado e os sujeitos do processo uma relação de autoridade e de sujeição (Instituições de DPC, I, n. 
118, p. 318), ela é inevitável, “... no sentido de que a efetividade dos atos do juiz não depende do acordo ou 
voluntária submissão das partes” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, 
cit., v. 2, n. 501, p. 217). 
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E, se a vontade do juiz é irrelevante, também não tem relevo a vontade do Estado 

por ele representado, que não assume em lugar do julgador vontade própria. Não é por 

causa de uma vontade estatal que a decisão obriga; ela obriga porque decorre daquele 

poder que exerce tal função de decidir imperativamente. Não parece que esta submissão 

dos contendores à sentença decorra, pois, do fato de ela ser ato de vontade do estadojuiz. É 

ato de império, mas não necessariamente de vontade. Se fosse ato de vontade, quando 

interpretasse a sentença, deveria o intérprete examinar a intenção do julgador para lhe 

apreender o alcance; o que não parece exato no contexto atual370. Se fosse ato de vontade, a 

sentença proferida por juiz que depois se constatar e vier a ser reconhecido como incapaz 

já ao tempo em que decidira deveria ser considerada nula ou, quiçá, inexistente, quando, 

salvo defeito intrínseco nela, vale pelo quanto nela se contiver. Afinal, produzida por juiz 

competente que, embora já incapaz para os atos da vida civil, não tivera essa incapacidade 

em tempo reconhecida para atuar em juízo, tal sentença deve ser considerada ato válido. 

Claro que, se esse magistrado tivesse sido aposentado por incapacidade e, talvez sem saber 

da publicação do ato, houvesse depois proferido sentença, o ato não se formalizaria (n. 

132); mas, tendo o juiz, já declarado incapaz, proferido sentença antes de ser aposentado 

por esse fato, terá produzido ato válido371, o que revela que a vontade do julgador é 

irrelevante para a validade da sentença. Assim, não parece ter muito sentido dizer que a 

sentença é ato de vontade; é ato de império, sim, mas não ato de vontade.  

Aliás, embora, por influência de Chiovenda, se tenha difundido a ideia de que a 

jurisdição aplica a vontade abstrata da lei ao caso concreto372, no estágio atual do Direito, é 

de se questionar se, quando julga, o juiz realiza alguma vontade de alguém. Como se fez 

menção anteriormente (n. 66), quando se interpreta a lei, não se perquire a vontade do 
                                                
370Nasi, referindo-se ao debate doutrinário entre Alfredo Rocco e Chiovenda, que disputavam se a sentença 

deveria ser considerada como ato de conhecimento (de inteligência) ou de vontade, é enfático: “Ripetiano 
come tale impostazione del problema esprimentesi nell’aut-aut categorico, o conoscenza o volontà, è oggi 
in gran parte superata nel quadro del generale superamento dell’idea che la qualità psicologica sia elemento 
relevante nella riconstruzione riflessa degli atti giuridici (....) ... il contributo principale che è pervenuto 
dagli studi che hanno scelto come approcio al tema della sentenza l’approcio interpretativo sta proprio 
nell’aver chiarito definitivamente la irrilevanza dell’indagine psicologica tra conoscere e volere nella 
sentenza civile” (Interpretazione della sentenza, cit., p. 301). 

371F.Santangeli afirma que a tendência hoje na Itália é considerar válida a sentença proferida por juiz incapaz, 
com que se evitam incertezas (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 8, p. 173-174). 

372G.Chiovenda afirma que “O processo civil é o complexo dos atos coordenados ao objetivo da atuação da 
vontade da lei (com respeito a um bem que se pretende garantido por ela), por parte dos órgãos da 
jurisdição ordinária” (Instituições de direito processual civil, cit., v. 1, p. 56); e em seguida esclarece que 
“... objeto do processo é a vontade concreta de lei, cuja afirmação e atuação se reclamam, assim como o 
próprio poder de reclamar-lhe a atuação, isto é, a ação” (Id. Ibid., p. 71). Tratando da jurisdição, define-a 
“... como a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da 
substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já 
no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva” (Id. Ibid., v. 2, p. 8). 
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legislador nem a vontade da lei, mas o sentido preceptivo da norma diante do ordenamento 

jurídico existente. Assim, quando julga e, pois, quando aplica a lei ao caso concreto, o juiz 

não torna efetiva nenhuma vontade da legislação, mas, simplesmente, querendo ou não, faz 

atuar o Direito. Quando depois alguém for chamado a interpretar a sentença do juiz, não 

precisa perquirir a vontade deste, mas cabe examinar apenas qual o comando que resulta 

daquela sua obra, que adquire autonomia e sentido independentemente de seu autor (n. 39). 

Ao que parece, a sentença de mérito é pronunciamento jurisdicional que, com seu 

trânsito em julgado, torna-se obrigatório, e cujos efeitos, de regra, tornam-se imutáveis 

para as partes a partir do momento em que não for mais recorrível. Sua obrigatoriedade é 

mera decorrência de provir da atividade jurisdicional (não da vontade da lei ou do juiz). 

Parece, pois, irrelevante classificar a sentença como ato de vontade. É ato jurídico 

processual, jurisdicional, de solução do conflito. É ato jurídico processual, porque, 

produzido no processo e tem relevância para o Direito; é jurisdicional, porque é ato 

exclusivo do juiz, detentor do poder jurisdicional e, por isto, é ato de império.  

A sentença de mérito no processo (fase) de conhecimento é, pois, ato jurisdicional, 

espécie de ato jurídico, que soluciona o conflito de interesses apresentado numa demanda. 

Desempenha ela uma função específica (a ser examinada em seguida), cuja compreensão 

também orienta a atividade interpretativa.  

139. Proibida a justiça de mão própria, quem tiver pretensão resistida ou insatisfeita 

precisa recorrer a algum órgão de solução de conflitos, se tiver interesse em conseguir 

aquilo que não obtém espontaneamente ou (na chamada jurisdição voluntária) aquilo que 

não pode obter sem concurso judicial. O Poder Judiciário foi concebido para desempenhar 

esse papel, e, para pacificar com justiça, o sistema estabelece a necessidade de um 

processo, a ser instaurado mediante provocação (art. 2o, CPC/73), e no qual se deve 

assegurar contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF). Examinando o tipo de 

atividade que o juiz desenvolve nos processos, a doutrina entreviu três espécies diferentes 

de processos, que, para alguns, são cinco. Há um processo específico para se obter 

providência acautelatória, destinada à proteção da jurisdição, a fim de que a atividade 

desenvolvida na eliminação de conflitos de interesses não caia no vazio. No sistema do 

vigente Código de Processo Civil (CPC/73) essa atividade, de regra, depende da 

instauração de processo próprio, dito cautelar, mas nada impede que (como se anuncia no 
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Projeto de CPC373) essa atividade se desenvolva em processo já instaurando com outra 

finalidade ou que ela instaure processo que terá prosseguimento com outro fim374. Há um 

outro processo, destinado à realização de um direito previamente definido em título 

executivo, que se desenvolve mediante práticas de atos materiais destinados a entregar a 

quem seja tido como credor a prestação que não terá sido cumprida voluntariamente. E há 

um terceiro tipo de processo, destinado à definição do direito controvertido, e que termina 

com uma sentença, que pode se limitar à pura declaração de algo que, aos olhos do 

demandante, é pacificador; pode findar com uma sentença que modifica uma situação 

jurídica; e pode se encerrar com sentença que, reconhecendo um direito, conterá comando 

para uma das partes realizar alguma prestação. Mas, diante do estágio atual do Direito 

Processual Civil375, não se pode negar que o sistema ainda contempla um processo misto, 

que contém definição de direito num primeiro momento e, em fase subsequente, realização 

do direito acertado, que alguma doutrina chama de processo executivo lato sensu. A 

finalidade deste processo não é pura definição do direito, como se passa no chamado 

processo de conhecimento, nem pura satisfação, como se dá no processo de execução 

(ambos não eliminados do sistema), mas um misto dessas duas coisas num mesmo 

processo, numa mesma relação processual. Isto, que passou a ser a regra no sistema do 

atual Código de Proceso Civil (CPC/73), altera a estrutura que esse diploma previa 

inicialmente, também como regra, de cada processo cumprir uma finalidade específica, 

normalmente encerrando-se com uma sentença, quando seu objetivo tivesse sido 

alcançado. Uma quinta categoria de processo, que também representa um misto de 

atividade cognitiva e de realização de direito (execução), é o processo mandamental, que, 

                                                
373Na versão final aprovada em março de 2014 pela Câmara dos Deputados, o referido Projeto de CPC 

admite a concessão de tutela antecipada, de natureza satisfativa ou cautelar, que pode ser concedida de 
forma antecedente ou incidente (art. 295). A partir do art. 307 o Projeto trata do procedimento acautelatório 
antecedente, e o art. 310 dispõe que, efetivida a medida cautelar, a parte tem 30 dias para requerer a medida 
principal nos mesmos autos, se já não a tiver requerido com o pedido de cautela.  

374É que, conquanto o CPC/73 tenha pretendido assegurar (relativa) autonomia ao processo acautelatório, 
inclusive quanto a seu processamento (arts. 801-807, CPC) e autuação (art. 809, CPC), com a introdução no 
sistema da tutela antecipada pela Lei n. 9.494/97 e, mais especificamente com o acréscimo do § 7o do art. 273 
pela Lei n. 10.444/2002, que previu fungibilidade entre antecipação e medida acautelatória, o processo instaurado 
para uma delas pode seguir para a obtenção de ambas. Disse-se que a autonomia é relativa, porque, de todo o 
modo, a cautela é instrumental do processo principal, do qual é dependente (art. 796, CPC).  

375A propósito, depois de mencionar que, após a Revolução Francesa, a ideologia do processo era conter a 
atividade judicial e que a classificação trinária das sentenças “... expressa os valores de um modelo 
institucional de Estado de matriz liberal ...” que não confiava no juiz (n. 1.2, p. 30-32), Marinoni pondera 
que, diante da nova realidade do processo, não há como manter essa classificação para nela se acomodar 
algo que aí não cabe. E conclui: “... a tentativa de manter uma classificação – além de fundada em um 
desvio sobre a verdadeira função das classificações –, é cientificamente perniciosa, pois acaba por apagar 
as distinções entre o antigo e o novo, especialmente os valores aí embutidos, podendo ser vista como uma 
armadilha conservadora” (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 2. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, n. 5.5.4, p. 93-94). 
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diferente do anterior, tem apenas a forma como o direito reconhecido se realiza: depende 

do cumprimento de uma ordem pelo próprio obrigado. O vigente Código de Processo Civil 

a este último se refere especificamente no art. 14, inciso V, quando estabelece como dever 

das partes e de quem participa do processo cumprir os provimentos mandamentais.  

Nesses processos todos existe sentença. No acautelatório, a sentença final será para 

confirmar ou para revogar liminar concedida, ou será, quando liminar não tiver sido 

concedida, para acolher ou rejeitar o pedido acautelatório. Essa sentença, contudo, salvo no 

caso do art. 810, CPC/73, não define o direito material, mas apenas reconhece a 

necessidade, ou não, de proteção para a jurisdição, podendo ser alterada a qualquer tempo 

(arts. 805 e 810, CPC/73). Sua função é, pois, protetiva da atividade jurisdicional: quando 

esta careça de proteção, concede alguma medida; quando não precisa, nega-a376.  

O processo executivo termina com sentença (arts. 794 e 795, CPC/73377), que, 

entretanto, visa apenas a formalizar a extinção dele. Sua função é, portanto, declarar a 

ocorrência de situação legal que justifica o encerramento da atividade executiva. 

Os processos mistos podem conter mais de uma sentença378: uma na fase de 

acertamento, definidora do direito e, havendo cumprimento de sentença, uma outra 

extintiva da execução. 

O processo cognitivo tem uma sentença, que é concebida para solucionar o conflito 

de interesses (o que também ocorre com a sentença da primeira fase, a de acertamento, dos 
                                                
376Não se pode, porém, deixar de reconhecer que o CPC/73 acabou incluindo em seu Livro III, que seria 

destinado exclusivamente ao processo acautelatório, medidas de outra natureza, que, não obstante, salvo 
previsão específica em sentido contrário, processam-se como as medidas tipicamente cauteares. Os 
alimentos provisionais (art. 852, CPC/73), p.ex., ainda que a doutrina não seja uniforme a respeito, têm 
natureza de medida antecipatória de tutela (art. 273, CPC/73); a produção antecipada de provas (art. 846, 
CPC/73) pode ser considerada como procedimento de mera colheita de prova, como o faz o Projeto de 
CPC, na versão final aprovada pela Câmara de Deputados em março de 2014 (art. 388); e a apreensão de 
títulos (art. 885, CPC/73) não é senão procedimento reivindicatório de jurisdição contenciosa.  

377Eis os preceitos do CPC/73 que tratam da extinção da execução: 
Art. 794. Extingue-se a execução quando: I – o devedor satisfaz a obrigação; II – o devedor obtém, por 
transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida; III – o credor renunciar ao crédito. 
Art. 795. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 
O Projeto de CPC, na versão final aprovada pela Câmara de Deputados, praticamente conserva o mesmo 
regime, embora, aprimorando o Código vigente, tenha ampliado os casos de extinção. Eis o que se projeta: 
Art. 940. Extingue-se a execução quando: I – a petição inicial for indeferida; II – for satisfeita a obrigação; 
III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinçãototal da dívida; IV – o exequente renunciar ao 
crédito; V – ocorrer a prescrição intercorrente. 
Art. 941. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

378Os processos de conhecimento, assim como a fase de acertamento no processo sincrédito, podem ter até 
mais de uma sentença. Isto ocorre em alguns procedimentos especiais, para os quais a lei prevê solução 
parcial da lide submetida a julgamento (p.ex., na assim chamada ação de prestação de contas proposta por 
quem exige as contas, quando o réu nega o dever de prestá-las: arts. 915, § 1o, e 918, CPC/73), como 
também ocorre quando a sentença for ilíquida e, na liquidação, o quantum debeatur será objeto de nova 
decisão, que no sistema vigente, é agravável (art. 475-H, CPC/73). 
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processos mistos). Sua função é, pois, compor o conflito de interesses, mediante aplicação 

do Direito objetivo que deve incidir na espécie.  

É certo que o processo (qualquer um) pode terminar por meio de uma sentença 

meramente extintiva, que declara faltar elemento necessário para se chegar à solução de 

mérito (como falta de pressuposto processual ou falta de condição da ação) ou para se 

obter o resultado final do processo (satisfação, na execução, e proteção acautelatória no 

processo cautelar). Mas tal sentença tem pouca relevância para o presente estudo, que vê 

na sentença de mérito, produzida no processo de conhecimento ou na fase de acertamento, 

o principal alvo para interpretação. Daí por que se ressalta que é a sentença de mérito, 

produzida no processo ou fase de acertamento, que desperta maior interesse, tendo ela a 

função de compor a lide.  

Alguns autores entendem que, ao realizar tal atividade compositiva, a sentença 

apenas declara o direito pré-existente ou, ao contrário, diz que ele não existe (em caso de 

improcedência). Outros, contudo, entendem que essa atividade compositiva da sentença 

importa em criação do Direito para o caso concreto. Como se vê, conforme alguns 

doutrinadores, a sentença limita-se a declarar o Direito que ela aplica ao caso, de modo que 

o provimento judicial nada cria. Mesmo quando não exista regra específica para o caso 

concreto, o juiz não cria norma nenhuma, mas, autorizado pelo próprio Direito, aplica 

algum preceito de algum modo contido no ordenamento jurídico, como os princípios gerais 

de direito, a analogia ou os costumes. O Direito, assim, seria completo, de modo que a 

sentença nada criaria, mas dele extrairia a norma particular que então tornaria concreta. 

Segundo outros, contudo, ainda quando aplica uma regra jurídica pré-existente, a sentença 

estabeleceria uma regra particular (lex specialis) para os contendores379-380. 

Em Dworkin este ponto não apresenta relevância, pois a atividade interpretativa 

importa em descoberta do Direito mas também em sua recriação e, apenas quando se 

                                                
379Marcato, comparando os sistemas da common law e da civil law, faz a seguinte distinção: “...Sob o ponto 

de vista da teoria do direito, a sentença judicial é, no sistema continental, um ato de aplicação do direito, ao 
passo que no anglo-americano ato de criação: no primeiro caso, o legislador tem o monopólio de estabelecer o 
direito; no segundo, legislador e juiz colaboram na descoberta dos princípios de direito para a resolução, em 
abstrato e concretamente, do litígio. Aqui, o direito será posto, lá, será encontrado” (MARCATO, Antonio 
Carlos. Crise da justiça e influência dos precedentes judiciais no direito processual civil brasileiro. 2008. Tese 
(Titular), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, n. 6. p. 63). 

380Para Marinoni, também na common law a doutrina discutiu se a sentença cria o direito ou se se limita a 
declarar um direito pré-existente, e pondera que, qualquer que seja a corrente aceita, ela não é incompatível 
com o sistema do stare decisis, sendo ambas incapazes de justificar de modo absoluto a obrigatoriedade de 
observância do precedente (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2001, n. 2, p. 24-33). 
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analisa o raciocínio desenvolvido pelo juiz num caso concreto, pode-se descobrir o que ele 

terá feito concretamente381.  

A discussão é longa, não convindo desenvolver os argumentos de cada corrente. O 

que importa ressaltar é que, assentado em normas jurídicas de regência (o julgador não 

pode decidir arbitrariamente, com base em convicções próprias), o juiz, na sentença (mas 

não só nela: p.ex., na tutela antecipada), soluciona um conflito de interesses. A solução 

pode ser provisória (como quando a decisão estiver sujeita a recurso ou puder ser revista 

pelo mesmo julgador), mas, em qualquer caso, o provimento judicial visa a compor o 

conflito de interesses. De tal arte, a sentença do processo ou da fase de conhecimento (que 

aqui interessa) tem função compositiva.  

Se assim é, quando se interpreta uma sentença, deve-se ter presente que ela surge 

para eliminar o conflito de interesse, que é delimitado por pedido formulado pelo 

demandante e, havendo defesa, pelos termos desta, assim como não se pode deixar de 

considerar que, para solucionar tal controvérsia, o julgador aplica regras jurídicas. Tudo 

isto cerca o provimento jurisdicional e traz implicações para o processo hermenêutico, o 

que ainda será examinado adiante ( item IV.3.2).  

140. A sentença que tem essa função de compor a lide não pode ser ato arbitrário. 

Deve observar uma estrutura (n. 110), deve assentar-se nos fatos relevantes da causa (a 

serem nela definidos), tem que se apoiar no Direito posto (a ser interpretado) que indica a 

solução abstrata, e há de chegar ao resultado a que chega mediante raciocínio coerente. 

Assim, para ser compreendida, ela deve ser avaliada em seu conjunto: como já se realçou, 

ainda que a solução se contenha na sua parte dispositiva (n. 137), a interpretação dela 

supõe a verificação de todos os outros componentes seus. O órgão julgador apresenta 

determinada solução, a ser definitiva e obrigatória a partir de certo momento, mas essa 

solução se justifica por fundamentos racionais que devem ser explicitados, até por 

imposição constitucional (art. 93, IX, CF).  

Assim, o exame da sentença deve ser realizado dentro desse contexto. Todos os 

elementos que a compõem, assim como outros dados da causa, como ainda será visto (item 

IV.3.2, adiante), podem auxiliar o intérprete na compreensão de seu significado e de seu alcance.  

É preciso ainda examinar alguns princípios aplicáveis à sentença, que interessam 

em matéria de interpretação. É o que se passa a fazer no item seguinte.  

                                                
381A propósito, PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do direito, cit., n. 7, p. 334. 
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IV.1.6. Princípios aplicáveis à sentença 

141. Já se disse (n. 7) que pode haver diversas razões para se interpretar uma 

sentença, e cada um desses intentos norteia o enfoque com que ela é vista, e interfere nas 

consequências da atividade interpretativa. Quando a parte ou um interessado se defrontar 

com sentença aparentemente desfavorável no curso do processo, indicando como a 

interpreta, oferece razões para o órgão competente adaptá-la a seus interesses. Já, se 

alguém encontrar sentença com resultado que lhe pareça apropriado e aproveitável em 

processo para o qual se espera igual solução, a preocupação será mostrar a identidade ou 

similaridade do material fáticojurídico nos dois pleitos e o acerto da fundamentação e da 

conclusão que se deseja adotada no novo caso. Ao se examinar uma sentença que não 

possa ser alterada e que deva ser cumprida, o intérprete deve se preocupar em dar-lhe a 

maior efetividade possível, mas não pode olvidar que é preciso preservar a segurança 

jurídica que a solução estatal visa garantir. Por isto, a sentença deve ser aproveitada ao 

máximo, mas, sob pena de provocar insegurança jurídica, não pode render mais nem 

produzir menos do que a solução nela encartada o permite, o que, aliás, importaria em 

infração à coisa julgada.  

Assim, dois princípios envolvendo a atividade interpretativa, quando a sentença não 

mais comportar modificação e deva ser cumprida, precisam ser considerados: o princípio 

da conservação da sentença e o princípio da segurança jurídica. Não chegam eles a ser 

antagônicos, mas podem ser vistos como de algum modo conflitantes entre si, justificando 

verificar como eles se comportam no caso.  

142. O princípio da conservação, também chamado de princípio do maior 

aproveitamento, preconiza que os atos processuais em geral devem produzir o maior 

proveito possível, ou seja, devem render o máximo de resultado que eles podem gerar. Ainda 

que o ato possa conter algum defeito, se for possível, isto é, se não houver prejuízo382 para 

alguém, deve ser aproveitado. Por isto a lei, no regime das nulidades, prevê que o ato nulo não 

será declarado tal se tiver atingido sua finalidade (art. 244, CPC/73).  

O princípio da conservação decorre do princípio da economia, que, assentado no 

art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, tem aplicação prática no art. 125, inciso 
                                                
382O prejuízo aqui há de ser jurídico, isto é, deve importar em contrariedade a regras jurídicas que o sistema 

considera relevantes; prejuízo de fato pode ocorrer, sem que ele justifique a desconstituição do ato. Quando 
o juiz anula uma citação feita irregularmente, leva em conta que o Direito garante a ampla defesa, no caso 
concretamente violada. Mas quando não anula, terá reconhecido que tal princípio não terá sido 
efetivamente afrontado, de sorte que não reconhece ter havido prejuízo para a parte, apesar de ela talvez ter 
invocado o princípio a fim de recuperar prazo para defesa que fora desperdiçado.  
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II, do atual Código de Processo Civil (CPC/73), que prescreve que o juiz deve velar pela 

rápida solução do litígio. Ao mesmo tempo, guarda ele relação com o princípio da 

efetividade do processo383. Por força do princípio da economia, que, a seu turno, vincula-se 

ao princípio do devido processo legal384, o processo deve propiciar o máximo de resultado 

com um mínimo de gastos. Em razão do princípio da efetividade, que encontra fundamento 

no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a prestação jurisdicional concedida deve 

poder realizar-se praticamente, e meios adequados para torná-la realidade devem estar 

disponíveis. Em resumo, o Direito deve garantir mecanismos para se dar efetividade ao 

provimento jurisdicional, pois o que se espera da jurisdição é que o processo tenha 

resultados práticos385.  

Decorrência disso é que a sentença de mérito, uma vez transitada em julgado, deve, 

o quanto possível, ser aproveitada; deve render o máximo que dela puder ser extraído.  

Betti afirma que o princípio da conservação do ato jurídico é corolário deontológico 

da interpretação e é por isso que se deve aproveitar ao máximo a sentença386. Ao procurar 

descobrir o significado e alcance dela, o intérprete, considerando que a função dela é 

compor o conflito levado a julgamento, deve tentar obter o máximo que ela puder propiciar 

na solução do litígio por ela decidido. Deve descobrir o sentido oculto, deve tentar eliminar 

as incongruências, deve procurar preencher as omissões, mas, claro, sem lhe acrescentar 

nada além do que tiver sido decidido. Assim como deve tentar não deixar de fora nada do 

que tiver sido decidido, nada poderá acrescentar ao que houver sido julgado. Sabendo que 

a função do processo de conhecimento é solucionar o conflito de interesses submetido a 

julgamento (n. 139), o intérprete deve, ao examinar a sentença, descobrir o que, 

efetivamente, era para ser decidido, a partir do que poderá conseguir vislumbrar soluções 

às vezes obscuras. O intérprete, numa palavra, deve, dentro do possível, procurar da 

sentença extrair por inteiro a solução da lide submetida a julgamento. 

O processo, como se sabe ou se pode imaginar, é desgastante para os contendores, 

é, em geral, dispendioso e demorado, de modo que, ao chegar a uma solução, deve 

produzir o máximo de resultados que dele se podia esperar. Assim, quando interpretar uma 
                                                
383Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 7. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2013. v. 1, n. 15, p. 156. 
384Cf. THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil, cit., v. 1, n. 30, p. 43. 
385Chiovenda usou expressão que se tornaram célebres: “Il processo deve dare per quanto è possibile 

praticamente a chi ha un diritto tutto quello e próprio quello ch’egli ha diritto di conseguire” 
(CHIOVENDA, Giuseppe. Dell’azione nascente dal contratto preliminare. Rivista di Diritto Commerciale, 
Milano, n. 3, p. 19, 1930). 

386BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 66, p. 329. 
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sentença, especialmente quando ela se mostrar duvidosa, observados certos critérios, o 

intérprete deve dar-lhe a maior extensão possível, deve dela tirar o máximo proveito que 

for possível dela extrair.  

Claro que o juiz está preso ao pedido (arts. 128 e 460, CPC/73), que deve ser 

interpretado restritivamente (art. 293, CPC/73). Certo que apenas o que tiver sido decidido 

ficará, a um certo momento, imune a alterações (art. 468, CPC/73), salvo quando a 

sentença decidir relação jurídica que se altere no tempo, mas desde que tal alteração tenha-

se verificado (o que pode não ocorrer). Mas, dentro desses limites, o intérprete deve 

procurar tirar o maior proveito do que houver sido decidido.  

Por isto é que se deve entender a sentença como um todo (n. 137), para, diante de 

eventual omissão ou de alguma contradição constatada na parte dispositiva, procurar 

identificar dispositivo em outros pontos da mesma sentença, deve encontrar implícitas 

estatuições que, de algum modo, se achem contidas na solução do pleito.  

143. Quando se afirma que a sentença, como o processo em geral, deve produzir o 

maior resultado possível, não se pretende com isso preconizar que se deva entender nela 

incluído o que nela não estiver. Isto, que contraria a lei, à evidência levaria à insegurança. 

De fato, incluir na sentença algo nela não previsto, assim como dela retirar o que nela se 

achar estatuído, são atitudes ofensivas da coisa julgada, que é garantia constitucional (art. 

5o, inc. XXXVI, CF). A lei garante, com o trânsito em julgado, a imutabilidade dos efeitos 

da sentença, que passa a ser lei especial para as partes nos limites do que tiver sido 

decidido (art. 468, CPC/73). Isto visa, exatamente, garantir segurança no comércio 

jurídico, aliás um dos fundamentos políticos da coisa julgada. O legislador, quando regulou 

a matéria, preocupou-se com a estabilização das relações sociais, como poderia ter 

garantido a certeza jurídica387. E, desejando que os conflitos obtenham resultado justo, 

                                                
387Marinoni & Arenhart, quando se referem à coisa julgada, anotam que ela não se liga à noção de verdade, 

como ela não constitui ficção de verdade. E completam: “... Trata-se, antes, de uma opção do legislador, 
ditada por critérios de conveniência, que exigem a estabilidade das relações sociais, e consequentemente 
das decisões judiciais. É notório que o legislador ao conceber o sistema jurisdicional, pode inclinar-se para 
a certeza jurídica ou para a estabilidade. Pode privilegiar a certeza ... Ou pode fazer prevalecer a 
estabilidade, colocando, em determinado momento, um fim à prestação jurisdicional, e estabelecendo que a 
resposta dada nessa ocasião representa a vontado do Estado relativamente ao conflito posto à sua 
solução...” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de execução. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, n. 5.2., p. 631). 
Nery Jr. observa que “... a coisa julgada material, em si mesma, tem a força de criar a imodificabilidade, a 
intangibilidade da pretensão de direito material que foi deduzida no processo e resolvida pela sentença de 
mérito transitada em julgado. A coisa julgada material é a consequência necessária do exercício do direito 
de ação por meio do processo ...” (Coisa julgada e o Estado democrático de direito, cit., n. 4, p. 709). E 
adiante acrescenta: “O sistema jurídico convive com a sentença injusta (...), bem como com a sentença 
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concebeu processo dialético, no qual as partes e pessoas com interesse jurídico podem 

legitimamente atuar para influir na solução final. Os recursos destinam-se a aprimorar o 

julgamento. Entretanto, a partir de um certo momento, justo ou não o resultado, para haver 

segurança jurídica, deve estabilizar-se o que houver sido decidido. A solução final deixaria 

de ser estável se, por força da atividade interpretativa, pudesse ser alterada.  

Na compreensão da sentença deve o intérprete ter presente que não pode nela 

incluir o que nela não se achar contido, como não pode dela retirar o que nela estiver 

compreendido. Sair desses limites importa em ofender à coisa julgada, com vulneração ao 

princípio da segurança jurídica.  

Para o intérprete manter-se nesses limites, há de haver critérios, parâmetros, que 

garantam que, ante alguma dificuldade na compreensão do sentido preceptivo de uma 

sentença, não lhe recuse ele qualquer significado quando este se mostrar extraível dela; e 

que o impeçam de procurar arrancar dela a qualquer custo sentido que ela, de jeito 

nenhum, contiver.  

144. A doutrina, especialmente a constitucional, tem orientado como se realiza 

ponderação entre princípios que se mostrem incompatíveis em dada situação concreta. Os 

princípios não se excluem mutuamente, e a aplicação de um não pode importar em 

revogação de outro; apenas o princípio que se revelar mais forte num caso concreto 

prevalece sobre outro que circunstancialmente deva ceder passo àquele388.  

Em se tratando de interpretação de sentença, não chega a ocorrer esse confito entre 

princípios. Vige o princípio que recomenda que se aproveite ao máximo a sentença, que 

deve produzir tudo o que dela se puder extrair, e, por outro lado, incide a regra que 

                                                                                                                                              
proferida aparentemente contra a Constituição ou a lei (a norma, que é abstrata, deve ceder sempre à 
sentença, que regula e dirige uma situação concreta). O risco político de haver sentença injusta ou 
inconstitucional, no caso concreto, parece menos grave do que o risco político de se instaurar a insegurança 
geral com a relativização (retius: desconsideração) da coisa julgada” (Coisa julgada e o Estado democrático 
de direito, cit., n. 11, p. 713). 

388A propósito do princípio da concordância prática, escreve Vieira de Andrade: “... É apenas um método e 
um processo de legitimação das soluções que impõem a ponderação – ou, para utilizar uma terminologia 
anglosaxónica, um balancing ad hoc – de todos os valores constitucionais aplicáveis, para que se não 
ignore algum deles, para que a Constituição (esta, sim) seja preservada na maior medida possível.” 
(VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 
2.ed. Coimbra: Almedina, 2001, n. 4.1, p. 314). Mais adiante, referindo-se à metodologia para resolução 
dos conflitos entre direitos garantidos pela Constituição, indica três elementos a serem considerados: “Deve 
atender-se, desde logo, ao âmbito e graduação do conteúdo dos preceitos constitucionais em conflito, para 
avaliar em que medida e com que peso cada um dos direitos está presente na situação de conflito ... Deve 
ter-se em consideração, obviamente, a natureza do caso, ... isto é, os aspectos relevantes da situação 
concreta ... Deve ainda ter-se em atenção ... a condição e o comportamento das pessoas envolvidas, que 
podem ditar soluções específicas, sobretudo quando o conflito respeite a conflitos entre direitos sobre bens 
e liberdades.” (Id. Ibid., n. 4.2., p. 316-317). 
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determina o respeito à coisa julgada. Esta norma, é verdade, assenta-se no princípio da 

segurana jurídica, mas o conflito, no caso, não é concretamente entre princípios. No limite 

poder-se-ia vislumbrar algum choque entre aquele princípio, se a qualquer custo se 

pretendesse interpretar a sentença completando-a com disposição dela não extraível, e a 

referida regra que determina o respeito da cousa julgada. Mas, como a regra mencionada 

não anula concretamente aquele princípio, parece ser válida, mesmo porque, quando se 

procura extrair da sentença comando que ela evidentemente não contém, o que ocorre é o 

prevalecimento do princípio do aproveitamento em detrimento da coisa julgada. Portanto, a 

regra parece válida e, ainda que, por força do princípio do aproveitamento, a sentença deva 

produzir o maior resultado que for possível, a atividade interpretativa para se conseguir isto 

nunca poderá importar em ofensa à coisa julgada.  

O problema é que, ao interpretar sentença dúbia, o intérprete, imbuído do propósito 

de aproveitamento do ato, pode entender aproveitável o que, a rigor não é, e cujo 

aproveitamento, então, ofenderá o princípio da segurança jurídica. O confronto entre os 

princípios deverá ser avaliado caso a caso389, cujas circunstâncias da causa haverão de 

concretamente orientar o intérprete de como proceder.  

Assim, deve haver critérios científicos para a interpretação da sentença, que permitam 

tirar dela o maior proveito que ela pode produzir, sem, no entanto, ofensa à coisa julgada.  

Assentados esses elementos quanto à interpretação da sentença, é momento de 

avaliar a atividade interpretativa diante de dois desígnios distintos: num caso a 

interpretação é realizada com vistas a alterar o resultado a que tiver alcançado a sentença, 

de modo que o objetivo final será o aperfeiçoamento do provimento judicial (IV.2); e, 

noutra situação, já não sendo possível aprimorar a solução proclamada, a atividade do 

intérprete resumir-se-á, puramente, em declarar o sentido e alcance da expressão 

linguística utilizada para se chegar a um dado resultado (IV.3). 

 

IV.2. Sentença sujeita a recurso 

145. Quando a sentença ainda está sujeita a recurso, os legitimados examinam-na 

com a preocupação de compreendê-la e de ver se é oportuno dela recorrer. Como ela ainda 

pode ser alterada, a análise que dela se faz é para verificar se se mostra viável alguma 

alteração (aí incluída sua invalidação), supostamente para melhorar a posição de quem faz 
                                                
389Cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 8, p. 160-161. 
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tal estudo. Assim, essa preocupação será mais especialmente do vencido, em cujo conceito 

também se inclui o que ainda que em pequena porção sucumbe. Também é considerado 

sucumbente o vencedor que apenas constatar obscuridade nesse provimento judicial. O 

exame feito então é para traçar estratégias do recurso. Conferem-se os elementos da 

demanda e a solução dada, a fim de se argumentar contra o que se entende incorreto (o que 

ambas as partes e, eventualmente terceiros e, em alguns casos, o órgão do Ministério 

Público, podem fazê-lo390). Pode acontecer de algum legitimado ao recurso deparar-se com 

algo ininteligível, contraditório ou não bem explicado, como pode ocorrer de se defrontar com 

omissão no julgamento que justifique algum aperfeiçoamento dele, conveniente para não 

surgirem dúvidas interpretativas após o trânsito em julgado391; caso em que a lei faculta-lhe 

tomar providência para supressão do defeito, que, no sistema do Direito vigente, dá-se por 

meio de embargos declaratórios (art. 535, CPC/73)392 (n. 280); embora outros recursos393 

possam eventualmente eliminar-lhe defeitos de clareza ou de omissões (n. 282). 

O exame do julgado, assim, é feito com o intuito de melhorar a situação de quem 

recorre ou, na legitimação extraordinária394, daquele que é substituído por quem recorre.  

Como se observa, aqui não incide o princípio da conservação da sentença, 

examinado há pouco (n. 142). O que persegue o recorrente é, justamente, corrigir seu 

resultado: anulá-la ou reformá-la, para o que precisa, depois de interpretar seus termos, 

apresentar as razões por quê ela não pode subsistir. 

                                                
390O art. 499, CPC/73 relaciona os legitimados para recorrer: “Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte 

vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.”. O Projeto do CPC, na versão final aprovada na 
Câmara de Deputados, em março de 2014, tem redação muito parecida, como se vê em seguida: 
Art. 1.009. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério 
Público, seja como parte ou fiscal da ordem jurídica. 
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica 
submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como 
substituto processual. 

391Após o trânsito em julgado a solução jurisdicional já não será suscetível de alteração, de modo que, tendo a 
sentença que ser cumprida, é mais prudente que todas as incertezas quanto a seu alcance sejam 
solucionadas enquanto recurso puder corrigir suas imperfeições.  

392Controverte-se a doutrina se os embargos de declaração são um recurso, já que não têm por finalidade 
modificar o resultado do pronunciamento judicial embargado (cf. MIRANDA, Gílson Delgado. Código de 
Processo Civil interpretado. Coord. de Antonio Carlos Marcato. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008, 
notas ao art. 535, p. 1799), conquanto, excepcionalmente, possam ter efeito modificativo. O legislador, 
porém, incluiu-os como recurso (art. 496, IV, CPC/73), podendo esse instrumento também servir para 
interpretação do ato embargado.  

393No Direito brasileiro, os embargos declaratórios não são requisito para outro recurso cabível. Assim, quem 
tiver interesse em apresentar apelação contra sentença não muito clara ou omissa, não precisa embargar 
para apelar; pode mencionar como entendeu a sentença desfavorável e pedir para ser reformada nos termos 
em que então propõe. Ao julgar a apelação, o Tribunal pode acabar definindo o sentido dos pontos obscuros 
da sentença, assim como pode suprir suas omissões (art. 515, § 3o, CPC/73), sendo certo que seu 
julgamento substitui esta (art. 512, CPC/73).  

394A doutrina não é uniforme quanto a esta denominação. 
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Quem apresentar resposta para tal recurso, por sua vez, interpreta a sentença 

segundo a visão que tem dela e, eventualmente, de outros elementos da demanda; enfoque 

esse que, em confronto com a argumentação do recorrente, pode auxiliar quem há de julgar 

o pleito na solução a ser dada ao caso395. À vista das alegações e debates e, quiçá, de 

considerações pessoais, quem julgar o recurso começará por avaliar o conteúdo do 

pronunciamento judicial para, a final, ditar a solução que couber. O recurso, assim, pode 

corrigir imprecisões e, eventualmente, eliminar dúvidas que poderiam vir a surgir após o 

trânsito em julgado, quando a sentença vier a ser cumprida.  

Quando se interpreta a sentença com a preocupação de aprimorá-la, para efeitos 

recursais enfim, ela é examinada tal e qual elaborada, sendo que a crítica visa a lhe corrigir 

o que o recorrente entende ser defeito dela. Para criticá-la, o recorrente, como observa 

Nasi396, persegue seu iter genético, desde o pedido, como formulado, passando por 

diversos atos do processo, pela prova, pelo raciocínio nela desenvolvido, até chegar ao 

resultado então criticado. E isto é assim porque, para demonstrar o error in procedendo ou 

o error in iudicando, o recorrente precisa mostrar, diante de atos processuais concretos, 

que caminho, supostamente enganado, seguiu o juiz, ou como, à luz das alegações das 

partes, das provas, ou da interpretação jurídica feita, a solução se mostra inapropriada. A 

interpretação da sentença, nesse caso, não é voltada para dela extrair o sentido preceptivo, 

não visa a fixar o conteúdo do comando, de algum modo já definido, mas, nas palavras do 

mesmo Nasi, trata-se “... di continuare a formarlo secondo le norme del codice di 

procedura civile; non può esserci pertanto problema d’interpretazione della sentenza che 

assurga a rilievo giuridico nell’impugnazione che non sia per ciò solo puramente e 

semplicemente problema di applicazione della normativa processuale che regola la fase 

dell’impugnazione”397. Mas, ainda que o intuito do recorrente não seja definir o sentido da 

regra jurídica contida na sentença, senão que o de aprimorar o ato decisório, ele deve 

interpretar o ato criticado, até para poder criticá-lo.  

Enfim, embora a preocupação de quem recorre seja diferente daquela de quem se 

defronta com sentença a ser cumprida, também existe atividade interpretativa quanto a ela. 

Interpreta-se, pois, a sentença já transitada em julgado, mas interpreta-se também a que 

                                                
395PERELMAN, Chaïm. Ética e direito, cit., § 38, p. 490-491. 
396NASI, Antonio. Interpretazione della sentenza, cit., n. 4, p. 299. Este autor, no entanto, faz essa observação 

para depois concluir que tal interpretação dinâmica da sentença, que leva em conta elementos internos e a 
ela externos, deveria também se fazer para, p.ex., ser ela executada, e conclui que, havendo divergência 
entre motivação e disposição, aquela deveria prevalecer sobre esta (Id. Ibid., n. 5, p. 304). 

397NASI, Antonio. Interpretazione della sentenza, cit., n. 4, p. 300. 
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ainda não haja transitado em julgado. As consequências da interpretação nessas duas 

situações é que são diferentes: interpreta-se para rever um julgado (e corrigi-lo), ou 

interpreta-se para lhe dar efetividade, já então sem poder alterar-lhe o conteúdo.  

146. Nessa atividade interpretativa da sentença sujeita a recurso pode o intérprete 

deparar-se com pontos obscuros, ininteligíveis ou de duplo sentido, que exigirão não a 

descoberta do sentido oculto, realizada por quem interpreta, mas a correção do defeito, a 

ser feita pelo próprio órgão julgador. Nisto difere profundamente a atividade interpretativa 

quando a sentença estiver ainda sujeita a recurso, e puder ser corrigida, aperfeiçoada, de 

quando ela não mais comportar recurso, e dever ser compreendida para se lhe dar 

efetividade: o sentido final dela é, no primeiro caso, ditado pelo órgão julgado que tenha 

competência para a correção, ao passo que, após o trânsito em julgado, nada mais se 

modifica, cabendo ao intérprete descobrir o verdadeiro sentido do provimento judicial, sem 

lhe alterar o conteúdo.  

Não só a sentença final (ainda em fase de recurso) provoca atividade interpretativa. 

Outros pronunciamentos judiciais também se sujeitam a isso. Pode ter sido proferida uma 

decisão qualquer no curso do processo, que demandará interpretação, seja para o 

interessado avaliar estratégias de recurso, seja para lhe dar cumprimento. Como o 

processo, no sistema atual, deverá seguir adiante até a sentença final, que comporá o litígio 

de modo global e definitivo398, podem surgir situações que precisem ser harmonizadas, o 

que é feito por atividade interpretativa. Com efeito, pode ocorrer de a decisão 

interlocutória ser executável e, recorrida, vir a ser alterada mais à frente, caso em que se 

deve examinar como isto há de ocorrer, especialmente se ela já tiver sido cumprida. Pode 

ainda acontecer de tal decisão não ser objeto de recurso e ser (ou começar a ser) executada, 

surgindo a final a necessidade de se analisar se será possível isto ser alterado e, sendo 

possível, como isto deve ser feito. Mais: pode acontecer de apenas no momento de se dar 

cumprimento a uma decisão interlocutória constatar-se uma possibilidade interpretativa 

antes não percebida, e o recurso contra ela oferecido não haver enfrentado o ponto; caso 

em que será preciso resolver eventuais impasses entre soluções envolvendo o tema. Estas e 

algumas outras situações é que serão vistas em seguida. 

 

                                                
398O Projeto de novo CPC prevê a possibilidade de decisões interlocutórias estabilizarem-se, sem necessidade 

de o processo seguir até final julgamento de mérito (art. 305). Conferir o proceito projetado na nota 399, 
adiante.  
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IV.2.1. Decisão interlocutória alterável 

147. Não é preciso repetir que, para descobrir o sentido de qualquer 

pronunciamento judicial, é preciso interpretá-lo, podendo o intérprete então constatar 

dificuldade em compreendê-lo. A atividade dele, no caso, procurará, se possível, descobrir 

o sentido que o texto deve ter. 

Pode ocorrer de a solução dúbia contida em certa decisão envolver temas alheios ao 

mérito da causa, caso em que a dificuldade de sua compreensão deverá ser resolvida no 

curso do processo em que ela tiver sido proferida, porque, depois que o mérito vier a ser 

enfrentado, ou as questões a ele marginais ficarão superadas, ou não haverá mais como 

superar as imperfeições havidas. Assim, se a decisão tiver deferido a produção de provas 

mas não se mostrar clara quanto às que foram admitidas e quanto às indeferidas, caberá ao 

juiz que presidir a instrução definir o ponto, contra que poderá haver recurso, tema que, a 

um certo momento, ficará superado. Se a decisão não for clara quanto aos sujeitos 

excluídos do processo ou quanto aos terceiros que são a ele admitidos, a dúvida deve ser 

resolvida na sentença final (com ou sem recurso), quando, supostamente, ficará esclarecido 

quem será e quem não será atingido por tal provimento. Depois disto, a solução, isto é, a 

interpretação do que tiver sido decidido em tal processo, tornar-se-á superado pela 

sentença final, passando esta, se caso, a ser objeto de interpretação. 

Por outras palavras, as decisões interlocutórias que não envolvam mérito ficam 

superadas com o pronunciamento final de mérito. As questões pressupostas para a solução 

da demanda são consideradas implícitas no pronunciamento final, ao passo que outros 

temas processuais que se refiram à regularidade do pleito, se não desaparecerem com o 

julgamento final399, ficarão superados com este, porque, se não houver recurso oportuno, o 

                                                
399Parecem judiciosas as considerações feitas por Kemmerich quando anota que o trânsito em julgado não 

convalida eventuais nulidades do processo, mas com ele ocorre apenas preclusão, que impede de elas serem 
revistas, salvo quando couber ação rescisória (Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 106). 
Segundo ele, “... A coisa julgada não opera sanatória alguma, nem geral nem parcial: os vícios continuam 
sendo vícios, só não podem mais ser alegados no interior do processo e, fora do processo (na rescisória), 
apenas os que tenham contaminado a sentença de mérito podem ser alegados. Os vícios do processo não se 
convalidam com o trânsito em julgado. … Alguns vícios ficam presos em um mundo que vem a ser extinto, 
como a doença que morre com o doente, sem nunca ter sido curada. Outros saem do processo findo, em 
companhia da sentença de mérito. Por tê-la contaminado, acompanham-na de forma latente. Em ambos os 
casos, o que ocorre é que a oportunidade para alegar os vícios preclui com o trânsito em julgado (ou ainda 
antes), mas, sendo a preclusão um fenômeno endoprocessual, os vícios que acompanham uma sentença que 
projeta seus efeitos para além do processo – i.é, uma sentença de mérito transitada em julgado – ainda 
podem servir de base para a propositura de uma ação rescisória. Esta simples possibilidade prova que os 
vícios não são sanados pelo trânsito em julgado …” (Id. Ibid., p. 106). 
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problema não poderá mais ser corrigido no âmbito do mesmo processo. A sentença final, 

portanto, é que contará.  

148. No curso do processo, podem surgir decisões interlocutórias que importem em 

julgamento de mérito, como quando se concede antecipação de tutela. O mesmo se dá 

também quando essa antecipação for negada ou quando, no curso do processo (p.ex., ao 

receber a petição inicial ou quando sanear o processo), o juiz declarar prescrito um ou 

alguns dos pedidos. Tais julgamentos certamente serão parciais, pois, se coubesse o 

julgamento de todo o pleito, a solução seria final, que é veiculada por sentença. Em 

segundo grau também poderá haver decisão interlocutória pelo relator (art. 527, III, 

CPC/73), a qual poderá ser revista pelo colegiado (art. 557, parágrafo único, CPC/73).  

Esse julgamento parcial de mérito pode ou não ser provisório. Será em geral 

provisório quando a decisão envolver antecipação de tutela, porque deve ainda ser revisto 

quando for o momento de proferir a solução final do pleito (na sentença, pelo juiz, ou pelo 

colegiado, no acórdão) (art. 273, § 5o, CPC/73). Há entendimento doutrinário no sentido de 

que, em alguns casos, a decisão antecipatória de tutela se torna definitiva. Assim, quando a 

antecipação se fundar no art, 273, § 6o, CPC/73, a falta de controvérsia impediria a revisão 

da medida400. Nos demais casos, entretanto, o provimento antecipatório deve ser revisto 

com a sentença final.  

Sendo definitivo o julgamento parcial de mérito – o que, sem dúvida, será possível 

no sistema do Projeto de CPC401 – podem surgir divergências sobre o alcance desse 

                                                
400Defendendo a definitividade da decisão antecipatória por incontrovérsia é a posição de Mouta Araújo em 

Coisa julgada progressiva & resolução parcial do mérito: instrumentos de brevidade da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007. p. 320 e ss. Entretanto, parte da doutrina entende que o vigente CPC 
não admite a formação gradual da coisa julgada, caso em que, mesmo no caso do art. 273, § 6o, CPC/73, a 
antecipação haveria de poder ser revista.  

401Na versão final aprovada pela Câmara de Deputados, o referido Projeto de CPC, no art. 304, admite a 
concessão de liminar antecipatória de tutela em caso de urgência, prevendo o artigo seguinte que: 
Art. 305. A tutela antecipada satisfativa, concedida nos termos do art. 304 [que regula o procedimento 
quando houver urgência contemporânea à propositura da ação], torna-se estável se da decisão que a 
conceder não for interposto o respectivo recurso. 
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 
§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela 
antecipada satisfativa estabilizada nos termos do caput. 
§ 3o A tutela antecipada satisfativa conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada 
por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2o. 
§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para 
instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela satisfativa foi 
concedida. 
§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se 
após dois anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o. 
Adiante o Projeto completa: 
Do julgamento antecipado parcial do mérito 
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provimento na fase de liquidação ou de sua realização prática (execução, pela lei 

denominada de fase de cumprimento). Ao tema volver-se no n. 198 adiante, cabendo dizer 

que, sendo provisório esse julgamento, será revisto por ocasião do julgamento final. 

Problemas de interpretação desse provimento podem surgir logo que for levado a 

cumprimento, quando o caso admitir execução que a lei chama de provisória402, como 

podem surgir se nova demanda relacionada com essa decisão vier a ser apresentada, tanto 

quanto podem nascer só após o trânsito em julgado, quando o título executivo já não puder 

mais ser alterado. Enquanto contra o provimento com mais de um sentido couber recurso, a 

interpretação de seu alcance deverá dar-se na fase recursal, quando o recurso deverá 

corrigir o defeito ofensivo da clareza; já se a dúvida surgir quando recurso não mais puder 

modificar o conteúdo da decisão, o sentido do que tiver sido julgado será apurado de forma 

a aproveitar o ato, dentro do que ele seja aproveitável. 

149. A decisão de mérito, tenha ou não sido objeto de recurso, pode apresentar 

interesse em contemplação de outro processo. Assim, a decisão que tiver declarado a 

prescrição ou a decadência com relação a parte dos vários pedidos formulados em certo 

processo pode ter reflexos em outra demanda. É o caso em que a parte contra quem tiver 

sido reconhecida a prescrição ou decadência, diante da interpretação que ela faz daquele 

ato decisório, vem a intentar nova ação relacionada com aquela onde prolatada aquela 

precedente decisão, diante de cujo novo pedido alguém (o juiz, ao receber a petição inicial, 

ou o réu, ao se defender) pode entender que o novo pleito, no todo ou em parte, acha-se 

abrangido por aquela declaração. Neste caso, em algum momento o ponto deverá ser 

decidido mediante provimento interpretativo do conteúdo acerca daquela precedente 

decisão interlocutória de mérito. Se se concluir que o novo pleito, no todo ou em parte, 

abrange aquele que havia sido reconhecido como prescrito, o novo processo não poderá 

ser, nessa medida, enfrentado pelo mérito, em razão de incidir litispendência ou, se 

                                                                                                                                              
Art. 363. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela 
deles: 
I - mostrar-se incontroverso; 
II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 362. 
… 

402A doutrina tem criticado a expressão execução provisória usada pela lei (art. 475-O, CPC/73 e art. 534, 
Projeto de CPC), porque o que é provisório é o título executivo, sujeito a reforma, não a execução, que se 
processa como a definitiva, com a diferença de que a lei para a primeira prevê medidas que garantam a 
reversibilidade à situação anterior, caso a condenação venha a diminuir ou venha a ser revogada (cf. 
ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2007, n. 65, p. 305-306). Apesar da crítica, tem-se reconhecido que não se tem encontrado melhor 
expressão (cf. CARMONA, Carlos Alberto. Código de Processo Civil interpretado. Coord. de Antonio 
Carlos Marcato. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008, anotações ao art. 475-I, p. 1593). 
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definitiva a decisão anterior, coisa julgada; caso em que deverá ser extinto (art. 267, IV, c/c 

art. 302, § 3o, CPC). Em caso contrário, o novo pedido poderá ser processado e avaliado 

nesse novo processo.  

Se aquela decisão que reconhecera a prescrição ou a decadência não havia sido 

objeto de recurso, será objeto de interpretação apenas nesse novo pleito. O juiz do novo 

processo, interpretando aquele provimento, avaliará se o novo pleito está ou não, no todo 

ou em parte, abrangido pela prescrição ou pela decadência antes reconhecida, o que, 

naturalmente, poderá ser objeto de recurso. Pode, porém, ocorrer de aquela decisão do 

anterior processo ter sido recorrida e, antes de a solução final lá, vir a ser intentada a nova 

ação, relacionada com aquela solução. Pode então ocorrer de (1) o Tribunal reformar 

aquela decisão, (2) pode vir a confirmá-la ou (3) pode reformá-la em parte. Seja qual for o 

resultado de tal recurso, este pode, ou não, atingir a solução a ser dada no novo pleito, 

dependendo do conteúdo do novo pedido feito, que pode, ou não, reproduzir o 

anteriormente decidido. De todo o modo, no novo pleito será preciso interpretar aquela 

decisão, para avaliar se o novo pedido está, ou não, no todo ou em parte, abrangido pela 

prescrição ou pela decadência que a decisão anterior (do primeiro processo) havia reconhecido. 

É certo que a decisão do recurso proferida naquele processo não interfere 

diretamente na solução dada no novo processo, no mesmo ou em outro juízo. Mas, ela 

pode exercer alguma influência sobre esse novo pleito, de forma a orientar a solução deste, 

a fim de não ocorrerem decisões conflitantes entre ambos. Com efeito, o juiz do processo 

subsequente, preocupado com a segurança jurídica e com a credibilidade da Justiça, ainda 

que não concordando com aquele resultado, poderá ser tentado a proferir sentença que não 

conflite com a outra dada anteriormente. Mas isto pode não ocorrer e, a final, não é 

eliminada a possibilidade de subsistirem decisões conflitantes (p.ex., uma primeira que 

afirma que o título está prescrito e a posterior negando essa prescrição).  

Como se observa, essa atividade interpretativa pode exigir o exame de decisão 

proferida em outro processo, a fim de se verificar se a solução dele impede o curso do novo 

pleito ou se modifica o objeto deste último.  

150. Pode ocorrer de, quando a decisão interlocutória vier a ser exequível, pendente 

recurso contra ela oferecido, surgir divergência interpretativa sobre seu conteúdo ou 

alcance. Neste caso, duas situações distintas podem apresentar-se: (1) o executado não 

concorda com a extensão que o credor empresta à decisão em execução, mas essa 

discordância já havia sido deduzida no recurso interposto contra ela, em processamento; 
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(2) ou o devedor não havia atinado para a possibilidade interpretativa agora apresentada 

pelo credor, por isto que tal decisão exequenda não fora objeto de recurso, ou eventual 

recurso não terá tratado desse ponto. Como se verifica, ocorrem aí entendimentos 

diferentes quanto ao conteúdo da decisão interlocutória de mérito que se acha em 

execução, a exigir atividade interpretativa, agora do juiz que preside essa fase executiva.  

No caso de contra tal decisão interlocutória em execução ter sido interposto recurso 

em que se afirme o descabimento da antecipação, pode ocorrer de não se manifestar 

divergência acerca do conteúdo preceptivo dela. Tal recurso em princípio não tem efeito 

suspensivo403, mas se houver recebido esse efeito (art. 527, III, CPC/73), a execução 

deverá ficar paralisada ou terá prosseguimento nos termos definidos pelo relator, sendo 

certo que a interpretação quanto ao alcance da decisão exequenda poderá ocorrer com o 

julgamento do recurso. Esta decisão, à sua vez, poderá eventualmente ser objeto de novo 

recurso, que poderá ter ou não efeito suspensivo. A solução final é que ditará o alcance da 

referida decisão interlocutória. 

Se não tiver havido suspensão para a decisão antecipatória de tutela, ou se a 

suspensão tiver sido parcial, e depois a solução final for no sentido de que a obrigação já 

agora cumprida não subsiste ou é menor, deve haver restituição do indevido. Essa restitutio 

in integrum deve ocorrer nos mesmos autos, até porque o cumprimento compulsório da 

tutela antecipada deverá ter observado as regras da execução provisória (art. 273, § 3o, 

CPC/73), entre as quais está a que determina que, em caso de revogação da condenação, as 

partes voltem ao estado anterior, apurados eventuais prejuízos no mesmo pleito (art. 475-

O, inc. II, CPC/73).  

151. Pode ocorrer de a parte oferecer agravo contra a decisão antecipatória de tutela 

e, não tendo havido efeito suspensivo, o credor iniciar a respectiva execução, diante de 

cujo pedido a outra parte (que já havia agravado) oferecer algum tipo de impugnação, 

argumentando que o pedido do credor é superior ou diferente do que havia sido concedido 

por antecipação. O juiz da causa (que preside o cumprimento dessa decisão de mérito) é, 

assim, instado a interpretar a decisão concessiva de tutela, o que fará em nova decisão, que 
                                                
403No sistema do CPC/73, se a antecipação tiver ocorrido no curso do processo, ou, mais especificamente, 

antes da solução que o juiz dará à demanda – o que ocorrerá com a sentença –, o recurso adequado será o 
agravo por instrumento (art. 522, caput, CPC), que, comumente, não tem efeito suspensivo, mas pode 
receber tal efeito pelo Relator do recurso (art. 527, III, CPC). 
Se a antecipação ocorrer na sentença – o que se tem admitido, mesmo que essa antecipação não tenha sido 
antes enfrentada ou até quando antes tenha sido negada – o recurso será apelação (art. 513, CPC), que, 
quanto ao ponto, também de regra não terá efeito suspensivo (art. 520, VII, CPC), embora o Relator desse 
recurso possa lhe atribuir tal efeito (art. 558, par. único, CPC). 



153 
 

pode ser proferida antes do julgamento daquele anterior agravo. Neste caso, depois de 

prolatada essa decisão interpretativa, o Tribunal, ao julgar o agravo, poderá decidir de 

modo a contrariar, ou não, tal solução. Se o Tribunal, em tal julgamento, não definir o 

conteúdo daquela decisão antecipatória de tutela, o problema não se põe. Mas, se fez isto, 

alguns problemas podem surgir: ciente da decisão do Tribunal, terá o vencido interesse em 

recorrer da decisão do juiz? Se contra ela tiver havido recurso, estará ele prejudicado? O 

conteúdo da decisão do juiz, coincidente ou não com a interpretação fixada pelo Tribunal, 

interfere nesse interesse recursal?  

A resposta a essas questões dependerá do objeto daquele recurso contra a 

antecipação de tutela: se ele apenas impugnava o deferimento da medida, a compreensão 

que o Tribunal vier a revelar sobre o conteúdo da decisão recorrida, que não terá sido 

objeto de debate pelas interessados, não impede que o tema venha a ser rediscutido. Assim, 

a decisão proferida pelo juiz na impugnação, com interpretação coincidente ou diversa da 

feita pelo Tribunal, não impede de o prejudicado dela recorrer, como não torna prejudicado 

o recurso por ele eventualmente já interposto. Diante do novo recurso, o tema antes não 

debatido em contraditório poderá ser reexaminado com novos elementos e a novas luzes. 

Já se o objeto do recurso envolvia especificamente o exame do conteúdo da decisão que 

havia antecipado a tutela – seja porque o recorrente havia argumentado contra o 

deferimento da antecipação nos termos em que deferida, seja porque ele impugnava a 

antecipação com a extensão deferida, seja ainda porque impugnava a prestação imposta – a 

solução dada pelo Tribunal poderá vir a definir o conteúdo da decisão recorrida. Assim, 

por força do efeito expansivo dos recursos404, torna-se insubsistente a decisão do juiz que a 

tenha contrariado. A interpretação acerca do conteúdo do título em execução é aquela do 

Tribunal (porque objeto do recurso precedente), de modo que, se a decisão dada pelo juiz 

seguir a mesma linha, subsiste; e o recurso contra ela apresentado torna-se prejudicado 

(porque visa a decidir o que já estará decidido). Eventual recurso poderá voltar-se, não 

contra a decisão do juiz, mas contra a do Tribunal. Já, se a interpretação que o juiz tiver 

dado ao título contrariar a do Tribunal, esta última se expande para desconstituir aquela 

solução de primeiro grau; e o recurso contra ela também ficará prejudicado, porque aquela 

decisão superior atinge e desconstitui a de primeiro grau proferida depois da interposição 

                                                
404Segundo N. Nery Junior, que classifica o efeito expansivo em subjetivo e objetivo, podendo este ser 

interno ou externo, pode este efeito externo ocorrer com o julgamento do agravo, que de regra não tem 
efeito suspensivo. Diz ele: “... Provido o agravo pelo tribunal ad quem, todos os atos processuais praticados 
depois de sua interposição, que com a nova decisão sejam incompatíveis, são, ipso facto, considerados sem 
efeito, devendo ser renovados” (Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos, cit., n. 3.5.3, p. 411). 
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do recurso. Novo recurso poderá então ser oferecido contra a decisão do Tribunal, não 

contra a decisão do juiz.  

Se, quando sobrevier a decisão do Tribunal, a antecipação de tutela já tiver sido 

cumprida de maneira diversa daquela fixada pelo acórdão, por força do mesmo 

mencionado efeito expansivo, todos os atos praticados para se dar efetividade ao 

provimento antecipatório de tutela e que contrariarem a decisão superior devem ser 

desconstituídos. O problema será então de tornar às partes ao statu quo ante, nos limites do 

que tiver decidido o Tribunal. 

 

IV.2.2. Decisão interlocutória estabilizada 

152. Se não tiver havido recurso contra decisão interlocutória de mérito que se ache 

em fase de cumprimento, ou se o recurso interposto não envolver a matéria interpretativa 

agora objeto de divergência interpretativa, o tema deverá ser enfrentado pelo juiz que 

preside tal fase de realização do direito. Se o credor pedir algo supostamente fora do que a 

decisão permitia ou além do que ela prescrevia, o juiz pode decidir o ponto por iniciativa 

própria ou à vista de pedido do devedor (cf. parágrafo seguinte e n. 160 infra). Em 

qualquer caso, esse juiz deverá interpretar os termos da decisão (própria ou de outrem) que 

se achar em execução.  

153. Se não tiver havido recurso a respeito da decisão antecipatória de tutela, 

porque o devedor havia aceitado a antecipação, não pode mais impugnar tal provimento, 

salvo se não recorrera porque havia entendido que a antecipação tinha outro conteúdo ou 

menor extensão que aquilo agora pretendido pelo credor na fase executiva. Nestes casos, 

embora precluso o direito de o devedor criticar a antecipação concedida, poderá, no 

entanto, impugnar o pedido executivo que, na óptica desse devedor, viola o que havia sido 

deferido à outra parte. Tal impugnação é apresentada diante da interpretação acerca do 

conteúdo da decisão que o devedor faz, diferente da realizada pelo credor. Ambos 

interpretam o mesmo título de formas diferentes, não se podendo subtrair ao suposto 

devedor o direito de apresentar tal impugnação, ainda que ele, porque tal extensão 

pretendida pelo credor não fora por aquele antes percebida, não tenha recorrido daquele 

ponto do título. Será então o momento, agora que se pretende o cumprimento da decisão 

antecipatória de tutela, de mostrar que o título não tem a extensão pretendida pelo credor 

ou que ele incorpora obrigação diversa da pretendida.  
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Assim como a sentença transitada em julgado não pode mais ser alterada, mas pode 

ser interpretada (n. 167 infra), assim também a decisão interlocutória não recorrida não 

pode ser impugnada, mas também pode ser interpretada. Não se discute mais se a tutela 

podia ou não ser antecipada (terá havido preclusão a respeito), mas será possível avaliar o 

alcance que tem tal decisão, o que se faz mediante atividade interpretativa. 

O credor, diante do pedido que formula na fase de cumprimento, revela o 

entendimento que terá tido do que fora decidido. O instrumento para a outra parte 

contrariar tal entendimento é a impugnação prevista no art. 475-L, inciso V, CPC/73405, 

                                                
405No Projeto de novo CPC o ponto não sofre alteração quanto à estrutura, como se pode constatar pelo 

exame do art. 539, do seguinte teor: 
Art. 539. Transcorrido o prazo previsto no art. 537 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze 
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. 
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: 
… 
III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;  
IV – penhora incorreta ou avaliação errônea; 
V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 
VI – … 
VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. 
… 
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante 
da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 
discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a 
impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento; se houver outro 
fundamento, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 
§ 5o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. 
O juiz poderá, entretanto, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução 
ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo, se relevantes seus fundamentos e o 
prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 
ou incerta reparação. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, 
de reforço ou redução da penhora e de avaliação dos bens. 
§ 6o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da 
execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. 
§ 7o A concessão de efeito suspensivo à impugnação por um dos executados não suspenderá a execução contra 
os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. 
§ 8o Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da 
execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. 
§ 9o As questões relativas a fato superveniente ao fim do prazo para apresentação da impugnação, assim como 
aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem 
ser arguidas pelo executado por simples petição. Em qualquer dos casos, o executado tem o prazo de quinze dias 
para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 
§ 10. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas 
pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal, em controle de 
constitucionalidade concentrado ou difuso. 
§ 11. No caso do § 10, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no 
tempo, em atenção à segurança jurídica. 
§ 12. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 10 deve ter sido proferida antes do trânsito em 
julgado da decisão exequenda; se proferida após o trânsito em julgado, caberá ação rescisória, cujo prazo 
será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
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que se aplica a qualquer tipo de obrigação (não só pecuniária). Não se desconhece a 

posição francamente majoritária da doutrina, como da jurisprudência, no sentido de que tal 

impugnação ao cumprimento de sentença só tem sentido quando se executa obrigação por 

quantia certa. Argumenta-se que a lei prevê o cumprimento sine intervallo das obrigações 

de fazer, nãofazer e de dar (art. 475-I, CPC/73), ao passo que a obrigação pecuniária se 

cumpre na forma do art. 475-J, caput, CPC/73, mediante penhora, após o que o executado 

pode se defender em 15 dias (art. 475-J, § 1o, CPC/73). Cândido Rangel Dinamarco afirma 

ser essa impugnação incompatível com a eficácia das sentenças mandamentais, “por 

definição impetuosas e impacientes”406, admitindo-a, porém, excepcionalissimamente407.  

Apesar de falta de uniformidade doutrinária quanto à natureza do cumprimento de 

sentença, introduzido pela lei que concebeu genericamente o assim chamado processo 

sincrético408, ninguém põe em dúvida que as atividades previstas distintamente nos arts. 

475-I e 475-J, CPC/73, são atividades executivas, diferentes da atividade de acertamento, 

sendo que, na atual sistemática, ambas são realizadas na mesma relação processual. Se a 

Constituição Federal garante o direito de defesa amplamente, contra essa atividade 

executiva (já agora não contra a de acertamento, que terá ficado superado) necessariamente 

deve caber defesa por parte do executado. A circunstância de se mostrar possível a 

incidência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em execução é 

suficiente para a admissibilidade dessa impugnação, apesar de que, segundo Dinamarco, 

ser “potencialmente improvável”409 de isso ocorrer na execução específica, pelo fato de, 

por ela realizar-se sem intervalo, haver “fortíssima presunção de inadimplemento”410 por 

                                                
406DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. atual. São Paulo: Malheiros 

Ed., 2009. v. 4, n. 1.627, p. 528. 
C.A.Carmona, elogiando as reformas havidas no CPC/73 que alteraram a atividade executiva judicial, 
afirma que, em 1994, ao reformar os preceitos sobre execução de obrigação de fazer e de nãofazer, “O 
legislador de então não afirmou, à época, que desapareceria do ordenamento jurídico a ação de execução de 
sentença condenatória de obrigação de fazer e não fazer calcada em sentença. Foi sutil, introduzindo técnica 
que naturalmente daria cabo daquela espécie de execução” (CARMONA, Carlos Alberto. Cumprimento da 
sentença conforme a Lei 11.232/2005. In: DUARTE, Bento Herculano; DUARTE, Ronnie Preuss 
(Coiords.). Processo civil: aspectos relevantes (estudos em homangem ao prof. Humberto Theodoro 
Júnior). São Paulo: Método, 2007. v. 2, p. 156). 

407DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, n. 1.627, p. 529-530. 
Escreve ele: “Da incompatibilidade sistemática entre a execução específica imediata e a impugnação do 
executado não se infere porém a suposta inadmissibilidade total desta nem muito menos a total e absoluta 
negativa de qualquer oportunidade de defesa ao executado; esta postura radical viria de encontro às 
garantias do devido processo legal e do contraditório, não sendo pois assimilada pela ordem constitucional 
(Const., art. 5o, incs. LIV e LV – supra nn. 84 e 94 ss)” (Id. Ibid., p. 529). 

408Segundo Carlos Alberto Carmona, a terminologia (processo sincrético) foi adotada no Brasil por Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, então Ministro do STJ (Código de Processo Civil interpretado, cit., anotações ao art. 
475-I, p. 1593). 

409DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, n. 1.627, p. 529. 
410DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 530. 
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parte do executado, desaconselhando, segundo ele, excepcionar o sistema. O próprio 

Dinamarco, todavia, tratando da natureza jurídica da impugnação, anota que ela não difere 

dos embargos de devedor e que as distinções feitas pelo legislador não têm sentido, e não 

impedem que o intérprete reconheça em ambos um “fator de coesão” e neles veja uma 

“categoria unitária”411. Assim também as distinções que o legislador faz entre a execução 

pecuniária e demais execuções, específicas, quando fundadas em título judicial, não 

impedem que se lhes dê tratamento unitário, resguardadas as especificidades de cada uma 

(não tem sentido, p.ex., falar em penhora nas execuções de fazer, nãofazer ou de dar), mas, 

diante da atividade executiva em qualquer delas, deve haver a possibilidade de o 

prejudicado opor defesa que, no sistema vigente, faz-se por meio de impugnação ao 

cumprimento de sentença412. Se o executado opuser defesa infundada, deverá ser rejeitada, 

o que pode ocorrer até liminarmente, na forma do art. 739, CPC/73, aplicável à 

impugnação por força do art. 475-R, CPC/73. Mas o que não se pode é subtrair-lhe a priori 

o direito de defesa nessa fase de cumprimento. 

154. Seja como for, havendo impugnação do executado ou outro meio equivalente, 

como simples petição, para acusar que o título executivo não tem a expressão (ou toda ela) 

pretendida pelo exequente, cabe ao juiz da execução proferir decisão interpretativa daquele 

título executivo que é objeto de execução, provimento este que, no sistema atual, é 

agravável (art. 475-M, § 3o, e art. 522, CPC/73).  

Ainda que o obrigado não se tenha apercebido de que a decisão em execução 

poderia ter a extensão preconizada pelo credor, poderá, quando dele se exigir prestação 

com o conteúdo então especificado, opor-se à pretensão do exequente, se, instado ao 

cumprimento, interpretar o título de modo diferente ao da outra parte. E isto o devedor 

pode fazer como decorrência do princípio da ampla defesa, constitucionalmente garantido 

(art. 5o, LV, CF), que não encontra óbice na regra que proíbe nova decisão sobre o que já 
                                                
411DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, n. 1.746, p. 746. 
412No Projeto de novo CPC as discussões ficarão superadas, porque, diante da reportagem que ele faz a seu 

art. 539 (que regula a impugnação ao cumprimento de sentença), estabelece ele que, no cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se, no que couber, o regime da impugnação. Eis o preceito 
projetado:  
Art. 550. No cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, 
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela 
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 
… 
§ 5o No cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, 
aplica-se o art. 539, no que couber. 
§ 6o … 
Quanto às obrigações de dar, o projeto, no § 3o do art. 552, dispõe que tem aplicação a elas o procedimento 
das obrigações de fazer e nãofazer.  
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tiver sido decidido (art. 471, CPC/73), exatamente porque, aos olhos dele, o ponto não terá sido 

decidido e, por outro lado, entende ele que o título não comporta a extensão a ele atribuída. 

Mas, claro, para ser acolhida a impugnação em que o executado afirma que o título 

tem conteúdo menor ou diferente daquele que o credor entende devido, é preciso que a 

alegação defensiva se mostre plausível numa interpretação razoável. Se a decisão em 

execução não puder, à evidência, ter o conteúdo denunciado pelo executado, ou seja, se sua 

interpretação se mostrar sem propósito, assim como se se comprovar que o devedor 

apresenta tal defesa de mafé, com a finalidade de embaraçar o processo, para retardar o 

cumprimento esperado, será caso de, rejeitando a interpretação proposta, aplicar-se-lhe 

penalidade por litigância de mafé (art. 17, III, IV e VI, CPC/73). 

A decisão do juízo competente para processar essa impugnação limita-se (deve 

limitar-se), no caso, a proclamar o conteúdo do título executivo. Trata-se, pois, de (nova) 

decisão, agora interpretativa acerca daquele provimento que se pretende ver cumprido com 

o concurso judicial. Tal decisão interpretativa do título não será ofensiva da coisa 

julgada413, na medida em que se limitar a declarar o sentido preceptivo do título, sem nada 

lhe acrescentar e sem dele nada retirar. Enquanto a interpretação se restringir a definir o 

alcance exato do título, não lhe altera o conteúdo. 

Referida decisão interpretativa do título executivo, a ser feita em contraditório, tem 

conteúdo de sentença, porque define uma lide incidentalmente instaurada, e terá a 

virtualidade de fazer coisa julgada, exceto se posterior sentença, ao final do processo, vier 

a modificar o conteúdo desse título (provisório) que se encontrar em execução (n. 198). 

Afora isto, a solução dada por aquela decisão interpretativa, tenha o provimento judicial 

sido provocado por impugnação ao cumprimento de sentença ou por mera petição que 

denuncia a suposta desconformidade da execução com o conteúdo do título executivo, uma 

vez que não seja mais recorrível, como regra não mais poderá ser modificada, já que terá 

sido produzida para eliminação de uma lide incidentalmente instaurada. Isto significa dizer 

que a interpretação então fixada, uma vez que terá solucionado uma lide, não poderá ser 

alterada no curso da execução ou por outra ação qualquer.  

155. Apenas se acerca do título executivo não tiver havido decisão interpretativa 

em contraditório é que o tema poderá vir a ser enfrentado, seja no curso da execução 

                                                
413Conforme será visto adiante (n. 300 e ss.), o STJ tem afirmado reiteradamente que é possível, na fase de 

cumprimento da sentença, interpretar o sentido desta, e que, quando a decisão interpretativa não desborde 
dos limites da sentença interpretada, não haverá ofensa à coisa julgada.  
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(porque a desconformidade da execução com o título executivo é matéria que diz respeito à 

validade do título e pode ser levantada de ofício, como pode ser arguida a qualquer tempo - 

cf. n. 160), seja em processo autônomo, instaurado a pedido do executado. Da mesma 

forma que se admite que, mesmo depois de realizada e extinta uma execução judicial, não 

estará o executado, que não a houver embargado, inibido de discutir o título414 e de, 

eventualmente, pedir a repetição do indébito, assim também é possível ao executado que 

não tenha impugnado o cumprimento de sentença415 discutir o alcance desse mesmo título. 

Tal alegação o executado pode formular, mesmo depois de passado o prazo para tal 

impugnação, pois essa matéria não preclui para ele, que pode reclamar a repetição do 

indébito (naturalmente, enquanto não prescrita esta ação), se, superado o momento para 

impugnar, constatar depois que o título não consubstanciava a obrigação dele exigida, ou 

na extensão então reclamada.  

Se, de algum modo, no curso da execução, ou cumprimento da sentença, tiver 

havido debate entre as partes e houver sido proferida decisão quanto ao modo de se 

interpretar o título executivo, quanto ao tema opera-se a coisa julgada, a impedir sobre ele 

nova discussão (art. 473, CPC/73). Ainda que algum aspecto desse título não tenha sido 

objeto de debate e decisão, o só fato de ter havido impugnação (em sentido amplo) quanto 

ao sentido que ele deveria ter será bastante para impedir nova discussão, a teor do que 

prescreve o art. 474 do Cógido de Processo Civil vigente (CPC/73).  

156. Sendo possível ao executado, que não haja impugnado o cumprimento da 

decisão/sentença, intentar ação autônoma para interpretar o título executivo que entenda 

não ter o alcance a ele atribuído, não parece, entretanto, razoável admitir que o credor faça 

o mesmo; ou seja, tendo ele formulado pedido em determinada extensão, depois de 

cumprida a obrigação, não poderá ele vir a pleitear algo a mais, sob o fundamento de que 

só então se dá conta de que o título previa direito mais amplo. Ainda que, no curso da 
                                                
414Dinamarco, a propósito, observa que “Não opostos os embargos ou a impugnação e, portanto, não havendo 

uma sentença a respeito de tais fundamentos, não há uma coisa julgada a impedir que uma demanda 
apoiada nestes seja proposta em via autônoma; essa é uma natural decorrência do fato de que na execução 
inexiste julgamento sobre a pretensão do exequente, o qual nesse caso será feito fora da execução e da 
oposição a ela, sem qualquer vício de repetição” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 
processual civil, cit., v. 4, n. 1.798, p. 857). 

415Araken de Assis, tratando da eficácia da coisa julgada nos embargos à execução, afirma que “… a 
estabilidade da respectiva sentença se cinge ao objeto litigioso dos embargos” (Manual da execução, cit., n. 
526, p. 1170). E, em seguida, tratando dos embargos contra título judicial (agora impugnação ao 
cumprimento de sentença), ressalva que outro será o regime (Id. Ibid., p. 1171). No entanto, se a 
impugnação envolver o alcance que o exequente dá à sentença em execução, quando se afirma excesso de 
execução ou execução em desconformidade com o título, não há óbice para o debate, pois não se pretende 
rediscutir a condenação (quanto a isto terá ocorrido o trânsito em julgado), mas o sentido, o alcance, que o 
credor dá a esse título executivo.  
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execução, não tenha havido decisão interpretativa sobre o conteúdo do título executivo, ao 

formular o credor o pedido executivo em menor extensão do que o título eventualmente 

poderia admitir, salvo se tiver feito expressa ressalva de modo justificado para assim 

proceder, parece correto se entender que ele renunciara ao excesso.  

O tratamento diferenciado no caso (o devedor que não tiver impugnado o 

cumprimento pode depois pedir a repetição do indébito comprovando que houve má 

interpretação do título executado; ao passo que o credor não pode, em complementação, 

pedir mais do que havia pedido) justifica-se porque a situação de cada um deles não parece 

ser igual: o credor pede providências satisfativas de seu crédito, ao passo que o executado 

nada pede: sujeita-se à atividade executiva. E quem, por vontade própria, procura o juízo e, 

em razão desse direito potestativo, acaba por sujeitar o outro ao poder estatal tem o dever 

de com o processo não provocar mais danos do que aqueles que naturalmente decorrem 

dele (Calamandrei falava em dano marginal, decorrente da demora natural do processo). 

Assim, se o credor pedir medidas executivas contra a outra parte, salvo razão especial 

expressamente justificada, como a diversa natureza das obrigações definidas no título 

(p.ex., obrigação de pagar quantia e de entregar coisa, que se realizam por formas 

diferenciadas e podem ser reclamadas em momentos distintos), não há de pedir isto de 

modo fatiado, de forma a alongar o tempo de sujeição do demandado, já por si oneroso. 

Acresce que, nos termos do art. 620 do vigente Código de Processo Civil (CPC/73) 

(aplicável ao cumprimento de sentença ou de decisão antecipatória de tutela por força do 

art. 475-R, CPC/73), o credor deve proceder pela forma menos onerosa à outra parte. Se, 

sem ressalva, pedir menos do que poderia pedir, para só fazê-lo depois de a obrigação 

originariamente reclamada ter sido cumprida, provoca danos acrescidos ao devedor. Se não 

tiver ressalvado que deixara de reclamar uma dada prestação por uma razão justificável, 

pleitear depois o que poderia ter logo pedido importa em venire contra factum proprium.  

Com efeito, quem assim procede age como se seu direito se limitasse ao pedido 

executivo formulado, e cria no executado a expectativa de que nada mais é devido. Assim, 

diante dessa expectativa criada, não pode depois, surpreendentemente, pleitear novos 

acréscimos. Tal atitude do credor, sem dúvida, seria contrária à boafé que se espera do 

demandante, que deve agir com lealdade (art. 14, II, CPC/73). E, se, por assim ter agido, o 

credor tiver criado na parte contrária a expectativa de que nada mais é devido, nada mais 

poderá depois reclamar em complemento. Por isto parece descabido o credor, que teve 

oportunidade de interpretar o título ao exigir o cumprimento da respectiva obrigação, vir 
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depois, alegando que sua interpretação fora superficial, pedir complementação prestacional 

a que, certamente, terá renunciado.  

157. A decisão sobre o conteúdo do título executivo, que pode ser dada 

liminarmente, com o ingresso da impugnação, ou depois de ouvido o credor416 (art. 475-

M/CPC/73)417, seja lá qual for o momento de sua prolação e seu conteúdo, quando examina 

o significado do título, tem natureza interpretativa da precedente decisão (no caso, do título 

executivo). Interpreta-a para esclarecer o que efetivamente contém esse título sentencial. 

Quando rejeitar a impugnação sob o fundamento de que a interpretação apresentada pelo 

devedor era infundada, que, evidente ou não, o conteúdo do título não é o por ele 

proclamado, o juiz estará interpretando a decisão exequenda; da mesma forma que a 

interpreta quando acolher o pedido dele, no todo ou em parte, e indicar o conteúdo da 

decisão em execução.  

Tal decisão que fixa o conteúdo do título executivo, ao decidir a lide que a 

propósito do sentido dele se instaurara, é decisão de mérito que, ultrapassados os prazos 

para recurso, transita em julgado. E, uma vez transitada em julgado, salvo se o título 

interpretado puder ser reavaliado (vide item 159, adiante) ou aqui couber ação rescisória, 

não poderá mais ser revista (art. 468, CPC/73). 

158. Ao definir o significado, o alcance, o sentido de outra decisão ou sentença, o 

novo provimento não estará revendo a coisa julgada – o que, aliás, não poderia fazer (art. 

471, CPC/73) – mas precisando-lhe o conteúdo. Essa atividade interpretativa, que, repita-

                                                
416Quando for para acolher o pedido do impugnante, por força do princípio do contraditório, o credor deve ser 

necessariamente ouvido.  
417A despeito de opiniões contrárias, parece que Dinamarco tem inteira razão quando afirma que a 

impugnação tem a mesma natureza jurídica dos embargos de devedor (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, ns. 1.746 e 1.746-A, p. 742-748). Nas palavras de 
Humberto Theodoro Jr., embora se referindo aos embargos de devedor, trata-se de uma “ação de cognição 
de caráter constitutivo, conexa à execução” (THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual 
civil. 47. ed. Rio de Janeiro; Forense, 2012. v. 2, n. 897, p. 412), ou simplesmente, ela é uma ação defensiva 
incidental. De fato, apesar da preocupação simplificadora das reformas que resultaram nessa figura, a 
atividade executiva, que se inicia a pedido do credor (art. 475-J, caput, CPC/73), sujeita o executado a 
medidas constritivas até então não realizadas, que hão de poder ser por ele impugnadas. Como essa 
“impugnação” supõe a exteriorização de uma pretensão que revela uma lide nova, o que ela faz é instaurar 
nova demanda incidental. O fato de essa demanda se desenvolver no curso de um processo em curso 
(incidentalmente), de não haver autuação, de não haver distribuição, não são indícios de que se trata de 
mera defesa. A reconvenção também se processa assim, e ninguém põe em dúvida de que se trata de nova 
demanda. Puoli, que ainda se reporta à ação declaratória inicidental, tem este mesmo entendimento 
(PUOLI, José Carlos Baptista. A defesa do devedor, sua tutela de urgência e seu eventual efeito 
antecipatório. In: CARVALHO, Milton Paulo de (Coord.). Direito processual civil. São Paulo: Quartier 
Latin do Brasil, 2007, n. II, p. 456). Marinoni & Arenhart, porém, socorrendo-se da exposição de motivos 
do anteprojeto que resultou na Lei n 11.232/2005 (que previu a execução pecuniária sincrética), afirmam 
que a impugnação é mero incidente do processo, tendo natureza de simples defesa (Processo de execução, 
cit., n. 4.2.1., p. 299). 
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se, não pode incluir na sentença interpretanda o que nela não estiver, nem dela excluir o 

que nela estiver contido, deve limitar-se a examinar o verdadeiro conteúdo do 

pronunciamento examinado. A extração desse verdadeiro conteúdo será obtida com 

facilidade quando a decisão que se interpreta não contiver frases truncadas, não empregar 

palavras de sentido equivocado, quando apresentar raciocínio escorreito e não contiver 

contradição interna. Quando em algum ponto do raciocínio nela desenvolvido ocorrer 

algum estranhamento, surge a necessidade de se descobrir o verdadeiro sentido, que pode 

se resolver de maneira simples ou demandar raciocínios mais elaborados. Quando, p.ex., se 

constatar a troca de termos e o conjunto todo revelar isto sem muito esforço, a descoberta 

do significado do termo substituído mostrar-se-á evidente e simples. Quando se deparar, 

porém, com o uso de uma palavra sem sentido e para se descobrir seu significado se exigir 

do intérprete recurso a diversos raciocínios, a interpretação, que demandará o emprego de 

testes para provar novas possibilidades, revelar-se-á então como processo mais complexo. 

Ao tema volver-se-á adiante (n. 179).  

O limite entre interpretar, como processo de revelação do conteúdo, do alcance, do 

significado (evidente ou oculto) de uma decisão ou sentença e, usando as palavras de 

Kemmerich, criar, como atividade de inclusão de comandos novos na sentença interpretanda, 

às vezes é muito tênue418. É certo, entretanto, que o que pode fazer o intérprete é aclarar o 

sentido do que tiver sido decidido, sem lhe modificar o conteúdo (n. 175). 

159. Apesar de estabilizada a decisão interlocutória e malgrado a poder ela ter sido 

interpretada para cumprimento e vir a ser cumprida, pode ela ser revista. No caso de 

provimento antecipatório de tutela, no sistema atual, o juiz deve rever a medida concedida 

(art. 273, §§ 4o e 5o, CPC/73).  

No caso de a sentença final vir a revogar a medida antes concedida, claro que a 

decisão interpretativa eventualmente produzida na fase de realização dessa medida perderá 

sua razão de ser, já que, revogado o provimento, nada dele subsiste. A interpretação dada a 

ele, que valia enquanto ele era eficaz, já não terá mais sentido. A situação é semelhante 

àquela em que o efeito expansivo do recurso recebido sem efeito suspensivo faz cair por 

terra tudo o que se havia realizado após a interposição dele (cf. n. 151); devendo as partes 

                                                
418C.J.Kemmerich, reconhcendo que a atividade interpretativa inclui uma parcela de criação, deixa claro seu 

pensamento, no sentido de que a interpretação da sentença não pode ir ao ponto de incluir “comandos” nela 
não existentes (Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 64), explicando adiante que o texto 
absolutamente incompreensível não pode ser interpretado e, quando for, o que se faz não é interpretação 
mas criação de algo que no texto não existe (Id. Ibid., p. 78). 
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retornar ao statu quo ante. Ao tema ainda volver-se-á adiante (n. 198). Se a decisão final 

reduzir a extensão da antecipação, o que o credor tiver recebido a mais deverá ser 

restituído, reparados eventuais perdas e danos (art. 475-O, inciso II, CPC).  

Ao modificar o conteúdo do provimento antecipatório, a sentença final, quando vier 

a ser levada a cumprimento, poderá gerar debates interpretativos, caso em que tudo o que não 

tiver sido objeto da decisão interpretativa anterior ou que tiver ficado superado com a sentença 

poderá ser objeto de novo debate. A sentença é que, então, deverá prevalecer, devendo o sentido 

dela, se surgir controvérsia sobre seu alcance, ser fixado por ocasião de seu cumprimento. 

 

IV.2.3. Iniciativa interpretativa pelo juiz e conclusão 

160. O juiz que receber o pedido de cumprimento de decisão, ou sentença, não 

estará restrito a provocação do executado para examinar tal pretensão executiva. Com 

efeito, é requisito de qualquer execução, inclusive da execução provisória (art. 475-O, 

CPC/73), a existência de título executivo que incorpore obrigação certa, líquida e exigível 

(art. 580, CPC/73). Como assinala toda a doutrina que trata do tema, quando o credor não 

dispuser de título com tais características, falta-lhe interesse para agir in executivis. Como 

esse interesse é condição da ação (e requisito de qualquer atividade executiva), que pode 

ser enfrentada de ofício, a falta dela autoriza o juiz do processo a indeferir o pedido de 

cumprimento que não se amolde a título daquela espécie. Tal decisão interpretativa do 

título apresentado a cumprimento é recorrível, quando a solução poderá ser revista.  

Já se a interpretação que o juiz fizer da decisão a ser cumprida for no sentido de que 

o credor pede mais do que supostamente devido (excesso de execução), não pode o 

magistrado indeferir o pedido executivo nem reduzir o valor reclamado. O que pode o juiz 

fazer é determinar o início da execução pelo valor reclamado, embora a penhora deva ser feita 

pelo montante menor que ele julga devido (art. 475-B, § 4o, CPC/73). Havendo impugnação 

por parte do executado quanto à pretensão executiva, a lide será solucionada, mediante decisão 

interpretativa do título. Se não houver impugnação, subsistirá a pretensão do credor.  

Se é certo que pode o juiz, por iniciativa própria, interpretando o título em execução 

(provisória ou definitiva), determinar a emenda do pedido de cumprimento, essa iniciativa 

oficial não inibe o devedor de, mais adiante, voltar ao ponto e alegar que a alteração 

determinada (e realizada) é ofensiva do título executivo. Assim, tal iniciativa judicial pode 

ser contraproducente, porque não evita novos debates acerca do conteúdo do título. E, por 
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outro lado, a ordem de emenda do pedido de cumprimento pode trazer dificuldade para o 

credor obter a satisfação de seu direito na forma que entende contida no título 

(interpretação que pode prevalecer), pois, ou emenda sua petição e renuncia à interpretação 

que faz da decisão em execução, ou não a emenda e deve recorrer da decisão indeferitória 

do cumprimento, com todos os percalços do recurso, para depois o debate vir a se renovar 

diante de eventual impugnação do executado. Claro que, se na resposta ao recurso, este 

executado expuser qual o sentido do título executivo, não poderá voltar ao tema depois. 

Mas, se não o fizer, poderá impugnar depois o cumprimento dele exigido, argumentando 

que o título não tem o alcance ou extensão nele vislumbrada, reproduzindo-se discussão 

sobre ponto que antes pode ter passado despercebido.  

Assim, embora não se possa negar ao juiz a possibilidade de examinar o pedido 

executivo à vista do título respectivo e de indeferir execução que a ele não se ajuste, isso o 

magistrado deve fazer de modo prático e responsável.  

Não é demais lembrar que, conquanto a decisão antecipatória de tutela não esteja 

relacionada entre os títulos executivos (art. 475-N, CPC/73419) – defeito que o Projeto do 

novo CPC perde ocasião para corrigir (art. 529420) – ela constitui título da espécie quando 

                                                
419Eis o preceito do vigente Código de Processo Civil: 

Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: 
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, nãofazer, 
entregar coisa ou pagar quantia; 
II – a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
III – a sentença homologatória de conciliaçãoo ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo; 
IV – a sentença arbitral; 
V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 
VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VII – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos 
sucessores a título singular ou universal. 
Parágrafo único. ... 

420Eis a versão do Projeto de CPC aprovada pela Câmara de Deputados em março de 2014: 
Art. 529. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos 
neste Título: 
I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, 
de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; 
II – a decisão homologatória de autocomposição judicial; 
III – a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 
IV – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos 
sucessores a título singular ou universal; 
V – o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 
por decisão judicial; 
VI – a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
VII – a sentença arbitral; 
VIII – a sentença estrangeira homologada pelo SuperiorTribunal de Justiça; 
IX – a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 
X – o acórdão proferido pelo tribunal marítimo quando do julgamento de acidentes e fatos da navegação. 
§ 1o. … 



165 
 

consubstanciar obrigação certa, líquida e exigível. A sua forma de cumprimento é em tudo 

semelhante à de qualquer outro título judicial sujeito a recurso (art. 273, § 3o, CPC/73). Por 

isto, os mesmos poderes fiscalizatórios que tem o juiz ao receber pedido de execução, 

definitiva ou provisória, tem também quando se deparar com pedido de “efetivação da 

tutela antecipada” (art. 273, § 3o, CPC/73). Se o credor pedir fora do que a decisão 

antecipatória o permite, o juiz pode indeferir o pedido de “efetivação de tutela” (isto é, de 

execução), como pode autorizar a execução que entende excessiva, mas com penhora sobre 

o valor menor, que interpreta como correto.  

Quando assim proceder, o juiz estará interpretando aquela decisão por meio de uma 

nova decisão, dita interpretativa, que já então nada poderá acrescentar ou retirar do que 

tiver sido decidido, mesmo porque para ele terá ocorrido preclusão pro iudicato.  

Essa nova decisão estará sujeita a novos recursos, no caso, agravo (art. 522, 

CPC/73), até se fixar o conteúdo daquela decisão interpretada.  

Pode ocorrer de aquela decisão parcial de mérito ter sido objeto de precedente 

recurso, que, não tendo recebido efeito suspensivo, vem a ser objeto de cumprimento, 

quando então se levanta questão interpretativa acerca de seu conteúdo. A solução 

interpretativa agora poderá variar, como se desenvolveu no n. 150 e seguintes. 

 

IV.2.4. Recurso contra decisão interpretativa de título executivo 

161. A decisão que resolver a impugnação que reclamava interpretação da decisão 

ou sentença liquidanda ou exequenda, por opção legislativa, em geral pode ser objeto de 

agravo, mas será apelável quando reconhecer que a execução instaurada não é admissível 

(art. 475-M, § 3o, CPC/73). A razão é prática: se a execução impugnada tiver que seguir 

adiante, ainda que em parte ou na forma como inicialmente pedida pelo credor, as razões 

para o inconformismo do sucumbente deverão ser levadas ao Tribunal por instrumento 

extraído dos elementos dos autos, sendo que o respectivo pleito terá normal seguimento. O 

recurso do executado deverá, assim, oferecer condições para o órgão julgador examinar o 

acerto ou não do que houver sido decidido em instrumento próprio. A execução que fora 

objeto da impugnação, como se vê, terá seguimento, salvo se o Tribunal der efeito 

suspensivo ao agravo apresentado (art. 527, inc. III, CPC/73). Já quando o pronunciamento 

do juiz concluir que a execução não pode seguir adiante (p.ex., quando, interpretando a 

sentença exequenda, entender que a prestação ainda não é exigível, por depender de 
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prestação anterior do credor ou porque não terá verificado a condição, ou que a prestação 

devida é de outra ordem), não há razão para formação daquele instrumento, desde que os 

autos do processo (físico) haveriam de permanecer inativos. Mostra-se racional, pois, usar 

os mesmos autos para processamento do recurso, que passa a ser apelação. 

No entanto, o conteúdo desse pronunciamento judicial, seja ao decidir que a 

execução pode prosseguir, seja quando concluir pela extinção dela, tem a mesmíssima 

natureza: decisão sobre uma lide surgida na fase de execução (agora chamada de cumprimento 

de sentença). O conteúdo é, pois, de uma sentença (decisão sobre pretensão), mas, 

processualmente, para fins recursais, conforme o caso, será sentença ou decisão interlocutória. 

Essa opção legislativa, que visa à praticidade e simplificação, tem, porém, 

consequências. No sistema atual, o prazo para apelação é maior (art. 508, CPC/73) que o 

para agravar (art. 522, CPC/73)421. Na apelação admite-se sustentação oral, que não cabe 

no agravo (art. 554, CPC/73) e, em geral, na apelação há revisor, que não há no agravo 

(art. 551, CPC)422. Enfim, no sistema atual as decisões não unânimes proferidas em 

apelação podem dar ensejo a embargos infringentes, descabidos no agravo (art. 530, 

CPC/73)423. A interpretação da decisão interlocutória tem, entretanto, o mesmo peso que a 

que se realizada numa sentença de mérito em qualquer tipo de processo; de modo que se 

pode circunstancialmente argumentar que a diferença de tratamento pode trazer prejuízo 

para o recorrente. Este tema, entretanto, escapa aos propósitos deste estudo, por isso não 

tem sentido prosseguir com outras considerações. 

                                                
421O Projeto do CPC unifica os prazos recursais. Na última versão aprovada pela Câmara dos Deputados 

prevê ele o seguinte:  
Art. 1.016. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de 
advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 
… 
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 
quinze dias. 

422Pelo Projeto de CPC, não haverá mais revisor em recurso. O art. 944 desse Projeto prevê que os autos que 
cheguem ao Tribunal serão registrados e imediatamente conclusos ao relator, que, depois de elaborado seu 
voto, restitui-los-á em 30 dias à Secretaria. Os poderes dele são relacionados no artigo seguinte, e o art 947 
estabelece que, não havendo diligências ou cumpridas as que tiverem sido ordenadas, será designada data 
para julgamento.  

423No Projeto de CPC, apesar de desaparecerem os embargos infringentes, quando, no julgamento da 
apelação, ocorrer falta de unanimidade, deverão ser convocados juízes em número que possa reverter o 
resultado, os quais prosseguirão naquele julgamento (art. 955). O preceito projetado pode ser conferido na 
nota n. 535.  
O modelo projetado não constitui nenhuma novidade. Já nas Ordenações Afonsinas se previa que, não 
havendo unanimidade no julgamento, ou, segundo Cruz e Tucci & Azevedo, na linguagem de então, 
ocorrendo “tenções nos feitos”, outros julgadores eram chamados a votar e, em hipótese de empate, o 
presidente do Tribunal e, em casos mais relevantes, o próprio rei, podia ser ouvido (CRUZ E TUCCI, José 
Rogério; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2009, n. 5.2, p. 265). 
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162. Como dito, no curso do processo, é possível surgirem decisões interlocutórias 

que podem carecer de interpretação. Como a solução interpretativa então havida pode ser 

revista, existem mecanismos para definição do sentido do que tiver sido decidido e, de todo 

o modo, a sentença final haverá de resolver as dificuldades de compreensão desses textos, 

até porque, com a prolação dessa sentença, tudo o que tiver sido antes decidido ficará por 

ela superado. A sentença prolatada, por sua vez, enquanto não transitar em julgado, 

comportará interpretação, tanto quanto a sentença transitada em julgado admitirá isto. A 

forma de se realizar tal interpretação não é diferente nesses dois casos. Antes desse trânsito 

em julgado, contudo, a preocupação interpretativa é feita para apontar erro do 

pronunciamento recorrido, tendo o recurso, diante do pedido do recorrente, oportunidade 

para corrigir, aclarar ou integrar a sentença (assim como para desconstituir tal provimento). 

Os pontos dela que não se mostrarem claros, assim como suas eventuais omissões, podem, 

pois, ser clareados ou supridos com o recurso, a fim de, no momento de seu cumprimento 

(quiçá definitivo), ocorrer menos oportunidade para se perder tempo com novos debates 

que podem então surgir sobre o alcance daquele provimento judicial. A interpretação da 

sentença ou decisão ainda sujeita a recurso não tem, pois, particularidade, mas o realce se 

justifica para se ter em conta que o recurso poderá suprir defeitos que depois poderiam 

dificultar sua compreensão e a utilidade que ela deve ter.  

Entrementes, embora sujeita a recurso que poderá aperfeiçoar a sentença ou decisão 

recorrível, quando estas forem objeto de cumprimento (execução), delas se deve tirar o 

máximo proveito (n. 165 adiante), de modo que os métodos interpretativos da sentença já 

inalterável são-lhes extensíveis.  

Como a interpretação dos provimentos sujeitos a recurso, com a peculiaridade há 

pouco mencionada, não é diferente daquela que tem por objeto sentença com trânsito em 

julgado, o exame do tema se completa nos próximos capítulos.  

 

IV.3. Sentença definitiva e transitada em julgado 

 

IV.3.1. Prolegômenos 

163. A sentença é interpretada em diversas circunstâncias para as mais diferentes 

finalidades. Justifica-se, antes de enfrentar diretamente os métodos interpretativos da 

sentença, considerar essas finalidades, que norteiam a atividade interpretativa (IV.3.1.1), e 
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verificar em que medida as regras interpretativas da lei e do negócio jurídico têm aplicação 

em tema de interpretação da sentença (IV.3.1.2). 

 

IV.3.1.1. Diferentes finalidades para a interpretação da sentença 

164. A sentença de mérito contra que já não caiba recurso pode ser encarada pelo 

jurista com diferentes olhares: pode o intérprete examiná-la sob o aspecto da boa ou má 

aplicação do Direito ao caso; sob o enfoque da Justiça, ou falta dela, diante da solução 

dada à demanda; como pode ser considerada sob o rigor técnico nela empregado ou 

omitido. Nesses casos, o exame é feito com preocupação didática, de modo que as 

apreciações críticas a ela dirigidas pelo intérprete não têm repercussão interna no que terá 

sido julgado. Pode ocorrer de o intérprete tomar uma sentença para utilizá-la como 

precedente para o julgamento de outro caso que se afirme semelhante e para o qual se 

exora solução parecida. Também neste caso a atividade interpretativa não interfere no 

julgado utilizado como paradigma, e a interpretação feita de tal sentença será objeto de 

verificação e de debate no outro processo, para o qual se pretende solução semelhante à do 

modelo. O acerto, ou engano, da interpretação adotada no paradigma será avaliado no novo 

julgamento, de modo que a solução dada no pleito anterior não ficará afetada com o resultado 

do novo pleito. Não se pode, entretanto, olvidar a transcendência do precedente, que passa a 

orientar o julgamento de casos futuros, exigindo reflexão do jurista destes novos tempos.  

Este último aspecto, que, no Direito brasileiro e, em geral, nos sistemas de civil 

law, não tem despertado grande interesse, passará a exigir maior atenção dos advogados e 

julgadores, já que o Projeto do novo Código de Processo Civil inclina-se por ampliar424 o 

sistema de precedentes nos julgamentos, em razão do que, havendo decisão superior sobre 

                                                
424Na concepção originária do CPC/73 o juiz era livre para julgar, desde que o fizesse de modo fundamentado 

(art. 131). Ao longo do tempo, porém, esse Código passou por reformas e, conquanto não se tenha alterado 
a redação desse dispositivo, que contempla o princípio do livre convencimento motivado, a observância de 
precedente, como regra para racionalização do trabalho judicial, começou a ser aos poucos introduzida no 
sistema. Assim, tal princípio tem sido aos poucos mitigado. O art. 557, CPC/73, na redação dada pela Lei n. 
9.756/98, p.ex., dá poder ao Relator para negar seguimento a recurso que contrarie súmula ou 
jurisprudência dominante; o § 1o-A desse mesmo art. 557, acrescentado pela mesma Lei, autoriza-o a dar 
provimento de plano a recurso quando a decisão recorrida contrariar súmula ou essa jurisprudência; o art. 
543-C, CPC/73, acrescentado pela Lei n. 11.672/2006, permite que se reveja decisão afetada por recurso 
repetitivo dos Tribunais superiores em sentido diferente do decidido por estes (art. 543-C, § 7o, II); o § 1o 
do art. 518, CPC/73, acrescentado pela Lei n. 11.276/2006, autoriza o juiz a não receber apelação contra 
sentença proferida de acordo com súmula dos Tribunais de superposição; o art. 285-A, CPC/73, 
acrescentado pela Lei nl. 11.277/2006, permite que o juiz decida de plano contra o autor o caso semelhante 
ao por ele já julgado em outras oportunidades, se a solução não depender de prova. 
A seu turno, o Projeto do novo CPC, na última versão da Câmara de Deputados, obriga o julgador a seguir 
o precedente, como será desenvolvido adiante (n. 267 e nota 544). 
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certo tema, o órgão inferior que julgar determinado pleito envolvendo matéria semelhante, 

deverá adotar ao novo caso a solução já testada, que não poderá contrariar, salvo mediante 

fundamentação específica que apresente razão especial para não seguir aquele modelo. A 

interpretação do precedente, assim, assume grande importância no novo sistema.  

Atividade interpretativa relativamente a um julgado também ocorre no momento 

em que for ele submetido a liquidação ou por ocasião de se lhe dar cumprimento, quando 

mais de um entendimento sobre seu significado pode vir a surgir. Aqui, embora no âmbito 

executivo não se admita alterar o que tiver sido definitivamente decidido (art. 475-G, 

CPC/73), não se pode deixar de reconhecer que a interpretação, que é sempre criativa425, 

interfere de algum modo na sentença interpretada. Ainda que sem nada acrescentar ao que 

ficara decidido, o conteúdo da solução precedente é traduzido mediante novos termos, por 

meio de nova fisionomia, que pode não coincidir com o entendimento que alguns possam 

ter do provimento interpretado.  

Como é preciso dar a maior efetividade possível ao que tiver sido decidido (n. 142), 

e como, nem por isto, será possível incluir na decisão o que nela não estiver compreendido 

nem poderá dela ser excluído o que ela contiver, a interpretação da sentença deverá 

observar critérios, que obstem modificações à coisa julgada. 

165. O processo, ainda que seja rápido (o que raramente é, até porque precisa 

cumprir etapas para chegar a um resultado justo), é sempre desgastante para os sujeitos que 

nele se envolvam. Para iniciar uma demanda, o interessado em geral deverá escolher 

advogado, terá de recolher provas e se sujeitar ao ônus de demandar. Ao receber uma 

citação, o demandado geralmente experimenta sensação estressante, e tem o ônus de se 

defender. Ambas as partes passam por aborrecimentos decorrentes do tempo, dos embates, 

do caminhar do pleito, que cria expectativas e incertezas. Assim, é preciso tirar o máximo 

proveito da solução que a final vier a ser dada ao pleito.  

Claro que, quando se fala em tirar o máximo proveito da solução dada, quando se 

pensa em dar a maior efetividade possível ao julgamento, não se pretende deste extrair o 

que nele não estiver nem dele retirar o que nele se achar compreendido. De fato, se, por 

opção legislativa, transita em julgado para as partes (art. 472, CPC/73) apenas o que tiver 

sido julgado (art. 468, CPC/73) (n. 134), não se pode incluir aí o que aí não estiver, nem 

daí excluir o que fizer parte do julgado. E o limite objetivo da sentença é representado pelo 

                                                
425Cf., a respeito, SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 13, p. 66. 
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comando contido em seu dispositivo, onde o órgão estatal, de forma impositiva, soluciona 

a lide dizendo quem tem razão e como tal solução se materializa. Ou seja, julgando 

improcedente o pedido, a sentença afirma que o demandante não tem o direito que alegava 

ter contra o réu, de modo que o bem jurídico disputado permanecerá com o demandado e, 

de regra426, não poderá ser objeto de novo debate no mesmo ou em outro processo. 

Julgando procedente, ou procedente em parte, declara que o direito disputado (ou parte 

dele) toca ao demandante e, conforme o caso, limita-se a isto, como pode ainda modificar 

uma situação jurídica ou acaba condenando o demandado a realizar uma prestação, solução 

esta que a um certo momento deverá ficar definitiva (n. 139). O conteúdo e limite desta 

prestação definida no provimento judicial é que, em alguns casos, carecem de explicitação 

e que só serão perfeitamente conhecidos mediante processo interpretativo da sentença.  

166. Pode ocorrer de uma das partes de um processo vir a intentar nova ação em 

face da outra, quando poderá ser preciso interpretar a solução de anterior demanda para se 

apurar a existência, ou não, de coisa julgada (ou litispendência) (n. 149). O conceito que a 

lei dá para coisa julgada é sabidamente restrito (art. 301, §§ 1o e 2o, CPC/73). Claro que 

quando se repetir uma nova ação com aquela tríplice identidade (de parte, de pedido e de 

causa pedir), a nova demanda (igual a uma outra) não poderá prosseguir, por inútil. Mas, 

como lembra Vicente Greco Filho427, muitas situações há em que se reconhece a 

ocorrência da coisa julgada, sem que aquela tríplice eadem se verifique. Ele mesmo 

exemplifica com situações que, sem ser de reprodução de demanda já julgada, representam 

ofensa à coisa julgada, como quando o credor, na liquidação, desbordar do que tiver sido 

decidido, quando, depois de sentença declarar a inexistência de relação jurídica, uma das 

partes, ou sucessor seu, vier a propor ação de cobrança de crédito que teria nascido dessa 

relação jurídica428. Não é apenas proibida a repetição de igual demanda, já julgada ou em 

processamento, como também é vedado reproduzir contenda cujo objeto tenha sido 

decidido (ou deva ser decidido) para determinados contendores.  

                                                
426Há situações em que a sentença, pela natureza da relação jurídica trazida para o processo, é decidida rebus 

sic stantibus, de sorte que, havendo modificação nos fatos que tiverem dado causa à demanda, essa 
alteração pode justificar nova ação. O art. 471 do CPC/73 parece excepcionar a proibição de rediscussão da 
coisa julgada, e o art. 15 da Lei n. 5.478/68 (Lei de Alimentos) é expresso ao afirmar que a decisão sobre 
alimentos não transita em julgado, mas, na verdade, o que ocorre é que a alteração da situação de fato dará 
ensejo a uma nova demanda. A anterior, decidida à vista de fatos considerados ocorridos de certo modo, 
não mais poderá ser modificada; portanto, a respectiva sentença faz, sim, coisa julgada.  

427GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, cit., v. 2, n. 57.6, p. 286 e ss.  
428GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, cit., v. 2, p. 288, n. 57.6. 



171 
 

Assim, o efeito negativo da coisa julgada, que impede a reprodução de igual ação 

entre as mesmas partes, interdita também a apresentação de qualquer demanda entre elas e 

seus equiparados sempre que a pretensão já tiver sido objeto de solução definitiva para os 

contendores. De igual modo, em face dos contornos, objetivo e subjetivo, da solução dada, 

haverá ofensa à coisa jugada se se pretender modificar algo do que houver sido decidido. Para 

avaliar se ocorre, ou não, tal ofensa, será preciso avaliar a decisão, em confronto com o novo 

pleito, isto é, cabe interpretar a sentença anterior, em relação ao ato que pode afrontá-la. 

167. Com alguma frequência, verifica-se que nem sempre os interessados se 

apercebem de defeitos que a sentença contém, senão quando contra ela já não caiba mais 

recurso. O exato alcance do que tiver sido decidido pode ser objeto de controvérsia apenas 

depois que a sentença houver transitado em julgado. É que não é incomum que uma das 

partes, já quando não caiba mais recurso contra a sentença, de boafé apresente 

entendimento sobre a solução dada, que a outra não tinha imaginado (e, quiçá, por isto não 

recorrera). A forma como esta última entende o julgado, por sua vez, poderá não ter 

passado pelas cogitações da outra (que talvez por isto não terá recorrido quanto ao ponto).  

Quando a sentença passar em julgado nessa circunstância, a solução que uma das 

partes nela vislumbrar pode não ser alcançável facilmente e, em alguns casos, pode sequer 

ser atingível. Entretanto, dentro do possível, é de se aproveitar a sentença dada (n. 142), pelo 

que então será caso de procurar dar-lhe efetividade, não mais sendo possível corrigi-la. 

Para esse aproveitamento, contudo, é preciso que haja oportunidade de a parte que 

se sinta prejudicada com a interpretação do títulosentença realizada nesta fase poder 

apresentar razões indicativas de que o sentido do título é diverso. Assim, ainda que essa 

parte não tenha recorrido da sentença, não se lhe pode subtrair o direito de motrar que ela 

tem sentido diverso daquele que se está a ver nela.  

Não só a sentença pode apresentar dificuldade interpretativa; outros 

pronunciamentos judiciais podem também conter imperfeições (n. 146). Se contra eles 

couber recurso, este poderá definir-lhes o conteúdo. Mas, se isto já não for possível, o 

defeito deverá, se possível, ser remediado.  

168. Em inúmeros casos é preciso interpretar a sentença. Mas, sobretudo quando 

ela dever ser liquidada ou executada, a atividade interpretativa adquire especial relevo, 

nomeadamente quando surgir divergência sobre seu sentido ou alcance. É preciso, assim, 
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buscar parâmetros para interpretação da sentença, a fim de se obter a maior efetividade 

possível do que tiver sido decidido, embora sem sair do que tiver sido julgado. 

 

IV.3.1.2. Interpretação da sentença dentro da interpretação jurídica 

169. A sentença produzida no processo de conhecimento, na fase de definição do 

direito das partes, é a que maior interesse desperta, não só por sua importância, já que 

soluciona o litígio trazido a julgamento, e o faz de modo imperativo e irrecusável, mas 

também porque, diante de seu conteúdo complexo, pode dar margem a mais de uma forma 

para se compreender seu sentido.  

A sentença em geral, e essa do processo de conhecimento em particular, têm a 

natureza de ato do processo. Como visto (n. 139), a finalidade de tal provimento judicial é 

solucionar o litígio apresentado, mas o que se destaca é que é um ato jurídico. Neste 

sentido, a interpretação dela, como ato jurídico, num primeiro momento segue os métodos 

de interpretação da lei ou do negócio jurídico: começa-se pelo método literal, para 

compreensão de seu texto, mas prossegue-se com a procura de seu sentido contextual (ns. 

77 e 84). Para definir esse sentido contextual, alguns elementos de apoio se apresentam, a 

serem analisados adiante (item IV.3.2). Agora importa considerar o que é comum na 

interpretação jurídica.  

170. Desde logo, cabe mencionar que o método histórico para interpretação jurídica 

tem escassa aplicação em matéria de interpretação de sentença. Se, para a interpretação da 

lei é importante investigar sua origem, em que momento histórico ela terá surgido, a fim de 

verificar se as razões que levaram a sua elaboração persistem no presente (n. 69), para 

interpretar a sentença elementos exteriores a ela serão considerados não como elemento 

histórico, mas como dado do processo (ver, p.ex., ns. 215 e 227).  

Entrementes, quando se interpreta uma sentença para servir como precedente, a 

avaliação do momento histórico em que ela tiver surgido pode ser importante para 

justificar a não repetição da solução nela encampada para o novo caso. A alteração do 

quadro do momento, a evolução do conteúdo de certos valores em causa e outros 

elementos para superamento de entendimento antes consolidado podem ser relevantes (n. 

270 e, em especial, nota n. 552). 
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Assim, esse tipo de interpretação não é de todo afastado em matéria de sentença. 

171. O método sistemático de interpretação (n. 67) de certo modo tem aplicação 

também à sentença, mas com especificidades a serem desenvolvidas adiante (n. 181). A 

sentença constitui uma resposta a uma demanda, de modo que a solução nela encartada não 

pode prender-se exclusivamente à sua literalidade: parte-se do texto que, no entanto, deve 

ser examinado dentro de um contexto, dentro de um processo, que é instrumento para 

atuação da jurisdição. O processo não chega a ser um sistema, mas, como método de 

trabalho organizado para ocorrer a prestação jurisdicional, é um instituto complexo, no 

contexto do qual surge a sentença, que, assim, não pode ser considerada como ato isolado.  

172. Quanto ao método literal (n. 64), cabe lembrar que, diferentemente do que se 

entendeu no passado, hoje ele não deve ser considerado exclusivo, tanto na interpretação 

da lei, quanto na interpretação do negócio jurídico. É apenas o ponto de partida. Assim 

também se passa com a interpretação da lei: o texto é apenas o começo para o intérprete 

desenvolver sua atividade.  

173. A interpretação da sentença faz-se a partir de seu texto429, que julga o pedido 

do autor, examina a eventual defesa do réu e, diante das demais alegações e provas, oferece 

a solução para o litígio trazido a juízo.  

Para se expressar, o autor (ou autores) do texto adota/m a linguagem supostamente 

apropriada para a circunstância; nela emprega as palavras correntes que imagina adequadas 

para ser entendido. Ao escrever para crianças, o escritor usa termos infantis e descreve 

situações que podem ser por elas compreendidas. Ao elaborar um texto científico para 

cientistas, quem escreve usa termos técnicos, compreensíveis pelos destinatários, para 

desenvolver as ideias nele contidas. Com a sentença passa-se o mesmo: ela (no processo de 

conhecimento, assim como na fase de acertamento) resolve uma disputa entre contendores, 

e fornece a solução que, supostamente, o Direito de maneira abstrata prevê para situações 

da espécie. Ela é endereçada às partes, que, no entanto, de regra430 são representadas por 

advogados. A atuação destes se tem entendido como necessária, de um lado porque 

neutraliza as paixões dos contendores e, portanto, a falta de equilíbrio emocional que 

normalmente eles não conseguem evitar, e, de outro, porque tais profissionais dispõem de 
                                                
429Larenz afirma que, para interpretar qualquer provimento judicial, é preciso reconstituir o processo de 

raciocínio desenvolvido pelo julgador, para o que é decisivo o sentido literal da sentença e seu contexto 
significativo (Metodologia da ciência do direito, cit., n. 4.b, p. 506). 

430Nos Juizados Especiais, nos termos do art. 9o da Lei n. 9.099/95, nas causas cíveis de valor não superior a 
20 saláriosmínimos a atuação de advogado não é obrigatória, mas, se a parte contrária estiver assistida por 
um, a desassistida tem direito a um (§ 1o). 
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conhecimento jurídico e da técnica profissional que o leigo de regra não tem. Assim, a 

sentença deve representar uma resposta técnicojurídica para o pleito dos demandantes, em 

geral representados por profissionais. Neste caso, a linguagem deve ser técnica e, de 

prefência, sem ser rebuscada nem pedante, há de expressar resposta apropriada para a 

contenda. Já, nos Juizados Especiais Cíveis, quando as partes não se fizerem representar 

por advogados, a resposta deveria ser por elas inteligível. Ainda que, em linguagem correta 

e sem perder de vista a técnica, que não deveria ser desprezada, essa sentença precisa levar 

em conta que constitui a resposta esperada para a demanda daqueles contendores, 

primeiros destinatários da solução ditada para o caso julgado431.  

Nem sempre, contudo, os textos forenses têm essa preocupação. Alguns juristas, 

mais voltados para a erudição, usam linguagem rebuscada e hermética que empece sua 

compreensão, até mesmo por especialistas. Não são poucas as petições que, além de 

demasiado e desnecessariamente longas, nem sempre primam pela clareza e pela correção 

da linguagem. Sentenças também há que, na atual conjuntura432, não oferecem solução 

clara para a controvérsia julgada. Noutros tempos falava-se de um quase temor reverencial 

que obnubilava a visão dos estudiosos a vislumbrarem defeito na sentença; razão por que 

investigações sobre sua interpretação demoraram a surgir. Santangeli comenta que, embora 

se devesse esperar precisão do juiz, o uso que o jurista em geral faz da linguagem, artificial 

em certa medida, acaba permitindo pluralidade de significados para expressões que nem 

sempre são unívocas433. Esse autor se reporta às críticas de Taruffo, segundo quem, de um 

modo geral, o jurista fala por meio de jargões jurídicos que acabam tendo sentidos 

duplos434. A interpretação da sentença, assim, passa a ser objeto das cogitações cotidianas.  

Como, então, se deve entender um texto jurídico e, mais especificamente, uma 

sentença? Quando o texto não for unívoco, ¿como deve ser compreendido? Existem regras 

para sua intelecção? 

É o que será enfrentado a seguir. 

                                                
431Como se sabe, o termo sentença vem de sentire, isto é, é o resultado do que sente o julgador à vista das 

alegações das partes e das provas produzidas, destinando-se ela a “convencer” os contendores de que tal é a 
solução que o Direito prevê para situação semelhante. Mas, para convencê-los, é preciso ser deles 
inteligível, de modo que precisa falar a mesma língua deles, isto é, precisa considerar a condição social dos 
litigantes.  

432Confiram-se as considerações feitas por Kemmerich em seu Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., 
p. 17-23, quando se refere ao número excessivo de processos que cada juiz deve julgar, à complexidade de 
algumas demandas, que exigem conhecimentos técnicos especiais, e a outras mazelas que geram sentenças 
de difícil compreensão.  

433SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 149. 
434SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 149, nota 81. 
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174. As petições apresentadas no processo, assim como eventuais pareceres 

jurídicos nele encartados acabam sendo objetos de avaliação pela sentença, de sorte que 

não há interesse aqui em tecer consideração sobre eles, porque a sentença é que será o 

produto final e que deverá ser aproveitada ao máximo, o que será possível mediante sua 

adequada compreensão.  

Ao analisar a sentença, como o acórdão, o intérprete parte, como faz quem pretende 

entender qualquer texto escrito, da significação de cada termo, que em seguida é testada 

dentro de uma frase, dentro de um parágrafo. Depois reavalia o significado obtido dentro 

de um pensamento mais amplo, até chegar a uma visão global (n. 39). Neste ponto, quem 

interpreta uma sentença não age diferentemente de quem interpreta uma lei, um contrato ou 

um texto literário435; por isto cabe remeter ao que, a propósito, já ficou dito no n. 38.  

175. Na interpretação da lei, assim como do contrato, o intérprete precisa aproveitar 

ao máximo o ato que examina. Com a sentença se passa o mesmo (n. 142). No entanto, a 

lei pode ter seu sentido ampliado ou restringido, num caso para alcançar situação nela não 

compreendida, mas que deve receber igual tratamento; noutro, para evitar sua incidência a 

situações em que isto importaria em iniquidade. No caso da lei, a analogia se justifica, 

quando a eadem ratio recomendar igual tratamento para situação parecidas (n. 73). Assim, 

em matéria de interpretação da lei e, em certa medida, do negócio jurídico (cf. n. 84), 

admite-se a interpretação extensiva, como se permite a interpretação restritiva. Já o mesmo 

não se passa com a sentença, que, diante dos limites decorrentes da coisa julgada (n. 134), 

não pode do intérprete receber senão interpretação declarativa. Diante da eficácia 

decorrente da coisa julgada, não se pode acrescentar à sentença o que nela não estiver 

contido, como dela não se pode eliminar o que nela estiver compreendido (n. 240). 

 

IV.3.2. Métodos interpretativos da sentença  

Depois dessa visão geral sobre interpretação jurídica, cabe examinar o que é 

específico em matéria de interpretação da sentença. 

 

                                                
435Sobre o ponto, Betti escreve: “Como na interpretação da lei (§ 49), também aqui a interpretação começa 

com uma recognição histórica da declaração preceptiva, documentada no texto da sentença, considerada em 
seu significado literal e lógico: ou seja, visa a entender tanto a lógica da língua quanto a lógica da matéria 
tratada, relativa à natureza das relações afirmadas e contestadas, sobre as quais versa a lide. ...” (BETTI, 
Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 65, p. 320). 
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IV.3.2.1. Dispositivo e o texto da sentença como ponto de partida 

176. A compreensão do texto em que a sentença se incorpora, da mesma forma que 

a apreensão de sentido de qualquer escrito, se dá pelo exame dos termos, dos signos e da 

função sintática e semântica que os vocábulos desempenham na composição discursiva. De 

fato, ao desenvolver seu pensamento, o autor de um discurso emprega palavras, que são 

símbolos do que elas pretendem expressar, organiza as frases segundo estrutura da língua 

utilizada e vai construindo ideias que se formam a partir de significações contextuais. 

Quando alguém examina a sentença, deve avaliar os termos utilizados em estruturas de 

significação aceitos pela língua, que fornece dados para a compreensão da expressão que 

deflui do discurso nela contido. Também aqui a interpretação da sentença não difere da 

interpretação de qualquer texto escrito, pelo que é caso de rememorar o que foi 

desenvolvido no n. 38.  

177. A sentença, como dito (n. 173), constitui resposta técnicojurídica para a 

demanda, de modo que, em princípio, deve-se considerar que os termos técnicos terão sido 

empregados em seu significado apropriadamente científico. Ao se referir a roubo, não 

estará empregando o termo no sentido popular, que não distingue entre roubo e furto; ao 

falar em transação, não estará a se referir a um acordo qualquer, como o termo é 

vulgarmente usado, mas ao ajuste feito para evitar ou extinguir litígio; ao falar (no 

Brasil436) em arrendamento, refere-se, em princípio, ao contrato de leasing, não, por 

exemplo, à mera locação de imóveis437; despejo é a desocupação de imóvel locado, 

embora, em sentido mais popular, seja por vezes extendido para a reintegração ocorrida 

nas ações possessórias; etc.  

Mas, se de regra é de se esperar que a sentença utilize vocábulos exatos e haverá de 

empregar os termos que adota em seu sentido técnico, pode isso não ocorrer. E, para 

concluir que o sentido técnico não terá sido adotado em dada circunstância, é preciso que o 

intérprete considere o contexto do escrito.  

178. Para compreensão da sentença, e para intelecção inclusive de seus diversos 

vocábulos e dos termos técnicos, o intérprete parte do texto, mesmo quando este não se 

                                                
436Em Portugal usa-se o termo arrendamento de preferênia a locação.  
437Embora inicialmente no Brasil só o arrendamento mercantil, tratado pela Lei n. 6.099/74, fosse contrato 

típico, hoje há diversas formas de arrendamento, inclusive o arrendamento residencial, regulado pela Lei n. 
10.188/2001. 



177 
 

mostre bem estruturado. O contexto438 permite identificar o sentido de palavras 

polissêmicas439. Nesse exame de conjunto o intérprete pode descobrir que o termo técnico 

terá sido utilizado com significação não técnica, que alguma palavra deixou de ser 

transcrita, mas está implícita, e, por outro lado, que termo incluído no texto não tem com 

ele relação, e deve ser considerado não escrito.  

O contexto, assim, explica o significado particular dos vocábulos e, ao mesmo 

tempo, o sentido das frases e das ideias por elas externadas, contribuindo para o 

entendimento global do texto.  

179. O exame da sentença deve partir do início dela até se chegar a seu dispositivo, 

onde se fixa seu conteúdo preceptivo. Compreendido o conteúdo que se extrai desse 

dispositivo, será preciso testar essa significação em confronto com todas as partes 

estruturais dessa sentença, que também têm seu significado identificado mediante 

comparação com suas outras unidades.  

O intérprete deverá ter em conta que tal provimento contém o comando que o 

estadojuiz externa para os contendores (n. 137) diante da lide apresentada para solução. 

Deverá ter em mente que, para chegar à conclusão contida no dispositivo, a sentença terá 

partido de fatos que considerou demonstrados (questões de fato), ter-se-á assentado na 

premissa de que esses fatos, como delineados, compõem uma fattispecie (questões de 

direito), para o que terá interpretado regras jurídicas específicas, e haverá tido em conta 

que o Direito prevê certa solução para o caso (n. 108). Assim, a solução concretamente 

oferecida não pode ser examinada de modo isolado; deve ser analisada nesse seu conjunto, 

dentro desse contexto. 

180. Toda a sentença, vista como uma unidade composta de partes, deve ser 

analisada como um conjunto harmônico, ainda que o texto não se revele coerente e 

contenha imprecisões. Mesmo quando o escrito não prime por nenhum rigor, ainda que 

tenha sido elaborado às pressas e sem muita ponderação, nele existe uma linha, um rumo, 
                                                
438Santangeli, sobre isto, anota: “In realtà l’ambiguità dele espressioni si rivela soprattutto quando gli 

elimenti siano considerati isolatamente e non siano riferiti al contesto dell’atto; così specificati, invece, 
appare per lo più agevole ed intuitivo attribuire un significato piuttosto che un altro.” (L’interpretazione 
della sentenza civile, cit., n. 7, p. 149-150). 

439P.Ricoeur pontua: “... As nossas palavras são na sua maioria polissémicas: têm mais de um significado. 
Mas a função contextual do discurso é, por assim dizer, filtrar a polissemia das nossas palavras e reduzir a 
pluralidade das interpretações possíveis, a ambiguidade do discurso que resulta da polissemia não filtrada 
das palavras. E a função do diálogo é iniciar esta função de filtragem do contexto. O contextual é o diálogo. 
É neste sentido preciso que o papel contextual do diálogo reduz o campo do mal-entendido a propósito do 
conteúdo proposicional. E consegue, em parte, superar a não comunicabilidade da experiência.” (Teoria da 
interpretação: o discurso e o excesso de significação, cit., p. 31). 



178 
 

que pode ser apreendido por quem o lê; nele, neste sentido, pode-se encontrar uma 

harmonia que o escrito há de ter440. Isto significa que em sua atividade hermenêutica o 

intérprete deve procurar descobrir o sentido harmônico que é possível extrair do conjunto 

do texto. Palavras ou até trechos que se mostrem excrescentes no contexto devem ser 

considerados não escritos, quando isto decorrer seguramente da análise textual sem 

modificação de seu sentido. E por que ocorrem essas excrescências? Em muitos casos 

porque a sentença terá usado o expediente de copiar textos já produzidos, que são para ela 

transplantados sem revisão. Pode ocorrer de se copiar algo em excesso, de se fazer cópia 

de texto extraído de lugar enganado etc., para em seguida se fazer a reprodução, sem 

consciência do lapso ocorrido. Constatando a impropriedade, o intérprete terá condições de 

apontar o que na sentença excede e deve ser desconsiderado. Da mesma forma, pode o 

intérprete descobrir no texto palavra omitida nesse processo de transposição, que, sem nada 

criar, deve ser considerada como nele incluída. Isto, no entanto, só será possível fazer após 

análise de todo o conjunto da sentença, e às vezes depende de avaliação de outros 

elementos do processo (item IV.3.2.4 e ss.). Essa avaliação global é que permitirá, às vezes 

em meio à desordem, obter a harmonia que o texto encerra.  

Caso interessante, ilustrativo deste ponto, envolveu discussão, na fase da liquidação 

de sentença, sobre se incidia, ou não, multa cominatória pela extração de pedras de certa 

área que tinha sido arrendada ao demandado com a finalidade de este fornecer material 

para a construção de determinada estrada. A sentença liquidanda, e que foi então objeto de 

interpretação, tendo reconhecido descumprimento contratual por parte da arrendatária, pelo 

fato de ela haver vendido pedras dali extraídas em vez de empregá-las naquela construção, 

considerou resolvido esse contrato e fixou pena cominatória por eventual venda a terceiros 

de pedras que a demandada viesse a fazer depois de cientifiada desse preceito. Como a ré 

continuou a extrair pedras depois dessa ciência, vendendo-as agora para os órgãos 

encarregados daquela construção, a autora incluiu em seu crédito a referida pena 

cominatória, que, na fase de recurso, o voto minoritário entendia devida, enquanto que os 

demais julgadores, afirmando que os compradores das pedras não eram terceiros, 

                                                
440A propósito, observa Betti: “Segundo o cânone hermenêutico da totalidade, a interpretação da sentença 

deve ser conduzida seja: a) na mesma declaração documentada (texto da sentença), considerada como um 
todo, coerente em si mesmo; b) na correlação da sentença com a demanda judicial, com a discussão 
processual, com o procedimento e com a lei a ser aplicada, tomando-se aqui a sentença como um 
provimento que se enquadra (isto é, que deve enquadrar-se) harmonicamente nesse todo que é o processo, 
enquanto destinado à atuação jurisdicional da lei.” (BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos 
jurídicos, cit., § 66, p. 322, sem o sublinhado). O sentido harmônico, assim, que deve ser perseguido é o 
sentido que exsurge dessa avaliação global.  
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entenderam que ela era descabida. Contra tal resultado foram opostos embargos 

enfringentes, oportunidade em que, consultado, o prof. Arruda Alvim ponderou que “Cabe 

ao juízo da liquidação interpretar o título liquidando, dele extraindo seu verdadeiro e único 

sentido, e, com isso, criar condições para que o mandamento contido na r. sentença possa 

concretizar-se ...”441. E fazendo sua interpretação daquele pronunciamento judicial, o 

parecerista anotou que, se a sentença havia considerado resolvido aquele contrato de 

arrendamento, a extração daquelas jazidas estava proibida a qualquer título, mesmo que 

agora o minério tivesse sido fornecido para a construção da estrada. Resolvido o negócio, 

ele não poderia mais produzir qualquer efeito. De todo o modo, conforme o parecer, os 

atuais compradores das pedras, ainda que as tivessem destinado à construção da estrada, 

eram terceiros naquele contrato, de modo que essa venda não mais seria admitida após a 

cessação do contrato de arrendamento. Ressaltou ainda o mesmo parecer que a sentença 

havia previsto forma para compensar o pagamento antecipado à arrendante pela 

arrendatária, e para mostrar o sentido da condenação, concluiu: “... Se se admitisse que a ré 

podia extrair pedra – como entendera a douta maioria – estaria desfigurada a própria 

compensação, nos termos fixados imutavelmente na sentença”442. Como se verifica, a 

interpretação proposta no parecer preocupa-se em descobrir o sentido extraível da sentença 

que se mostre coerente com a situação fática e jurídica assentadas. 

A situação relatada serve para mostrar que, na interpretação da sentença, cabe ao 

intérprete procurar o sentido harmônico que dela é possível extrair. Se a sentença havia 

determinado compensação, não poderia ela ser compreendida por forma a não ter sentido 

ou restar desfigurada essa forma de extinção de obrigação. 

Interpretação contextual da sentença é, pois, a interpretação feita dela como um 

todo. Ela deve ser examinada como um ato global, produzida para solucionar demanda 

específica, e como tal compreendida. Cada parte dela deve ser assimilada como uma 

parcela do todo, de modo que seu sentido, antes de seu confronto com a totalidade, é 

apenas provisório. Só depois de examinada cada parte diante do conjunto é que se pode 

definir o significado das porções menores, quando, eventualmente, poderá o intérprete 

descobrir que aí falta algo, que é compreensível, ou que aí existe algo excrescente, que 

deve ser tido como fora do contexto e, pois, a ser desconsiderado.  

                                                
441ARRUDA ALVIM, José Manuel de. Liquidação de sentença: interpretação da sentença exequenda. Revista 

de Processo, Sao Paulo, v. 19, n. 76, p. 155, out./dez. 1994. 
442ARRUDA ALVIM, José Manuel de. Liquidação de sentença: interpretação da sentença exequenda, 

cit., p. 155-158. 
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181. Tem esse modo de interpretar a sentença alguma semelhança com a 

interpretação sistemática relacionada à lei (n. 67), que deve ser compreendida como 

integrante de todo o sistema jurídico, não como ato isolado. Depois de constatado o sentido 

literal da lei, testa-se sua significação dentro do sistema jurídico, após o que se obtém o 

real sentido da norma jurídica, quando será possível concluir que alguma disposição sua 

não subsiste e deve ser desconsiderada ou deve ser entendida com sentido diverso de sua 

literalidade. Com a sentença se passa algo parecido, à diferença de que, até aqui, seu 

exame limita-se apenas a seu próprio texto, que, eventualmente e como dito há pouco, deve 

ser confrontado com outros elementos do processo. O dispositivo da sentença, assim, não é 

algo isolado; está dentro de um conjunto maior, e toda a sentença, por sua vez, incere-se 

dentro de um contexto mais amplo, o processo.  

182. Já se destacou (n. 109) que, embora não se possa reduzir a sentença a um 

silogismo, não há dúvida de que sua parte dispositiva decorre diretamente da 

fundamentação nela contida: diante dos fundamentos apresentados, em que se descrevem 

os fatos (como o juiz entendeu demonstrados), que, em confronto com as regras jurídicas 

consideradas incidentes pelo julgador e com a visão que ele tem desse regramento, que 

permite daqueles fatos extrair determinadas consequências jurídicas, chega-se à solução 

contida no dispositivo (n. 112). Deve, assim, existir uma perfeita sintonia entre esses 

elementos (fatos, como considerados ocorrentes, e regra jurídica aplicada, na dicção 

entendida pelo julgador) e a solução apresentada para o litígio. Depois de produzida a 

sentença, quando será possível verificar como os fatos (premissa menor) e o Direito 

(premissa maior) foram considerados, também será viável considerar se a solução, isto é, a 

conclusão desse raciocínio que deve ser coerente, tem pertinência lógica.  

No julgamento por equidade, que, no sistema brasileiro, em princípio só pode 

ocorrer no procedimento arbitral se houver expressa previsão contratual para tanto (art. 11, 

II, Lei 9.307/96) e, em juízo, se a lei expressamente o autorizar (art. 127, CPC/73), o 

julgador, sem se prender à lei, deve, no entanto, como diz Dinamarco, “... comportar-se 

como autêntico canal de comunicação entre os valores vigentes na sociedade e o caso em 

julgamento”443. A sentença, depois de indicar como o juiz entendeu que os fatos se 

passaram, qual regra jurídica teria incidência na espécie e após esclarecer por que a norma 

deve ser abrandada para o caso, mostrando que valores estão na base do pleito, apresentará 

                                                
443DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 1, n. 127, p. 332. 
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então a solução daí decorrente. Deve, portanto, oferecer solução logicamente relacionada 

com aquele raciocínio desenvolvido.  

Seja aplicando a lei, seja abrandando-a, o julgador, no dispositivo, deve revelar 

coerência entre a fundamentação desenvolvida e a conclusão daí decorrente, o que mostra a 

estreita relação que há entre motivação e dispositivo444. Assim, ainda que a sentença não se 

reduza a um silogismo, depois de elaborada, pode ser examinada sob o aspecto racional, 

quando o intérprete verifica se sua conclusão é sustentável ou é contraditória.  

183. Em suma, seja no julgamento por equidade, seja no realizado segundo as 

regras jurídicas, a parte dispositiva da sentença deve ter coerência com a fundamentação 

apresentada. Assim, a fundamentação da sentença será sempre elemento importante para 

interpretação do sentido da decisão nela contida (ver n. 200). E, o que pode à primeira vista 

parecer sem propósito, mas que deve ser realçado, é que, ainda quando a parte dispositiva 

se mostrar muito clara, ela deve ser entendida diante da motivação que lhe serve de base. 

No exemplo já mencionado (n. 111), em que a sentença seja absolutamente clara e, 

claramente, mas por engano, acabe por condenar um advogado que atuou no processo em 

lugar da parte demandada, será preciso interpretá-la para concluir que ela é contraditória ao 

condenar um no lugar de outra. A fundamentação, nesse caso, talvez aliada ao relatório, 

será elemento importante para verificação do engano do dispositivo. Vê-se, assim, que, 

apesar da clareza, o sentido da sentença não fora para condenar quem acabou condenado 

(nem isto seria admissível). Se essa sentença houver transitado em julgado, como deverá 

ela ser entendida? É a parte dispositiva que transita em julgado, como sabido. Mas, como 

interpretar essa sentença absolutamente clara? Como resolver o impasse, em que a parte 

dispositiva esteja em confronto com a motivação?  

A solução que proponha o prevalecimento da parte dispositiva sobre a 

fundamentação não parece razoável sempre: no caso do advogado condenado (por engano), 

diante da troca do nome da parte pelo seu, é evidente que a sentença contra ele é 

inexistente, pois ele não terá sido citado para se defender no pleito. Não é caso de sentença 

apenas nula, que se convalida com o trânsito em julgado, mas de inexistência mesmo, pois 

contra esse condenado não se estabelecera qualquer relação jurídica processual (n. 132). 

Mas, será que esse engano evidente (substituição de nomes) há de tornar sem nenhum 

proveito a sentença também para as partes? Será que se deve perder todo o tempo e 

desgaste do processo em razão de defeito evidente? Ao tema volver-se-á adiante (n. 213).  
                                                
444A propósito, cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 7, p. 150. 
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184. Já se pôs em realce que a sentença não precisa ser classificada como ato de 

vontade para se justificar sua obrigatoriedade (n. 138). Ela se torna obrigatória, não por ser 

ato de vontade, mas como decorrência de os contendores estarem sujeitos à jurisdição, em 

desempenho de cuja função estatal ela é produzida.  

Mas, afirmam alguns doutrinadores que, assim como para se interpretar a lei ou o 

negócio jurídico, é preciso pesquisar a vontade do legislador e a dos contratantes, para se 

interpretar a sentença caberia examinar a vontade do julgador. Carnelutti entendia a atividade 

interpretativa como “reconstrução dos atos segundo a vontade” e por isto a interpretação 

deveria basear-se na experiência, embora fundada na literalidade do texto sentencial445. 

Santangeli comenta que tal atividade interpretativa não permite fazer coincidir a 

forma do ato com a vontade de quem o redige, mesmo porque tal pesquisa poderia levar 

aos mais diversos resultados. Tendo em conta tais resultados, segundo ele, seria possível 

falar em uma interpretação puramente declarativa e em uma interpretação corretiva, caso 

em que o intérprete acabaria por modificar o sentido expresso no texto446. Em sistemas, 

como o brasileiro, que protegem a coisa julgada contra sua modificação447, parece sem 

propósito falar em interpretação corretiva da sentença, que acabaria por alterar o sentido do 

texto (n. 252, adiante). 

Na realidade, não é a vontade de quem produziu a sentença que deve ser 

pesquisada, muito menos para lhe corrigir o sentido, mesmo porque esse aspecto subjetivo 

é irrelevante para a solução da demanda448. Por isto, alguma doutrina afirma que, para 

compreensão do sentido da sentença, perquire-se a “vontade” estatal, pois o juiz, aplicando 

o Direito incidente à espécie, decide a contenda a ele apresentada, e, em razão dessa 

vontade do Estado é que o ato torna-se imperativo. Neste caso, caberia examinar o que 

preceitua o dispositivo da sentença: se ele se mostrar claro e congruente, vale o que nele se 

contiver; mas, se isto não ocorrer, a fim de descobrir o comando sentencial, caberia ao 

                                                
445Carnelutti, apud SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 3, p. 9. 
446SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 9-10. 
447Alguns autores têm, entrementes, realçado que a coisa julgada não é eterna (Cf. YARSHELL, Flávio Luiz. 

Coisa julgada e fato superveniente. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (Coord.). Temas de direito 
societário e empresarial contemporâneos. Liber Amicorum. Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 
França. São Paulo: Malheiros Ed., 2011. p. 821-835). 

448F.Santangeli, depois de mostrar que vários elementos do Direito italiano, que poderiam levar a pensar que 
a vontade do juiz teria algum relevo na interpretação, não se prestam a tanto, observa: “... La sentenza, poi, 
è indicata come oggetto interpretativo di carattere eteronomo (cioè costituente il risultato 
dell’interpretazione di altre entità giuridiche). Pertanto si ritiene che già solo per questo abbia scarso peso il 
canone ermeneutico secondo cui il senso di um documento deve individuarsi in relazione alla vontà del suo 
autore o suoi autori” (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 2., p. 106). 
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intérprete pesquisar uma vontade hipotética ou uma vontade presumida do Estado, como se 

fez com relação à lei (n. 83). Essa pesquisa deveria partir do que prescreve a lei para o 

caso, que representaria a vontade estatal para o pleito.  

A pesquisa dessa vontade hipotética ou presumida do juiz, ou do Estado que ele 

representa, revela-se, no entanto, artificial. Não é a vontade do juiz nem a vontade do 

Estado por ele representado que deve ser pesquisada, a não ser que se dê ao termo vontade 

sentido diferente de intenção, desejo, propósito, ato ou resultado de um querer. A pesquisa 

do sentido da sentença, então, não deve partir da vontade do juiz ou de vontade da lei por 

ele aplicada, mas deve considerar a significação objetivada no texto, conforme se 

desenvolve adiante. Como ainda será visto (n. 228), o recurso ao sentido da lei aplicada 

pode nortear o intérprete, mas, ainda assim, não se pesquisa nenhuma vontade: do juiz, do 

Estado, ou da lei. 

185. A interpretação de uma sentença não deve preocupar-se com a busca de 

nenhuma vontade, hipotética ou presumida, mas com o real significado que do julgamento 

se pode extrair. E o que se pode extrair do julgamento é o sentido que todo o seu conjunto 

concretamente revelar. Esse significado deve ser o resultado objetivo de pesquisa a ser 

feita com o auxílio de elementos seguros, de preferência de algum modo contido na 

sentença. A solução para a demanda se encerra na parte dispositiva, é verdade, mas esta 

deve ser examinada em confronto com suas outras partes e, eventualmente, com outros 

elementos do processo. Parte-se do dispositivo da sentença, examina-se este em confronto 

com seu relatório e sua motivação e tenta-se colher o sentido preceptivo que a decisão deve 

conter. O significado do relatório e da motivação, por um lado, é obtido a partir do 

dispositivo, mas este, a seu turno, é alcançado a partir daquelas partes da sentença. O 

sentido da sentença, assim, é o resultado objetivo da interpretação, que adquire autonomia 

com relação ao prolator dela. 

Esse sentido preceptivo a ser procurado na sentença há de representar a solução 

coerente ditada para o pleito. E a solução coerente para o litígio é a que o julga 

inteiramente, levando em conta os debates e provas havidos no processo, e o faz sustentada 

por raciocínio congruente.  

186. Não é incomum sentenças, em sua parte dispositiva, concluírem que a 

demanda é julgada em determinado sentido (acolhida ou rejeitada) nos termos da 
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fundamentação desenvolvida449. Neste caso, não falta a tais sentenças dispositivo, nem sua 

motivação é transformada em parte dispositiva; o que ocorre é que o dispositivo se acha 

em meio à fundamentação, onde ele deverá ser identificado. Ainda que essa prática possa 

dificultar a compreensão do efetivo comando sentencial, tem sido admitida sem muita 

hesitação; caso em que se remete o intérprete à fundamentação, onde ele deverá identificar 

a decisão aí proferida. Na prática, ao tempo em que a sentença menciona a forma como 

entende que os fatos se passaram e, diante da controvérsia estabelecida, como eles devem 

ser enquadrados e qual o sentido da norma jurídica incidente à espécie (o que faz parte da 

fundamentação), passa, subsequentemente e sem intervalo, a definir a solução concreta, 

estabelecendo, então, o direito de cada contendor e, se caso, prescrevendo a prestação a ser 

realizada na espécie (o que representa dispositivo da sentença). Quando a causa se mostrar 

complexa pela multiplicade de pontos a serem definidos, essa operação – de apresentação 

dos fatos como vistos pelo julgador, de identificação da fattispecie e de definição do direito 

das partes – pode ocorrer de maneira englobada, especialmente quando os mesmos fatos 

forem fundamento para mais de um pedido. Neste caso, a sentença descreve como entende 

ocorrentes os fatos, qual o sentido da regra jurídica e, conjuntamente ou de modo separado, 

passa a definir cada pedido. Será preciso, então, identificar nesse conjunto o que é 

fundamentação da sentença e o que é dispositivo dela.  

A identificação dos vários capítulos da sentença (n. 125) facilitará essa tarefa. 

Assim procedendo, o intérprete poderá dizer se certo capítulo estará, ou não, fundamentado 

e como ele terá sido decidido (procedência, improcedência, procedência parcial), se é que 

terá sido mesmo objeto de decisão, que pode eventualmente faltar.  

187. Ao analisar a sentença por capítulos, o intérprete pode concluir que, em meio à 

fundamentação sobre determinado pedido terá havido, ou não, decisão a respeito e, tendo 

havido, qual a extensão do respectivo dispositivo. Pode constatar que outro pedido 

aparentemente decidido sem fundamentação encontra-se na verdade fundamentado, já que 

o fundamento dele terá sido o mesmo para outro pedido que se ache motivado. Por 

exemplo: a sentença desenvolve fundamentos para acolher o pedido de multa contratual em 

razão da mora então reconhecida e, noutro ponto, sem voltar a tratar da mora (já apontada), 

decide sobre o pagamento de juros moratórios. O fundamento comum para os dois temas 

não justificará repetição da análise do ponto.  

                                                
449Rizzardo critica esse uso constatado em algumas sentenças, afirmando que a prática dificulta sua execução 

(Limitações do trânsito em julgado e desconstituição da sentença, cit., p. 28). 
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O exame dos vários capítulos da sentença permite, assim, identificar o que, 

efetivamente, acha-se decidido (dentro ou fora do que terá sido inicialmente objeto de 

pedido) e se o que ficou decidido acha-se ou não fundamentado. 

188. Pode ocorrer de o intérprete, dividindo a sentença em capítulos, constatar que, 

apesar de o dispositivo dela reportar-se à decisão apresentada em meio à fundamentação, 

algum pedido aí (e em outro ponto qualquer) não se achar de fato decidido. Neste caso, na 

realidade, por falta de decisão sobre pedido formulado, quanto ao ponto, como ato 

jurisdicional de solução de conflito, sentença não existe: a sentença existirá quanto aos 

demais pontos decididos, mas é inexistente quanto ao omitido. Se a sentença transitar em 

julgado desse modo, admitirá que a parte interessada, quanto ao tema não decidido, intente 

nova ação. Neste particular, quanto ao que não tiver decidido, a sentença não é meramente 

nula, de forma a perenizar essa nulidade. O caso é mesmo de inexistência, de sorte que, 

enquanto a ação não prescrever, poderá a qualquer tempo ser intentada, para avaliação 

daquilo que não houver sido solucionado (cf. n. 132).  

Pode ocorrer de a fundamentação, para a qual o dispositivo da sentença remete o 

intérprete, dizendo que aí se acha a decisão, ser absolutamente clara quanto à solução que 

dela se espera e, no entanto, não apresentar (aí ou em qualquer outro local) efetiva decisão 

sobre determinado thema decidendum. Neste caso, por mais evidente que possa 

transparecer a solução diante do raciocínio da fundamentação, sem decisão efetiva sobre o 

ponto, não pode o intérprete suprir a falta (n. 120), mesmo porque, como já se realçou, 

pode o juiz proferir sentença contraditória: argumenta num sentido e decide em outro 

diferente. O juiz, portanto (não o intérprete), é que deve dar solução (expressa) para cada 

pleito, sem o que, a sentença será apenas ato aparente.  

É possível, assim, constatar falta de decisão sobre ponto que deveria ter sido 

decidido, como pode ocorrer de pedido ter sido decidido aquém ou além do que deveria (n. 

131). Conquanto a sentença no dispositivo tenha-se reportado à fundamentação, pode-se 

concluir que nesta não há decisão sobre algum ponto, ou que na fundamentação existe 

decisão a menos, a mais, ou fora do que havia sido pedido pelo demandante.  

Nestes casos, se, apesar do defeito, tal sentença transitar em julgado, subsiste ela na 

amplitude nela contida, ou seja, na extensão apurada no dispositivo substancial (não apenas 

no dispositivo formal) e, nesta medida, deve ela ser aproveitada ao máximo (n. 142).  
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189. Ainda pode ocorrer de, em meio à motivação desenvolvida para justificar a 

solução quanto a certos pedidos, encontrar-se uma decisão sobre algum pedido sem 

motivação nenhuma para ele. Como já visto, tal sentença é nula (n. 131), mas, embora sem 

fundamentação para o tema decidido, se transitar em julgado apresentando decisão (não 

importa em que ponto dela: na parte dispositiva, como seria o comum, ou em meio à 

motivação), vale enquanto não for desconstituída (n. 129).  

Cabendo ser executada, apesar de a decisão poder encontrar-se em meio à 

fundamentação, onde será identificada, deverá ser cumprida nos termos e na extensão do 

que aí se achar decidido.  

190. A falta de reiteração da solução dada a cada pedido na parte identificável 

como dispositivo da sentença não gera nulidade. O que a lei exige é que a sentença decida 

cada pedido e que fundamente a solução dada (n. 110). Se decisão tiver havido (não 

importa em que ponto do ato decisório) e se cada pedido decidido estiver fundamentado, a 

exigência legal terá sido observada. Neste caso, a parte dispositiva deverá ser cumprida tal 

e qual nela previsto, independentemente do local em que ela se ache imbricada.  

De tal arte, é de se realçar que cabe ao intérprete, examinando a sentença em seu 

conjunto, identificar o que é parte dispositiva, que, muita vez, se encontra em meio à 

fundamentação. Não é na fundamentação que a sentença vai resolvendo os diversos 

themata decidenda, mas nela se indica como os fatos se consideram assentados ou 

provados e nela se demonstra a que categoria jurídica eles pertencem (n. 112). Nessa 

fundamentação, eventualmente decidem-se questões preliminares, questões prévias e 

questões prejudiciais. Isto, contudo, não representa decisão, e não compõe, pois, a parte 

dispositiva da sentença. A solução de cada thema decidendum enfrentado (o julgamento de 

cada pedido, enfim) é que compõe a parte dispositiva da sentença, independentemente da 

topologia dessa decisão (n. 121). Fica facilitada a tarefa do intérprete quando a sentença 

empregar expressão que a prática consagrou como apropriada para identificação dessa 

parte dispositiva e nesta concentrar a decisão de cada capítulo que deve enfrentar. Mas isto 

não significa que, quando a sentença adotar tais expressões indicadoras de que começa a 

decidir, só aí se possa pesquisar o que terá sido decidido. Pode aí não se encontrar decisão, 

identificada noutro ponto, e, todavia, tal decisum terá tanto peso quanto qualquer outro que 

se concentre naquela parte facilmente identificável como decisória.  

191. Como se viu há pouco, apesar da falta de técnica, tem-se reconhecido como 

válida a sentença, cuja parte dispositiva remeta o intérprete ao que ficara decidido em sua 
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fundamentação. Ora, se se aceita que a sentença faça isto expressamente, não há razão 

para, apesar dessa falta de reportagem, o intérprete não identificar ao longo da 

fundamentação da sentença disposição que não venha reproduzida no dispositivo formal 

dela. Conquanto este, em geral, figure no final do ato decisório, depois de expressões como 

“em face do exposto”, ou equivalente, pode ocorrer de a solução e, pois, de o comando da 

sentença, estar fora desse trecho que costumeiramente arremata a sentença450. Caberá ao 

intérprete, pois, verificar se determinado tema que deveria ser decidido foi, ou não, 

resolvido pela sentença, mesmo fora daquele ponto. E pode mesmo ocorrer de vários 

pontos decididos pela sentença concentrarem-se em seu dispositivo, mas algum ficar de 

fora, mas decidido antes dele.  

Pode ocorrer, p.ex., de na parte que logo é identificada como dispositivo estar claro 

que os juros (de mora ou remuneratórios, ou ambos) serem devidos, mas aí não terem sido 

definidos qual sua taxa e qual o período de sua contagem. Será caso, então, de se 

pesquisarem estes elementos ao longo de toda a peça. E, não havendo dúvida de que em 

algum lugar dela se indica taxa bem difinida (para uns e/ou outros) e que o período de 

incidência deles vai de uma certa data até outra bem identificada, a falta de menção quanto 

aos pontos na parte final pode ser suprida pelo que constar da motivação, onde, na 

realidade, esses pontos terão sido decididos. Vê-se que, se o dispositivo não deixar dúvida 

de que são devidos juros, ainda que seja omisso quanto àqueles elementos (taxa e período), 

desde que isto possa ser extraído da fundamentação sem nenhuma dúvida, nesta é suprida a 

omissão final, porque (repita-se) nela se acha contida a decisão sobre o ponto. Essa parte 

dispositiva deverá ser, pois, identificada pela efetiva decisão sobre ponto que deveria ser 

decidido, independentemente de sua topologia. O tema a ser decidido pode conter diversos 

elementos; desde que decididos os que se mostrem essenciais, ainda que em locais distintos 

da sentença, não se pode afirmar falta de decisão.  

192. Entretanto, se a sentença não contiver nenhum comando efetivo sobre tema 

que deveria julgar, e assim tiver transitado em julgado, a fundamentação, por mais clara 

que possa ser e por mais que possa sugerir a solução, não permitirá suprir a omissão (n. 

120) do que não tiver sido decidido. No exemplo apresentado há pouco (n. 191), se toda a 

fundamentação indicar que os juros seriam incidentes, mas não houver comando no sentido 

                                                
450Santangeli afirma que, por força da correção da sentença, pode-se inserir no dispositivo topográfico o 

dispositivo funcional dela, o que permite “... un’attività ricognitiva del contesto dell’atto per desumere 
elementi decisori fuori del dispositivo in senso topografico” (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 
5, p. 128). 
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de que a parte deve suportá-los, falta decisão sobre o ponto, que não ficará suprida pela 

fundamentação. Suprir essa faltará importará em criar algo novo na sentença, com ofensa à 

coisa julgada. Fundamentar não é decidir, de sorte que, se não houver decisão sobre o 

ponto, a simples motivação não suprirá a falta de decisão.  

Daí a importância em distinguir motivação de decisão.  

Isto, que é válido para o exemplo apresentado, vale para todas as situações: se a 

sentença debater certo ponto relevante para decisão a respeito de um dado pedido (isto é, se 

contiver fundamentação), mas não apresentar efetiva solução para ele, faltará dispositivo a 

respeito dele.  

Aliás, sempre que a fundamentação desenvolver-se em certo sentido, perfeitamente 

apreensível, mas se a sentença não tomar nenhuma posição naquela direção por ela 

sugerido, ou em qualquer outro rumo, faltará estatuição, de sorte que faltar-lhe-á parte 

dispositiva451. Neste caso, a fundamentação, ainda que clara quanto ao que deveria ser 

esperado como resultado para aquele pleito, não pode suprir aquela falta. Trata-se de ato 

com aparência de sentença que, entretanto, por não ter cumprido seu papel de resolver o 

litígio que deveria solucionar, é mera aparência (ns. 132 e 133). Claro, subsistem os demais 

pontos efetivamente decididos452.  

193. Pode-se questionar se o desenlace seria o mesmo quando a sentença não 

contiver dispositivo quanto a determinado tema que deveria decidir, mas resolve ponto 

dependente desse outro não decidido. É a situação em que a questão prejudicada restar 

decidida, mas a prejudicial não. Neste caso Santangeli distingue duas alternativas: se a 

questão dependente tiver recebido solução positiva, diz ele que não prevalecerá esta, em 

razão da inexistência de sentença sobre a questão principal, sendo ela também inexistente; 

mas, se a solução da secundária tiver sido negativa, deveria subsistir tal resultado, “... 

perche è di per sé suficiente a negare definitivamente la domanda qualunque sia stata la 

decisione sulla pregiudiziale, sia essa positiva o negativa”453. 

                                                
451Sobre o assunto, dizendo que é possível não existir sentido preceptivo na sentença, F. Santangeli escreve: 

“Questo avviene in primo luogo quando dall’esame della pronuncia non si rinvenga statuizione alcuna. Per 
taluno un tale atto, poiché non manifesta alcun accertamento giudiziale, non potrebbe neanche considerarsi 
atto riferibile al potere giurisdizionale; ne discenderebbe pertanto l’inesistenza (o la nullità insanabile o 
l’inefficacia) della sentenza o comunque di quella particolare statuizione (sic) della sentenza cosi 
congegnata” (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 8, p. 154). 

452Segundo F.Santangeli, sendo independente as diversas estatuições formuladas em uma dada sentença, 
subsistem as que não tiverem relação com a parte defeituosa do provimento (L’interpretazione della 
sentenza civile, cit., n. 9, p. 182). 

453SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 9, p. 182-183. 
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Não parece ser essa a melhor solução, até porque ela não se mostra lógica: se a 

questão prejudicada dever ser qualificada como inexistente por falta de decisão sobre a 

questão prejudicial, isto deve valer independentemente do resultado da demanda decidida. 

Não parece, entretanto, que a inexistência quanto a um ponto da causa se projete também 

para outro elemento apenas por força da prejudicialidade. De fato, nas ações em que ocorra 

esta situação de prejudicialidade, existe cúmulo de demandas, que, no entanto, não é 

necessário (no sentido de ser obrigatório). Pode a questão prejudicial ser apresentada sem 

que, necessariamente, haja decisão sobre a matéria e, neste caso, a solução da questão 

prejudicada independe de solução daquela. Pela mesma razão, se houver cumulação de 

pedidos e faltar decisão sobre a questão prejudicial, não há porquê considerar inexistente a 

solução efetivamente dada para a questão consequente. Assim, se se cumularem ações de 

investigação de paternidade e de petição de herança, e for considerada inexistente a 

sentença sobre a primeira demanda, não haverá de sê-lo automaticamente a segunda, que 

pode subsistir sem aquela, independentemente de seu resultado (positivo ou negativo). O 

mesmo se passa com a ação de nulidade de contrato, cumulada, por exemplo, com 

negatória de um certo débito: a falta de sentença quanto ao primeiro ponto não faz 

desaparecer a solução efetivamente dada ao segundo (não importa em que sentido). 

Pode a falta de sentença quanto à questão prejudicial importar em falta de 

fundamentação da parte da sentença quanto ao ponto consequente. Mas, a falta de 

fundamentação não resulta em sentença inexistente, mas em sentença nula (n. 131), que 

pode transitar em julgado com esse defeito. Por outro lado, a parte da sentença sobre a 

questão antecedente pode estar adequadamente fundamentada e ser considerada inexistente 

em virtude da falta de efetiva decisão. Neste caso, aquela fundamentação para a questão 

antecedente pode subsistir também para a consequente, não existindo, pois, o vício de falta 

de fundamentação para a segunda demanda. Assim, no particular, a sentença não pode ser 

tida como inexistente (nem nula).  

O que ocorre, enfim, é que a falta de solução para a demanda prejudicial autoriza a 

repropositura dela, mas não torna inexistente (nem necessariamente nula) a porção em que 

a questão consequente tiver sido decidida. Pode ocorrer de a nova ação receber solução 

incompatível com o resultado anterior do pleito dependente (o que a cumulação de ações, 

exatamente, pretende evitar), mas essa possibilidade não altera a natureza das coisas. Pode, 

assim, depois de alguém receber a herança por ter sido considerado filho, ser depois 

declarado que não era descendente do autor daquele patrimônio bonitário; a autorizar, 
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quiçá e se houver tempo para tanto, ação para anulação da partilha ou adjudicação. O que 

não cabe é projetar a inexistência de uma sentença para outra apenas em razão da 

prejudicialidade.  

194. O mencionado Santangeli menciona outra hipótese de contradição entre 

diversas estatuições da sentença, mas nesse caso ele propõe o aproveitamento do 

pronunciamento judicial. O exemplo por ele mencionado é o da sentença que reconhece a 

prescrição do direito do autor e, no entanto, acolhe seu pedido e condena o réu a alguma 

prestação. A solução por ele proposta é de que deve prevalecer a solução dada à questão 

principal454; o que se afigura lógico. Aproveita-se a sentença, que deve ter algum sentido. 

Não menciona ele o que, nesse caso, seria principal, mas, parece, já que a 

prescrição é considerada preliminar de mérito, a condenação à prestação será o ponto 

principal.  

195. Não é incomum a sentença solucionar porções da demanda ao longo da 

motivação – onde se acha, pois, contida a respectiva parte dispositiva – soluções parciais 

essas que depois são reproduzidas ao final, após aquela expressão usual de encerramento 

das sentenças (“em face do exposto”). Mas, e se ao fazer essa reprodução, o resultado final 

for contrário ou de algum modo diferente da solução apresentada ao longo daquela 

motivação? Aqui não se está diante de sentença em que o dispositivo (conclusão) contraria 

a fundamentação (adiante, n. 208), mas em face de disposições em si contraditórias ou 

incompatíveis, defeito que poderia ter sido corrigido por meio de embargos de declaração 

(art. 535, I, CPC/73). Se, no entanto, apesar da contradição, a sentença acabar transitando 

em julgado desse modo, três soluções se apresentam como possíveis: (1) seria caso de 

prevalecer a solução que aparece na parte conclusiva, pois aí se contém o dispositivo, 

sendo certo que é a parte dipositiva que faz coisa julgada e fica imune a discussões (n. 

134); (2) a solução que se concentra na motivação é que deveria subsistir, porque é de se 

supor que, devendo a conclusão estar em estreita correlação com a fundamentação, esta é 

que terá sido direcionada para o caso julgado, mostrando-se excrescente a outra que a 

contraste; ou, enfim, (3) nenhuma solução seria de se manter, sendo inexistente a sentença 

quanto ao ponto, porque não terá resolvido a lide.  

Qualquer uma dessas soluções mostra-se viável, mas nenhuma delas, parece, deve 

ser adotada a priori. Conforme ficou realçado (n. 142), se depois de algum tempo e de 

                                                
454SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 9, p. 184.  
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diversas agruras para as partes, a sentença vier a transitar em julgado com algum defeito, o 

intérprete deve, o quanto possível, tentar aproveitar ao máximo a solução esperada para o 

caso. Mas, claro, isto só será possível na medida em que não houver ofensa à coisa julgada. 

Por outro lado, se a sentença (aparente) for inexistente, não há o que nela se aproveitar.  

196. Parece irreal que uma mesma sentença possa conter decisões diferentes sobre 

um mesmo tema. Mas, isto não é de todo descartado, especialmente quando adotado o 

recurso de copiar trechos de outros julgados, que são aproveitados num texto em 

construção. Seja em razão desse auxílio multimídia, seja por qualquer outra razão, é 

possível, pois, haver numa mesma sentença decisões conflitantes sobre um mesmo ponto, a 

respeito de um mesmo pedido: ela o acolhe num certo trecho do texto e o desacolhe noutro 

ponto; acolhe-o em certos termos para depois acolhê-lo em termos diversos. Ademais, 

como se viu há pouco (n. 187 e antes, n. 121), o dispositivo da sentença deve ser 

identificado não por sua posição topológica, mas por seu conteúdo decisional, podendo 

ocorrer de haver decisão em meio à fundamentação da sentença e, depois, sua parte 

conclusiva apresentar outra decisão diferente dessa apresentada anteriormente. Nesse caso, 

em que não houver uniformidade quanto ao decidido ao longo de uma mesma sentença, 

não existirá certeza quanto à solução proferida e, assim, como regra, nenhuma pode 

prevalecer. De fato, porque parte decisória é aquela, independentemente de sua topologia, 

que encerre decisão sobre thema decidendum, e já que uma sentença pode conter, no 

mesmo ou em pontos diferentes, decisão conflitante sobre um mesmo tema, ocorrendo essa 

falta de definição sobre certa matéria, decorrente dessa incerteza, de regra não haverá 

como se aproveitar a sentença, que em tal aspecto é inexistente (n. 132).  

A atividade interpretativa a ser realizada no caso concreto é que permitirá concluir 

se a parte final, clara quanto ao sentido do julgamento, acha-se, ou não, em contraste com 

outro dispositivo, sobre o mesmo ponto, inserto noutro lance da sentença em exame. Neste 

caso, de conflito entre disposições sobre o mesmo thema decidendum, não existirá decisão 

sobre o ponto. Não é preciso que as soluções sejam contrárias (o pedido é acolhido e 

depois rejeitado, ou vice versa); desde que elas sejam diferentes, o ponto litigioso não 

poderá ser considerado definido, e por isto a sentença, quanto a tal aspecto, é nenhuma. 

Assim, se o pedido for acolhido mas, num momento o réu é condenado a restituir a coisa e, 

noutro, é condenado a abster-se de certa prática, não haverá solução para o ponto em foco. 

Quanto a ele, portanto, a sentença deve ser tida como inexistente.  
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Esta, contudo, será a solução extremada. Se for possível aproveitar a sentença, isto 

deve ser feito.  

197. Assim, se o defeito não tiver sido percebido455 por quem poderia se prejudicar 

com a contradição, que por isto, de boafé, não terá pedido para corrigir o que poderia ser 

corrigido, o aproveitamento do ato se impõe. E essa boafé há de ser considerada presente 

quando a parte não tinha como notar a contradição, ou, ainda que tendo como constatá-la, 

não o fez porque nas circunstâncias não era de dela se exigir maior diligência456. É o caso 

em que as partes são cientificadas do resultado do processo apenas pelo que se contém na 

parte conclusiva da sentença (depois daquele “em face do exposto; como é usual). Se elas 

tiverem sido inteiradas desse resultado e com ele se conformam, não é de se exigir que elas 

examinassem detalhes da sentença, para verificar se nela havia contradição, que não é de 

ser esperada, mesmo por quem se revele medianamente diligente. Da mesma forma, se a 

intimação da sentença tiver destacado que o resultado para o processo era aquele contido 

ao longo da fundamentação (não o da parte final, diferente) – em cuja porção, insista-se, 

haverá decisão –, tendo os interessados se conformado com tal solução, esta é que deve 

prevalecer (apesar da contrariedade depois constatada).  

Já, se o contraste da decisão era perceptível, ou deveria ser, como quando a 

sentença é publicada integralmente, tendo as partes sido intimadas de seu inteiro teor, não 

pode prevalecer nenhum desses resultados diferentes. Transitando em julgado tal sentença, 

não há por que prevalecer um resultado sobre o outro; a causa, no que se refere aos pedidos 

decididos de modo diferente ao longo do texto, não conterá decisão certa, de modo que 

nada decidiu (quanto ao ponto). A sentença em tal caso será inexistente (quanto ao ponto 

não decidido, mas não quanto aos demais decididos).  

Como é possível constatar, a solução ora proposta não beneficia nem prejudica 

nenhum dos contendores. Ambos terão sido inteirados, dentre mais de um, de um certo 

conteúdo da sentença e com tal solução ter-se-ão conformado, de modo que não podem 

depois invocar a incerteza nela existente para impedir que ela produza seus efeitos 

regulares (salvo por meio de rescisória, se cabível). De tal arte, se quem tiver direito a uma 

                                                
455Cf. MALLET, Estêvão. Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais. São Paulo: LTr, 2009, n. 5.1, p. 29. 
456Santangeli, com razão, afirma que não tem sentido penalizar a parte que de boafé não se apercebera de 

defeito que não era facilmente perceptível na sentença. A propósito afirma ele: “... Vieni qui in primaria 
considerazione l’esigenza di non penalizzare la parte che in buona fede non impugni la sentenza per non 
avere rinvenuto il senso precettivo che non era agevole individuare (non potendo la preventiva attivazione 
di un procedimento per correzione qualificarsi come un onere) constringendola a subire eventual effetti 
pregiudizievoli per la formazione del giudicado” (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 8, p. 158). 
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prestação, poderia ficar sem nenhuma (pela falta de solução), pode obter aquela com que se 

conformou. Por outro lado, não pode esse sujeito depois reclamar a prestação mais ampla, 

pois a ela terá renunciado. Com o devedor da prestação passa-se o mesmo: conformou-se 

com a prestação de que inteirado pela intimação, de modo que não se beneficia com 

situação mais vantajosa, mas também não se sujeita a outra pior. E, se o credor for 

beneficiado com prestação mais extensa, o devedor se beneficiará com a definição da 

disputa, evitando novos embates em novo processo. 

198. Ver-se-á que prevalece a parte dispositiva da sentença, ainda que ela seja 

contrariada por sua fundamentação e mesmo que falte esta (ns. 208 e 211). Situação 

diferente ocorre quando tiver havido decisão que tinha antecipado tutela, que, por qualquer 

razão, se estabilize, e depois, quando vem a ser proferida sentença final, esta venha a 

revogar (suponha-se indevidamente) aquele provimento antecipatório. Vindo a transitar em 

julgado esta sentença, o que deve prevalecer? O caso envolve, em certa medida, 

interpretação, porque será preciso definir qual solução deve subsistir.  

A resposta será simples para a maioria dos casos, pois a decisão antecipatória de 

tutela é provisória, devendo ser revista pela sentença final (art. 273, § 5o, CPC/73). Assim, 

revogada a antecipação, as partes devem voltar à situação anterior. Mas, quando a 

antecipação tiver sido concedida em razão de pedido incontroverso (art. 273, § 5o, 

CPC/73), há doutrina que entende que a solução será definitiva (cf. 148). Neste caso, 

sobrevindo sentença revogadora daquela antecipação, surge o problema de saber qual 

solução deve preponderar. Mais: se a antecipação estiver em fase de execução ou se já tiver 

sido executada, deve-se verificar se a execução prosseguirá ou se as partes devem ser 

restituídas ao statu quo ante.  

Ao que parece, para aqueles que entendem que o provimento antecipatório de tutela 

estabiliza-se no caso de pedido incontroverso, a decisão respectiva tem força de sentença; 

de modo que só poderá ser revogada por recurso apropriado ou por ação rescisória. De tal 

arte, a sentença final não a poderá revogar sem ferir a coisa julgada. E, neste caso, se a 

sentença final tiver revogado a decisão antecipatória que se estabilizara, após seu trânsito 

em julgado, pode ser objeto de ação rescisória (art. 485, IV, CPC/73), sendo conhecido o 
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debate doutrinário sobre qual daqueles provimentos (a primeira ou a última sentença) deve 

prevalecer até que tal ação rescisória seja decidida457.  

Para os que entendem que aquele provimento antecipatório deve sempre, mesmo no 

caso do art. 273, § 6o, CPC/73, ser revisto pela sentença final, esta é que prevalecerá sobre 

aquele, de modo que, diante da revogação, as partes devem ser restituídas à situação 

anterior. Se tal revogação for considerada indevida e tiver transitado em julgado, 

prevalecerá ela, sendo menores as possibilidades de cabimento de ação rescisória.  

Na sistemática do Projeto de novo CPC essa possibilidade de contradição deverá 

desaparecer, já que a lei projetada admite antecipação (tanto satisfativa, quanto 

acautelatória), a ser reclamada antes ou no curso de processo em que o direito respectivo 

haverá de ser definido. Quando a antecipação for concedida antes desse processo, ela se 

estabilizará se não houver recurso contra a respectiva decisão, mas, havendo demanda (no 

prazo decadencial de dois anos), que poderá provir do autor, como do réu, o tema deverá 

ser reexaminado458. Tal estabilização, assim, poderá não ser definitiva.  

199. Resta anotar que, no atual sistema (CPC/73), como no projetado, a falta de 

impugnação à decisão estabilizada ou à sentença que tiver concedido uma determinada 

tutela não será óbice para as partes, no momento da respectiva execução (cumprimento), 

defenderem modos diferentes de interpretar esse provimento. A decisão, ou sentença, pode 

ter sido aceita, mas, no momento de executá-la, pode surgir mais de uma possibilidade de 

compreender seu alcance, certamente não percebida oportunamente (cf. n. 167), quando 

então não se poderá impedir que o interessado reclame, já não contra o provimento 

concessivo da tutela, mas contra a interpretação que dele se faz no presente.  

Imagine-se que não tenha havido recurso contra certo provimento (decisão, 

sentença, acórdão) que por isto se estabiliza, mas, no momento de tornar prática a medida, 

venham surgir entendimentos diferentes sobre o sentido ou alcance do que ficara decidido. 

É ainda imaginável que o provimento tenha apresentado soluções contraditórias ou 

incompatíveis, mas que, em virtude de atividade interpretativa, se conclua que uma solução 

em especial é que deverá prevalecer. Na situação antes mencionada (n. 196) em que a 

sentença apresentara duas soluções que não poderiam coexistir (restituição da coisa ou 

abstenção de certa prática), e que, diante da atividade interpretativa, define-se que a 

                                                
457Sobre o ponto, conferir, por todos, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação 

rescisória. 1. ed. Campinas: Bookseller, 1998. p. 211. 
458O preceito projetado está reproduzido na nota n. 401. 
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segunda prestação é que será devida (n. 197), pode, na fase de execução, surgir 

controvérsia sobre o alcance de tal prestação. O devedor da prestação negativa quiçá não 

terá recorrido da decisão porque não vislumbrara incluída na proibição certa prática que o 

credor agora entende vedada, a qual este nem havia pensado que pudesse estar fora da 

vedação (e talvez por isto também não recorrera). Neste caso, a extensão da obrigação 

negativa poderá ser objeto de disputa só neste momento, quando a sentença comportará 

interpretação; mas não mais para reconhecer inexistente a sentença com estatuições 

excludentes uma da outra, mas apenas para definir o conteúdo da proibição (n. 153). Com 

efeito, o alcance da sentença em execução não terá sido até então objeto de esclarecimento, 

que pode muito bem se justificar neste momento, não cabendo sonegar aos contendores o 

debate sobre o ponto não decidido.  

 

IV.3.2.2. A motivação como subsídio da interpretação 

200. Até aqui deu-se ênfase ao exame da parte dispositiva da sentença, onde se 

concentra a solução para o litígio submetido a julgamento, e que por isto é a parte dela que 

pode ser objeto de liquidação e de execução, para o que será necessária alguma atividade 

interpretativa. Destacou-se então que o dispositivo da sentença é a parte do provimento 

judicial onde se encontra a solução, total ou parcial, da lide, mas é certo que sua 

identificação se dá em seu aspecto material, não pela posição que ele possa assumir ao 

longo do texto sentencial. Agora é momento de realçar que a fundamentação contribui 

decisivamente para a compreensão do dispositivo da sentença, seja este absolutamente 

claro ou apresente ele alguma dificuldade intelectiva.  

Quando o dispositivo se mostre absolutamente claro, o exame de toda a sentença se 

justifica até para confirmar seu sentido preceptivo, mas às vezes também para corrigir 

alguns tipos de defeitos. Quando ele se mostre obscuro, o exame de todo o texto da 

sentença pode contribuir para o esclarecimento de seu significado. A procura do sentido 

dessa parte dispositiva para se obter o máximo aproveitamento da decisão decorre do 

princípio da conservação (n. 142), que recomenda que, dentro do possível, eventual falta 

de clareza e até alguma omissão da parte identificada como dispositivo seja suprida e 

completada mediante exame do conjunto da sentença459. Se a motivação permitir a 

                                                
459Segue nessa mesma linha do texto F.Santangeli, que afirma que a interpretação do dispositivo da sentença 

deve ser feita à vista de sua motivação, como atividade global (L’interpretazione della sentenza civile, cit., 
n. 7, p. 143). 
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eliminação de incertezas, ou se ao longo dela decisão tiver havido, nada se acrescenta à 

sentença. Mas, repita-se, tal recurso apenas será possível quando o comando evidente 

puder ser extraído da sentença, embora se mostre circunstancialmente obscuro ou disperso.  

201. Quando a parte identificada como dispositivo em sentido formal (que vem 

após expressões como “em face do exposto”) tiver omitido decisão sobre ponto que 

deveria ter sido decidido, mas ao longo da fundamentação o tema se achar efetivamente 

decidido (cf. n. 121), aí se deve identificar também o dispositivo, agora em sentido 

material. Isto pode ocorrer especialmente quando a sentença houver decidido causa 

complexa, com muitos temas enfrentados. Essa sentença (como também a sentença sem 

complexidade) pode ser idealmente dividida por matérias decididas (n. 125), o que facilita 

a identificação de algum capítulo julgado eventualmente ao longo da motivação. Pode 

ocorrer de na parte final dessa sentença estar concentrada a maior parte das soluções que o 

pleito deve ter, mas algumas outras decisões parciais, omitidas nesse local, terem sido 

apresentadas em outros pontos do provimento. Será preciso, então, que o intérprete 

identifique cada uma dessas partes onde quer que elas se encontrem. Caber-lhe-á 

identificar o dispositivo substancial, não meramente formal460. 

Neste caso ocorre o mesmo que se verifica quando a própria sentença dispuser que 

acolhe o pedido nos termos da fundamentação por ela apresentada (n. 186). Ela contém 

dispositivo quanto ao ponto, mas não se acha todo ele desenvolvido de modo concentrado 

na parte dispositiva formal. Apesar da falta de remissão do dispositivo da sentença à sua 

motivação, deverá o intérprete, no entanto, neste procurar identificar decisão, ou parte dela. 

De momento, o que importa destacar é que pode haver estatuição contida na própria 

motivação, caso em que esse trecho será identificado como parte dispositiva (não como 

motivação). Na verdade, em meio à fundamentação estará contido algum dispositivo, que 

deve ser identificado como parte dispositiva (não como fundamentação). Tendo havido, 

portanto, solução para a lide – ou parte dela – em meio à motivação, esse ponto de definição 

do direito para os contendores, embora deslocado, representa parte dispositiva (n. 190). 

Pode ainda ocorrer de a fundamentação fornecer subsídios para compreensão do 

dispositivo da sentença, mostre-se ele obscuro, ou apresente-se ele muito claro.  

                                                
460A respeito, Nasi pondera: “La verità è che non c’è dispositivo in senso esteriore e meramente formale, c’è 

dispositivo nel senso pregnante del termine e questo é l’esatto senso precettivo della sentenza che non è 
concentrato in nessuna ‘parte’ di essa, ma lo si ricava da tutta la sentenza stessa.” (Interpretazione della 
sentenza, cit., n. 5, p. 303). 
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202. Ressaltado foi que a parte dispositiva da sentença é que representa o comando 

do Estado para os litigantes com relação ao pleito decidido, e que esse dispositivo é que, a 

um certo momento, se torna imune a alterações, e ele é que, eventualmente, comportará 

execução. Também ficou dito que esse dispositivo deve ser localizado onde quer que se 

encontre no conjunto da sentença, a ser vista como um todo, que há de ter alguma 

harmonia, ainda quando contenha alguma imperfeição (n. 180). Cabe agora destacar que 

essa parte dispositiva da sentença, onde se encerra o sentido preceptivo do julgamento 

realizado, não pode ser examinada sem consideração de sua fundamentação, ainda que 

evidente seu conteúdo, e isto por, pelo menos, duas razões: a decisão (contida no 

dispositivo) é apenas uma parte do raciocínio461 e, por outro lado, dispondo a lei que a 

fundamentação é elemento essencial na sentença (art. 458, II, CPC, e art. 93, IX, CF), 

existe ela para servir de sustentação à decisão; não é elemento meramente figurativo, não é 

componente simplesmente formal462. Aliás, uma das raras normas legais brasileiras sobre 

interpretação da sentença é, exatamente, a que estabelece que a fundamentação da sentença 

deve servir para interpretar sua parte dispositiva. Ao prever a lei que os motivos não fazem 

coisa julgada, deixa certo que eles servem, contudo, para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença. Eis o preceito do Código de Processo Civil (CPC/73): 

Art. 469. Não fazem coisa julgada: 

I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença; 

... 

 

Os motivos, desenvolvidos na fundamentação da sentença, servem, como se vê, 

para interpretar o sentido preceptivo do julgamento contido na parte dispositiva; e devem 

ser considerados ainda que o dispositivo se apresente claro463. 

203. A motivação serve para esclarecimento da decisão obscura, ainda que o 

dispositivo se mostre de todo claro. Adiante serão avaliados alguns acórdãos que ressaltam 

a necessidade de se compreender a parte dispositiva da sentença em consonância com sua 

fundamentação, a revelar a importância desta na atividade interpretativa de tal provimento 

                                                
461SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 135 e ss.; NASI, Antonio. 

Interpretazione della sentenza, cit., p. 302. 
462Dinamarco afirma que a interpretação da motivação da sentença é necessária, sendo mesmo imprescindível 

às vezes para se “... determinar o significado e alcance de um dispositivo menos claro (Liebman)...” mas 
também para se criticarem premissas da sentença (Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 
1.230, p. 708). 

463SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 143. 
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judicial. O que convém ressaltar, entrementes, é que, ainda quando se mostre muito claro o 

dispositivo, pode ele, em alguns casos, ser entendido à luz da fundamentação desenvolvida, 

que fornecerá elementos para identificação do verdadeiro sentido preceptivo do caso julgado. 

A motivação poderá permitir, p.ex., a identificação de erro material encontrável no 

dispositivo (cf. n. 205), como permitirá entender o sentido de expressão clara nele 

apresentada, mas concretamente empregada com significação específica.  

204. Se a motivação deve ser considerada, ainda quando se mostre claro o 

dispositivo da sentença, por maioria de razão deve ela ser avaliada quando sua parte 

dispositiva não for clara quanto a seu conteúdo e alcance. Tal motivação poderá prestar-se 

para aclarar o seu sentido464. Por exemplo: numa demanda entre vários sujeitos, em que 

tenha havido intervenção de diversos terceiros, pode haver dificuldade para saber quem, 

enfim, figura no polo passivo desse processo. Se a sentença concluir dispondo que condena 

os réus (sem mencionar seus nomes) a determinadas prestações, pode a identificação dos 

condenados depender do exame da motivação. O relatório da sentença poderá ter 

nominado cada um dos vários sujeitos (autor, réus, originários e em litisconsórcio ulterior, 

denunciados à lide etc) e, limitando-se a parte dispositiva a mencionar que os réus (agora 

não identificados) são condenados, ficará difícil identificar os que foram condenados se 

não houver exame da motivação, onde, certamente, o ponto (quais sujeitos se mantiveram 

no polo passivo) terá ficado definido. Os exemplos poderiam multiplicar-se, alguns a 

serem ainda comentados (Capítulo V).  

O que releva aqui realçar é que o intérprete precisa se socorrer da motivação para 

apreender o sentido exato da disposição dúbia. Muita vez só a motivação bastará para 

esclarecer a falta de clareza do dispositivo; noutros casos isto só não bastará, devendo o 

intérprete, então, socorrer-se de outros elementos, a serem desenvolvidos mais adiante.  

205. Quid iuris quando, examinando a fundamentação da sentença, o intérprete 

constatar engano evidente em sua parte dispositiva? Neste caso, sendo óbvio o engano, 

desde que permita sua fundamentação revelar o sentido exato da parte dispositiva, a 

motivação autoriza a correção de tal engano, que não pode subsistir. Assim, se a discussão 

for em torno de certo valor, e toda a fundamentação da sentença for no sentido de que é 

devida, p.ex., a importância de 100 e, na parte dispositiva, por erro de digitação, se indicar 

outro número qualquer, maior ou menor (1000 ou 10), o número que deve prevalecer é o 

                                                
464TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975. p. 379. 
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da fundamentação, desde que as partes tenham podido se inteirar de todo o conteúdo da 

sentença (não só dessa parte dispositiva). No caso, mostrando-se evidente o erro material, 

essa correção pode ser realizada a qualquer tempo, como, aliás, já teve ocasião de decidir o 

Superior Tribunal de Justiça465.  

Pode-se argumentar que tal interpretação gera incerteza e insegurança. Contudo, se 

ambas as partes houverem sido inteiradas de todo o conteúdo da sentença, sendo evidente o 

engano, não parece razoável que este deva prevalecer por questão meramente formal. É 

certo que, transitando em julgado a sentença com o engano, ambas as partes terão sido 

negligentes. Mas, o beneficiado com o engano que não tiver recorrido, além disso, terá 

também agido de máfé, e não pode, fundado nesta, pretender ficar em situação de 

vantagem, porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (silenciou quando 

deveria denunciar o erro).  

Se o engano constituir-se de indicação de valor inferior ao efetivamente devido 

(desde que isto se revele inquestionável diante da fundamentação desenvolvida), 

beneficiado no caso seria a parte condenada, ao passo que, se o valor enganado for superior 

ao real, quem se beneficia do silêncio seria o credor. Quem quer que seja, autor ou réu, não 

pode beneficiar-se do engano evidente; por isto que deve prevalecer aquele indicado na 

motivação da sentença.  

Mas, atenção, é preciso que o equívoco se mostre evidente. O raciocínio 

desenvolvido por Kemmerich a respeito da inexatidão material e do erro de cálculo parece 

irrepreensível para admitir a correção de defeitos da espécie. Depois de, invocando Egas 

Moniz de Aragão, ressaltar que esse engano há de provir de erro evidente, manifesto, 

notório, que às vezes pode não ser perceptível ictu oculi, quando, por exemplo, dependa de 

cálculos ou fórmulas matemáticas complexas, comenta ele que tal erro admite correção a 

                                                
465Ementa: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. 

TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. 
INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO FEITO DOIS ANOS DEPOIS. ATUALIZAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. 1. O que é corrigível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte 
interessada, é o erro de cálculo, e não o critério de cálculo utilizado na conta de liquidação que, por falta de 
oportuna impugnação, torna-se imutável pela coisa julgada. Precedente da Corte Especial. 2. Homologados 
por sentença transitada em julgado os cálculos que apuraram o montante final da condenação no processo 
de conhecimento, inadmissível se torna, em sede de execução, o pedido de retificação da conta, à título de 
erro material pela incorreta interpretação da sentença consequente. 3. Feito o pagamento pelo INSS mais de 
01 (um) ano depois da sentença que homologou os cálculos do contador, é possível o pedido de atualização, 
com o consequente depósito do resíduo a apurar. 4. Recurso conhecido e provido. (REsp 235968/RN, Rel. 
Min. Édson Vidigal, 5a Turma, j. 14/12/1999, p. DJ. 21/02/2000, p. 179). 
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qualquer tempo466. O mesmo autor referido conclui que é dessa espécie “ ... apenas o erro 

evidente e cuja solução possa ser obtida com segurança a partir da interpretação da 

decisão, vedada a introdução de novo julgamento da causa ou a alteração do significado da 

decisão”467.  

Erro material é o engano perceptível pelo exame da decisão, de cuja análise 

decorre, sem sombra de dúvida, o uso enganado de termo ou número. Assim, a troca de 

nomes que pode ser facilmente perceptível, o engano na indicação de números.  

Tratando-se de erro material, tal correção é possível, e a qualquer tempo, pois não 

se compadece com um processo de resultados a solução que se contente com aparência, 

com formalidades.  

206. Quando aqui se afirma que a fundamentação da sentença pode suprir erros da 

espécie contidos em seu dispositivo, não se pretende autorizar que os motivos dela a 

completem, criando algo que a decisão não contenha. O que deve ficar claro é que, quando 

a parte da sentença dedicada à fundamentação deixar esses elementos claros, esse local do 

provimento judicial encerra decisão, representa alguma porção da parte dispositiva. Mais 

uma vez o que o intérprete faz no caso não é outra coisa senão identificar porções da parte 

dispositiva esparsas em diversos pontos dela. O que não parece razoável, mesmo porque 

isso contraria o princípio que preconiza que o ato deve ser aproveitado ao máximo (n. 

142), é, em razão de falta de organização do julgado, que decide num trecho de forma 

incompleta para só em outro ponto completar a decisão, deixar o intérprete de descobrir na 

sentença o sentido preceptivo que, ainda que, com alguma dificuldade, pode concretamente 

ser nela apreendido.  

A parte dispositiva da sentença deve, pois, ser entendida à luz de sua 

fundamentação, e só pode ser à luz desta corrigida quando o engano se mostrar 

absolutamente evidente, desde que a parte interessada tenha tido acesso a essa motivação, 

que lhe permitia identificar o erro material.  

                                                
466KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 88-89. Esse autor deixa 

claro que o erro que pode ser eliminado é aquele que pode ser identificado por interpretação da sentença, e 
completa: “... Sustento, nesta seção, a tese de que o erro que permite correção a qualquer tempo é somente 
aquele cuja solução seja evidente ou possa ser obtida mediante interpretação da sentença, e jamais aquele 
que demande cognição de matéria não julgada, ou não julgada de modo compreensível.” (Id. Ibid., p. 87). 
Em seguida esclarece que, se a eliminação do erro, embora evidente, depender de decisão a respeito do que 
a sentença não houver julgado (ou tiver decidido de modo incompreensível), a correção não será possível, o 
que só poderá ser feito por meio de nova ação (Id. Ibid., p. 87). 

467KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 100. 
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207. Mas, será que esssa correção do dispositivo mediante recurso à fundamentação 

só será cabível nas hipóteses de constatação de erro material ou de erro de soma? Imagine-

se sentença que decida muitos pedidos, dentre os quais dois de reparação de dano (moral e 

material) e que ela estabeleça expressamente o pagamento de juros para um e não para 

outro. É certo que a parte dispositiva relativa a cada pedido é que transitará em julgado. 

Mas, será que a fundamentação apresentada para o cabimento dos juros numa das situações 

poderá estender esse interesse para o outro ponto? 

Aqui também será caso de o intérprete, procurando extrair da sentença o máximo 

que ela pode propiciar (não em extensão, mas como resposta à lide apresentada a 

julgamento), verificar se na fundamentação estará contida alguma decisão para o ponto 

que, na parte formal decisória, não terá sido reproduzido. Se o tema tiver sido decidido ao 

longo da fundamentação, não há dúvida de que essa decisão (deslocada) justifica a 

submissão das partes à solução proclamada em qualquer local da sentença. Essa 

identificação do dispositivo material da sentença, em muitos casos, não se mostrará fácil. 

Se, de todo o modo, o tema não se achar decidido em nenhum ponto da sentença, ainda que 

devesse tê-lo sido e ainda que que a motivação seja clara quanto à solução esperada (n. 

120), não se pode aproveitar a fundamentação para a decisão de outro pedido para 

justificar o mesmo resultado para aquele não decidido. O argumento a fortiori, aplicado 

em matéria de interpretação da lei (n. 55), não pode prestar-se para ampliar o alcance da 

sentença. E não se presta neste caso, porque, se existe justificativa para ampliar o alcance 

da lei para abarcar situações semelhantes nela originariamente não incluídas, em matéria 

de sentença apenas o que tiver sido decidido transita em julgado. Assim, o que não tiver 

sido objeto de decisão, não obriga e, ainda que houvesse razão para algo ser alcançado pelo 

sentença proferida, se nela não estiver contido, não pode ser considerado nela incluído, o 

que, como já destacado, ofenderia a coisa julgada (n. 143). De tal arte, se o ponto não tiver 

sido mesmo julgado, seja para admitir, seja para rejeitar a pretensão, o tema estará em 

aberto, de sorte que poderá ser objeto de outro processo. Quanto ao tema, ainda que 

incluído no relatório da sentença, ainda que objeto de discussão nela desenvolvida, sem 

decisão a respeito, quanto ao ponto sentença inexiste (n. 120).  
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208. Pelas mais variadas razões, uma sentença pode apresentar conclusão em 

contraste com a fundamentação nela desenvolvida468. A doutrina não tem sido uniforme 

quanto à solução a ser adotada nesses casos469. A primeira posição sugere que, já que a 

motivação é a base de sustentação para o dispositivo, ou por outras palavras, visto como o 

dispositivo representa a conclusão que decorre de premissas desenvolvidas na 

fundamentação, havendo contradição entre ambas, deveria prevalecer a motivação. Outra 

corrente, ao contrário, considerando que é a parte dispositiva que transita em julgado, esta 

é que deve subsistir em caso de conflito entre as demais partes da sentença.  

Como já se acenou (n. 111), pode existir engano evidente no dispositivo da 

sentença, que troca o nome da parte que deveria ser condenada pelo nome de outra pessoa 

que sequer fora parte no processo. Claro que tal condenação não poderá subsistir contra 

essa pessoa que não participara do contraditório. Como então solucionar o impasse?  

Segundo Betti, por força do princípio da conservação, “... na dúvida e na 

perplexidade geradas pela desarmonia ou pelo contraste, o ato [e já agora invocando Denti] 

deve ‘ser interpretado no sentido em que se pode ter algum efeito, e não naquele segundo o 

qual não teria nenhum’”470. Para Betti, a motivação não pode prevalecer sobre a decisão. 

Nasi, contrariando a maioria dos autores, entende que a fundamentação deve prevalecer 

sobre a decisão, porque não se pode isolar o dispositivo da sentença sem levar em conta 

seu iter formativo, sendo a motivação um prius em relação à sua conclusão471. Na mesma 

linha segue Grassetti472, que admite uma “interpretação corretiva” da sentença.  

Esta orientação, ao que parece, não pode subsistir diante do que prescreve o Direito 

brasileiro, que, a propósito, aliás não muito diferente do Direito italiano, dispõe que o que 

transita em julgado é a parte dispositiva da sentença (art. 468, CPC/73), que, como visto, 

não deve ter mesmo sentido formal, mas substancial (n. 121). Assim, é a decisão, contida 

na parte dispositiva, que se torna imune a rediscussões posteriores, ainda que, para chegar 

a ela, a sentença tenha apresentado uma razão (precedente lógico) que não levaria a tal 

resultado. Conquanto a sentença seja mesmo um ato de conjunto e que o raciocínio que 

nela se desenvolve, enquanto se forma, não possa cindir-se entre momento lógico e 

                                                
468F.Santangeli afirma que esse contraste, difícil de ocorrer quando a sentença provenha de um juiz, é 

mais factível quando o pronunciamento for de órgão colegiado (L’interpretazione della sentenza 
civile, cit., n. 8, p. 171). 

469Cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 9, p. 40. 
470BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 66, p. 329. 
471NASI, Antonio. Interpretazione della sentenza, cit., n. 5, p. 304. 
472Cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 3, p. 12 e notas. 
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momento preceptivo, depois de produzida, admite identificar esses dois momentos 

distintos. Como a lei estabelece a prevalência do preceito sobre o raciocínio para se chegar 

a ele, seja isto lógico ou não, é o dispositivo que em regra deve subsistir. E, se coubesse 

alguma interpretação corretiva no caso (n. 252), o que deveria ser corrigido seria a 

motivação473, não o dispositivo. Todavia, ao que parece, diante de tal contraste, a 

motivação ininteligível ou contraditória com a decisão deve ser simplesmente 

desconsiderada, porque sua correção, por ato interpretativo, não elimina a nulidade do 

provimento, que, se tiver transitado em julgado e não vier a ser rescindido (e, enquanto não 

rescindido), vale com o sentido do dispositivo. Assim, desconsiderada a motivação, o 

significado do dispositivo, se der margem a dúvida, poderá ser aclarado, quem sabe, com 

auxílio do relatório ou de outros dados do processo, mas não com a fundamentação, que 

não cumpre sua função. A fundamentação, nos casos em que ela contraste com a decisão, 

tem a mesma utilidade dos consideranda da lei que com as disposições desta não guardem 

relação: se não mostrarem o verdadeiro sentido da lei, não servem para explicar o sentido 

dela, e devem ser desconsiderados. Como, em matéria de sentença, no contraste entre 

motivação e decisão, prevalece esta, aquela deve ser desconsiderada, não revelando a 

retificação da motivação nenhuma utilidade prática.  

Como se depreende da lei (art. 469, I, CPC/73 – n. 202), os motivos apresentados 

na sentença são um importante meio para se definir o conteúdo de sua parte dispositiva. 

Mas tais motivos apenas auxiliam o intérprete para descobrir o conteúdo e alcance do que 

tiver sido decidido, se não contrariarem o dispositivo. Não podem eles se sobrepor ao 

resultado apresentado na parte dispositiva, salvo em caso de erro evidente e desde que as 

partes tenham podido deste se inteirar (cf. n. 205). Assim, em geral, havendo contradição 

ou diferença entre a motivação e a conclusão, prevalece esta, não aquela474. Se, pelo exame 

da motivação se descobrir que a solução dada seria diferente da efetivamente apresentada 

na parte dispositiva, ou se, diante daquele exame, perceber-se que a sentença deveria dar 

                                                
473Betti entende caber essa correção, e justifica: “...Ora, visto que a ideia do conteúdo preceptivo se exprime 

sobretudo no dispositivo da sentença, a interpretação corretiva leva a manter o dispositivo, oportunamente 
integrado e retificado quando necessário, e a corrigir a motivação no sentido em conformidade com ele. 
Essa integração e correção justificam-se não tanto por uma ‘prevalência da função sobre a estrutura, que 
assume uma relevância particular para o objetivo instrumental atribuído à motivação’ (Denti), pois o 
conflito ou a desarmonia está entre os elementos estruturais da declaração; justificam-se, antes, pela 
exigência (que se exprime no critério da conservação) de assegurar a funcionalidade do provimento.” 
(Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 66, p. 329). 

474Deste mesmo modo entende Denti (cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., 
p. 18-19), mas porque a estrutura da motivação é explicitar razões, que, em caso de contraste com a parte 
dispositiva, deve ser desconsiderada pelo intérprete.  
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mais ou menos do que deu, a solução que prevalece é a constante na parte dispositiva, não 

o raciocínio da motivação. 

209. Pode ocorrer de toda a motivação desenvolver-se no sentido de se dar 

procedência ao pedido do demandante, mas, por evidente engano, o dispositivo concluir 

pela improcedência, ou vice versa. Em tais hipóteses, mesmo que se revele evidente o 

engano, parece que, pela mesma razão de que a lei define que o que transita em julgado é o 

dispositivo da sentença, a solução ditada na decisão é que deve subsistir.  

Tal sentença pode qualificar-se como nula, autorizando rescisão (possivelmente por 

erro de fato: art. 485, IX, CPC/73), mas inexistente ela não é (cf. n. 132). Assim, superado 

o prazo para a rescisão, apesar do evidente engano, não haverá mais como corrigi-lo. A 

necessidade de estabilização das relações jurídicas (cf. n. 143), apesar de eventual injustiça 

da situação, justifica o prevalecimento daquele resultado. 

Não parece que se possa no caso vislumbrar erro material, que pode ser corrigido 

pela motivação (n. 205). Se o dispositivo concluir pela improcedência, quando a 

fundamentação levaria à procedência (ou procedência parcial), sem comando sobre o 

alcance desse acolhimento (não expressado), não há decisão. E, se o dispositivo indicar a 

procedência e seu alcance, ainda que a fundamentação levasse a outro resultado, a solução 

enganada acha-se fixada, devendo, pois, prevalecer. 

210. Se, como regra, deve prevalecer a solução ditada na parte dispositiva da 

sentença, sobretudo quando a motivação contrariar esta última (ns. 208 e 209), sob outro 

aspecto cabe mencionar que o dispositivo da sentença deve ser compreendido em seu 

sentido substancial. Por sentido substancial pretende-se aqui designar a significação correta 

da ideia que termos inadequados acabam por obnubilar. Assim, muita vez a sentença 

desenvolve todo um raciocínio indicando que o caso seria de carência da ação, mas conclui 

pela improcedência da demanda, ou vice versa. Se a decisão, como destacado há pouco, deve 

prevalecer sobre a fundamentação, seria de subsistir o que a parte dispositiva terá estabelecido. 

Acontece que, interpretando o dispositivo pela motivação, poderá o intérprete 

constatar que o termo usado na conclusão não corresponde à substância da decisão 

efetivamente dada; a parte dispositiva não terá exatamente o sentido nela declarado. Na 

verdade, a significação substancial dessa parte dispositiva, analisada à vista da motivação, 

pode revelar emprego impróprio de termo constante naquele dispositivo. A adequação 

promovida pelo intérprete, então, não alterará o resultado do dispositivo para fazer 
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prevalecer a motivação, mas, à vista desta, atribuir-lhe-á o sentido correto que a conclusão 

do raciocínio deve ter. Sem lhe alterar o conteúdo, o intérprete apenas substitui termos 

inadequados pelos que o verdadeiro sentido do dispositivo recomenda. Exemplos 

significativos sobre o ponto são fornecidos por João Francisco N. da Fonseca quando se 

refere aos casos que Dinamarco chama de falsa carência da ação, em que a sentença, em 

verdade, enfrenta o mérito da demanda. Quando a sentença entrar no mérito do pedido, não 

pode, apropriadamente, concluir pela carência. Assim também, quando o mérito do recurso 

tiver sido decidido, e improvido, não se pode concluir no sentido de que não fora 

conhecido475. No primeiro caso, a parte dispositiva da sentença afirma a carência da ação, 

conquanto toda a fundamentação revele que o mérito terá sido enfrentado. Nesse caso, a 

conclusão contida no dispositivo vale, ou seja, há um pronunciamento negativo para o 

autor, mas a definição substancial sobre esse pronunciamento é que deve ser corrigida 

diante do conteúdo da motivação. Assim se, ex.gr., todo o raciocínio desenvolvido pelo 

julgador for no sentido de que o réu não responde pela indenização dele cobrada, porque ao 

tempo do acidente já não era proprietário do veículo causador do evento (quando a causa 

de pedir tenha sido essa propriedade), embora conclua pela carência da ação em face desse 

réu, na verdade a sentença terá julgado improcedente essa demanda. Tal correção mostra-

se possível, porque não altera a solução à vista da motivação, mas apenas corrige o sentido 

da expressão impropriamente utilizada no dispositivo (carência, em lugar de 

improcedência). O mesmo se passa quando, analisando o dispositivo do acórdão, que 

afirma não ter sido conhecido o recurso, o intérprete constata que, na verdade o mérito 

recursal terá sido enfrentado e improvido. Aqui também terá ocorrido impropriedade da 

conclusão, constante da parte dispositiva, mas, em substância, a solução é de outro 

conteúdo material, que é revelado pela motivação. A solução final não pode ser alterada 

pela motivação; mas pode ser moldada, apenas para revelar seu verdadeiro sentido.  

É sabido que, no Direito brasileiro, a carência e a improcedência recebem 

tratamentos distintos: a causa não julgada pelo mérito pode ser renovada (art. 268, 

CPC/73), conquanto a jurisprudência venha dizendo que isto só seja possível depois de 

suprido o defeito476. Só por isto se nota que a correção daquela conclusão pode se justificar 

                                                
475FONSECA, João Francisco Naves. A interpretação da sentença civil, cit., n. 5, p. 50-51. 
476No sentido do texto tem decidido o STJ, como se vê da seguinte ementa: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE 
PROCESSO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). CARÊNCIA DE 
AÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO (CPC, ART. 268). VÍCIOS 
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em diversas situações. Da mesma forma, quando o recurso não tenha sido conhecido, a 

decisão recorrida é que prevalece. Em caso de haver ação rescisória, a decisão de mérito 

proferida por último é que define a competência do órgão que haverá de julgá-la. Assim, 

poderá ser importante revelar a verdadeira substância do julgamento que tiver concluído 

por não conhecer recurso que, em verdade, terá sido julgado. E, nesses exemplos, a 

verdadeira substância é obtida pelo exame da discussão, da motivação, da fundamentação, 

contida no provimento judicial analisado.  

Subsiste, pois, a regra de que a motivação, salvo na hipótese de inexatidão material 

ou erro de cálculo, não permite a correção do dispositivo da sentença. Havendo 

contradição entre a fundamentação e o dispositivo, prevalece este. O erro e inexatidão, 

porque há autorização legal (art. 463, CPC/73), podem ser corrigidos e, segundo 

entendimento assentado, a qualquer tempo. Entrementes, é possível a correção da 

conclusão que altere a nomenclatura sem modificar a substância do que tiver sido decidido, 

porque, no fundo, a alteração feita à vista da motivação não muda o conteúdo do 

julgamento, mas substitui termos técnicos usados sem propriedade. 

211. Tem-se destacado que a fundamentação da sentença serve para o 

descobrimento do sentido obscuro do dispositivo e, em certa medida, ainda que clara a 

parte dispositiva, para fixação do exato alcance da decisão. Não tem ela essa serventia, 

contudo, quando apresentar-se contrastante com o dispositivo (n. 208), como também não 

a terá, quando a sentença carecer de motivação. Nestes casos, o intérprete não disporá 

desse elemento para compreender o sentido da parte dispositiva. O provimento judicial, 

como se sabe, é nulo (n. 131), mas, se assim transitar em julgado, já que o ato judicial nulo 

subsiste enquanto não for desconstituído (n. 129), a parte dispositiva se imporá enquanto 

não for reformada ou rescindida. A compreensão de seu significado, assim, poderá 

depender de outros elementos auxiliares. 
                                                                                                                                              

ANTERIORES SANADOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AFASTAMENTO. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação (CPC, art. 267, 
VI), não há coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal - a qual, em regra, inviabiliza somente 
a discussão da controvérsia no mesmo processo, não em outro. Suprido o vício detectado na demanda 
anterior, é possível o ajuizamento de nova ação, observado o disposto no art. 268 do CPC. 
2. No caso dos autos, a nova ação ajuizada pela ora recorrida - ação de investigação de paternidade c/c 
anulação de registro civil - vem escoimada dos vícios identificados na demanda anterior, na medida em que 
estão configurados o interesse processual, em seu binômio necessidade-utilidade ou necessidade-
adequação, e a possibilidade jurídica do pedido. 
3. ... 
7. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos 
de declaração. 
REsp 1.215.189/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a T., j. 02/12/2010, p. DJe 01/02/2011. 
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O mesmo ocorrerá quando a sentença apresentar motivo sem nenhuma relação com 

o caso julgado (motivação que poderá ter sido micrada de outro processo sem relação com 

aquele em julgamento). É como se fundamentação não existisse. Neste caso, o intérprete 

não disporá desse importante elemento para eliminar obscuridades.  

212. Nestes casos, persisindo alguma incerteza para compreensão da parte 

dispositiva da sentença, e não podendo o intérprete socorrer-se de sua motivação, por 

inexistente, por ser contrastante com a decisão, ou quando ela não tiver relação com o caso 

julgado, o intérprete deverá socorrer-se de outros pontos de apoio, como o relatório ou 

outros elementos a serem examinados adiante. 

Se essa parte dispositiva se mostrar clara quanto a seu sentido e alcance e tiver de 

ser executada, pode não surgir problema no momento de se dar cumprimento àquela 

sentença defeituosa. Mas, se esse dispositivo produzir algum estranhamento na mente do 

intérprete, será preciso descobrir-lhe o conteúdo. 

Cabe examinar, pois, outros fatores que podem auxiliar o intérprete nessa tarefa 

esclarecedora do sentido da sentença. 

 

IV.3.2.3. O relatório como elemento para compreensão do dispositivo 

213. Mais raramente, mas sem excluí-lo, o relatório da sentença pode servir para 

compreender e até para corrigir sua parte dispositiva. 

Já se fez menção às sentenças que utilizam o aplicativo de recortar um texto de 

outro trabalho e de importar para o interior delas o trecho copiado. A tarefa, em tempos de 

racionalização da atividade profissional e em que o tempo anda depressa, facilita o ato de 

julgar. Contudo, em operações da espécie, que evitam a demora com reproduções às vezes 

longas, é possível ocorrer a colagem enganada: copia-se de sentença anterior parte dela que 

não tinha relação com o novo caso; copia-se de local enganado porção que era para ser 

transplantada para outro trabalho, não para a sentença em elaboração; copia-se da sentença 

em construção parte diversa da que deveria ser nela repetida; ao copiar um trecho de 

trabalho anterior, copia-se menos do que deveria ser aproveitado, ou copia-se mais do que 

seria necessário. Tais enganos, à evidência, podem causar perplexidades a quem examinar 

a nova composição. Pode bem ocorrer de, ao realizar essa tarefa de “recortar e colar”, a 

sentença acabar por substituir a pessoa que deveria ser condenada pelo nome de outra 

pessoa qualquer, p.ex., um advogado que já atuou no processo. O relatório da sentença, que 
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deve ser elaborado especialmente para o caso (n. 111), demonstrará, certamente, que a 

pessoa incluída no dispositivo não é parte no processo, e a fundamentação, em grande parte 

das situações, poderá revelar com facilidade que a solução para o pleito será para condenar, 

p.ex., o réu, ou algum dos vários réus que participam da relação processual, não a pessoa 

indicada no dispositivo. É claro que quem não tiver sido parte no processo (e o advogado, 

evidentemente, enquanto tal, não é parte) não pode sofrer condenação. Assim, a condenação 

contra ele proferida é nenhuma; trata-se de ato inexistente (n. 132) que não se convalida, e 

jamais poderá ser contra ele executado. Não é preciso nenhum tipo de ação (ou de recurso) 

para se reconhecer que essa condenação não prevalece contra ele. O processo contra quem 

não vem a integrar a relação processual sequer existe (é um arremedo). 

Mas, se a condenação contra quem não for parte, contra quem não tiver sido citado 

como parte, não existe, ¿será que a sentença não poderá absolutamente ser aproveitada? 

Parece que, se o relatório indicar claramente quem demanda e quem é demandado, 

e se a parte dispositiva, quiçá compreendida à luz da fundamentação, for clara no sentido 

de que objetiva condenar a parte demandada, a substituição do nome dela por outro 

qualquer não impede a correção daquele dispositivo. Mas, claro, essa correção supõe que a 

parte verdadeiramente demandada tenha tido oportunidade de se defender contra tal 

condenação. Se, ao ser intimada do processo, tiver recebido a comunicação de que outrem 

(não ela) fora condenado, a intimação contra ela não subsiste, porque não terá sido regular, 

eficaz, e a condenação contra ela não poderá subsistir. Será caso então de se realizar, agora 

com acerto, a intimação dela, após a constatação de que para ela não terá ocorrido o 

trânsito em julgado daquela sentença. Entrementes, se a parte tiver sido corretamente 

intimada de que ela (não outrem) fora condenada, apesar da troca de nomes no dispositivo 

da sentença, deixando ela que a condenação transitasse em julgado com o defeito, é de se 

aproveitar a sentença dada, que pode muito bem ser compreendida à luz daqueles seus 

outros elementos estruturais.  

Aqui, mais uma vez, o princípio do aproveitamento dos atos processuais há de guiar 

o intérprete na compreensão do sentido daquele dispositivo defeituoso, que não era para 

condenar quem não fora parte, mas, na realidade, impunha determinado comportamento a 

um dos contendores, que estava bem identificado no caso. Este, por sua vez, terá tido 

oportunidade de criticar a condenação que, sem dúvida, era-lhe imposta; de modo que não 

pode se beneficiar do engano, que pode ser suprido.  
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214. Pode-se argumentar que essa alteração importa em modificação substancial da 

sentença, porque substitui a pessoa que deveria sofrer a injunção nela estabelecida. De fato, 

a substituição da pessoa condenada por outra é bastante intensa. Entretanto, se a sentença 

não pode atingir a pessoa que não participara da relação processual, sendo evidente a troca 

de nomes, a substituição, no fundo, não é substancial e, assim, mostra-se possível. O que a 

sentença objetivamente revela é o sentido de atingir não a pessoa por ela nominada, mas a 

outra, cuja identificação decorre de seus termos. Assim, a atividade interpretativa não 

modifica a substância da decisão, mas lhe dá sentido.  

Como se vê, também o relatório da sentença, sozinho ou relacionado com sua 

motivação, pode servir ao intérprete para compreender o exato sentido de seu dispositivo.  

Mas poderá ocorrer de, ainda assim, persistir estranhamento quanto ao sentido da 

solução dada na sentença. Deverá o intérprete parar por aí e concluir que a sentença não é 

aproveitável, por nada decidir, ou poderá pesquisar o conteúdo dela com recurso a outros 

elementos? Existem autores477 que afirmam que a atividade interpretativa limita-se ao 

exame do texto da sentença. Parece, entretanto, que essa limitação não se justifica. Se a 

sentença tem por função decidir a lide apresentada (n. 139), é possível examinar o 

conteúdo da controvérsia para tentar compreender o significado daquele provimento 

judicial, como será desenvolvido em seguida.  

 

IV.3.2.4. O pedido do demandante como elemento de apoio à compreensão 

215. Há situações em que a sentença se mostra extremamente obscura, de modo que 

pelo exame de seus elementos estruturais não se chega à compreensão de seu sentido. 

Outras vezes a sentença não chega a ser propriamente obscura, mas ela não é clara 

quanto à solução por ela ditada, como quando seus termos permitam mais de uma 

solução para o caso. Será, então, que o exame do conteúdo da demanda poderá ser 

ponto de partida para sua compreensão? 

Como dito, há quem entenda que a interpretação da sentença não pode ultrapassar o 

texto dela própria. Kemmerich, com suporte em Pontes de Miranda, entende que recorrer a 

elementos exteriores a ela não é ato de interpretação, mas de criação de uma nova norma 

                                                
477P.ex., KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 64. 
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para os contendores, atividade inadequada na fase de cumprimento de sentença478. Para ele, 

quando o intérprete pretende, a pretexto de interpretar, indicar preceito não identificável na 

sentença, sua atividade será de criação, e isto dependeria de novo processo de 

conhecimento479. Aquela sentença ininteligível, em realidade, nada haveria decidido, e por 

isto deveria ser qualificada como sentença inexistente.  

Tal conclusão não parece aceitável em todas as circunstâncias. Como também já se 

destacou, se a função da sentença é resolver a lide apresentada para solução, parece muito 

natural que o conteúdo de tal lide, da demanda, possa servir de parâmetro para 

compreensão do julgamento verificado.  

216. Quando a própria sentença, de modo claro, dispuser que a demanda é acolhida 

nos termos do pedido inicial, parece evidente que sua parte dispositiva é integrada pelo 

pedido inicialmente formulado, salvo nos pontos em que ela expressamente o tiver 

contrariado. Conquanto a prática não se mostre convinhável, porque pode gerar incertezas, 

não se pode dizer que tal sentença não contenha dispositivo: este é identificado per 

relationem e, assim, a compreensão de seu alcance depende do exame da peça a que ela se 

reporta, que por sua vez pode exigir interpretação. Do mesmo modo que o dispositivo deve 

ser procurado ao longo da motivação quando a sentença acolher o pedido nos termos da 

fundamentação dela constante (como quando usa expressão como julga-se procedente o 

pedido nos termos em que aqui ficou definido) (n. 186), deve a parte dispositiva ser 

identificada no pedido constante da petição inicial, quando o pronunciamento judicial a ele 

se reportar. Assim, se o autor reclamava a condenação do réu ao pagamento de um certo 

valor, corrigido pelo índice tal e acrescido de juros com tal taxa no período tal e, pela 

sucumbência, pedia honorários de 20% sobre a condenação, vale isso tudo, exceto quanto 

aos honorários, se a sentença, p.ex., expressamente estabelecer uma expressão diversa nela 

fixada. O pedido terá sido inteiramente acolhido nos termos da inicial, exceto, no caso, 

                                                
478Também na Itália, segundo F.Santangeli, grande parte da doutrina nega a possibilidade de interpretação da 

sentença fora de seu texto (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 4, p. 296). No entanto, esse autor 
mostra a improcedência dessa restrição, que, na prática, não funciona desse modo. Exemplifica ele com 
situações em que a sentença contemple obrigação condicional, quando é preciso, fora do título, provar a 
ocorrência da condição; ou quando houver sucessão de partes, em que a prova disto se faz fora da sentença 
(Id. Ibid., p. 297-300). Adiante conclui ele: “Resta comunque fermo che non sussistono particolari ragioni 
per restringere in qualche misura nella fase esecutiva la facoltà de chiarificazione per l’utilizzo della sentenza. 
Nella sua interpretazione quale titolo escutivo non sussistono ostacoli all’analisi dell’intero atto per la 
comprensione del contenuto, e quindi non soltanto del dispositivo. La motivazione può e deve essere 
attenzionata non solo per chiarire il contenuto del dispositivo, ma anche per ricercarvi statuizioni (...). Cosi 
anche, non può escludersi del tutto la liceità del ricorso ad atti precedenti la sentenza onde contribuire a 
meglio comprenderne il contenuto, anche a non ignorare la prevalente autonomia del titolo” (Id. Ibid., p. 303). 

479KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 78 e ss. 
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quanto à verba honorária, que a sentença explicitamente definiu de modo diferente do 

pedido. Em suma, quando a sentença acolher a demanda nos termos do pedido inicial, tudo 

o que neste estiver claramente incluído e não tiver sido expressamente por ela afastado, 

comporá o dispositivo da sentença.  

217. Dúvida pode surgir se a sentença for de procedência nos termos do pedido 

inicial e alguns desses pedidos se mostrarem incompatíveis entre si, da mesma forma que 

haverá dificuldade para o intérprete, se ocorrer tal acolhimento per relationem (“nos 

termos da inicial”) e, todavia, algum dos pedidos iniciais mostrar-se incompatível com a 

fundamentação desenvolvida na sentença. No primeiro caso, a incompatibilidade pode 

decorrer do fato de a petição inicial ter formulado pedidos cumulados (art. 292, CPC/73), 

quando deveria ter apresentado pedidos alternativos (art. 188, CPC/73). Em tal hipótese, 

constatando isto, ainda que à vista da lei (cf. adiante, n. 228) ou do contrato (n. 231), o 

intérprete não terá dúvida em definir que a sentença terá optado por condenação 

alternativa, à escolha do condenado, até porque, se ao demandante tocava a escolha, com 

sua inicial, renunciara ao direito de escolher a prestação. Já se a petição havia formulado 

pedidos incompatíveis entre si e não havia sido aditada (art. 295, parágr.ún., inc. IV, 

CPC/73), tendo a sentença de procedência feito a ela simples reportagem, se não for 

possível definir seu alcance por outros métodos, o caso será de inexistência de sentença, 

pois a lide não terá sido solucionada. Enfim, no caso de a sentença concluir pela 

procedência nos termos da petição inicial e contiver fundamentação que torne incompatível 

algum pedido formulado, o caso é igual àquele em que a sentença que define cada 

comando apresentar fundamentação incompatível com sua conclusão (n. 208). Ou seja, 

apesar de nula a sentença que tiver chegado a resultado diverso daquele a que, diante de 

sua fundamentação, deveria chegar, prevalece o que constar do dispositivo enquanto não 

for invalidada. Se assim houver transitado em julgado, prevalece a procedência nos termos 

da petição inicial, conquanto a fundamentação levaria a resultado diverso.  

Também poderá surgir dificuldade para o intérprete quando a petição a que a 

sentença se reporte for obscura. Neste caso, como a decisão ter-se-á per relationem, a 

interpretação do dispositivo sentencial dependerá de se compreender o pedido inicial, que 

integra a sentença interpretanda. Se o pedido for claro, mas a descrição dos fatos contidos 

na inicial mostrar-se contraditória, tendo a sentença acolhido o pedido (ou pedidos), 

prevalece este (ou estes), exceto, como dito (n. 216), naquilo que tiver sido expressamente 

modificado pela sentença. Ainda que a sentença tenha disposto que acolhia a demanda nos 
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termos da petição inicial, tendo sido esta confusa na apresentação dos fatos ou do direito, 

subsistem os pedidos claros nela formulados, porque a sentença julga o pedido, que ela 

acolhe ou desacolhe (art. 459, CPC/73).  

No entanto, se a obscuridade dos pedidos formulados for tal, que não se possa 

atinar para o alcance deles, de regra não haverá como se aproveitar a petição inicial, salvo 

se, em confronto com a contestação do réu (n. 225), o que o demandante queria tornar-se 

claro. A solução se justifica porque, se o réu, chamado a se defender, mostrar que entendeu 

o que pretendia o demandante, e se a petição inicial não tiver sido considerada inepta e, a 

final, a demanda tiver sido acolhida, parece sem propósito não aproveitar aquela peça 

defeituosa entendida pelo demandado e por ele explicitada.  

218. Quando a petição inicial contiver pedidos subsidiários, e a sentença acolher a 

demanda nos termos do pedido, prevalecerá o pedido principal, que só será substituído 

pelo sucessivo se aquele se mostrar concretamente inexequível (art. 289, CPC/73).  

219. Se a petição inicial tiver apresentado fatos complexos e não houver sido 

elaborada em boa técnica, a identificação dos pedidos poderá não se mostrar fácil. É certo 

que o pedido deve ser interpretado restritivamente (art. 293, CPC/73)480, mas cada 

pedido formulado que, não obstante a imprecisão da inicial, não tenha sido 

expressamente afastado, independentemente de sua topologia naquela petição que se 

interpreta, deve ser tido como acolhido481. Ainda que tal petição não apresente uma 

parte final clara em que se concentrem todos os pedidos, ou na qual algum pedido feito 

noutro ponto dela tenha sido omitido, cada pedido formulado deve ser tido como 

incorporado àquela sentença de reportagem. 

                                                
480Sobre o ponto o STJ, entretanto, concluiu que não é nula a sentença que interpreta o pedido “de forma 

ampla”. Decidiu então nos seguintes termos: 
 Ementa: PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL - SÚMULA 83/STJ - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM 
RAZOÁVEL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - DESPROVIMENTO. 1 ... 4 - Não 
viola o art. 460 do CPC a decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes, pois "o 
pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da 
petição inicial" (REsp 284.480/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 2.4.2001; 
AGA 468.472/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 2.6.2003). 5 - Agravo regimental desprovido.  
AgRg no Ag 668909 / SP – Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a. T. J. 19/10/2006, p. DJ. 20/11/2006, p. 313. 

481Criticando afirmação de Pontes de Miranda de que a sentença deve ser interpretada de modo restrito, 
E.Mallet pondera: “...O correto é dizer que a sentença deve ser executada ou cumprida conforme os seus 
termos, ‘sem ampliações ou restrições’, ou, em outras palavras, que deve ser executada 'como soa’. Quando 
muito, se a sentença remete ao pedido, este último há de ser interpretado segundo o critério do art. 293, do 
CPC. Mas a restrição resulta, no caso, não da sentença, mas do pedido” (Ensaio sobre a interpretação das 
decisões judiciais, n. 8.5, p. 66-67). 
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De fato, assim como a sentença deve ser interpretada globalmente (n. 180), a 

petição inicial avaliada pelo julgador deve ser compreendida como um ato complexo. 

Porções dela não podem, pois, ser avaliadas de modo isolado, como, aliás, o Superior Tribunal 

de Justica teve ocasião de dizer em mais de uma ocasião482. Portanto, verificando-se que a 

inicial contenha pedidos que não haviam sido repetidos na parte reservada para eles, tendo a 

sentença concluído pela procedência com reportagem à petição inicial, todos os que não 

tiverem sido claramente afastados devem ser compreendidos como incluídos na condenação.  

220. Parece que os pedidos implícitos que não tenham sido expressamente 

afastados por aquele tipo de sentença também devem ser considerados acolhidos, desde 

que a lei não deixe dúvida quanto ao alcance do tema. Assim, se a petição inicial não tinha 

expressamente pedido a condenação do réu ao pagamento de juros de mora e se a sentença 

houver acolhido a demanda nos termos da petição inicial, além do principal nela 

especificado, a condenação também terá incluído esses juros, porque a lei indica qual é a 

taxa legal (art. 406, CCB/2002) e prevê sua incidência nas dívidas pecuniárias (art. 407, 

CCB/2002)483. Também, quando for caso, as parcelas vincendas e bem definidas devem ser 

consideradas incluídas na condenação (art. 290, CPC/73)484. Já os honorários de advogado, 

também considerados implícitos no pedido, não podem ser tidos como incluídos na 

                                                
482Um exemplo sobre o ponto é representado pelo acórdão que recebeu a seguinte ementa: 
 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. 1. … 2. Não há julgamento extra 
petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a 
partir da análise de todo o conteúdo da peça inaugural. 3. ... 6. Agravo não provido. 

 AgRg no REsp 1439300 / RS – Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 21/08/2014, p. DJe 08/09/2014. 
483A propósito, o STJ tem decidido nos seguintes termos: 
 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA. 
ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. SÚMULA 83/STJ. 
DIVIDENDOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. 1. ... 3. "Os juros legais são 
acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, 
consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que homologado cálculo 
anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada" (REsp 402724/SP, Rel. Min. Luís Felipe 
Salomão, Quarta Turma, DJe 19.4.2010). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. ... 
AgRg no AREsp 237346 / RS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a. T., j. 22/04/2014, p. DJe 29/04/2014. 

484Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: 
 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PEDIDO. INCLUSÃO IMPLÍCITA DE PARCELAS VINCENDAS. 
APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. 1 - Se a causa versa sobre ação de rito comum (sumaríssimo) de 
ressarcimento, em virtude de descumprimento, pelo locatário, de cláusula contratual a respeito do 
pagamento de IPTU, é patente a existência de parcelas, com periodicidade anual, a vencerem após o 
ajuizamento da ação e, por isso mesmo, implícitas no pedido inicial, devem ser incluídas na condenação, 
nos termos do art. 290 do CPC. 2 - Recurso especial conhecido e provido. 
REsp 398013/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a T., j. 18/04/2002, p. DJ 06/05/2002, p. 345. 
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condenação quando esta não tiver sido expressa a tal respeito, porque o arbitramento deles 

é atribuição do juiz, que pode defini-los em percentual sobre a condenação ou em valor 

fixo (art. 20 e §§ 3o e 4o, CPC/73), de sorte que, se a petição inicial não houver sido 

expressa a respeito e se a sentença não houver arbitrado essa verba, o ponto não estará 

definido485-486.  

Em arremate, se a sentença tiver condenado o réu usando a fórmula nos termos do 

pedido inicial ou equivalente, os pedidos que a doutrina considera implícitos e que a lei 

permite definição inquestionável estarão abrangidos pela condenação.  

221. Se a sentença que se reporta à petição inicial deve ser entendida mediante o 

exame desta peça (n. 216), a avaliação de tal petição pode também ser feita quando não 

houver essa reportagem, mas tal análise mostrar-se útil para a compreensão de ponto 

obscuro existente em tal pronunciamento judicial. Mesmo que a sentença não se reporte 

expressamente ao pedido inicial, ela o julga, de modo que poderá ele ser levado em conta 

para clarear ponto obscuro dela que não se tenha esclarecido pelo exame conjunto de tal 

provimento judicial. Mas, claro, o exame do que pede o demandante pode servir para 

apenas esclarecer a sentença que produza algum estranhamento, não para modificação do 

que tiver sido decidido.  

É bem possível imaginar situação em que a sentença decida de modo a admitir mais 

de uma interpretação e, assim, de maneira a comportar, sem ser contraditória, mais de uma 

solução para a pendenga julgada. Neste caso é possível ter em conta os termos do pedido 

inicial para, p.ex., concluir que uma das interpretações possíveis desbordaria do pedido e, 

portanto, não seria concretamente admissível, porque ao juiz não é dado decidir fora ou 

além do pedido (art. 460, CPC/73) (n. 131). Em tal caso, o teor do pedido inicial servirá 

para o intérprete identificar o exato sentido da decisão. Admitindo semelhante recurso já se 

                                                
485O tema já foi enfrentado pelo STJ nos seguinte termos: 
 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. ... 2. Havendo 
o trânsito em julgado de sentença omissa quanto aos honorários advocatícios, não pode o advogado 
vitorioso cobrá-los, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental desprovido. 
AgRg no AResp 12423/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a T., j. 06/08/2013, p. DJe 19/08/2013. 

486No Projeto de novo CPC há uma previsão expressa no sentido de que, se a sentença tiver transitado em 
julgado sem arbitramento dos honorários de advogado, pode este ingressar com ação autônoma para haver 
esse direito. O art. 85 do Projeto, à semelhança do atual art. 20 (CPC/73), dispõe que a sentença deve 
condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e seus parágrafos iniciais estabelecem 
critérios para o respectivo arbitramento, prevendo seu § 18 o seguinte: 
“§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é 
cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.” 
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manifestou Humberto Theodoro Júnior487, como dessa opinião são Betti488 e Santangeli, 

embora este afirme que esse recurso deva ser subsidiário489. O Superior Tribunal de Justiça 

também já teve ocasião de reconhecer a possibilidade de exame da petição inicial para 

definição do alcance de sentença dúbia490.  

O critério para a utilização desse recurso, assim, deverá ser o emprego dos 

parâmetros que existiam para o julgamento do pleito, ou seja, o intérprete deve considerar 

os termos da petição inicial. Examina o que tiver sido pedido e o que houver sido decidido 

para, diante de mais de uma solução possível, adotar a que enfrente o pedido, não a que lhe 

passe ao largo, a que o supere ou, enfim, a que não o decida por inteiro. Diante da falta de 

clareza, sem nada acrescentar ao julgamento, procurará o intérprete descobrir o que a 

sentença deveria julgar. O sentido que, dentre vários possíveis, represente resposta ao 

pedido é que deve prevalecer. Com efeito, por força do princípio da congruência, ou da 

adstrição, consagrado no art. 128 do Código de Processo Civil (CPC/73), o juiz deve julgar 

apenas o que tiver sido pedido, sendo de se presumir que o julgador haveria de cumprir tal 

regra. Assim, subsistindo dúvida sobre o efetivo sentido da sentença, o pedido inicial 

poderá ser ponto de apoio ao intérprete. 

Todavia, se a sentença for ambígua ou contraditória de tal maneira que não se possa 

definir seu sentido, se sua redação não permitir identificar a efetiva resposta dada à 

demanda, então é de se concluir que tal provimento judicial não soluciona a lide; caso em 

que deve ser classificado como sentença inexistente (n. 132).  
                                                
487Humberto Theodoro Júnior afirma: “O melhor meio de interpretar uma sentença é o que toma como ponto 

de partida da operação exegética o pedido formulado na inicial. Depois de definido o seu conteúdo, isto é, 
depois de revelada a pretensão deduzida pelo autor, passa-se à análise que lhe deu a sentença. As palavras 
com que o juiz acolheu ou rejeitou o pedido terão seu sentido e alcance clareados pelo que na inicial o autor 
demandou. Se houver alguma imprecisão ou alguma dubiedade na linguagem do sentenciante, a fixação do 
real sentido do comando jurisdicional será encontrada por meio de sua sistematização com o pedido”. 
(THEODORO JR., Humberto. Execução de sentença – iniciativa do devedor; interpretação de sentença. 
Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 50, n. 299, p. 8, set. 2002). 

488BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 67, p. 331. 
489SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 7, p. 150. 
490Tal entendimento está expresso em julgado que recebeu a seguinte ementa: 

Ementa: Processo civil. ... Alegação de excesso de execução com base na interpretação do título executivo. 
Possibilidade. Critério de interpretação da sentença. Leitura do dispositivo em conformidade com o 
contido na fundamentação e no pedido formulado no processo. - É possível alegar, pela via dos embargos 
à execução judicial, excesso de execução com base na interpretação da sentença exeqüenda, sem que isso 
signifique revolver as questões já decididas no processo de conhecimento. - Para interpretar uma sentença, 
não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe 
dá o sentido e o alcance. - Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se 
preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o 
pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou 
extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites 
do pedido inicial. Recurso especial provido. (REsp 818514/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 
26/10/2006, p. DJ 20/11/2006. 
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222. O recurso consistente em examinar o pedido inicialmente formulado para 

compreender o sentido da sentença será admissível independentemente de haver, ou não, 

agravamento da situação para a parte491, pois, sempre que uma das partes obtiver vantagem 

em relação à outra, esta última terá sua situação piorada, e vice versa. Não teria sentido, 

pois, aceitar aquele expediente interpretativo apenas quando importasse em situação menos 

gravosa, por exemplo, para o réu, pois isto representaria tratamento discriminatório, 

incompatível com o processo de resultados492. O pedido inicial deverá ser considerado para 

compreensão do sentido da sentença não só quando se chegue a uma solução a ele mais 

benéfica, mas também quando sua situação possa ser agravada, porque essa técnica 

interpretativa não se destina a beneficiar uma das partes nem a prejudicar quem quer que 

seja, mas é feita para se obter o exato significado do comando sentencial. Como é de se 

supor que o juiz não decidiria fora dos limites do pedido nem deixaria de enfrentar todos os 

formulados, a interpretação não pode excluir o que deveria ser incluído nem incluir o que 

não se incorporara à demanda, desde que a dubiedade permita tal interpretação. De tal arte, 

o eventual agravamento da situação de um dos contendores não obstará, em princípio, a 

solução que se ajuste ao pedido decidido – repita-se –, desde que haja duas soluções 

extraíveis da sentença, e uma, mais gravosa para o demandado, corresponder à completa 

solução para a demanda. 

223. Pode, entrementes, ocorrer de a sentença não se mostrar clara quanto a seu 

sentido e, embora examinada a petição inicial, subsistir a possibilidade de mais de uma solução 

para o caso, não se mostrando elas contraditórias nem incompatíveis entre si. Neste caso, se, 

mesmo com a utilização de outros mecanismos interpretativos (vide adiante itens IV.3.2.5 a 7), 

persistir a dúvida, deve-se optar pela solução menos gravosa para o demandado. 

Tal opção visa a aproveitar a sentença prolatada, examinada em confronto com o 

pedido inicial, o qual dá algum norte ao intérprete. Mas, se nesse exame subsistir a 

possibilidade de mais de uma solução, desde que não contraditórias entre si, ambas 

representativas de resposta para a demanda, ao fazer prevalecer a menos gravosa para o 

demandado, ambas as partes se beneficiam: o autor não precisará intentar nova demanda, 

sempre demorada e custosa, de modo que obterá algum proveito com a solução que terá 

                                                
491Não é esse o entendimento de F.Santangeli, que, referindo-se à sentença que já não pode ser alterada, 

afirma: “... ragioni di equità inducono a ritenere che l’interpretazione debba essere data in maneira da non 
aggavare la posizione del soccombente ...” (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 5, p. 302). 

492E.Mallet também pensa da maneira desenvolvida no texto, ressaltando ele que, na interpretação da decisão 
judicial, não existe nenhum fundamento para se adotar a solução mais benéfica para o réu ou para o 
executado (Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais, cit., n. 8.6, p. 67). 
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utilidade para ele; e o réu, dentre soluções possíveis, ficará adstrito à mais indulgente, não 

se submetendo, ademais, a novos desgastes com outro pleito.  

Nesse caso especial, por conseguinte, a solução menos gravosa ao demandado é de 

se impor.  

224. É ainda possível acontecer de os termos da sentença não se mostrarem 

suficientes para compreensão de seu sentido preceptivo e de a redação da petição inicial 

também não trazer elemento esclarecedor do significado que se pesquisa. É o caso em que, 

p.ex., o pedido inicial não se mostre claro, permitindo mais de uma interpretação de seu 

conteúdo. Se as várias soluções possíveis extraíveis da sentença, comparada à petição 

inicial, mostrarem-se incompatíveis, salvo se tal incompatibilidade puder ser eliminada 

mediante outros recursos (p.ex., pelo exame das alegações das partes ou do teor da lei 

aplicável à espécie, a serem examinados adiante), não haverá como se aproveitar a 

sentença, que não terá eliminado o conflito de interesses. Sem parte dispositiva 

aproveitável, a sentença não existe (n. 132), de modo que só por meio de nova demanda493 

o conflito de interesses ainda pendente poderá ser eliminado. 

 

IV.3.2.5. As alegações das partes como suporte para interpretação da sentença 

225. Como é curial, a sentença constitui (deve constituir) uma resposta à demanda, 

que tem, sim, os contornos definidos pela petição inicial do autor494, mas que não pode ser 

julgada sem se dar oportunidade de defesa ao demandado, que, exercendo esse direito, que 

também é ônus, apresenta alegações que podem interferir no campo de cognição do juiz495. 

Dependendo do conteúdo de tais alegações, surgirão questões que deverão ser definidas, a 

                                                
493Kemmerich, sustentado em Santangeli, aventa a possibilidade de, neste caso, haver demanda interpretativa 

(Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 110 e ss.), tema desenvolvido no n. 297. 
494O tratamento isonômico que o sistema processual, sustentado na Constituição Federal, prevê para ambas as 

partes, impede de se falar hoje em processo civil do autor, expressão criticada pela moderna 
processualística (cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 2, n. 
538, p. 297). 

495Sobre a atividade cognitiva que há na sentença, observa Watanabe: “O objeto litigioso (...) é fixado pelo 
pedido do autor, exceção feita às ações dúplices e aos institutos que permitem a ampliação objetiva do 
processo, como a ação declaratória incidental. O réu, porém, em razão da bilateralidade da ação, que 
confere ao processo a natureza dialética necessária à boa administração da justiça, amplia a matéria de 
cognição, a área de atividade lógica do juiz, através da defesa. Ele o faz controvertendo os fatos e os 
fundamentos jurídicos do pedido invocados pelo autor como causa de pedir, ou aduzindo fatos novos ...” 
(WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. atual. 2. tir. Campinas: Bookseller, 2000, n. 
20.6, p. 108). 



218 
 

fim de a sentença poder chegar à pacificação do conflito496. Assim, essas alegações de 

ambas as partes podem, em algumas situações, auxiliar o intérprete na compreensão da 

sentença497. Já se viu que a petição inicial pode ajudar na compreensão do sentido da 

sentença que não se mostre clara (n. 215). Além dela, apresentando o réu novos elementos que 

levem o juiz a enfrentar o ponto, suas alegações também haverão de servir de apoio para a 

compreensão do que vem a ser decidido. Ao voltar a falar, em réplica, pode o autor apresentar 

novas alegações que, por sua vez, poderão trazer luz a alguma parte ambígua da sentença.  

A propósito, Betti comenta que a sentença representa a solução para a demanda, tal 

e qual discutida no processo. Por isto esses debates servem para esclarecer o que foi 

decidido. Diz ele: “... O critério hermenêutico a ser adotado (...) deduz-se do princípio que, 

ao exigir a correspondência da sentença com a demanda, estabelece o fundamento e, ao 

mesmo tempo, os limites dos poderes do juiz: princípio expresso sob diversos aspectos 

por vários brocardos (ne eat iudex ultra petita partium; sententia debet esse conformis 

libelo; secundum allegata et probata partium iudex iudicare debet) e reafirmado no art. 

112 do cód. proc. civ.498, com o dever de se pronunciar sobre toda a demanda, e não 

além dos limites dela, e com proibição de se pronunciar de ofício sobre exceções 

proponíveis apenas pelas partes.”499. 

Santangeli comenta que o próprio Carnelutti, apesar de afirmar que o intérprete 

deveria pesquisar a vontade do sentenciante, o que poderia resultar numa interpretação 

extensiva ou restritiva do texto, referindo-se à coisa julgada, ensinava que neste caso o 

limite da interpretação deveria ser a demanda tal e qual posta pelas partes500. Denti também 

                                                
496C.R.Dinamarco, a propósito, escreve: “Destinado a produzir julgamento, o processo cognitivo inclui em 

primeiro lugar as oportunidades para que o réu, a partir de quando trazido a juízo pela citação, possa opor 
às do autor suas próprias razões, negando o que ele afirmara, introduzindo novas alegações de fato, 
questionando a interpretação da lei etc.; nisso reside o contraditório processual, que abre caminho ao 
entrechoque de alegações contrapostas e consequente implantação de dúvidas de fato ou de direito 
(questões) sem cujo deslinde é impossível julgar corretamente. Para que o juiz possa formar opinião correta 
sobre esses pontos controvertidos é necessária a cognição, que o prepara para decidir. É inerente ao 
processo de conhecimento a canalização de atividades convergentes ao objetivo de eliminar as questões de 
fato e de direito instaladas no processo e permitir que o juiz julgue com o espírito suficientemente 
iluminado e consciente da realidade sobre a qual decidirá. Por isso, o processo de conhecimento, quando 
reduzido à sua expressão mais simples, compõe-se do quadrinhomio demanda, defesa, cognição e 
sentença” (Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 771, p. 28). 

497Lembra F.Santangeli que não é incomum a sentença reportar-se a argumentações das partes 
(L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 7, p. 150). 

498O art. 112 do CPC italiano, que encontra certa correspondência no art. 128 do CPC/73, tem o seguinte teor:  
112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. – Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda 
(163, 167, 183) e non oltre i limiti di essa (277); e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono 
essere proposte soltanto dalle parti (38; 2938, 2969 c.c.).  

499BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos, cit., § 67, p. 331. 
500SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 3, p. 12. 
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entendia que a ação do autor e a exceção do réu deveriam ser levadas em conta na hora de 

se interpretar a sentença, o que ele chamava de interpretação indireta501, utilizável, 

contudo, apenas em caso de dúvidas sobre o alcance da decisão, não eliminadas pelo 

exame de suas partes estruturais conjuntas. 

As alegações das partes, como se nota, uma vez que se destinam a determinar o 

material de cognição do juiz, podem, em alguma medida, servir de apoio para se interpretar 

a sentença. Isto não será corriqueiro, mas não pode ser descartado. Ainda aqui tais 

elementos não servirão para integrar a sentença omissa ou para corrigir sentenças 

contraditórias que se mostrem inaproveitáveis, mas representarão apoio para se 

compreender afirmações da própria sentença que exijam contextualização mais ampla. 

Termos, expressões ou até frases nela usados podem não se mostrar compreensíveis sem o 

confronto com alegações de alguma das partes ou de ambas. Neste caso, tal recurso 

mostrar-se-á absolutamente legítimo.  

226. Claro que o intérprete não poderá se socorrer do que tenham dito as partes para 

incluir na sentença algo que nela não estiver (conquanto ela possa ter decidido citra petita), 

como não poderá, mediante tal expediente, dela excluir o que nela se achar decidido 

(embora ela possa haver julgado ultra petita). Ou seja, pode a sentença ter efetivamente 

decidido menos do que deveria, e neste caso, o exame do pedido inicial e das razões das partes, 

realizado para compreender algum termo impreciso nela usado, não pode corrigir o defeito 

para ampliar o sentido de tal provimento. Da mesma forma, quando a sentença tiver decidido 

além do que tinha sido pedido, e assim tiver transitado em julgado, não poderá o intérprete, ao 

examinar os termos da petição inicial e os debates produzidos, reduzir a condenação.  

A avaliação da referida petição inicial ou de qualquer outra alegação das partes será 

feita então, apenas, para se compreender algo obscuro contido na sentença, não para lhe 

corrigir defeito. Reduzir a condenação ou ampliá-la, para ajustá-la ao pedido, representaria 

afronta à coisa julgada. Mas valer-se das alegações dos contendores para compreender 

afirmações contidas na sentença e, assim, extrair sentido que dela pode ser retirado sem 

modificação de seu conteúdo, parece, por todas as luzes, recomendável, a fim de se 

aproveitar o ato judicial que, embora imperfeito, não haverá de ser, em razão dessa sua 

imperfeição, inteiramente descartado.  

                                                
501Cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 17. 
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227. Não fica, pois, excluída a possibilidade de exame das alegações das partes para 

a perfeita compreensão do que tiver sido decidido. Nessa análise parece natural que se 

privilegie o que pretendem as partes502. É certo que estas têm aspirações contrárias: o autor 

manifesta pretensão que, diante da descrição inicialmente apresentada e da argumentação 

oferecida, deseja provimento favorável, ao passo que o réu, a seu turno, fornece elementos 

para rejeição da pretensão contrária e, assim, para obtenção de sentença a ele propícia. Isto, 

contudo, não impede o intérprete de considerar essas alegações, para tentar descobrir o real 

sentido da decisão, que supõe ponderação cuidadosa e meditada.  

Na Itália esse recurso já foi utilizado, embora de forma residual503, sendo que, no 

Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, de certa maneira, teve-o em conta no RESp 

818.614/PR relatado pela Min. Nancy Andrighi, da 3a Turma, julgado em 26/10/2006 e 

publicado no DJ de 20/11/2006, p. 309, a que se fará menção adiante (n. 281). 

 

IV.3.2.6. A lei incidente à espécie como auxílio interpretativo 

228. Já se disse que a sentença não se reduz a um silogismo (n. 108), mas, depois 

de elaborada, pode-se nela identificar premissas (certas ou falaciosas) que apoiam sua 

decisão. A regra jurídica que a sentença afirma aplicável ao caso, com o sentido que o 

julgador entender ter ela, representaria, então, a premissa maior, que, aplicada aos fatos 

considerados ocorridos (premissa menor), deve resultar na conclusão, que, se o raciocínio 

se mostrar lógico, constituirá a solução jurídica que o Direito prevê abstratamente para a 

situação julgada. Quando julga, o juiz deve aplicar o Direito incidente à espécie504, sendo de se 

presumir que ele terá decidido o caso de acordo com a lei505. Esta regra aplicada ao caso, 

assim, poderá representar substrato, apoio, para compreensão do julgamento realizado.  

Ora, se ao julgar, o juiz deve aplicar a lei ao caso, o sentido da lei que a sentença 

houver aplicado à espécie pode ser referência para compreensão de algo que naquele 

pronunciamento judicial não terá ficado claro, talvez porque o julgador tivesse em 

mente os termos do preceito legal por ele considerados sem aclarar o sentido deste. 

Neste caso, sem desenvolver todo o raciocínio para revelar a compreensão tida sobre 
                                                
502É neste sentido a opinião de Denti referido por Santangeli (L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 18). 
503Cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 151, nota n. 86. 
504A parte final do art. 126, CPC/73, referindo-se à obrigação do juiz de sentenciar, dispõe que No julgamento 

da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais de direito. Hoje, contudo, se entende que, ao julgar, o juiz deve se apoiar no Direito (não pode 
decidir arbitrariamente) e que, quando a lei que seria incidente ao caso contraria princípio que lhe subjaz, não 
deve ser aplicada, caso em que regras de integração devem socorrê-lo. Assim, a ordem de preferência 
estabelecida por aquele dispositivo não subsiste, mas, ao decidir, o julgador deve se apoiar no Direito.  

505MALLET, Estêvão. Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais, cit., n. 8.2, p. 57. 
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os termos legais em apreço, a sentença pode permanecer obscura, defeito que pode se 

esvair, quiçá, pelo exame da dicção legal.  

229. Não está descartada a possibilidade de uma sentença definir uma solução 

mediante reportagem a algum preceito legal. Por exemplo: a sentença julga procedente o 

pedido reintegratório feito, com base em contrato de depósito de móvel, pelo depositante e, 

reportando-se ao art. 633 do Código Civil506, fixa o prazo de 24 horas para seu 

cumprimento. Dependendo do contexto, poderá ser claro que, apesar de o contrato ter 

estabelecido prazo diferente, a sentença está a fixar aquele prazo de 24 horas para o réu 

restituir a coisa depositada, findo o qual tal provimento poderá ser levado a cumprimento 

compulsório. Neste caso o intérprete precisará consultar o que dispõe a lei de reportagem 

para entender o alcance do que terá sido decidido.  

230. É viável ainda ocorrer de, ao aplicar regra jurídica que claramente se mostre 

incidente ao caso, a sentença não se apresente clara quanto à solução dada ao pleito. Neste 

caso, apesar de a sentença não ter feito expressa remissão ao preceito legal que aplica, 

ficando evidenciado qual a regra que ela conclui que rege a espécie, sem lhe alterar o 

conteúdo, o exame do preceito legal pode eventualmente aclarar a redação imprecisa.  

Assim, a verificação do teor da lei que a sentença, de forma evidente, faça incidir 

ao caso pode ser apoio que, em algumas si tuações, permitirá entender com clareza a 

solução que não desponte lucidamente do obscuro texto sentencial. Mais uma vez tal 

recurso, que também não será habitual, não poderá importar em modificação do conteúdo 

da sentença, mas mecanismo para aclarar o que nela estiver obnubilado507. Aliás, se o 

expediente importar em modificação do conteúdo decisório, não poderá ser admitido, sob 

pena de infração à coisa julgada. 

 

IV.3.2.7. O exame de outros elementos do processo e interpretação 

231. Também o exame de qualquer outro elemento do processo, como a prova 

produzida, em dadas circunstância, poderá auxiliar o intérprete na compreensão de 

sentença que apresente alguma dificuldade interpretativa. Quem sabe a sentença tenha feito 

                                                
506O Art. 633 do Código Civil de 2002 tem o seguinte teor: 

“Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, 
salvo se tiver o direito de retenção a que se refere o art. 644, se o objeto for judicialmente embargado, se 
sobre ele pender execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa 
foi dolosamente obtida.” 

507F.Santangeli afirma que esse recurso consistente em examinar o conteúdo da lei para entender a sentença 
representa método integrativo do julgamento (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 10, p. 189). 



222 
 

menção a uma determinada prova para chegar a um determinado resultado, mas não se 

mostre clara quanto à solução então apresentada. Imagine-se que essa prova seja uma 

perícia que avaliara danos experimentados pela parte. Se a sentença tiver aceitado essa 

prova e, a final, quando definir a extensão dos danos, deixar margem a mais de uma 

interpretação, o valor que claramente esteja definido na perícia haverá de ser aceito pelo 

intérprete, porque isto não altera o conteúdo da sentença; apenas o esclarece.  

232. Aqui também não deve impressionar o intérprete o fato de a adoção de certo 

número piorar a situação de uma parte, porque a aceitação do outro quantificativo, se não 

agravar a situação da outra parte, pode, ao menos, torná-la pior (cf. n. 222). O que deve 

apoiar a interpretação será apenas a prova aceita pela sentença: sendo a prova firme quanto 

a determinado resultado, a falta de clareza do julgado não impedirá sua clarificação com 

assento nesse elemento por este acolhido, independentemente de tal resultado melhorar ou 

piorar a situação de qualquer dos contendores. 

 

IV.3.2.8. A sentença que, à evidência, pretende contrariar a lei e segue ambígua 

233. Já se disse que, quando tenta compreender o sentido da sentença, ao intérprete 

não é dado procurar identificar a vontade do juiz ou a vontade do poder estatal por este 

representado (n. 184). Deve, objetivamente, descobrir o significado do comando nela 

contido. Este comando obscuro pode ser descoberto pelo exame da motivação 

desenvolvida na sentença. No entanto, se tal fundamentação revelar que o sentenciante 

pretendeu afastar a incidência da norma que teria aplicação à espécie, ¿deve prevalecer a 

vontade do julgador, ou tal vontade segue irrelevante?  

Um exemplo pode ilustrar a situação: em ação intentada pelo proprietário de imóvel 

invadido por grupo de pessoas e na qual se pedia a reintegração na posse e indenização 

pelos danos causados ao imóvel (arts. 1.210 e 1.218, CCB), a sentença, reportando-se à luta de 

classes e a injustiça da lei em garantir direitos de quem tenha propriedade contra os 

depossuídos, acaba acolhendo o pedido reintegratório e, quanto à indenização, depois de anotar 

que a lei a respeito é injusta, termina por reconhecer esse direito mas de modo ambíguo. 

Outra situação: em ação proposta pelo inquilino para exercer preferência na compra 

do imóvel locado vendido a terceiro, a fundamentação revela que o artigo 27 da lei de 
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locação508 não pode ser aplicado no caso, não porque contrarie algum princípio de direito, 

não porque a regra tenha sido revogada, mas porque a regra legal, aos olhos do juiz, se 

mostra injusta. No entanto, a sentença acaba dizendo que aquele inquilino deve ter 

assegurada a preferência, sem indicar como isto deve realizar-se. 

Como se verifica nos dois casos, a sentença mostra claramente a intenção do juiz de 

afastar a aplicação da norma considerada injusta, de sorte que, havendo obscuridade quanto 

ao sentido do comando sentencial, a prevalecer a vontade do julgador, a regra afastada não 

haveria de servir para aclarar-lhe o significado. Alguma doutrina menos recente 

proclamava que a sentença era ato de vontade, por isto que, para aclarar-lhe obscuridades, 

caberia perquirir o que o julgador havia querido (n. 138). 

Todavia, já que, também como aí se anotou, não existe nenhuma razão plausível 

para qualificar a sentença como ato de vontade (trata-se de pronunciamento que se destina 

à pacificação do conflito submetido a julgamento, que se impõe aos contendores por ser 

decorrência do poder jurisdicional), a vontade do julgador mostra-se absolutamente 

irrelevante. Assim, ainda que se possa apreender em certo caso qual era a vontade do 

julgador, de afastar a lei por ele considerada injusta, isto deverá ser desconsiderado na hora 

de se interpretar a sentença que apresente alguma dificuldade de compreensão. Se a 

fundamentação da sentença revelar que, apesar das críticas à norma jurídica, ela acabou 

sendo aplicada, o conteúdo legal deve prevalecer. De tal arte, se a sentença, no primeiro 

exemplo, tiver concedido a reintegração e deixou nebuloso o alcance da indenização, 

dentro do que tiver sido expressamente pedido pelo demandante e comprovado e, de algum 

modo debatido sem ter sido afastado, deve ser considerado como acolhido, se a lei de 

regência permitir isto. Se a pretensão reparatória não tiver sido de algum modo debatida, e 

a conclusão da sentença não se mostrar clara quanto ao acolhimento, deve-se considerar que o 

ponto não terá sido decidido; de maneira que pode ser objeto de outro processo, se aquela 

sentença tiver transitado em julgado daquele modo. Já, se tal pedido de indenização tiver sido 

claramente rejeitado, apesar de a fundamentação ser em sentido contrário, ou apesar da 

obscuridade dessa fundamentação, a solução contrária ao demandante fará coisa julgada 

material. No segundo exemplo, da mesma forma, se a crítica da sentença à lei considerada 

injusta não houver impedido sua aplicação, a regra jurídica, no caso o art. 33 da mesma lei de 
                                                
508Eis o dispositivo da Lei n. 8.245, de 18/outubro/1991: 

Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em 
pagamento, o locatário tem preferencia para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com 
terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante noficiação judicial, extrajudicial 
ou outro meio de ciência inequívoca.  
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locação509, pode servir de apoio para definir o direito do inquilino e qual a prestação que ele 

deverá cumprir. Neste caso, também o pedido inicial, além da eventual contestação do réu, 

poderá orientar o intérprete na definição do ancance do dispositivo da sentença. Já se, diante 

das críticas à lei, a sentença tiver reconhecido o direito e ao mesmo tempo negou-o, o 

resultado, se tiver transitado em julgado, deve ser tido como sem solução de mérito, a autorizar 

nova demanda (se o prazo prescricional não tiver expirado). É que, diante de duas soluções 

contraditórias, não sendo possível definir qual, efetivamente, terá sido adotada pela sentença, 

subsiste o conflito de interesses, que acabou não sendo solucionado (n. 132). 

Se a vontade do juiz devesse ser considerada quando se interpreta a sentença, 

nesses casos a solução contrária à lei de regência deveria se impor, já que o julgador tinha, 

claramente, demonstrado que a norma não deveria ser aplicada. Como, entretanto, essa 

vontade é irrelevante, o intérprete deve socorrer-se de todos os recursos que tem à 

disposição, para verificar qual deve ser a solução que, objetivamente, apesar da falta de 

clareza, é possível extrair daquele julgamento. Se, malgrado todo o esforço do intérprete, 

nenhuma solução for possível extrair daquele texto, deve-se reconhecer que a lide não terá sido 

julgada; de sorte que nova demanda será necessária para sua solução. Se, entretanto, ainda que 

com dificuldade, for possível extrair a solução que o texto permite definir para o caso, sem que 

isto importe em modificação da sentença dada, tal resultado há de prevalecer.  

 

IV.3.2.9. A razoabilidade como critério interpretativo 

234. O princípio da razoabilidade, que alguma doutrina distingue da 

proporcionalidade510, tem sido utilizado na aplicação de normas jurídicas, para ajustar o 

preceito geral ao caso concreto e para verificar eventual equivalência entre a medida 

                                                
509Art. 33 da Lei n. 8.245/91 dispõe: O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do 

alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si 
o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no Cartório de Imóveis, 
desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula 
do imóvel. Parágrafo único ... 

510Humberto Ávila, para quem o princípio da razoabilidade não se confunde com o princípio da 
proporcionalidade, pondera que “... é plausível enquadrar a proibição de excesso e a razoabilidade no 
exame da proporcionalidade em sentido estrito. Se a proporcionalidade em sentido estrito for compreendida 
como o amplo dever de ponderação de bens, princípios e valores, em que a promoção de um não pode 
implicar a aniquilação de outro, a proibição de excesso será incluída no exame da proporcionalidade. Se a 
proporcionalidade em sentido estrito compreender a ponderação de vários interesses em conflito, inclusive 
dos interesses pessoais dos titulares dos direitos fundamentais restringidos, a razoabilidade como equidade 
será incluída no exame da proporcionalidade. Isso significa que um mesmo problema teórico pode ser 
analisado sob diferentes enfoques e com diversas finalidades, todas com igual dignidade teórica. Não se 
pode, portanto, afirmar que esse ou aquele modo de explicar a proporcionalidade seja correto, e outros 
equivocados” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
4. ed. 3. tir. São Paulo: Malheiros Ed., 2005, 3.3.3.2.2.4, p. 111). 
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adotada no caso e o critério estabelecido para sua aplicação. O princípio tem sido 

parâmetro para a interpretação, especialmente para interpretação da Constituição, a fim de 

resolver a colisão entre princípios constitucionais. O mesmo princípio também tem sido 

usado para afastar a aplicação de normas em vigor, consideradas injustas, o que alguns 

identificam como desvio do princípio (n. 57).  

Como anota Humberto Ávila, o vocábulo razoabilidade é utilizado com vários 

sentidos, em contextos os mais diversos e para as mais variadas finalidades511. Aqui, 

quando aplicado à interpretação da sentença, pretende-se ressaltar que o intérprete, de 

preferência, não pode chegar a soluções absurdas (salvo se a própria sentença, claramente, 

tiver oferecido solução desarrazoada). 

235. Quando se fala em razoabilidade em matéria de interpretação de sentença, 

pretende-se afirmar que tal interpretação deve orientar-se por aquilo que, no caso concreto, 

mostrar-se razoável. Não quer dizer que, quando o intérprete constatar que a sentença por 

ele examinada houver chegado a resultado despropositado, deva ele corrigi-la para impor 

solução razoável. O que o critério visa orientar é que, diante de mais de uma interpretação 

possível da sentença, não se mostrando claro qual solução terá sido por ela adotada, o 

intérprete deve afastar aquela que não se mostre razoável. Não se trata, pois, de critério 

para corrigir resultados inapropriados, mas para permitir que, dentre soluções possíveis, 

não sendo evidente qual delas a sentença terá adotado, acolhe-se a razoável, não a 

despropositada. Portanto, se a sentença permitir mais de um entendimento, assim 

transitando em julgado, deverá ser compreendida com o sentido razoável, não com a 

dicção que leve ao absurdo.  

Com efeito, não tem sentido o recurso à razoabilidade sempre que o intérprete se 

deparar com solução que lhe pareça desarrazoada, porque a sentença dada, concorde-se ou 

não com ela, uma vez transitada em julgado, deve prevalecer, ainda quando tenha 

apresentado solução sem propósito, sob pena de se violar o princípio da segurança jurídica. 

A coisa julgada existe para que o processo, estruturado para se chegar a uma solução justa, 

um dia chegue a um fim. Se a solução, malgrado todo o aparato legal concebido para se 

fazer justiça no caso concreto, não se mostrar razoável, deve não obstante ficar imune a 

                                                
511Nas palavras desse autor: “...Fala-se em razoabilidade de uma alegação, razoabilidade de uma 

interpretação, razoabilidade de uma restrição, razoabilidade do fim legal, razoabilidade da função legislativa” 
(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, cit., n. 3.3.3.2.1, p. 
102). Em seguida ele comenta que, mesmo nos Tribunais Superiores do país não há uniformidade terminológica, 
não havendo distinção clara entre proporcionalidade e razoabilidade (Id. Ibid., p. 103). 
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alterações, senão não haveria segurança jurídica. Assim, a falta de razoabilidade não pode 

ser invocada para rediscussão do que já tiver transitado em julgado ou para modificação do 

que se qualifique como desmedido. Ainda que a sentença não se mostre clara e, após 

processo interpretativo, conclua-se que a solução nela contida não seja razoável, a 

razoabilidade não poderá ser invocada para, no fundo, modificar o resultado com que não 

se concorde. O critério só poderá ter incidência, em matéria de interpretação de sentença, 

quando todos os outros métodos interpretativos houverem falhado para definir o sentido do 

julgamento, e, continuando ainda viável mais de uma solução dele extraível, uma delas 

(possível) mostrar-se desarrazoada, desmedida, absurda. Só então, para aproveitar a 

sentença de sentido dúbio, poderá o intérprete afastar a solução incongruente, a fim de que 

prevaleça a outra, aceitável.  

A razoabilidade, como ponderação entre o que é aceitável e o que se mostre 

absurdo, assim, pode servir de parâmetro na interpretação da sentença. Arruda Alvim 

chega a acenar para esse critério em parecer aqui já mencionado (n. 180) em que pondera 

que “... se uma sentença comporta mais de uma interpretação, uma delas equivocada, 

porque contendo uma incoerência interna, e evidentemente descoincidente com a vontade 

do julgador (...); e a outra, dotada de extrema razoabilidade e evidentemente condizente 

com a vontade do julgador, por óbvio é desta e não daquela que se devem extrair os 

critérios para o processo de liquidação512-513.  

236. A razoabilidade poderá levar o intérprete a definir a solução a ser extraída de 

sentença proferida por juiz que, evidentemente, pretendia afastar a incidência de norma por ele 

considerada injusta, e que, a final, apresente disposição dúbia (n. 233). Desde que essa 

sentença comporte mais de uma solução, ambas possíveis diante da falta de clareza do texto, 

constatando o intérprete que uma delas não seja razoável e que a outra, apesar da vontade do 

juiz manifestada em sentido contrário, mostre-se racional, deve fazer prevalecer esta.  

237. Cabe registrar, em arremate, que tal critério só deve ser empregado em 

situações limites, ou seja, apenas quando, depois de se ter tentado todas as outras formas de 

interpretação, o intérprete ainda não tiver logrado fixar qual, dentre algumas interpretações 

possíveis, há de ser adotada para o caso. Subsistindo a ambiguidade da sentença, não eliminada 

                                                
512ARRUDA ALVIM, José Manuel de. Liquidação de sentença: interpretação da sentença exequenda, cit., p. 163. 
513João Francisco N. da Fonseca também concorda com esse modo de raciocinar (A interpretação da sentença 

civil, cit., p. 43 e ss. e p. 56). 
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por todos os outros caminhos, constatando ele que uma das interpretações possíveis importará 

em solução fora de propósito, deve afastá-la, para que a razoável se imponha.  

Rara será a situação em que esse meio de apoio poderá ser utilizado em matéria de 

interpretação da sentença. Mas ele não pode ser descaratado; antes, deve ser admitido, 

embora, repita-se, apenas em situações extremas. Este, aliás, foi o caso enfrentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, quando constatou que os termos da sentença então analisada 

admitiam duas formas distintas de apuração dos honorários decorrentes da sucumbência e 

verificou que uma delas levava a valor desarrazoado, incompatível com o que se poderia 

considerar adequado para o caso concreto514. Nesse caso os outros métodos para 

interpretação desse ponto da sentença ou não tinham resolvido o impasse ou não eram 

aplicáveis à situação, deparando-se o intérprete com duas soluções, ambas possíveis, mas 

uma desarrazoada. O Tribunal optou, então, pelo resultado que lhe pareceu justo para o 

caso, afastando a solução iníqua. 

O que fez aquele Tribunal de superposição a final, quando se deparou com aquela 

sentença dúbia, no tanto em que definia os honorários advocatícios, foi interpretar aquele 

ponto obscuro. Trata-se de verdadeira atividade interpretativa, não de criação, que não 

representou solução nova para o impasse. Conquanto possíveis as duas soluções, a opção 

por uma delas atendia ao princípio da conservação da sentença e resolvia problema que 

certamente não tinha sido cogitado pelas partes e pelo juiz quando os honorários haviam 

sido arbitrados. Por outro lado, novo processo para essa solução parecia por tudo sem 

sentido, mesmo porque a opção por um dos resultados, que, no caso, terá sido precedido de 

debate pelos interessados, sempre fundar-se-ia em um poder discricionário do julgador.  

 

 

 

                                                
514O acórdão será referido adiante (n. 323). Por ora reproduz-se apenas sua ementa, do seguinte teor: 
 Ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO 

PARA DISCUSSÃO ACERCA DO CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDANDA QUE PERMITE MAIS DE UMA INTERPRETAÇÃO. 
ADOÇÃO DA MAIS RAZOÁVEL E COERENTE COM A CAUSA, NA QUAL FORAM FIXADOS OS 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. ... 2. No caso, o único entendimento que se mostra razoável é 
aquele que parte da premissa de que o título executivo não quis promover a iniquidade, concedendo, em 
demanda de baixa complexidade, honorários vultuosos, que suplantam atualmente o valor de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) - quase vinte vezes mais o valor apurado para o próprio credor - de 
modo a permitir solucionar a questão com interpretação que igualmente se infere do título. Precedentes do 
STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. 
REsp 991.780-TS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 2/02/2012, DJe 14/02/2012.  
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IV.3.2.10. Ordem de preferência dos elementos auxiliares à interpretação 

238. Todos os expedientes até aqui examinados servem para auxiliar o intérprete na 

definição do conteúdo preceptivo da sentença. O comando estatal, que representa resposta 

à demanda posta a julgamento, é definido na parte dispositiva da sentença, mas a 

compreensão de tal dispositivo não se limita a este. A sentença, como ato unitário, deve ser 

examinada como um todo, ainda que a conclusão não deixe dúvida quanto a seu 

significado, pois, como visto, pode ocorrer de a solução apresentada com clareza não 

representar o efetivo sentido do julgamento, considerado contextualmente. Tal exame 

contextual, como se procurou demonstrar, supõe avaliação dos componentes da sentença, 

reclama o que se poderia chamar de interpretação endossentencial, mas, em alguns casos, 

pode recomentar consideração de outros elementos do processo, como as alegações feitas 

pelas partes durante o pleito ou o sentido da lei aplicada ao caso515. 

À semelhança do que se passa com a interpretação da lei, em que não existe ordem 

para emprego do método interpretativo (n. 79), na interpretação da sentença também não 

existe ordem preferencial para recurso aos diversos elementos de apoio interpretativo, 

conquanto se possa dizer que alguns serão supletivos. É intuitivo que se comece a 

interpretar a sentença preferencialmente pelos seus elementos estruturais: examina-se o 

sentido de sua parte dispositiva, testa-se o resultado com a verificação de sua 

fundamentação e com seu relatório e, não surgindo dúvida interpretativa516, a atividade do 

intérprete se encerra por aí. Persistindo, depois desse exame de conjunto, incerteza quanto 

ao sentido do dispositivo sentencial, cabe então aquilatar os outros elementos de apoio.  

Pode ocorrer de não existir pertinência, em dada situação concreta, em se comparar 

a solução da sentença em confronto com o pedido do autor, como pode o exame da lei 

aplicável à espécie não se mostrar importante para o caso, que se tornará claro, ou não, 

mediante exame de alegações exclusivamente do réu, à vista das quais a sentença terá, 

                                                
515F.Santangeli pondera que o exame desses elementos todos, inclusive os externos ao texto da sentença, 

destina-se a permitir que se apreenda a intentio operis, ressaltando ele: “Non può certo negarsi una qual 
certa attività integrativa, oltre che meramente interpretativa, nel procedimento adoperato (utilizzabile 
comunque per scegliere uno tra più significati possibili, e non per integrare statuizioni lacunose)” 
(L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 10, p. 187). 

516A dúvida, como estado de incerteza quanto ao verdadeiro sentido da solução veiculada pela sentença, pode 
surgir depois de uma leitura do texto, que poderá ou não subsistir depois de novas releituras; como pode 
surgir quando alguém apresentar para o provimento judicial significação não pensada antes por quem o 
havia compreendido de outro modo. Diante da polissemia subsistente após avaliação séria, isto é, por quem 
tiver razão plausível para defender sentido específico para o pronunciamento judicial (não por quem apenas 
revelar interesse em adotar sentido mais favorável), surge então a necessidade de recurso aos elementos de 
apoio examinados.  
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quem sabe, usado expressão obscura. Neste caso, só esse recurso poderá ser suficiente para 

aclaramento do que estava turvo. Poderá, no entanto, ocorrer de, diante dos termos 

herméticos da sentença, tais alegações não se revelarem adequadas para aquele desiderato, 

que, talvez, possa ser atingido mediante comparação do trecho nebuloso com o que terá 

afirmado o demandante, na inicial, na réplica ou em outro momento qualquer.  

Não parece existir, pois, uma ordem a priori a ser observada nessa atividade 

interpretativa. Dependendo do caso concreto, do ponto que não se mostre claro na 

sentença, das circunstâncias da causa, o intérprete ver-se-á levado a seguir um ou outro 

caminho, a fim de tentar aclarar o sentido nebuloso. Eventualmente, poderá ele testar 

meios que depois revelar-se-ão infrutíferos até chegar a um resultado conclusivo, que, 

como visto, pode ser no sentido de que a sentença, ou parte dela, não terá cumprido sua 

função de solucionar a lide apresentada para julgamento (n. 239). 

As razões que o intérprete apresentará para a solução dada é que revelarão a correção, 

ou não, de sua atividade interpretativa, indicarão sua isenção, ou não, nessa tarefa, que deve ser 

declaratória do conteúdo sentencial, senão haverá ofensa à coisa julgada. 

239. A interpretação, em todo o caso, de regra (n. 252, adiante) não poderá 

modificar o sentido do que tiver sido decidido. Ainda que inconsequente a solução 

sentencial, se for clara quanto ao que tiver sido decidido, ainda que essa clareza tenha 

exigido alguma atividade interpretativa, prevalece o resultado desarrazoado que a 

diligência dos contendores poderia ter evitado. Se a utilização dos vários meios 

interpretativos não tiverem sido bastantes para eliminar a falta de clareza do resultado do 

julgamento, subsistindo mais de uma solução possível, aí, sim, a sem propósito deve ser 

afastada para que prevaleça a sensata, desde que – insista-se – esta seja uma das soluções 

possíveis. E se, apesar de todo o esforço interpretativo, o sentido do julgamento ainda 

persistir obtuso, então será caso de se concluir que aquele pronunciamento, que parece ser 

sentença, não haverá cumprido sua função pacificadora; será ato inexistente, de modo que 

só mediante outro processo judicial o conflito poderá ser espaventado.  

240. Reitera-se, para não deixar dúvida, que a interpretação, destinada a definir o 

sentido “correto” da decisão, isto é, o sentido que deflui objetivamente do texto dentro de 

um contexto, não pode resultar em modificação do que tiver sido decidido, sob pena de 

ofensa à coisa julgada. A atividade interpretativa, por mais simples ou por mais complexa 

que possa ser num caso concreto, não pode gerar alteração da solução final, ou, em termos 

que parecem significativos, não pode incluir na sentença algo que nela não estiver nem 
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dela retirar algo que nela achar-se incluído. Interpretar é revelar o sentido da decisão, 

proferida para pacificação. A sentença deve ser aproveitada ao máximo, mas não fora de 

seu limite. O intérprete deve procurar localizar a decisão de capítulo eventualmente 

omitido no trecho visualmente representativo da parte dispositiva, dispositivo esse que 

poderá estar distribuído em outros tópicos, como deve tentar identificar partes dispositivas 

truncadas que se achem ao longo dela; empenhar-se-á em esclarecer pontos obscuros que 

de algum modo possam ser aclarados pelo exame global da própria sentença ou por outros 

elementos do processo; tentará, enfim, harmonizar o que tiver sido decidido à luz do 

pedido, que limita a atuação jurisdicional, e com outros elementos da causa, eventual e 

subsidiariamente, socorrendo-se do princípio da razoabilidade. Contudo, não poderá, em 

nenhuma hipótese, modificar o resultado obtido pela sentença. 

Modificar, aqui, no entanto, significa alterar a substância do que tiver sido decidido. 

Pode ocorrer de, para entender o exato sentido preceptivo da decisão, ser preciso substituir 

termo nela empregado enganosamente, como no caso já visto (n. 213) em que, depois de 

relatar e de motivar a solução que visava a condenar o réu, o dispositivo acabe por 

condenar quem não fora parte na relação processual; ou quando se corrige erro material (n. 

205); como ainda quando se substitui expressão atecnicamente utilizada, sem alterar o 

sentido do julgamento (210).  

Alteração substancial, então, deve ser entendida como a modificação que, a 

pretexto de esclarecer, altera o conteúdo material do comando sentenial. A interpretação 

não se destina a corrigir a sentença que poderia ter sido emendada e não foi; mas é forma 

de aproveitar a sentença que tem algum sentido dela extraível, pela revelação de seu 

significado objetivamente considerado; eventualmente com auxílio de elementos a ela 

exteriorires, mas contidos no processo. 

 

IV.3.2.11. Interpretação, na fase executiva, da sentença que envolve obrigação de fazer 

241. Já se mencionou em mais de uma oportunidade que, de regra, o que transita 

em julgado é o que tiver sido decidido; e o que fica julgado, decidido, insere-se na parte 

dispositiva da sentença, a ser identificada em sentido material, não em seu aspecto 

topográfico. Essa parte da sentença é que, de regra, torna-se imune a revisões e a alteração 

de conteúdo, sendo certo que é essa parte dispositiva que, em diversos casos, será objeto de 

execução (voluntária ou compulsória, neste último caso mediante concurso judicial). Se a 
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condenação for para pagamento de certo valor (ou que certo se torne após liquidação), este 

será o montante devido (art. 475-J, CPC/73) e, enquanto não for cumprida tal prestação, 

não haverá extinção normal da obrigação. Se a prestação fixada for constituída pela entrega 

de coisa então definida (ou a ser definida ao início da atividade executiva), tal obrigação só 

desaparecerá com a entrega do devido (art. 624, CPC/73), embora seja possível a conversão 

da prestação no equivalente pecuniário em situações específicas (art. 234, parte final, CCB, e 

art. 627, CPC/73). A obrigação de nãofazer cumpre-se enquanto houver abstinência quanto 

àquilo que estiver vedado ao devedor, cujo descumprimento pode ser revertido por medidas 

que restabeleçam a situação ocorrente antes do inadimplemento (art. 642, CPC/73). A 

obrigação de fazer cumpre-se com a entrega da obra, o que recomenda desenvolvimento. 

242. De fato, relativamente à obrigação de fazer, existem peculiaridades. De 

ordinário, o devedor deve fazer aquilo que no caso a sentença (ou o contrato, ou, em alguns 

casos, diretamente a lei) houver determinado que fosse feito.  

Em geral, a sentença define apenas o resultado esperado do devedor, estabelecendo 

procedimentos mínimos: construir um muro com certas características, pintar um certo 

quadro, confeccionar um vestido de gala, concluir um contrato. Tal obrigação se cumpre 

quando se alcançar o objetivo final definido; isto é, tal obrigação se extingue com 

normalidade quando o resultado que se espera da obra for atingido. Dito de outra forma, 

quando a obra que decorra daquele fazer se concretiza, a obrigação desaparece, sendo 

desimportante para o credor o modo como ter-se-á chegado àquele resultado, desde que 

este tenha sido plenamente atingido.  

Quando se diz que as obrigações de fazer se consideram cumpridas quando o credor 

obtiver o atingimento do resultado esperado com o fazer imposto ao devedor, não se 

pretende anular a distinção entre obrigação de meio e obrigação de resultado; em que a 

primeira se cumpre mediante a adoção de diligência e emprego das técnicas usuais na 

prática da atividade a que estará o devedor obrigado, independentemente de atingimento do 

resultado positivo esperado pelo credor, enquanto que a segunda só se considera cumprida 

se o resultado final esperado com a atividade adequada e diligentemente prestada pelo 

devedor vier a ser alcançado. O que se pretende aqui realçar é que a obrigação de fazer 

reconhecida pela sentença, seja ela de meio ou de resultado, seja ela personalíssima ou não, 

somento será considerada cumprida (por sua forma normal) se aquele resultado definido na 

mesma sentença vier a ser concretizado. Por isto, se a sentença tiver estabelecido que o 

credor deve recuperar determinado veículo antigo (obrigação de resultado), claro que 
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apenas com a entrega do veículo adequadamente restaurado a obrigação haverá de 

extinguir-se. Mas também quando a sentença determinar que o devedor preste um fato, 

como construir um muro (obrigação fungível, já que a pessoa do devedor pode ser 

substituída), pinte um quadro (obrigação personalíssima), ou conclua um contrato, em que 

o resultado não chega a ser objeto destas obrigações de fazer, seu cumprimento, no 

entanto, só ocorrerá se aquela atividade final esperada for atingida. As obrigações referidas 

não são de resultado, no sentido de que a solução final não é objeto da prestação, mas o 

atingimento da meta final será parâmetro para o reconhecimento do cumprimento da 

prestação devida. Em tais hipóteses, se houver mecanismo apropriado para atingimento do 

resultado esperado nas circunstâncias, claro que deve ser utilizado517. 

A lei, aliás, prevê instrumentos para se obter, de preferência o cumprimento in 

natura da obrigação de fazer. Segundo o Código de Processo Civil vigente (CPC/73), o 

descumprimento da obrigação da espécie autoriza a tomada de medidas específicas as mais 

amplas que levem ao atingimento do resultado prático correspondente ao adimplemento 

(art. 461, CPC/73). 

243. A sentença (o que vale também para o contrato) pode definir a obrigação de 

fazer em linhas gerais, sem descrever minúcias da obra a ser realizada. Isto pode decorrer 

do fato de os detalhes não serem importantes no caso, pode ocorrer porque ninguém terá 

pensado em situação normalmente não ocorrente, como também porque ninguém terá 

atinado para a necessidade de certas especificações que a obra pode exigir. Em geral, aliás, 

a sentença, nas obrigações de fazer, não costuma detalhar o que deve ser feito para se 

alcançar determinado resultado. Assim, a obrigação pode ser para construir um muro 

divisório de tantos metros, com certa altura e com determinado acabamento. A 

necessidade, ou não, de fundações para o muro pode ser detalhe não especificado. A 

obrigação pode ser para confeccionar certo vestido longo, na cor tal, para o manequim tal. 

Pode não ter sido detalhado o tipo de tecido, o tamanho do decote, a necessidade, ou não, 

de botões etc. No entanto, no curso da atividade executiva judicial vários problemas 

relacionados com o desenvolvimento da obra podem surgir, cabendo ao juiz então entrar 

em detalhes até o momento não pensados e que não constarão do título.  

Nestes casos, desde que a sentença indique claramente o resultado final esperado, 

deve ser interpretada como sendo autorizada, se necessária, atividade integrativa na fase de 

execução. Assim, se, iniciada a execução do muro, o credor constatar que o devedor não 
                                                
517Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos, cit., n. 2.3, p. 285 e ss. 
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realiza fundações necessárias (devido ao tipo de solo, à geografia do terreno etc.), que 

emprega material que reduzirá a resistência da obra etc., pode reclamar ao juiz da execução 

a especificação desses elementos. Se a credora constatar que o material utilizado no vestido 

é de qualidade ruim, pode reclamar ao juiz da execução que regule o ponto. 

Eis alguns temas que não terão constado do título obrigacional nem da sentença e 

que, no entanto, podem dar ensejo a discussões que devem ser resolvidas, mediante 

atividade interpretativa da sentença, na realidade por intermédio de atuação integrativa 

dela. A solução sobre esses temas não poderá ser considerada como ofensiva à coisa 

julgada, salvo, naturalmente, se for desnaturado o resultado final estabelecido518.  

244. O parâmetro para a integração das omissões é que, de um lado, a sentença 

contenha um mínimo de operatividade para aquilo que deve ser feito519. Por outro lado, 

dentro da normalidade, tudo o que for concretamente necessário para atingimento daquele 

resultado definido na sentença, deverá ser interpretado, em contraditório, como incluído na 

condenação. Assim, no exemplo dado, se a característica de solo exigia naturalmente 

algum tipo de fundação e isto deveria ser conhecido das partes, será possível definir agora 

o modelo estrutural mais adequado para as circunstâncias, que se considera implícito na 

sentença condenatória. Já se o solo, na fase de execução do muro apresentar elemento que 

não era de ser conhecido pelas partes em situação normal, a necessidade de fundações 

especiais não será interpretada como incluída na condenação, caso em que as despesas com 

elas ficarão por conta do credor. No caso do vestido, deve-se considerar que a condenação 

terá previsto sua confecção com material de padrão médio (nem extraordinário, nem ruim). 

À semelhança do que ocorre com a obrigação de dar coisa incerta, em que a escolha dela 

não pode recair na melhor, mas também não pode incidir na pior (art. 244, CCB), também na 

obrigação de fazer o material não precisará ultrapassar o que se revelar mediano. A forma de 

executar a obra, em caso de desavença entre as partes, deve orientar-se pela qualidade média. 

Essa atividade integrativa da sentença parece decorrência do princípio da 

conservação de tal provimento judicial (n. 142), até porque não tem sentido, por falta 

desses elementos, que podem onerar a situação de uma das partes, é verdade, mas que 

                                                
518F.Santangeli apresenta casos em que a jurisprudência italiana tem admitido essa atividade integrativa do 

juiz da execução (lá, pretore-giudice, encarregado dessa atividade executiva), como na situação em que o 
juiz definra a profundidade da escavação, não prevista na sentença, para ser possível a liberação de um 
viaduto; embora haja também decisões (as mais antigas em maior quantidade) entendendo descabida essa 
possibilidade de completar a sentença (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 7.b, p. 374-375 e 
notas de rodapé). 

519A propósito, cf. SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 7.b, p. 389.  
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deveriam por ambas ser pensados, deixar-se de aproveitar todo o processo, em si 

dispendioso. Ainda que as partes não tivessem obrigação de pensar nesses detalhes 

importantes da obra, é fora de propósito não aproveitar a sentença, cujas omissões possam ser 

supridas, sempre em contraditório. Se a sentença tiver definido o resultado a ser atingido, 

contém implícitas nela as atividades necessárias para a ele se chegar; de maneira que, surgindo 

a necessidade de definição desses meios, isto será possível, ouvidos os interessados. 

245. Pode ocorrer de a sentença ter definido uma determinada forma de 

cumprimento da obrigação de fazer para se chegar a um determinado resultado. Neste caso, 

¿seria possível haver alteração dessa atividade expressamente estabelecida pela sentença? 

ou isto importaria em ofensa à coisa julgada? Pense-se na hipótese em que a sentença havia 

condenado o demandado a cessar a poluição por ele produzida, para o que definiu que, 

dentro das técnicas então conhecidas, deveria ele instalar determinado tipo de filtro. 

Supondo-se que, no momento da execução, constate-se o surgimento de outra solução, 

nova, porém mais eficaz, para evitar a poluição produzida por aquele condenado. Seria 

possível substituir aquela instalação do filtro por essa nova técnica? A resposta parece ser 

positiva, ainda que esta nova técnica se mostre mais onerosa para o devedor, porque a 

sentença terá definido o resultado esperado (não poluir), sendo a técnica preconizada para 

tanto a então disponível, que pode ser substituída, se outra mais eficiente vier a surgir. Isto 

não importa em ofensa à coisa julgada, desde que se constate que o que deve o obrigado é 

agir para atingir certo resultado, para o que, nas circunstâncias do processo, a sentença 

estabelecera as medidas hábeis então conhecidas àquele fim. Surgindo técnica nova, mais 

eficaz, para se obter aquele mesmo resultado, essa modificação mostrar-se-á por tudo 

admissível. A alteração do modo como se procederá para se chegar a determinado 

resultado não viola o conteúdo da sentença, desde que o que se espera, no caso concreto, 

da atividade do devedor (cessação da poluição) seja efetivamente preservado.  

246. É possível também haver debate sobre alteração da forma de cumprimento da 

sentença diante de posterior modificação de circunstância relevante, diferente da do 

momento de julgamento. O caso apresentado por Santangeli envolveu sentença que tinha 

condenado o réu a executar certa obra com determinado recuo, distância esta da frente que 

veio depois a ser alterada por nova lei de posturas. Em tal hipótese entendeu-se que a 

forma de execução da obra deveria ser modificada, de modo a se cumprir o recuo imposto 

pela nova lei. A interpretação da sentença transitada em julgado foi desenvolvida de 

maneira a ter lugar a execução possível, de molde a que a obra fosse concluída com 
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observância do novo regramento e com as adaptações então exigidas. Aceitou-se, pois, a 

modificação da forma de execução definida na sentença, que, contudo, foi aproveitada520. 

Essa solução parece aplicável também no sistema brasileiro: a alteração de 

circunstância relevante da causa deve permitir a modificação de execução da obra definida 

na sentença, porque, se tal circunstância estivesse presente quando da prolação daquele 

provimento, seria considerada e haveria de levar ao novo resultado. Seria um contrassenso 

concluir que a execução da obra (como definida na sentença) havia-se tornado 

impraticável, não consentir naquelas adaptações e recomendar novo processo para o caso 

ser solucionado. Desde que estas adaptações, necessárias devido àquela circunstância 

relevante, sejam definidas em contraditório, não se vê razão para não aproveitar a sentença 

prolatada. A obrigação de fazer já estará definida, e não poderá ser mais objeto de disputa, 

concentrando-se os debates então apenas nas adaptações que serão necessárias diante 

daquela alteração relevante. 

Se, por outro lado, a alteração pretendida puder resultar em economia para o 

devedor, haverá de ser ela, em contraditório, consentida por igual, desde que a técnica nova 

e menos expensiva, permita o atingimento do resultado definido na sentença. 

247. A maior onerosidade da modificação não parece ser óbice à alteração da 

modalidade de execução da obligatio faciendi. Se a sentença em fase de cumprimento tiver 

bem definido certo resultado a ser atingido, e fê-lo considerando o estágio de evolução das 

técnicas então conhecidas, não se pode evitar a aplicação de nova técnica, desde que se 

mostre mais eficaz para o atingimento daquela finalidade. Assim, tendo a sentença 

determinado a realização de certa intervenção cirúrgica pela técnica então existente, 

surgindo uma nova, já testada e mais eficiente para a (provável) eliminação de certa 

doença, claro que esta é que deverá ser adotada, mesmo que mais onerosa para o devedor, 

porque o que a sentença, em essência, terá definido é a intervenção no doente pelo melhor 

caminho. Os meios para isto, podem ser alterados diante da modificação daquela 

circunstância (nova técnica mais eficiente)521. No entanto, para verificar se a modificação 

                                                
520SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 7.b, p. 404. 
521A respeito do tema, F.Santangeli afirma: “Quanto assunto fino ad ora consente poi di risolvere i problemi 

che derivano da una sentenza non suficientemente determinata, oppure quando tra il momento 
dell’emissione della sentenza e quello dell’esecuzione mutino alcune circostanze di fatto o di diritto (ad 
esempio il rinvenimento di nuovi ritrovati tecnici, o la modifica di leggi di distanza legale tra gli edifici o di 
leggi antisismiche) che rendono ineseguibile o tropo onerosa l’esecuzione per come descrita nella sentenza, 
o al contratio la consentono in modi più efficaci o meno dispendiosi. In queste ipotesi, appare possibile 
un’attività di integrazione o modifica da parte del pretore oltre alla possibilità di un acordo (anche tácito) 
tra le parti” (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 7.b, p. 401). 
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é, ou não, oportuna, se os gastos acrescidos se justificam, ou não, é preciso haver debate 

(cf. n. 250, infra). 

248. Essa alteração não é novidade no sistema jurídico brasileiro. O art. 466-B do 

vigente Código de Processo Civil (antigo art. 630, CPC/73522), prevê que, comprometendo-

se o devedor a concluir contrato que não ultime, a sentença judicial poderá lhe fazer as 

vezes. Isto mostra que a forma de realização da prestação (no caso, por ato do devedor ou 

pela sentença judicial) é irrelevante: desde que o resultado final (conclusão do contrato 

prometido) possa ser obtido, ainda que por forma diversa da contratada, válida é a alteração 

que não contrarie valores aceitos pelo Direito. Da mesma forma, se a prestação não for 

personalíssima, poderá haver substituição do prestador (art. 249, CCB, e art. 634, CPC). 

Acresce que a alteração de elementos da sentença condentória, em obrigação de 

fazer, tem sido admitida em diversas circunstâncias. Por exemplo, a jurisprudência fixou 

entendimento no sentido de ser possível, na fase de execução, alterar-se o valor da 

astreinte fixada na sentença para se obter o cumprimento de obrigação dessa espécie523. 

Também se tem afirmado que a forma de liquidação de obrigação pecuniária estabelecida 

na sentença pode ser alterada pelo juiz da execução524. Malgrado a modificação de 

elemento contido na sentença, não ocorre aí violação à coisa julgada, desde que o conteúdo 

final da obrigação de fazer não experimente alteração.  

249. Condição para haver essa alteração das atividades a serem realizadas pelo 

devedor é que a nova medida a ser adotada, mais ou menos onerosa, não fosse conhecida 

quando do proferimento da sentença, porque, se era conhecida, terá havido opção que não 

poderá depois ser compulsoriamente alterada; e que essa nova ação se mostre tecnicamente 
                                                
522O art. 639, CPC/73 foi revogado pela Lei n. 11.232/2005, que introduziu o sistema de cumprimento de 

sentença, lei essa que transformou o preceito revogado, com a mesma redação, no referido art. 466-B. 
523Tal entendimento é prestigiado no seguinte precedente do STJ: 
 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPÓSITO 

INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. EXECUÇÃO. 
MULTA DIÁRIA. REVOGAÇÃO. COISA JULGADA. 1. "A multa prevista no art. 461 do CPC, por não 
fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, 
quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva" (REsp nº 708.290/RS, relator Min. Arnaldo 
Esteves Lima, DJU de 26.6.2007). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se 
nega provimento. 

 EDecl no Ag 1358867/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 06/12/2011, p. DJe 14/12/2011. 
524Nesse sentido é, dentre tantos, o seguinte acórdão: 
 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. REVISÃO. 
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ... 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido 
de que as astreintes podem ser modificadas a qualquer tempo no processo, inclusive na fase de execução, 
por não fazerem coisa julgada material. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 AgRg no REsp 1164156 / PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., J. 0210/2014, P. DJe 09/10/2014. 
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mais eficaz para produzir o resultado esperado naquele processo. Se a eficácia da nova 

técnica ainda não tiver sido testada ou se se mostrar igual ou pouco superior à da medida 

definida na sentença, não haverá razão para a modificação, especialmente se importar em 

aumento de custos.  

Quando se diz que a nova técnica não era conhecida da sentença, quer-se destacar 

que, se, de algum modo, tiver havido alguma referência à solução, que não terá sido aceita, 

não tem sentido agora ela ser modificada. Se o tema não houver sido objeto dos debates, 

embora sobre ele começasse a haver alguma referência fora do processo (mas ainda como 

novidade), é de se considerar que a nova técnica não era conhecida da sentença, de modo 

que o tema poderá vir a ser debatido na fase executiva.  

250. Para haver integração da sentença que não havia estabelecido detalhes que, na 

fase executiva, mostrem-se necessários para obtenção do resultado nela definido, assim 

como para haver alguma modificação do que havia sido estabelecido para se chegar à 

solução proclamada na sentença, é preciso haver contraditório pleno; o que é exigência 

constitucional (art. 5o, LV, CF). A parte interessada, que pode ser tanto o credor, quanto o 

devedor, proporá o complemento à sentença ou alteração de algum elemento (não 

essencial) seu, e a parte contrária deverá ser ouvida, para, só então, em alguns casos após 

perícia, haver decisão sobre o ponto. Pode o credor indicar a necessidade de alteração, 

como o devedor pode propô-la, indicando ser a nova forma de execução mais eficaz e, no 

entanto, mais econômica, caso em que esta deverá ser preferível, a teor, aliás, do que 

prescreve o art. 620 do vigente Código de Processo Civil (CPC/73)525. De tal arte, quando 

o juiz decidir acerca do que tiver sido debatido, não pegará ninguém (credor e devedor) de 

surpresa. Tal decisão, ademais, poderá ser objeto de recursos, até a fixação do que vier a 

ser enfim estabelecido, de modo que atividade cognitiva ampla se instaura 

circunstancialmente, não para revolver o que já tiver sido objeto do julgamento, mas para 

definição de minudências não estabelecidas para se chegar ao resultado esperado (este, 

sim, definido). Por isto é que é possível definir essas particularidades não estabelecidas na 

sentença e por isto é que também pode haver alteração de providências nela explicitadas 

que no momento da execução se mostrarem inadequadas, ou, diante das novas técnicas e 

                                                
525A respeito do princípio da menor gravosidade ao executado, Shimura adverte: “Desde logo, imperioso 

deixar claro que o princípio em estudo, aliás, como outro qualquer, jamais pode servir de pretexto para 
encobrir ilegalidade, para proteger o devedor inescrupuloso, que se vale do processo para ludibriar o credor 
em sua boa-fé ou postergar irregularmente o cumprimento de sua obrigação” (O princípio da menor 
gravosidade ao executado, cit., n. 3, p. 540). 
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do resultado que o mesmo provimento judicial determinava, revelarem-se menos 

apropriadas.  

251. Em síntese, interpretando a sentença que houver decidido sobre obrigação de 

fazer, parece possível não só detalhar condutas para se chegar ao resultado nela definido, 

como admissível é rever a prestação imposta ao devedor, sempre que, na fase de execução 

(cumprimento da sentença), ocorrer alteração de elemento influente do julgamento 

realizado, ou constado ficar que, para atingir o resultado esperado naquele processo e já 

definido na sentença, tiver surgido nova técnica mais eficaz que aquela antes estabelecida. 

Haverá oportunidade de debate pelas partes sobre esses temas novos, sobre eles surgirá 

decisão que poderá desafiar recursos, de sorte que ninguém será pego de surpresa. As 

novas providências então determinadas e a alteração das medidas que tinham sido 

estabelecidas na sentença não representarão ofensa à coisa julgada, porque a solução desse 

provimento judicial terá tido em conta a obtenção de certo resultado, a ser alcançado pelo 

modo mais eficiente. Se a técnica disponível, ao tempo da sentença, era uma, surgindo nova 

técnica mais eficaz, poderá ela substituir a anterior, desde que se garanta a presenvação 

daquele mesmo resultado esperado com o pleito, e definido na sentença exequenda. 

 

IV.3.2.12. Interpretação corretiva da sentença 

252. Conforme se tem apontado, o que é objeto de liquidação e de execução 

(cumprimento) é o comando contido na sentença, que se situa em sua parte dispositiva. 

Esta pode ser localizada em qualquer ponto do texto em que a sentença se fixa, cabendo ao 

intérprete identificá-la, considerando seu aspecto substancial (n. 121). Por outro lado, para 

compreender o exato sentido do dispositivo da sentença, mostre-se ele claro ou obscuro, o 

intérprete deve confrontá-lo com todo o texto da sentença, especialmente com sua 

fundamentação. Em dadas circunstâncias, poderá também socorrer-se de outros elementos 

do processo. Ao examinar a motivação da sentença, o intérprete não se dedica a descobrir a 

vontade do julgador nem a vontade do Estadojuiz para o caso julgado, que são irrelevantes, 

mas o sentido preceptivo que a sentença objetivamente externa como solução para o pleito 

decidido. A procura desse sentido, todavia, não pode resultar em correção do dispositivo 

que se ache em contradição com a fundamentação, ou que, à vista desta, se mostre 

ininteligível. As correções possíveis do dispositivo limitam-se à eliminação de erros 

materiais ou de conta e à adequação de vocábulos empregados com impropriedade, quando 

isto não importar em modificação substancial da solução contida no ato decisório (n. 239). 
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No caso de cumprimento de sentença que haja definido obrigação de fazer, visto que esta 

obrigação destina-se à obtenção de certo resultado, é viável, na fase executiva, ocorrer 

integração de medidas necessárias omitidas na sentença para ultimação da obra, assim 

como é possível haver modificação da forma para se chegar ao resultado já definido, desde 

que a nova prestação não fosse conhecida na fase de conhecimento e se mostre mais 

apropriada para atingimento de tal resultado (n. 251). Fora disso, qualquer alteração ou 

correção do dispositivo da sentença só poderá ocorrer pelos meios apropriados, ou seja, por 

meio dos recurso, antes de seu trânsito em julgado e, depois que transita em julgado, por 

meio da ação rescisória, se cabível e dentro do prazo legal para tanto.  

Alfim, tirante essas peculiaridades, a solução definida pela sentença, certa ou 

errada, justa ou injusta, deve ser cumprida tal e qual, sem o que haveria insegurança 

jurídica (n. 143). Não se mostra viável, pois, a interpretação corretiva da sentença no 

sistema brasileiro, exceto naquelas situações referidas, em que, como visto, não ocorre 

modificação do sentido do julgamento, mas mera correção de expressão vocabular para essa 

solução, que subsiste íntegra em substância, ou em que haverá simples adaptação da prestação, 

concebida para atingimento de determinado resultado, que não pode ser modificado. 

 

IV.4. Particularidades na interpretação do acórdão 

253. Acórdão, segundo o CPC/73 (art. 163), é a decisão proferida por órgão 

colegiado de Tribunal (n. 102). É o resultado de julgamento colegiado, que se materializa 

em suporte que possa ser lido, solução essa que nasce depois que a discussão entre os 

votantes se encerrar e a conclusão final dos debates havidos vier a ser proclamada. No 

processo convencional (físico), esse documento escrito normalmente é juntado aos autos 

depois que cada julgador revisar seu voto, e, quando houver unanimidade, nenhum outro 

membro se dispuser a apresentar voto em separado e o relator levar seu voto pronto e já 

redigido, isto pode ocorrer logo depois da proclamação do resultado pelo Presidente do 

órgão julgador (art. 556, CPC/73). No processo eletrônico, a votação ocorre do mesmo 

modo, conquanto o acórdão seja produzido eletronicamente e desta forma também seja 

assinado (art. 3o, Lei n. 11.419/2006). 
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O julgamento no âmbito dos Tribunais pode ocorrer por forma monocrática, 

mediante decisão escrita que o Relator redige como uma sentença526 (art. 557 e §§, 

CPC/73) – cuja interpretação não apresenta peculiaridades –, como pode dar-se de forma 

colegiada, atualmente em sessão de julgamento527. Nessa sessão, previamente informada a 

quem dela deva ser cientificado, o relator resume o que tem relevo, quando cabível o 

Presidente do órgão julgador dá a palavra aos advogados que quiserem se pronunciar 

oralmente, após o que se colhe o voto do relator e dos juízes que podem votar (art. 554, 

CPC/73), seguindo-se a proclamação de resultado (art. 556, CPC/73). Só depois disto é 

apresentado o acórdão, composto do voto do relator e, eventualmente, de outros que 

quiserem apresentar seu voto escrito, concordante ou discordante daquele; sendo certo que, 

quando o relator for vencido, algum dos votantes que o tiver contrariado será designado 

para redigir o acórdão.  

254. Conquanto o julgamento colegiado se realize de forma oral, encerrado o qual 

se proclama o resultado para o feito então decidido (recurso ou ação da competência 

originária do Tribunal), só depois de publicado o acórdão é que se iniciam os prazos para 

recursos (art. 506, III, CPC/73), ainda que as partes estivessem presentes àquela sessão. 

Findos os prazos recursais sem nenhum outro recurso, ocorre o trânsito em julgado da 

solução ditada pelo acórdão publicado. Assim, é a publicação do acórdão, não outro 

momento anterior qualquer, que define o resultado do julgamento. Esse resultado final é 

que dependerá de interpretação, seja para tornar efetiva a decisão então adotada, seja para 

qualquer outra finalidade, como para servir de precedente.  

255. Como visto, tomados os votos, o presidente da sessão proclama o resultado do 

julgamento (art. 556, CPC/73), de que são intimadas as partes, e, quando concluída a 

redação do acórdão (em sua forma escrita ou eletronicamente), publica-se (em geral) um 

resumo dele (art. 564, CPC/73), de quando se iniciam os prazos recursais (art. 506, inc. III, 

CPC/73), como embargos de declaração e outros eventuais recursos. Pode ocorrer 

divergência entre o resultado proclamado, do qual os interessados haviam sido intimados, e 

o conteúdo do acórdão publicado. Calha então examinar o que deve prevalecer.  

                                                
526Já ficou dito que o relator pode também proferir decisões intermediárias, o que também pode fazer o 

colegiado (n. 98 [decisão pelo Relator]), mas a preocupação do texto aqui é com a solução definitiva de 
mérito, que mais amiúde pode exigir interpretação.  

527Em S. Paulo foi criada sistemática de sessões virtuais de julgamento dos agravos por instrumento, agravos 
internos e embargos declaratórios, nos casos em que os advogados não tenham interesse em realizar 
sustentação oral, situação em que o Relator disponibiliza seu voto na Intranet, a que os demais julgadores 
podem aderir ou dele divergir, proclamando-se em seguida o resultado. Tal metodologia foi implandada pela 
Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial doTribunal de Justiça local, que instituíu o julgamento virtual.  
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A lei não prevê a invalidação do acórdão que não coincida com aquele resultado. 

Os embargos declaratórios não se prestam a tanto (cf. art. 535, CPC/73), mesmo porque a 

contradição que justifica tal recurso é a interna: a que apresenta solução que não decorra 

de sua fundamentação (n. 127).  

Pode ocorrer de ter havido engano do presidente ao proclamar o resultado e, neste 

caso, é o resultado efetivo, aquele que desponta do acórdão que depois vem a ser 

publicado, que deve prevalecer (não o que fora proclamado); até porque esta solução não 

divergirá do que terá sido decidido na sessão de julgamento. Mas pode ocorrer de o 

presidente da sessão de julgamento ter anotado o resultado efetivamente ocorrido, então 

publicado, mas o acórdão depois publicado apresentar-se inteiramente, ou mesmo em 

parte, diverso do julgamento ocorrido, o que poderá ser constatado pela comparação de 

seus termos com as notas taquigráficas ou qualquer outro registro do julgamento 

(parágr.ún. do art. 556, CPC/73). O Código vigente não contém disposição semelhante ao 

parágrafo único do art. 954 do Projeto de novo CPC528, que permite retratação de quem 

votou até a proclamação do resultado na sessão de julgamento, mas nessa oportunidade o 

julgamento se encerra e se torna, pois, irretratável, à semelhança do que se passa com a 

sentença (art. 463, CPC/73), à diferença de que a sentença é sempre escrita ao passo que o 

julgamento é oral (apenas o acórdão é que depois será fixado em algum suporte que 

permita sua leitura). A irregularidade, contudo, que pode justificar procedimento 

administrativo, não autoriza recurso processual nem ação rescisória. Pode-se, 

eventualmente, aceitar embargos declaratórios para essa retratação, quando se constatar, 

p.ex., que, na redação do acórdão, utilizou-se enganadamente material que não tinha 

relação com o caso, cuja solução diversa acabou sendo a ele aplicada indevidamente; mas 

tal recurso, de regra, não se destina a isto.  

Em caso de divergência entre o resultado proclamado e o acórdão depois publicado 

que não venha a ser retratado, o quê em princípio deve prevalecer é a solução deste último, 

até porque é ele que desafia eventuais outros recursos. Assim, não subsiste o resultado 

proclamado se, p.ex., tiver sido registrado que ao recurso se dera provimento, nos termos 

do voto do relator, mas a maioria negava-lhe provimento. Da mesma forma, se se 

proclamara que o recurso não havia sido conhecido, mas o acórdão mostrar que isto não se 

dera e, no mérito, recebeu ou não provimento, esta solução é que deve subsistir. 

Evidentemente, apesar do que fora decidido e em seguida proclamado, prevalece a solução 

                                                
528Confira-se o dispositivo, transcrito na nota de rodapé n. 535. 
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ditada concretamente no acórdão, que poderá transitar em julgado com essa solução, 

diferente da anteriormente proclamada. Aliás, foi isto que de certa maneira ocorreu, 

embora em matéria criminal – que, no ponto, não difere do julgamento civil –, com a Ação 

Penal n. 470 (conhecida como processo do “mensalão”). Nos debates orais, que tiveram 

ampla visibilidade devido à larga divulgação televisiva, ministros fizeram afirmações que 

acabaram alteradas na redação final do acórdão depois publicado. O resultado do 

julgamento não chegou a ser modificado, mas, segundo advogados que atuaram no caso à 

época e que falaram à imprensa, fundamentos de alguns votos foram modificados 

substancialmente. O que constou do acórdão, entretanto, foi o quê a final passou a valer.  

256. Nessas situações mencionadas, terá ocorrido proclamação do resultado 

diferente da efetiva solução verificada no julgamento realizado, ou constatam-se no 

acórdão alterações não substanciais nos votos com relação aos debates na sessão de 

julgamento. Mas pode ocorrer de o acórdão contrariar o que havia sido decidido naquela 

sessão de julgamento (não importa qual tenha sido o resultado dela depois proclamado). 

Neste caso, haverá contradição substancial entre o que ficara decidido na sessão de 

julgamento com o que constara no acórdão posteriormente publicado. É de se prever que 

os interessados perceberão o engano e tomarão medidas para solução do problema. Não 

existe recurso para isto, mas o bom senso sugere que, constatado o engano, qualquer meio 

(inclusive os embargos declaratórios) será apropriado para rever o acórdão. Entretanto, se o 

problema não tiver sido constatado e, certificado o trânsito em julgado, a parte quiser 

iniciar o cumprimento do que houver sido decidido, poderá defrontar-se com o problema. 

Pode, então, surgir discussão sobre qual ato processual deve prevalecer: o julgamento 

ocorrido e que terá sido gravado ou registrado por qualquer outro meio (notas 

taquigráficas, p.ex.) ou o acórdão, que deveria espelhar aquela solução, mas que não 

coincide com aquele resultado.  

Ao que parece, no sistema do Direito vigente é o acórdão que deve prevalecer, 

porque (mais uma vez) é contra ele que cabem recursos (art. 506, III, CPC/73). Se não 

tiverem sido manejados, subsiste a solução contida naquele acórdão (não o resultado do 

julgamento), salvo se se constatar que o engano represente mero erro material (p.ex., 

consta-se que se negava provimento, quando a fundamentação revela – como ocorrido na 

sessão de julgamento – que o recurso fora provido; ou viceversa) (n. 210). Fora disso, 

prevalece a solução do acórdão. E não cabe argumentar que o julgamento verificado, em 

que deveria ter havido debate e solução colegiada, deve ser mais adequado que a solução 



243 
 

depois materializada no acórdão (diferente daquela), porque nem sempre isto ocorre. 

Assim, parece que, segundo o Direito posto, deve prevalecer a solução do acórdão, seja ela 

mais ou menos adequada que a precedente (produzida verbalmente), seja ela mais ou 

menos justa que a anterior. E essa solução do acórdão deve de regra prevalecer, pois é este 

(não são os debates havidos no julgamento) que desafia recursos. 

O resultado pode, quem sabe, autorizar ação rescisória por erro de fato (art. 485, inc. IX, 

CPC/73) ou por qualquer outro fundamento, mas é a solução do acórdão que deve prevalecer. 

257. Mas, se a solução do acórdão escrito é que em princípio deveria subsistir, no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça seu Regimento Interno prevê que, havendo 

divergência entre as notas taquigráficas e o acórdão, elas é que preponderam. Eis os 

dispositivos sobre o ponto: 

Art. 102. A publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, far-se-
á, para efeito de intimação às partes, no “Diário da Justiça”. 

Parágrafo único. As partes serão intimadas, das decisões em que se tiver 
dispensado o acórdão, pela publicação da ata da sessão de julgamento. 

Art. 103. Em cada julgamento, as notas taquigráficas registrarão o 
relatório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas 
feitas aos advogados e suas respostas, e serão juntadas aos autos, com o 
acórdão, depois de revistas e rubricadas. 

§ 1º Prevalecerão as notas taquigráficas, se o seu teor não coincidir com o 
do acórdão. 

§ 2º As inexatidões materiais e os erros de escrita ou cálculo contidos na 
decisão poderão ser corrigidos por despacho do relator, ou por via de 
embargos de declaração, quando couberem. 

§ 3º Encaminhadas as notas taquigráficas ao Gabinete do Ministro, este as 
devolverá no prazo improrrogável de vinte dias, devidamente revisadas e 
rubricadas. 

§ 4º Decorridos vinte dias do recebimento das notas taquigráficas, 
contados da data da entrada no Gabinete do Ministro, os autos serão 
conclusos ao relator, para que lavre o acórdão. 

§ 5º Se a nota taquigráfica não devolvida disser respeito ao relator, será o 
processo ao mesmo concluso, com cópia da nota taquigráfica não revista, 
para lavratura do acórdão. 

Art. 104. Também se juntará aos autos, como parte integrante do acórdão, 
a minuta do julgamento que conterá: 

I - a decisão proclamada pelo Presidente; 

II - os nomes do Presidente do órgão julgador, do relator, ou, quando 
vencido, do que for designado, dos demais Ministros que tiverem 
participado do julgamento e do Subprocurador-Geral, quando presente; 

III - os nomes dos Ministros impedidos e ausentes; 

IV - os nomes dos advogados que tiverem feito sustentação oral. 
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Como se constata, o § 1o do art. 103 do Regimento Interno preconizado deixa claro 

que, havendo divergência entre as notas taquigráficas e o acórdão, elas é que prevalecem. 

Dois problemas aqui podem surgir: o primeiro envolve a contagem do prazo para eventuais 

recursos subsequentes, e o segundo pertine à validade da referida norma regimental. De 

fato, se é da publicação do acórdão que se contam os prazos recursais (art. 103, caput, do 

mencionado Regimento Interno, aliás em sintonia com o art. 506, III, CPC/73), podem as 

partes só se dar conta de que as notas e o acórdão não coincidem depois de vencido o prazo 

recursal. Neste caso, continuariam a prevalecer as notas taquigráficas sobre o acórdão? As 

partes não têm obrigação de consultar as notas taquigráficas do julgamento, mas, diante 

dessa disposição, devem passar a examiná-las, para não serem surpreendidas mais tarde 

com o trânsito em julgado de decisão com conteúdo diverso do acórdão. Por outro lado, se 

já houver sido interposto recurso contra o acórdão e, durante seu processamento se 

constatar divergência com aquelas notas, esta constatação não poderá ser considerada fato 

novo que pudesse ser levada em conta (art. 462, CPC/73), até porque esse fato é 

processual, não de direito material. Assim, o recurso oferecido é que deveria ser julgado, e 

a solução dele, já não a do julgamento registrado em notas, é que deverá prevalecer.  

O outro ponto que justifica exame é se essa regra do Regimento Interno vale como 

norma legal, já que, diferentemente do que se passava no regime da Constituição Federal 

anterior, pela atual os regimentos internos dos Tribunais não têm força de lei e, de outro 

lado, cabe privativamente à União, legislar sobre matéria processual (art. 22, I, CF529). A 

regra do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que prevê o prevalecimento 

das notas traquigráficas sobre o acórdão que as contrarie (art. 103, § 1o, RI.STJ) 

evidentemente tem natureza processual (não é procedimental), de sorte que, a rigor, não 

pode subsistir no sistema, até porque, como dito há pouco, cria ônus para a parte conferir 

essas notas, que não são publicadas.  

No âmbito do Supremo Tribunal Federal não existe regra semelhante em seu 

Regimento Interno, mas neste se prevê que as notas taquigráficas fazem parte do acórdão 

depois publicado (art. 93, caput)530. Neste caso, como as notas taquigráficas compõem o 

                                                
529O dispositivo tem a seguinte dicção: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho; 
II - ... 

530A parte do Regimento Interno do STF que trata da publicação das decisões da Corte está assim redigida: 
Seção III – Das Decisões 
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próprio acórdão, em caso de divergência, caberá ao intérprete, especialmente depois do 

trânsito em julgado desse aresto, harmonizar esse todo. Aqui não tem sentido dizer que as 

notas taquigráficas prevaleçam sobre o acórdão, ou que este tenha preponderância sobre 

elas, porque todo esse conjunto compõe o acórdão. Assim, não tendo sido constatada a 

divergência em tempo de interposição de embargos delaratórios – aqui, evidentemente, 

cabíveis (art. 535, inc. I, CPC/73) –, caberá ao intérprete obter o exato sentido de tal 

julgamento. Todas as técnicas antes desenvolvidas aplicam-se aqui: deve o intérprete 

examinar o acórdão como um todo (notas taquigráficas e acórdão propriamente dito) e 

tentar descobrir o verdadeiro sentido do julgamento extraível desse todo, considerando não 

escrito (se for o caso) o quê, evidentemente, tiver sido incluído enganadamente (n. 185). O 

exame do pedido recursal e de sua resposta poderá também apoiar essa atividade 

                                                                                                                                              
Art. 93. As conclusões do Plenário e das Turmas, em suas decisões, constarão de acórdão, do qual fará 
parte a transcrição do áudio do julgamento. 
Parágrafo único. Dispensam acórdão as decisões de remessa de processo ao Plenário e de provimento de 
agravo de instrumento. 
Art. 94. Nos processos julgados no Pleno e nas Turmas, o Relator subscreverá o acórdão, registrando o 
nome do Presidente. 
Art. 95. A publicação do açórdão, por suas conclusões e ementa, far-se-á, para todos os efeitos, no Diário 
da Justiça. 
Parágrafo único. Salvo motivo justificado, a publicação no Diário da Justiça far-se-á dentro do prazo de 
sessenta dias, a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado do julgamento. 
Art. 96. Em cada julgamento a transcrição do áudio registrará o relatório, a discussão, os votos 
fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e suas respostas, e será juntada aos autos com 
o acórdão, depois de revista e rubricada. 
§ 1o. Após a sessão de julgamento, a Secretaria das Sessões procederá à transcrição da discussão dos votos 
orais, bem como das perguntas feitas aos advogados e suas respostas. 
§ 2o. Os Gabinetes dos Ministros liberarão o relatório, os votos escritos e a transcrição da discussão, no 
prazo de vinte dias contados da sessão de julgamento. 
§ 3o. A Secretaria das Sessões procederá à transcrição do áudio do relatório e dos votos lidos que não 
tenham sido liberados no prazo do § 2o, com a ressalva de que não foram revistos. 
§ 4o. A Secretaria das Sessões encaminhará os autos ao Relator sorteado ou ao Relator para o acórdão, para 
elaboração deste e da ementa no prazo de dez dias. 
§ 5o. A transcrição do áudio dos feitos julgados conjuntamente será trasladada para os autos do chamado 
em primeiro lugar e anexada aos demais em cópia autêntica. 
§ 6o. As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo, contidos na decisão, podem ser corrigidos 
por despacho do Relator, mediante reclamação, quando referente à ata, ou por via de embargos de 
declaração, quando couberem.  
§ 7o. O Relator sorteado para o acórdão poderá autorizar, antes da publicação, a divulgação, em texto ou 
áudio, do teor do julgamento. 
Art. 97. Também se juntará aos autos, como parte integrante do acórdão, um extrato da ata que conterá: 
I – a decisão proclamada pelo Presidente; 
II – os nomes do Presidente, do Relator, ou, quando vencido, do que for designado, dos demais Ministros 
que tiverem participado do julgamento, e do Procuradorgeral ou Subprocuradorgeral, quando presente; 
III – os nomes dos Ministros impedidos e ausentes; 
IV – os nomes dos advogados que tiverem feito sustentação oral 
Art. 98. O acórdão de julgamento em sessão secreta será lavrado pelo autor do primeiro voto vencedor, que 
não se mencionará, e conterá, de forma suscinta, a exposiçãoo da controvérsia, a fundamentação adotada e 
o dispositivo, bem como o enunciado da conclusão de voto divergente se houver. 
Parágrafo único. O acórdão será assinado pelo Presidente, que lhe rubricará todas as folhas, e pelos 
Ministros que houverem participado do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade. 
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interpretativa, porque, como visto (ns. 215 e 225), assim como a sentença não pode decidir 

fora do pedido inicial, também o Tribunal não pode desbordar do pedido recursal. Da 

mesma forma, a lei de regência poderá, eventualmente, mostrar o verdadeiro sentido para 

aquele ato aparentemente contraditório (n. 228). Se, de todo o modo, não se puder eliminar 

a contradição, visto serem ambas as soluções viáveis, nenhuma despropositada (n. 235), 

sem se poder fixar qual deve prevalecer, então é de se entender que o caso não terá sido 

julgado, autorizando novo pleito, já que o objeto daquele processo não terá sido decidido, 

ou tê-lo-á sido de modo absolutamente contraditório (o que dá no mesmo). E o caso não se 

pode considerar julgado porque o último julgamento substitui o/s anterior/es (art. 512, 

CPC/73) e, não se podendo extrair seu verdadeiro sentido, a causa resta sem solução.  

No caso do Supremo Tribunal Federal não se põe a questão sobre se sua norma 

regimental a respeito de matéria processual tem ou não validade no sistema constitucional 

vigente, ao menos considerando o atual entendimento desse Tribunal, que tem afirmado que suas 

normas regimentais, elaboradas antes da vigência da atual Constituição Federal, continuam 

valendo,  porque  promulgadas  ao  tempo  em que seu  Regimento  Interno  tinha força  de lei531. 

                                                
531A propósito, cabe conferir os seguintes precedentes: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR 
CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA 
INSTÂNCIA. REGIMENTO INTERNO. FORÇA DE LEI. RECEPÇÃO PELA NOVA ORDEM 
CONSTITUCIONAL. 1. ... 3. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Alegação 
improcedente. As disposições do Regimento Interno da Corte foram recebidas pela Constituição, que não 
repudia atos normativos anteriores à sua promulgação, se com ela compatíveis. Precedente. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
STA 10AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, j. 04/03/2004, p. 02.04.2004, p. 10. 
Mais recentemente, o STF decidiu o seguinte: 
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES QUANDO HAJA QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS 
À ABSOLVIÇÃO. 1. O art. 333, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê o 
cabimento de embargos infringentes na hipótese, jamais foi revogado de modo expresso pela Lei nº 
8.038/1990. Tampouco existe incompatibilidade, no particular, entre os dois diplomas normativos. 2. 
Embora se pudesse, em tese, cogitar da revogação do dispositivo – em razão de a Lei nº 8.038/1990 haver 
instituído normas sobre o processamento da ação penal originária –, este nunca foi o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, há mais de uma dezena de pronunciamentos do Tribunal – em 
decisões monocráticas e acórdãos, de Turma e do Plenário – no sentido de que o art. 333 se encontra em 
vigor, inclusive no que diz respeito à ação penal originária. Tais pronunciamentos correspondem à razão de 
decidir expressamente adotada pela Corte e não podem ser simplesmente desconsiderados, como se nunca 
tivessem existido. 3. Ademais, Projeto de Lei enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, em 1998, 
com o fim específico de suprimir os embargos infringentes, foi expressamente rejeitado pela Casa 
Legislativa. Vale dizer: não só o STF, mas também os Poderes Executivo e Legislativo manifestaram o 
entendimento de que os embargos infringentes não foram revogados pela Lei nº 8.038/1990. Em 
deliberação específica e realizada sem a pressão de um processo rumoroso, o Congresso Nacional tomou a 
decisão expressa de manter esse recurso na ordem jurídica. 4. Embora se possa cogitar da revogação dos 
embargos infringentes para o futuro, não seria juridicamente consistente a pretensão de fazê-lo na reta final 
de um processo relevante e emblemático como a Ação Penal 470. 5. Incidência dos princípios do Estado de 
Direito, da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal, que impedem o Tribunal de ignorar 
dispositivo que sempre se considerou vigente a fim de abreviar o desfecho de processo penal determinado. 
AP 470 AgR-vigésimo sexto/MG – Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 18/09/2013, p. DJe 17/02/2014. 
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E o referido art. 93 tem a mesma redação de antesda Constituição atual532. 

258. Na sistemática do Projeto de CPC em discussão no Congresso Nacional, o 

tema sofre alguma alteração. O julgamento continua sendo feito em sessão de debates, 

onde são colhidos os votos, oportunidade em que é proclamado o resultado do julgamento, 

após o quê, como no sistema vigente, lavra-se o acórdão533. Entretanto, se este não ficar 

pronto em 30 dias, contados da data do julgamento, valem as anotações taquigráficas 

depois de sua publicação534, sem oportunidade para posterior alteração, salvo, claro, 

mediante eventual outro recurso. Assim, no sistema do referido Projeto, as notas 

taquigráficas, nesse caso específico (de superação de prazo para redação do acórdão), é que 

valerão e, sem revisão, podem conter incongruências, que, se não corrigidas a tempo, 

podem transitar em julgado, com dificuldades interpretativas posteriores.  

Se o (efetivo) resultado do julgamento, no entanto, for num sentido e o acórdão 

elaborado no prazo legal for diverso, o problema de definir qual, no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, deve prevalecer não desaparecerá. Embora seu Regimento Interno 

preveja que valem as notas taquigráficas, como dito, é possível questionar a validade do 

preceito, que não prevalece sobre a lei em matéria processual (n. 257). E, como visto, 

também no sistema do Projeto é o acórdão que define a solução dada, porque é da 

publicação dele que correm os prazos recursais (art. 956535).  

No Supremo Tribuna Federal o tema continuará como é hoje, pois a regra de seu 

regimento interno tem força de lei, e o Projeto referido não modifica a situação atual. 

                                                
532Cf. DJ de 27/outubro/1980, p. 8669.  
533Cf. arts. 950, 952 e 954, do Projeto de CPC, na redação final aprovada pela Câmara de Deputados em 

março/2014. 
534Na redação aprovada pela Câmara de Deputados em março/2014, a regra ficou assim: 

Art. 956. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento 
eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos 
autos do processo, quando este não for eletrônico. 
§ 1o Todo acórdão conterá ementa. 
§ 2o Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de dez dias. 
§ 3o Não publicado o acórdão no prazo de trinta dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas 
taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão; neste caso, o 
presidente do tribunal lavrará, de imediato, as conclusões e a ementa, e mandará publicá-lo. 

535O referido artigo do referido Projeto tem a seguinte redação: 
Art. 956. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento 
eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos 
autos do processo, quando este não for eletrônico. 
§ 1o Todo acórdão conterá ementa. 
§ 2o Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de dez dias. 
§ 3o … 
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259. O vigente Código de Processo Civil (CPC/73) não é expresso, mas dele se 

depreende que a decisão colegiada é proclamada por maioria, salvo quando o relator, em 

nome do órgão a que pertence, estiver autorizado (art. 557, CPC/73) a proferir decisão 

monocrática. O art. 555 desse diploma limita-se a proclamar que a decisão, no julgamento 

da apelação e do agravo, será tomada por três juízes536, dispondo o artigo seguinte que, 

proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando o relator 

para redigir o acórdão, salvo se ele ficar vencido, quando o autor do primeiro voto 

vencedor é que o redigirá. O número ímpar é sugestivo de que se pretende obter ao menos 

maioria nas votações, até porque, havendo três votos divergentes, é preciso fixar qual deles 

prevalecerá. Apenas o art. 41-A da Lei n. 8.038/90, que regula alguns procedimentos junto 

ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, prevê que neste último o 

julgamento dá-se por maioria de votos537. Mas, a composição dos órgãos julgadores, em 

número ímpar, permite concluir que o legislador pretendeu que a solução de julgamento 

fosse tomada por, pelo menos, maioria, simples em geral, mas qualificada em casos 

especiais (art. 97, CF). Os Regimentos Internos dos Tribunais costumam exigir esse 

número mínimo nos seus julgamentos538, embora no sistema constitucional vigente não 

                                                
536O Projeto de CPC, na redação final aprovada pela Câmara de Deputados, não apresenta alteração quanto 

ao ponto, embora a redação dos artigos não seja a mesma. Confira-se: 
Art. 954. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o 
acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. 
§ 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já 
proferido por juiz afastado ou substituído. 
§ 2o No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, 
pelo voto de três juízes. 
§ 3o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos 
os fins legais, inclusive de prequestionamento. 
§ 4o Para adequada observância do precedente judicial na forma do art. 521, as questões relevantes do caso 
em análise devem ser indicadas de modo claro no acórdão. 
Art. 955. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser 
designada com a presença de outros julgadores, a serem convocados nos termos previamente definidos no 
regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às 
partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. 
§§ … 

537O artigo, que foi acrescentado pela Lei n. 9.756/98, tem a seguinte redação: 
Art. 41-A. A decisão da Turma, no Superior Tribunal de Justiça, será tomada pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros. 
Parágrafo único. Em habeas corpus originário ou recursal, havendo empate, prevalecerá a decisão mais 
favorável ao paciente.  

538O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe o seguinte: 
Art. 150. O Presidente da Turma terá sempre direito a voto. 
§ 1o. Se ocorrer empate, será adiada a decisão até tomar-se o voto do Ministro que esteve ausente. 
§ 2o. Persistindo a ausência, ou havendo vaga, impedimento ou licença de Ministro da Turma, por mais de 
um mês, convocar-se-á Ministro da outra, na ordem decrescente de antiguidade. 
§ 3o. Nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate, 
prevalecerá a decisão favorável ao paciente ou réu. 
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tenham eles força de lei, salvo nos casos expressos, previstos na própria Constituição 

Federal (p.ex., art. 96, I, a, CF).  

Se assim é, antes de se obter essa maioria, solução para o feito poderá não surgir e, 

se uma qualquer for proclamada, será nula. Pondera Chiovenda que, devendo as decisões 

colegiadas ser tomadas por, pelo menos, maioria simples, num pleito em que, p. ex., se 

discuta a anulação de um testamento (ou de contrato) por três fundamentos diferentes e 

cada um dos três votantes acolher apenas um desses fundamentos, diverso dos 

fundamentos acolhidos pelos demais e com exclusão dos outros, para o anular, não se terá 

obtido quorum para desconstituição de tal negócio jurídico539, que então subsiste hígido.  

                                                                                                                                              
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Regimento Interno. Atualizado até dezembro de 2013. 
Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Dezembro_2013_versao_el
etronica.pdf>). 
No Superior Tribunal de Justiça seu Regimento Interno contém os seguintes precedentes sobre o ponto: 
Art. 172. A Corte Especial, que se reúne com a presença da maioria absoluta de seus membros, é dirigida 
pelo Presidente do Tribunal. 
Parágrafo único. No julgamento de matéria constitucional, intervenção federal, ação penal originária, 
uniformização da jurisprudência, sumulação de jurisprudência e alteração ou cancelamento de enunciado da 
súmula, será exigida a presença de dois terços de seus membros. 
Art. 173. Terão prioridade no julgamento da Corte Especial: 
I - as causas criminais, havendo réu preso; 
II - o mandado de segurança, o mandado de injunção e o habeas data; 
III - a requisição de intervenção federal nos Estados; 
IV - as reclamações; 
V - os confl itos de competência e de atribuições. 
Art. 174. Excetuados os casos em que se exige o voto de maioria qualificada, as decisões serão tomadas 
pelo voto da maioria dos Ministros. 
Art. 175. O Presidente não proferirá voto, salvo: 
I - nos casos em que o julgamento depender de quorum qualifi cado para apuração do resultado; 
II - em matéria administrativa; 
III - nos demais casos, quando ocorrer empate. 
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/regimento/article/viewFile/1499/1762>). 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de S. Paulo, a propósito, prevê o seguinte: 
Art. 482. Não havendo disposição em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria simples de 
votos. 
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Download/pdf/Nurer/Legislacao/Regimento/RegimentoInternoSTJ.pdf>). 
O RI do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a seu turno, estabelece que: 
Art. 128. Salvo disposição legal em contrário, o Tribunal Pleno e o Órgão Especial deliberarão sobre 
questão administrativa sujeita à sua atribuição, e exercerão a função jurisdicional, no âmbito de sua 
competência, por maioria simples. 
Art. 129. As Seções Cíveis funcionarão com o mínimo de quatro julgadores e as suas decisões serão 
tomadas por maioria de votos, aplicando-se, em caso de empate, o disposto no parágrafo único do artigo 60, 
deste Regimento.  
Parágrafo único. As Seções Criminais funcionarão com o mínimo de cinco juízes e as suas decisões serão 
tomadas pela maioria dos votos.  
Art. 130. A Seção Especial Cível de Uniformização da Jurisprudência se reunirá pelo menos com onze 
desembargadores, sendo suas decisões tomadas pela maioria de votos.  
Art. 131. As Turmas Cíveis e Criminais reunir-se-ão com três juízes, no mínimo. 

539CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 302, p. 41-42. 
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O mesmo se pode dizer para o caso em que a lei exija maioria absoluta, e o 

resultado do julgamento der-se por maioria simples: não se terá obtido número suficiente 

para a solução que exige quorum qualificado ser reconhecida. Assim, para o Tribunal local 

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, nos termos do 

art. 97 da Constituição Federal, é preciso haver maioria absoluta do órgão competente 

(Plenário ou Órgão Especial). Se, por ocasião do julgamento (que pode desdobrar-se em 

mais de uma sessão), não votarem julgadores em número suficiente para compor essa 

maioria qualificada (metade mais um, contada pelo número dos componentes desse órgão, 

não apenas dos presentes), não se poderá declarar a inconstitucionalidade da norma em 

exame. E se, apesar da falta de quorum, a proclamação for pelo reconhecimento da 

inconstitucionalidade, a solução será nula, mas valerá enquanto órgão competente para 

corrigi-la não a modificar (n. 129).  

Para se reconhecer o defeito, entrementes, preciso será interpretar o acórdão, será 

necessário avaliar cada voto, a fim de se constatar, no exemplo de Chiovenda, que de fato 

os três julgadores votaram pela anulação do ato jurídico, mas cada um por um fundamento 

diferente, de modo que não terá havido maioria para acolher pelo menos uma daquelas 

causas autorizadoras da desconstituição do negócio.  

Enquanto couber recurso e, depois, por meio de ação rescisória (art. 485, inc. V, 

CPC/73), o defeito poderá vir a ser corrigido. Mas, superados os prazos para tanto e sendo 

caso de se dar efetividade ao que tiver sido decidido, caberá ao intérprete, dentro do 

possível, aproveitar a solução decorrente daquele julgamento.  

260. Quando, apesar de defeituosa, a decisão do acórdão depender de cumprimento 

a exigir atividade executiva, é preciso avaliar como tal provimento judicial deve ser 

compreendido.  

No caso exemplificado, em que três votos eram necessários para se anular o 

negócio jurídico, mas cada julgador votava por anulá-lo, mas por fundamento diferente dos 

demais votantes (n. 259), não há maioria para a anulação (pois, como dito, nenhuma causa 

para desconstituição do negócio recebeu adesão majoritária). Contudo, se pelo resultado 

proclamado, tiver sido considerado anulado tal negócio, parece mais razoável que esta 

solução prevaleça, embora, evidentemente, anulação não terá havido. É que as partes 

deixaram se estabilizar essa solução, conformaram-se com ela, de modo que, em respeito à 

segurança jurídica, deve ela subsistir, até porque, conquanto o julgamento do pedido 

sempre tenha em vista sua causa de pedir, a maioria pronunciou-se pela anulação. 
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Alcançou-se maioria para anular, embora por fundamentos diversos. A rigor, não terá 

ocorrido maioria para anular, mas, para efeitos práticos, parece mais adequado concluir 

pelo prevalecimento do resultado proclamado (anulação), e que, numa análise superficial 

dos votos, mostra-se acertado. 

261. Nesse caso de o resultado haver sido proclamado sem maioria, mas a 

proclamação tiver sido feita como se maioria suficiente (simples ou qualificada) tivesse 

havido, surgindo questionamento sobre qual dos votos deve prevalecer, salvo se houver 

previsão expressa em outro sentido, parece que é o do relator que deve preponderar. 

Assim, se couber examinar a ocorrência de litispendência, esse voto (não os demais) é que 

deve ser levado em conta; como também ele deverá predominar se cada julgador 

estabelecia valor diferente para os honorários advocatícios, desde que não seja caso de 

subsistir o voto intermediário (n. 264, adiante), como, aliás, se estabelece em alguns 

Regimentos de Tribunais.  

262. Por outro lado, se as consequências dessa anulação (no mesmo exemplo) não 

forem claras nesse voto condutor, mas ficarem definidas claramente nos demais, a solução 

destes deverá ser levada em conta. Mas, se aquelas consequências forem divergentes 

nesses votos, deve-se tentar descobrir o quê nos três votos é unânime ou o quê representa 

maioria, que pode ser aproveitado. Também o pedido recursal e sua eventual resposta 

podem servir de apoio para compreender o sentido do acórdão, como os termos da lei 

podem apoiar essa interpretação. Se, no entanto, todos esses auxílios não servirem para a 

compreensão do resultado final quanto ao ponto obscuro, assim como naquilo em que não 

se obtiver maioria dos julgadores, não haverá como se aproveitar o julgamento (quanto ao 

particular), pois solução para o ponto não existe (n. 132).  

263. Se a proclamação de resultado pelo presidente do órgão julgador não se 

mostrar clara (quando, ex.gr., disser que o recurso fora majoritariamente provido, sem 

indicar qual voto prevalece), o resultado que deve preponderar é o voto condutor do 

resultado proclamado. E este voto condutor será, em geral, o do relator ou, se ele for 

vencido, o do votante que for designado para redigir o acórdão (art. 556, CPC/73). 

Prepondera também o voto do relator em caso de falta de maioria (n. 261). Tal solução 

pode parecer discricionária, mas se revela compatível com a sistemática adotada pela 

legislação processual vigente, que, na tramitação do feito no âmbito do Tribunal, ao relator 

atribui mais poderes do que têm os outros julgadores (ex.gr., art. 527, CPC/73). Como, 
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quando ele for vencido, o designado para lhe fazer as vezes o substitui, a ênfase deve recair 

sobre o voto desse relator designado.  

Tal solução, por outro lado, resolve problemas práticos e permite o aproveitamento 

do julgamento defeituoso, que pode ser nulo, mas, à evidência, inexistente não é (n. 132). 

No exemplo antes apresentado, assentado, então, que o negócio jurídico fora anulado pelo 

defeito aceito pelo voto do relator, os outros fundamentos adotados pelos demais votos não 

são considerados admitidos. Isto permite resolver alegação de coisa julgada, diante de nova 

demanda envolvendo esse negócio pelos mesmos contendores ou pessoas a eles 

equiparadas, claro se aí não incidir concretamente o efeito negativo decorrente daquele 

precedente julgamento (art. 474, CPC/73).  

264. No julgamento colegiado existe a peculiaridade de mais de um 

pronunciamento intervir na formação do resultado. Como toda decisão de assembleia, a 

decisão não é a soma de cada voto, mas o resultado que do conjunto expressivo se extrai. 

Chiovenda fala em formação da vontade colegial540, mas, como já se destacou em outro 

lugar (n. 184), a vontade de quem julga é irrelevante para se obter a solução judicial e para 

tal resultado tornar-se obrigatório. Em caso de dificuldade para a inteligência de tal 

deliberação, da mesma forma, a “vontade” de cada julgador não terá peso. O que importa é 

o que se extrai objetivamente de cada manifestação.  

Pode ocorrer de os diversos votantes estarem absolutamente concordes em tudo, 

como podem eles divergir em pequenos pontos ou em expressivos elementos da causa. 

Assim, podem alguns votos aceitar a conclusão do relator, mas não sua fundamentação; 

pode outro rejeitar a conclusão e apresentar outra, concordando ou não com a motivação; 

outro pode oferecer elemento novo para confirmar a conclusão etc. Muitas combinações 

podem ocorrer no julgamento colegiado, especialmente quando a questão debatida assuma 

alguma complexidade. Pode ainda acontecer de, em alguma situação, a maioria votar num 

sentido (procedência do pedido ou provimento do recurso, p. ex.), mas, num julgamento de 

três, cada julgador decidir de um modo diferente. Neste caso, quando existir maioria em 

algum sentido, os regimentos internos dos Tribunais em geral preveem que prevaleça o 

voto intermediário541. Entretanto, ainda quando não houver expressa previsão semelhante, 

                                                
540CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., v. 3, n. 302, p. 41.  
541Assim, p.ex., o Tribunal de Justiça de S. Paulo, cujo RI prevê:  

Art. 139. Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o presidente, cindindo o 
julgamento, submeterá a matéria por inteiro a nova votação. 
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a solução deverá ser nesse mesmo sentido, porque no voto intermediário é que se verifica 

alguma maioria. De fato, se a discordância se der na fixação do quantum e um optar por 

manter os 80 da sentença, outro reduzir para 50 e outro fixar em 60, neste último estará 

contido o que mantinha o valor maior. Assim, é neste que se concentra a maioria. O voto 

menos amplo não atinge o patamar do intermediário, mas parte do mais amplo estará 

contida neste último.  

O voto do relator, de tal modo, só prevalecerá quando não for possível identificar o 

voto intermediário (n. 261), basicamente ocorrente em definições numéricas.  

265. Ocorrendo dificuldade para a compreensão do resultado final do julgamento 

colegiado, da mesma forma como se dá em relação à interpretação da sentença, o acórdão 

deverá, o quanto possível, ser aproveitado. Em razão do já referido princípio do 

aproveitamento do ato processual (n. 142), é de se dar efetividade ao julgamento, quando, 

apesar da dificuldade para compreensão do texto, sem alteração de seu conteúdo, for 

possível dele extrair seu sentido preceptivo.  

Já ficou registrado (n. 256) que, havendo divergência entre afirmações feitas pelo 

julgador na sessão de julgamento e o que resultou escrito no acórdão, prevalece o texto, 

conquanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo seu Regimento Interno, 

sejam as notas taquigráficas que devem ter preponderância (n. 257). Se este texto (do 

acórdão ou das notas taquigráficas no STJ) apresentar conclusão de difícil intelecção, à 

semelhança do que se passa com a interpretação da sentença, procura-se extrair seu sentido 

pelo exame da fundamentação apresentada, que não pode ser desconsiderada mesmo 

                                                                                                                                              
§ 1º Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo 
quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de juízes votantes.  
§ 2º Em matéria criminal, firmando-se mais de duas correntes sobre a pena aplicável, sem que nenhuma 
delas alcance a maioria, os votos pela imposição da mais grave serão reunidos aos proferidos para a 
imediatamente inferior, e assim por diante, até constituir-se a maioria. Persistindo o empate, o presidente, 
se não tiver votado, proferirá seu voto; em caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.  
§ 3º Em matéria civil, observar-se-ão as seguintes regras: - nas ações rescisórias, havendo empate, em 
preliminar ou mérito, será convocado, para voto, juiz de outro grupo ou órgão julgador, mediante rodízio;  
II - na uniformização da jurisprudência, havendo empate, caberá ao Presidente da Seção, ou seu substituto, 
desempatar;  
III - havendo empate no julgamento de agravos, considerar-se-á mantida a decisão agravada.  
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/downloadNormasVisualizar.do?cdSecaodownloadEdit=9&cdArquivodownE
dit=89>). 
De modo parecido é o RI do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que dispõe: 
Art. 394. Quando, na votação de questão indecomponível, ou de questões distintas, se formarem correntes 
divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o 
voto intermediário. 
(PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Disponível em: 
<http://tjms.jus.br/webfiles/producao/SPGE/revista/20141013131641.pdf>). 
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quando a parte dispositiva for absolutamente clara, porque, como também se acenou (n. 

202), a conclusão clara pode ter significado diverso do que ela aparenta. Enfim, ao acórdão 

se aplicam todas as considerações feitas a respeito da interpretação da sentença (n. 238).  

Cabe registrar, porém, que a compreensão do acórdão – composto de manifestações 

de diversas pessoas – deve partir do voto majoritário, porque ele é que prevalece sobre os 

demais. Ainda que o voto considerado vencedor não tenha alcançado maioria, como nas 

situações há pouco descritas (n. 260), ele é que deve ser o ponto de partida para 

compreensão do resultado desse julgamento. Mas esse voto não estará isolado, de modo 

que deve ser compreendido em conexão com os demais que o apoiam e, eventualmente, até 

à vista dos discordantes, que podem fornecer subsídio para compreensão de termo por ele 

usado em resposta a alguma ponderação oferecida por algum contraditor. É o voto 

considerado vencedor que dita a solução a ser apreendida, mas deve ele ser compreendido 

com essa visão de conjunto. 

266. A compreensão do acórdão em alguns casos pode mostrar-se dificultosa. Num 

julgamento em que ocorram debates, às vezes acalorados, podem ocorrer interrupções ao 

voto em curso, apartes os mais diversos, o que pode dificultar a compreensão do raciocínio 

desenvolvido por cada votante. Embora se costume fazer revisão das notas taquigráficas 

para a redação final do acórdão, não se pode esquecer que o modo de falar (a linguagem 

oral) não tem a mesma estrutura da palavra escrita. Quando alguém fala, faz gestos que 

auxiliam a compreensão, varia na entonação de voz para realçar seu pensamento, deixa 

ideias no ar que o auditório consegue captar porque manifestadas dentro de certo contexto 

((n. 28). Nada disto, contudo, a escrita consegue registrar, o que pode trazer dificuldades 

para a compreensão do texto. Ademais, num debate oral nem sempre o orador usa termos 

precisos quando reposta um argumento que o contrarie. É preciso, então, que o intérprete 

procure harmonizar todo esse conjunto, a fim de descobrir uma coesão que pode ser 

extraída dele todo, malgrado a eventual desorganização interna do escrito (n. 180). Cabe, 

assim, extratar do texto o que é relevante e, a partir daí fixar a significação de cada parte 

dele, até se chegar ao entendimento global do acórdão.  

Com relação ao acórdão, vale, pois, o princípio do aproveitamento máximo; dele se 

deve extrair tudo o que ele puder render, sem nada mudar no que tiver sido decidido, isto é, 

nada se pode acrescentar ao acórdão que nele não estiver contido (ainda que mediante 

processo interpretativo), assim como o que nele se achar incluído dele não poderá ser 

retirado. Por outro lado, no ponto em que não houver decisão, ou seja, quando conclusão 
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não houver ou quando a conclusão for absolutamente contraditória, sem possibilidade de 

eliminação por atividade interpretativa, o acórdão também deve ser considerado como ato 

inexistente (n. 132). Se a solução final do acórdão for indecifrável, e a tal conclusão se 

chegar depois de se tentar por todos os meios descobrir algum sentido extraível do ato ou 

do processo em que tiver sido produzido tal provimento, não existirá julgamento do pleito 

(ou quanto a algum ponto deste); o ato será mera aparência. E, se não houver julgamento 

para a demanda (ou parte dela), não se forma coisa julgada que possa produzir algum 

efeito: o pronunciamento judicial, no tanto em que não revele nenhum sentido, será mera 

aparência, será ato inexistente.  

 

IV.5. Interpretação do precedente 

267. A sentença e o acórdão são vocacionados a servir como precedentes. Mais este 

do que aquela se presta a tanto, mas não é de se excluir o uso da sentença, não só no caso 

de julgamento de improcedência initio litis previsto no artigo 285-A542, mas também 

quando um juiz invocar sentença, sua ou alheia, como razão para decidir, assim como 

quando a parte apresentar uma para sustentar argumentos em certo sentido com vistas a 

obter resultado favorável. 
                                                
542O preceito, incluído no CPC/73 pela Lei n. 11.277/2006, tem a seguinte redação: 

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.  
§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e 
determinar o prosseguimento da ação.  
§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. 
A regulação vem reformulada e ampliada no Projeto de CPC. Na versão aprovada em março de 2014 pela 
Câmara de Deputados, a matéria está assim redigida: 
CAPÍTULO III DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO 
Art. 333. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará 
liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
I – súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 
de recursos repetitivos; 
III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; 
IV – frontalmente norma jurídica extraída de dispositivo expresso de ato normativo; 
V – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direitolocal. 
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 
ocorrência de decadência ou de prescrição. 
§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 
241. 
§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em cincodias. 
§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu para 
apresentar resposta; se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de quinze dias. 
§ 5o Na aplicação deste artigo, o juiz observará o disposto no art. 521. 
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No atual sistema do Código de Processo Civil (CPC/73), o precedente começa a se 

impor como mecanismo racional para aceleração dos julgamentos543. A existência de 

súmula vinculante, introduzida pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004, que 

acrescentou o art. 103-A544 à Constituição Federal, tema que veio a ser regulado pela Lei 

Federal n. 11.417/2006, obriga o respeito ao precedente que tiver sido submetido a tal 

procedimento e que constar de enunciado elaborado na forma legal. No Projeto de novo 

Código de Processo Civil (se for mantida a versão final aprovada em março de 2014 pela 

Câmara de Deputados), o tema assume ainda maior relevo, pois, segundo a proposta, 

passará a ser impositiva a adoção da solução do caso precedentemente julgado para os 

seguintes assemelhados, salvo se no novo julgamento for oferecida justificativa com razão 

plausível para o precedente não ter aplicação545. E, como é intuitivo, para se constatar a 

                                                
543A observância de precedentes, como anota Marcato, não é novidade no Direito do Brasil. Começou com as 

Ordenações Manuelinas de 1513, aqui aplicadas de forma incipiente, teve curso com a Lei da Boa Razão de 
Pombal de 1769, e persistiu com a edição do Regulamento n. 737, de 1850 (Crise da justiça e influência 
dos precedentes judiciais no direito processual civil brasileiro, cit., p. 158 e ss). A seguir, tratando do 
Código de Processo Civil de 1973, lembra Marcato que o incidente de uniformização de jurisprudência 
regulado nos arts. 476-79 visa dirimir divergência acerca da adequada interpretação do direito, e que, a 
partir da Lei 9.756/98 (que alterou os arts. 544 e 557, CPC) o regime dos precedentes começou a se 
generalizar (Id. Ibid., p. 169). Observa ele que o art. 475, § 3o, CPC (na redação da Lei 10.352/01), dispensa 
o reexame obrigatório da sentença proferida contra a Fazenda Pública quando a solução fundar-se em precedente 
dos Tribunais superiores; que o art. 544, § 4o, inciso II, alínea b (na redação da Lei n. 12.322/2010) autoriza o 
relator do Agravo oferecido contra o indeferimento de RE e REsp a lhe negar seguimento se ele, dentre outros 
fundamentos, contrariar súmula dessas Cortes; e que o § 1o do art. 518 (acrescentado pela Lei n. 11.276/2006) 
concebeu a súmula impeditiva de recurso, obrigando o juiz a não receber apelação oferecida contra sentença que 
se assenta em súmula dos tribunais superiores (Id. Ibid., p. 169 e 200). 

544Eis o preceito constitucional, na redação da EC 45/2004: 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.  
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 
quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.  
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula 
poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.  
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a 
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a 
aplicação da súmula, conforme o caso.  

545Essa orientação acha-se insculpida no art. 521 do Projeto de CPC, ainda segundo a versão votada pela 
Câmara de Deputados em março/2014, nos seguintes termos: 
Art. 521. Para dar efetividade ao disposto no art. 520 e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, 
da duração razoável do processo, da proteção da confiança e da isonomia, as disposições seguintes devem 
ser observadas: 
I – os juízes e tribunais seguirão as decisões e os precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade; 
II – os juízes e tribunais seguirão os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos e os precedentes em 
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 
recursos extraordinário e especial repetitivos; 
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semelhança entre o precedente e o novo caso, a justificar a solução antes ditada, ou a diferença 

entre ambos, que autorizará o juiz afastar a solução do caso anterior, é preciso interpretar o 

precedente à luz do novo pleito. Assim, é importante examinar o tema, considerando que sistema 

semelhante ao  do stare decisis do direito  angloamericano546 vem sendo aos  poucos introduzido 

 

 

                                                                                                                                              
III – os juízes e tribunais seguirão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
IV – não sendo a hipótese de aplicação dos incisos I a III, os juízes e tribunais seguirão os precedentes: 
a) do plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade; 
b) da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional. 
§ 1o O órgão jurisdicional observará o disposto no art. 10 e no art. 499, § 1o, na formação e aplicação do 
precedente judicial. 
§ 2o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e 
divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. 
§ 3o O efeito previsto nos incisos do caput deste artigo decorre dos fundamentos determinantes adotados 
pela maioria dos membros do colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado. 
§ 4o Não possuem o efeito previsto nos incisos do caput deste artigo os fundamentos: 
I – prescindíveis para o alcance do resultado fixado em seu dispositivo, ainda que presentes no acórdão; 
II – não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador, ainda que relevantes e 
contidos no acórdão. 
§ 5o O precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos incisos do caput deste artigo poderá não 
ser seguido, quando o órgão jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando 
fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não 
examinada, a impor solução jurídica diversa. 
§ 6o A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se: 
I – por meio do procedimento previsto na Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, quando tratar-se de 
enunciado de súmula vinculante; 
II – por meio do procedimento previsto no regimento interno do tribunal respectivo, quando tratar-se de 
enunciado de súmula da jurisprudência dominante; 
III – incidentalmente, no julgamento de recurso, na remessa necessária ou na causa de competência 
originária do tribunal, nas demais hipóteses dos incisos II a IV do caput. 
§ 7o A modificação de entendimento sedimentado poderá fundar-se, entre outras alegações, na revogação 
ou modificação de norma em que se fundou a tese ou em alteração econômica, política ou social referente à 
matéria decidida. 
§ 8o A decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado poderá ser precedida de audiências 
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. 
§ 9o O órgão jurisdicional que tiver firmado a tese a ser rediscutida será preferencialmente competente para 
a revisão do precedente formado em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 
repetitivas, ou em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. 
§ 10. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de precedente, o tribunal 
poderá modular os efeitos da decisão que supera o entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou 
lhe atribuindo efeitos prospectivos. 
§ 11. A modificação de entendimento sedimentado, sumulado ou não, observará a necessidade de 
fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da 
confiança e da isonomia. 

546Conforme lembra Marcato, a expressão stare decisis constitui abreviação da máxima stare decisis et non 
quieta movere (mantenha-se a decisão e não se disturbe o que foi decidido). Segundo o mesmo autor, tal 
doutrina do precedente prevê que as decisões proferidas para determinado caso devem ser adotadas nos 
novos que com aquele mantenham estreita semelhança (Crise da justiça e influência dos precedentes 
judiciais no direito processual civil brasileiro, cit., n. 15, p. 152). 
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no Direito brasileiro547-548. 

268. A utilização de um precedente em geral destina-se a convencer quem vai 

julgar o novo caso no sentido de que deve chegar ao mesmo resultado naquele alcançado. 

O precedente, assim, procura reforçar argumentos empregados para se obter solução 

favorável. Pode, eventualmente, alguém trazer o precedente para levar o julgador a não 

chegar a determinada solução, que já terá sido testada e considerada imprópria em outra 

demanda. A menção ao precedente dar-se-á, neste caso, para desacolhimento da pretensão 

ou da tese jurídica que se entende descabida e que se quer ver rejeitada, ou visa a mostrar 

que certa tese não pode vingar.  

A invocação do precedente pode dar-se tanto pelo demandante, quanto pela parte 

demandada.  

O uso do precedente, por outro lado, facilita a decisão a ser tomada no novo 

caso549-550, assim como, em alguns casos, obsta o processamento, em todo o seu iter, de 

                                                
547Cruz e Tucci afirma que, no sistema brasileiro atual, introduzido pelo CPC/73 com modificações 

posteriores, são três as espécies de eficácias dos precedentes judiciais: “... (a) precedentes com eficácia 
meramente persuasiva; (b) precedentes com relativa eficácia vinculante; e (c) precedentes com eficácia 
vinculante” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do 
precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa A.A. (Coord.). Direito jurisprudencial. 2. tir. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2012. p. 111-112). Em seguida anota ele que, em geral, os precedentes têm apenas 
força persuasiva, pois não há obrigatoriedade em que os órgãos julgadores sigam suas orientações. Mesmo 
as súmulas de jurisprudência (salvo as nominadas vinculantes) não têm essa força, embora seria 
aconselhável que fossem observadas, para haver tratamento igual para casos semelhantes. Exemplo de 
precedente com relativa eficácia no Direito brasileiro dado por esse autor é o do julgamento no incidente de 
uniformização da jurisprudência regulado nos arts. 476-479, CPC/73. Fixado o sentido da norma que 
provoca entendimentos desencontrados, o órgão encarregado de julgar o caso que dera ensejo ao incidente é 
obrigado a seguir a interpretação então dada. Diante da possibilidade de se negar provimento a recurso que 
contrariar orientação sumulada (art. 557, caput, CPC/73) ou de dar provimento a recurso que ataca decisão 
que a controntar (art. 557, § 1o-A, CPC/73), o mesmo autor vê aí casos de relativa eficácia dos precedentes 
sumulados. Enfim, têm eficácia vinculante no Brasil os precedentes do Supremo Tribunal Federal que se 
tenham convertido em súmula vinculante (art. 103-A, CF), assim como as decisões do mesmo Tribunal em 
ADIn e ADeCom, como reguladas pela Lei n. 9.868/99, e as decisões do Superior Tribunal de Justiça 
proferidas no incidente de processos repetitivos, nos termos do art. 543-C, CPC/73 (Id. Ibid., p. 112-122). 

548Depois de dizer que o sistema da common law distingue-se da civil law mais “no que se refere à construção 
das normas de direito, não quanto à sua aplicação”, Marcato apresenta várias diferenças teóricas entre ambos 
para a final concluir que, nos dias de hoje, a legislação nascida na Inglaterra por exigência do mercado comum 
europeu e, nos EUA, em razão da crescente produção legislativa, mostra-se muito intensa e, sustentado em 
Taruffo, anota que ambos esses sistema estão hoje em crise, exercendo influência recíproca (Crise da justiça e 
influência dos precedentes judiciais no direito processual civil brasileiro, cit., n. 6, p. 61-64). 

549Limongi França, depois de criticar a adoção indiscriminada do resultado de julgados para novos casos, pois 
lançaria por terra toda a doutrina da coisa julgada, que preserva o direito de quem não tiver integrado a 
relação processual, comenta: “... o próprio recurso de advogados e juízes, no sentido de descansar as suas 
razões e decisões em máximas judiciárias, sem qualquer ponderação do respectivo valor intrínseco, tem 
contribuído, como num círculo vicioso, para a queda do nível científico da própria jurisprudência” 
(Hermenêutica jurídica, cit., n. 2.1., p. 127). 

550Essa mesma preocupação também é de Theodoro Júnior, Nunes & Bahia quando, analisando o panorama 
de padronização decisória, concluem que, embora se recomende a mesma solução para questões de massa, 
não se pode aceitar que os Tribunais se limitem a decidir “teses”, e não “casos”, sem preocupação com as 
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recurso que o contrarie; ou seja, o recurso pode deixar de ser recebido, como pode ser 

desde logo indeferido. Pode ainda o precedente servir de apoio para novas decisões que 

envolvam a matéria anteriormente julgada. Nestes casos todos, a fundamentação do 

precedente incorpora-se à nova decisão. A sua fundamentação, a motivação dele em suma, 

faz as vezes da que deveria ser especialmente desenvolvida para a situação nova. O 

julgador do novo caso apresenta o precedente como razão de decidir: transcrevendo o 

resumo da decisão proferida no caso anterior, às vezes pondo em destaque porções dela 

mais relacionadas com o pleito em julgamento, outras vezes copiando a anterior por 

inteiro, a nova decisão repete o mesmo resultado; ou, no caso de indeferimento do recurso, 

sequer essa reprodução ocorre: o indeferimento é justificado pela simples referência ao 

precedente, às vezes com a só indicação do local onde ele pode ser consultado.  

Pode ainda ocorrer de um acórdão precisar ser examinado, não para servir de 

precedente, a influir no julgamento de outro caso, mas para avaliar se a decisão nele fixada 

está sendo cumprida ou terá sido contrariada. Tal acórdão, neste caso, será interpretado 

para finalidade distinta, mas a atividade intelectiva é a mesma.  

269. Quando invoca o precedente para apoiar o julgamento em curso, o julgador do 

novo caso adota para este as mesmas razões apresentadas no acórdão paradigma a fim de 

obter a solução a que ele então chegara. E essas razões acolhidas estarão concentradas na 

motivação do precedente (naturalmente concludente com seu dispositivo); a 

fundamentação do precedente, assim, é que tem especial relevo551. O exame desta é que 

permite descobrir a semelhança entre os casos (o paradigma e o novo) e em virtude de tal 

semelhante é que se justifica a adoção de igual tratamento. As mesmas razões para se 

chegar àquela solução devem, pois, prevalecer para o caso em exame.  

                                                                                                                                              
peculiaridades de cada demanda. Ademais, se o legislador não consegue prever tudo e precisa do juiz para 
concretizar a regra abstrata para o caso a ser decidido, não pode o Judiciário ter a pretensão de, mediante 
fórmulas genéricas incorporadas em enunciados jurisprudenciais, padronizar a prestação jurisdicional, sem 
o exame acurado de cada pleito. Enfim, criticam eles o recurso a formulações voluntaristas, dizendo eles: 
“Técnicas como da proporcionalidade e princípios como a dignidade da pessoa humana, boa-fé, supremacia 
do interesse público, entre outros, não podem ser vistos como uma forma moderna de se dizer ‘em nome de 
Deus’.” (THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Breves considerações sobre a 
politização do Judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito: análise da convergência entre o civil 
law e o common law e dos problemas da padronização decisória. Revista de Processo, São Paulo, ano 35, 
n. 189, p. 51-52, nov. 2010). 

551Marinoni afirma, textualmente: “... o melhor lugar para se buscar o significado de um precedente está em 
sua fundamentação, ou melhor, nas razões pelas quais se decidiu de certa maneira ou nas razões que 
levaram à fixação do dispositivo” (Precedentes obrigatórios, cit., III, n. 2, p. 221). 
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Essa mesma motivação, de outro lado, permite ao intérprete identificar o que no 

precedente é considerado como ratio decidendi552 e o que ali terá sido obiter dictum. A 

distinção é relevante, porque apenas aquela, verdadeira razão de decidir, justifica, ou não, a 

mesma solução para o novo caso: se houver semelhança suficiente para este receber o 

mesmo tratamento, a solução do precedente tem sentido no novo; se este contiver algum 

elemento importante que o diferencie do outro caso, aquela solução não é de repetir-se; 

como também ela não tem sentido quando as circunstâncias do tempo em que produzido o 

precedente já não subsistirem no momento atual. Já, o que no precedente tiver sido dito 

apenas de passagem, não será fundamento para solução de outros casos assemelhados, 

porque o tema não terá tido relevância suficiente para aquele pleito antes julgado. 

Como se destacou antes (n. 267), diante da tendência de o precedente no Direito 

brasileiro tornar-se vinculante, obrigatório, o exame desses elementos, extraíveis da 

motivação, mostra-se conveniente.  

270. Ratio decidendi (no plural, rationes decidendi553), ou, em vernáculo, razão (ou 

razões) de decidir, ou (em linguagem mais comum nos Tribunais brasileiros de 

superposição) motivo determinante, são nomes para designar a tese jurídica fixada no caso 

julgado. Essa tese jurídica incorpora uma norma jurídica, que deve aplicar-se aos casos 

semelhantes. Mas a identificação dessa tese, dessa norma jurídica, que pode estar expressa 

no julgamento, mas também pode nele estar apenas implícita, não é tarefa fácil no sistema 

da common law, porque a doutrina até hoje não conseguiu definir critérios para 

identificação do que é importante para determinada solução proclamada, de cujo contexto 

se há de extrair o preceito normativo geral que obriga. Em geral, essa regra jurídica será 

apreendida pelo exame de um conjunto de decisões, sendo ela indicada mediante processo 

argumentativo: pelo exame do precedente, ou de vários deles, argumenta-se no sentido da 

                                                
552F.Samtamgeli observa que a parte da motivação dedicada ao enquadramento dos fatos considerados 

assentados em certa regra jurídica já é em potência decisão, o que tem especial relevo na interpretação da 
sentença para lhe descobrir a ratio decidendi. Diz ele: “Il ‘giudizio di diritto’ è dunque in potenza già un 
momento decisorio e può anche definirsi precettivo, nel senso che dalla qualificazione giuridica del fato 
discende quasi automaticamente la determinazione dell’effeto giuridico” (L’interpretazione della sentenza 
civile, n. 6, p. 136).  

553Consoante observa Lucas de Macêdo, no sistema da common law, a observância do precedente decorre de 
uma certa limitação ao poder criador do juiz e, por isto, representando a ratio decidendi uma norma jurídica 
de observância obrigatória para os novos casos, entende-se que não é possível haver mais de uma ratio para 
cada questão decidida. No sistema brasileiro, contudo, em que é possível a cumulação de ações e onde as 
questões processuais têm muita importância, é possível num mesmo processo identificar as diversas 
rationes decidendi dos vários capítulos de sentença decididos (MACEDO, Lucas Buril de. Contributo para 
a definição de ratio decidendi na teoria brasileira dos precedentes judiciais. Revista de Processo, São Paulo, 
ano 39, n. 234, p. 322-325, ago. 2014). 
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fixação de um preceito jurídico com certa generalidade e, reconhecido que o enunciado 

representa mesmo uma ratio decidendi, passa a ser aplicado.  

A fundamentação do julgado é importante para a identificação dessa ratio 

decidendi, mas não é certo que aí se concentre ela. Sua identificação depende do exame 

conjunto da decisão, que se realiza a partir de uma operação intelectual complexa, que 

emprega o raciocínio jurídico, raciocínio este que, como visto (n. 108), não é matemático. 

Por meio de uma atividade interpretativa que tem o precedente como objeto, identificam-se 

os fatos considerados relevantes (ou, nos Tribunais de superposição, parte-se dos fatos 

como considerados definidos), verifica-se qual a solução então proclamada para, então, 

explicitar qual regra ou princípio pode ser aí identificado.  

Mesmo quando o órgão julgador aplicar uma norma legal ao caso concreto, essa 

operação de subsunção é argumentativa: argumenta-se num sentido para se concluir que a 

norma jurídica abstrata prevê tal solução para aquele caso concreto. Essa argumentação, a 

seu turno, contém fundamentos de diversas ordens: alguns preponderantes, outros menos 

decisivos e, quiçá, alguns de pouco relevo. O descobrimento dos fundamentos que 

efetivamente podem prestar-se para orientação de semelhantes casos futuros é que 

integram a ratio decidendi.  

Quando nova demanda apresentar elementos iguais a uma anteriormente decidida, 

não parece haver dúvida de que, como se tem apregoado, deve ela receber a mesma 

solução da precedente, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia554. Mas, na prática, 

                                                
554A exposição de motivos do Anteprojeto do CPC, apresentada pelo Min. Luiz Fux, a propósito observou: 

“... Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
expressado na criação da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do regime de 
julgamento conjunto de recursos especiais e extraordinários repetitivos (que foi mantido e aperfeiçoado) 
tendência a criar estímulos para que a jurisprudência se uniformize, à luz do que venham a decidir tribunais 
superiores e até de segundo grau, e se estabilize. 
Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões que moldem o ordenamento 
jurídico, objetivamente considerado. A função paradigmática que devem desempenhar é inerente ao 
sistema. 
Por isso é que esses princípios foram expressamente formulados. Veja-se, por exemplo, o que diz o novo 
Código, no Livro IV: “A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores deve nortear as decisões de 
todos os Tribunais e Juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da 
legalidade e da isonomia”. 
Evidentemente, porém, para que tenha eficácia a recomendação no sentido de que seja a jurisprudência do 
STF e dos Tribunais superiores, efetivamente, norte para os demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, 
é necessário que aqueles Tribunais mantenham jurisprudência razoavelmente estável. 
... 
O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se 
hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas 
das pessoas. 
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uma demanda dificilmente se reproduz exatamente igual a outra já julgada e, neste caso, o 

sistema dos precedentes raramente teria aplicação. Daí a importância em se conceituar o 

que se deve entender como ratio decidendi, cujo conteúdo até hoje não tem sido 

identificado uniformemente pelos juristas, motivo por que também nem sempre ocorre 

unanimidade no reconhecimento do que constitui essa ratio em cada precedente.  

No Direito anglosaxão, que adota o sistema de precedentes e onde a matéria tem 

sido há mais tempo estudada, têm-se desenvolvido critérios interpretativos que permitem 

avaliar se se justifica repetir a solução do paradigma, ou não, e quando, apesar das 

semelhanças entre os casos, o resultado do precedente deve ser afastado555. Por isto a 

doutrina da common law tem inspirado os doutrinadores da civil law sobre o tema. E, 

conquanto não haja uniformidade na doutrina do stare decisis556, pode-se dizer que, 

segundo essa teoria, a ratio decidendi não é outra coisa senão a essência do julgamento. 

Cruz e Tucci afirma que ela é “... a tese ou o princípio de direito contido na sentença”557. 

Essa razão de decidir, que é extraída do julgamento, é a substância da solução produzida 

para determinado caso, caso este que é identificado pelos fatos relevantes que o circundam 

e pelo ambiente em que ele se produzira.  

Segundo Marinoni, a identificação dos fatos que no precedente terão sido 

considerados fundamentais para a decisão no sistema da common law é de suma 

                                                                                                                                              
Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando ‘segura’ a 
vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de ‘surpresas’, podendo sempre prever, em 
alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta. 
Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e 
justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais 
estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes 
mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz 
intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário. 
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a isonomia. Essa relação 
de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o 
juiz de decidir com base em seu entendimento sobre o sentido real da norma. 
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos Tribunais de segundo 
grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência mais uniforme e estável. 
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de uniformização do 
entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade 
brasileira, o princípio constitucional da isonomia. ...”. 

555Também o sistema da common law, que, como regra, com maior ou menor rigidez, obriga a adoção, no 
caso posterior semelhante, da solução do precedente (a rule, i.é, a regra jurídica extraível da ratio 
decidendi), admite, em situações particulares, o afastamento do precedente (overruling). Tratando do tema 
e reportando-se a lição de Patrícia Perrone Campos Mello, escreve Cruz e Tucci: “... o precedente judicial 
perde normalmente seu status quando: (a) desponta contraditório; (b) torna-se ultrapassado; (c) é colhido 
pela obsolescência em virtude de mutações jurídicas; ou, ainda, (d) encontra-se equivocado” (Parâmetros 
de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial, cit., p. 108). 

556Cf., a propósito, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito, cit., p. 46. 
557CRUZ E TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial, 

cit., p. 101. 
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importância para verificar se a solução anterior deve ou não se repetir no caso atual em 

julgamento558. No sistema da civil law, conquanto em geral se dê pouca importância aos 

fatos, por se entender que eles estarão subsumidos na lei então aplicada, no estágio atual, 

em que o juiz interpreta a lei à luz de princípios e com base em conceitos abertos559, os 

fatos da causa passam a ter maior relevância para verificação do alcance do precedente. 

Entretanto, como ao julgar os fatos, o juiz aplica alguma norma jurídica, ainda que com o 

sentido então definido, no sistema da civil law a tarefa de identificação dos fatos fica 

facilitada560.  

271. Cabe ao intérprete identificar no caso que examina essa ratio decidendi, que às 

vezes, como dito, só é extraível pela análise de várias decisões sobre o mesmo tema561. A 

doutrina da common law procura então distinguir o que verdadeiramente constitui ratio 

decidendi, que representa a essência do julgamento, a regra jurídica que dele se extrai, 

daquilo que é obiter dictum, ou, no plural, do que são obiter dicta562, isto é, aquilo que é 

dito de passagem, que não é essencial para a solução então ditada, aquilo que constitui 

argumentação marginal. Cruz e Tucci indica o que representa componente da ratio 

decidendi, que autoriza a repetição da solução precedente no novo julgamento. Diz ele: 

“Sob o aspecto analítico, três são os elementos que a integram: (a) a indicação dos fatos 

relevantes (statement of material facts); (b) o raciocínio lógico-jurídico da decisão (legal 

reasoning); e (c) o juízo decisório (judgement)”563. E mais adiante completa: “Para a 

correta inferência da ratio decidendi, propõe-se uma operação mental, mediante a qual, 

invertendo-se o teor do núcleo decisório, se indaga se a conclusão permaneceria a mesma, se o 

juiz tivesse acolhido a regra invertida. Se a decisão ficar mantida, então a tese originária não 

pode ser considerada ratio decidendi; caso contrário, a resposta será positiva”564. 

                                                
558Marinoni reporta-se à doutrina de Arthur L. Goodhart, que afirma que a descoberta da ratio decidendi 

supõe a identificação dos fatos que o juiz levou em conta para decidir, não as razões por ele utilizadas para 
decidir o pleito. Em seguida, cabe ao intérprete identificar entre esses fatos aqueles que foram fundamentais 
para o julgamento proferido. Só então terá identificado a verdadeira ratio decidendi (Precedentes 
obrigatórios, cit., n. 3.1., p. 254). 

559A propósito de conceito indeterminado, cf. ENGLISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico, cit., p. 
208 e ss. 

560MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, cit., n. 3.1., p. 256. 
561Marinoni fala em “formação paulatina da ratio” (Precedentes obrigatórios, cit., n. 2.7, p. 249. 
562O advérbio latino obiter é formado da preposição ob (de, diante) e do substantivo neutro iter, itineris 

(caminho, percurso), e significa de passagem, sem insistir. 
563CRUZ E TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial, 

cit., p. 123. 
564CRUZ E TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial, 

cit., p. 124. 
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Tratando da interpretação extensiva de precedentes, o já referido Cruz e Tuci 

comenta que certa decisão de 1886 ocorrida na Inglaterra concluiu que certo Banco deveria 

indenizar o cliente pelos prejuízos causados ilicitamente por preposto dessa instituição de 

crédito, embora esta não tivesse emitido ordem para a realização de certo negócio, caso em 

que se extraiu como ratio decidendi que “... o comitente é responsável por qualquer ilícito 

do preposto ou do agente, enquanto efetivado na execução do serviço e no interesse do 

comitente, mesmo que não fique provada qualquer ordem ou solicitação deste”. Em 

demanda posterior que retratava a situação em que bancário havia causado prejuízo a 

cliente da instituição bancária para obtenção de benefício pessoal, esse mesmo precedente 

foi aplicado, porque se entendeu que a expressão “no interesse do comitente” daquele caso 

anterior ocorrera obiter dictum565.  

Para se descobrir essa ratio decidendi de um precedente e distingui-la do obiter 

dictum, daquilo que é dito de passagem, é preciso que o caso seja examinado globalmente, 

isto é, a decisão deve ser vista em conexão com sua parte dispositiva e mesmo com seu 

relatório566-567. O Projeto de Código de Processo Civil apresenta alguns elementos 

genéricos para orientar nessa distinção, prevendo como ratio decidendi o que a maioria acolher 

como fundamentos determinantes para a solução por ela proclamada (art. 521, § 3o) e, por 

outro lado, esclarecendo que se considera obiter dictum o que for prescindível para o alcance 

do resultado fixado no dispositivo do acórdão, assim como os fundamentos não acolhidos pela 

maioria, ainda que relevantes para a solução do julgamento (art. 521, § 4o, I e II). 

Assim, parece razoável entender que a ratio decidendi é o fundamento adotado num 

caso julgado, ou numa série de casos julgados, para se chegar a uma determinada solução, 

fundamento esse que representa uma tese jurídica que justifica sua adoção também para 

outros casos assemelhados. A essência da tese adotada há de conter uma generalidade 

suficiente para sua aplicação a um outro caso particular, que contenha os elementos 

característicos da tese antes aplicada. 

                                                
565CRUZ E TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial, 

cit., p. 127. 
566Cf., a propósito, MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, cit., n. 2.1, p. 222, onde o autor 

também afirma que “... A ratio decidendi, no common law, é extraída ou elaborada a partir dos elementos 
da decisão, isto é, da fundamentação, do dispositivo e do relatório”. 

567No mesmo sentido pronuncia-se Lucas de Macêdo (Contributo para a definição de ratio decidendi na 
teoria brasileira dos precedentes judiciais, cit., p. 316). 
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272. Extrair, pois, a essência do julgamento é mister interpretativo assaz árduo. 

Teresa Wambier afirma que se trata de tarefa tão ou mais complexa que interpretar a lei568, 

com que, conforme alerta Marinoni, não se confunde569. Quando o novo caso for 

constituído por fatos semelhantes aos considerados no julgamento anterior (p.ex., uma 

situação que o fisco considera fato gerador de tributo, que precedentemente já fora 

decidida, para as mesmas ou para outras partes, no sentido de que ela constitui mesmo fato 

imponível, ou, ao contrário, que não configura fato gerador), é fácil identificar o que é 

essencial nos dois casos: pessoas que se encontrem diante de fatos semelhantes (uma 

importação de mercadoria, uma exportação, uma aquisição de propriedade imobiliária etc). 

Mostra-se irrelevante, ou não essencial, a diferença de idade ou de sexo entre ambos, o 

valor da operação nos dois casos etc. Assim, está hoje assentado que, nas vendas a prazo, o 

valor acrescido a título de financiamento também faz parte do preço do produto, que deve 

ser considerado para cálculo do ICMS570. Portanto, quando ocorrer venda nestas 

circunstâncias, é o valor global da operação que servirá de base de cálculo para o imposto 

e, surgindo ação que envolva o tema, o uso do precedente facilitará a solução dessa 

demanda. Às vezes, no entanto, o detalhe pode ser essencial para distinguir duas situações 

aparentemente semelhantes. Se, em geral, a mudança física de mercadoria constitui 

circulação que gera o referido ICMS, quando ocorrer transferência de mercadoria entre 

estabelecimentos do mesmo comerciante, não surgirá fato gerador desse tributo571. Como 

                                                
568WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito, cit., p. 52. 
569MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, cit., n. 2.1., p. 223. 
570Sobre o ponto o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDAS. INCIDÊNCIA SOBRE ACRÉSCIMOS FINANCEIROS 
DECORRENTES DAS VENDAS EFETUADAS A PRAZO. PRECEDENTES. É firme o entendimento 
desta Corte no sentido de que é constitucional a incidência do ICMS sobre os acréscimos financeiros 
devidos em razão do pagamento levado a efeito na modalidade de venda a prazo, uma vez que o valor 
acrescido integra o preço do negócio jurídico. A base de cálculo do imposto deve ser o valor total da 
operação decorrente da saída da mercadoria do estabelecimento, portanto aquele constante da nota fiscal de 
venda do produto. Agravo regimental a que se nega provimento. 
ARE 642222 AgR / SP - SÃO PAULO – Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 11/03/2014, p. DJe 
03/04/2014. 

571A respeito eis como tem decidido o Supremo Tribunal Federal: 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS 
ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE EM DIFERENTES ESTADOS DA 
FEDERAÇÃO. SIMPLES DESLOCAMENTEO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. 
PRECEDENTES. 1. A não-incidência do imposto deriva da inexistência de operação ou negócio mercantil 
havendo, tão-somente, deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro, ambos do mesmo 
dono, não traduzindo, desta forma, fato gerador capaz de desencadear a cobrança do imposto. Precedentes. 
2. Embargos de declaração acolhidos somente para suprir a omissão sem modificação do julgado. 
RE 267.599 AgR-ED / MG – Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, j. 06.04.2010, p. DJe de 30/04/2010, 
LexSTF v.32, n. 377, 2010, p. 166-169. 
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se verifica, é preciso saber identificar em cada caso o quê efetivamente constitui a essência 

do julgamento.  

273. Interpretar um acórdão, para verificar se a solução a que ele tiver chegado 

deve ou não aplicar-se a novo caso, supõe, pois, a identificação dos fatos relevantes 

daquela causa e a compreensão da efetiva regulação para ele então definida. Verificando 

que os fatos do pleito em julgamento são semelhantes àqueles, a solução para a nova 

demanda deverá repetir-se se o precedente for vinculante, ou, quando não existir essa 

obrigatoriedade, haverá de simplesmente acenar para tal resultado572, que, se observado, 

poderá propiciar o julgamento monocrático de recursos contra tal decisão, como poderá 

inibir recursos contra ela interpostos.  

274. Não é fácil, como visto, descobrir a ratio decidendi de qualquer julgamento. 

Mesmo no julgamento unânime de órgão colegiado não existe essa facilidade, porque a 

descoberta da tese jurídica que há de ser adotada em futuro caso assemelhado depende de 

diversos raciocínios, até se concluir o que, na realidade, deve-se entender como 

fundamento para a solução adotada, a ser aplicado a outros casos semelhantes.  

Quando a decisão colegiada for unânime, mas os fundamentos para tal resultado 

forem diferentes, possivelmente não haverá como daí se extrair a ratio decidendi para 

casos futuros assemelhados, porque não será possível definir qual tese jurídica terá então 

prevalecido573. A solução para casos idênticos deve ser a mesma, mas tal julgamento não 

conterá tese jurídica preponderante que justifique sua aplicação a outros casos apenas 

assemelhados. 

A dificuldade para identificação da ratio decidendi se amplia quando o julgamento 

colegiado não tiver sido unânime.  

Desde logo cabe realçar que, conquanto os votos minoritários possam servir para a 

compreensão da solução contida no voto majoritário (n. 265), a ratio decidendi encerra-se 

neste (não naqueles). Neste sentido, aliás, é expresso o art. 521, § 3o do Projeto de Código 

de Processo Civil (“§ 3o. O efeito previsto nos incisos do caput deste artigo decorre dos 

fundamentos determinantes adotados pela maioria dos membros do colegiado, cujo 
                                                
572Marinoni, depois de anotar que um mesmo fato jamais se repete, afirma que “... quando são consideradas 

as razões para a decisão, torna-se possível ver que fatos similares devem ser enquadrados em uma mesma 
categoria....”. E então conclui: “... não somente merecem, mas na verdade exigem, uma mesma solução, 
para que violado não seja o princípio da igualdade, mais claramente o princípio de que casos iguais devem 
ser tratados da mesma forma” (Precedentes obrigatórios, cit., n. 2.1, p. 230). 

573Cf. MACEDO, Lucas Buril de. Contributo para a definição de ratio decidendi na teoria brasileira dos 
precedentes judiciais, cit., p. 325. 
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entendimento tenha ou não sido sumulado.”). No voto condutor é que se deve, pois, 

pesquisar essa ratio, que pode eventualmente estar mais explicitada nos demais que 

componham a maioria. O exame do conjunto dos votos que formarem a maioria é que 

permitirá que o intérprete identifique a ratio decidendi dele extraível. Os votos 

minoritários, assim, não auxiliam nessa tarefa. Mas, diante da divergência manifestada, o 

peso do julgamento, cujo resultado deverá não obstante ser seguido, pode ser menor que 

um julgamento unânime. Por outro lado, nos votos divergentes pode se encerrar o embrião 

de uma alteração da jurisprudência. 

Em suma, para que um caso novo receba a mesma solução do anteriormente 

julgado, é preciso que o intérprete identifique a ratio decidendi que terá justificado aquele 

resultado; sem o que o órgão julgador estará livre para julgar o novo pleito. 

275. Cabe ainda mencionar que, se é certo que o que transita em julgado (para os 

contendores) é a parte dispositiva da sentença, como do acórdão (n. 134), servindo sua 

fundamentação apenas para justificar a solução adotada e, por isto, para interpretá-la (n. 

200), esta motivação tem especial importância quando for trazido à apreciação judicial um 

acórdão produzido em ação com eficácia que ultrapasse as partes do processo.  

As ações concebidas para a defesa de interesses da coletividade normalmente 

produzem seus efeitos muito além dos litigantes. Como prevê a lei da ação civil pública, 

demanda que se afirma coletiva, os efeitos da sentença respectiva podem ter eficácia erga 

omnes, ultra partes ou podem limitar-se aos sujeitos do processo. Nesse tipo de ação a 

defesa é de direito, ou interesse, de alguma coletividade, mais ou menos identificável, de 

modo que os efeitos da sentença respectiva serão mais ou menos amplos. A ação popular, 

cujo objetivo é proteger bens os mais variados da coletividade contra ações danosas de 

agentes públicos ou de pessoas a estes ligadas, em que se defende, pois, direito da 

coletividade, a solução aí produzida também tem repercussão diferenciada com relação às 

ações individuais, pois vão além das partes formais do processo. Nos processos objetivos 

ocorre algo parecido: os efeitos da sentença são amplos. As ações declaratórias de 

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, p.ex., destinam-se a garantir o prevalecimento 

dos preceitos constitucionais, de modo que o resultado proclamado (validade ou invalidade do 

preceito legal questionado) deve ser respeitado por todos: se a norma examinada tiver sido 

considerada válida, constitucional, deve ser observada (ou observada com a dicção então 

reconhecida como apropriada); e se houver sido declarada inconstitucional, não poderá mais 

ser apliocada, pois sai imediatamente do sistema jurídico. 
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Assim, a eficácia da sentença nesse tipo de processo objetivo ultrapassa o âmbito 

das partes: atinge a todos indistintivamente e obriga especialmente o poder público. 

Não é caso de avançar muito nesta área, mas insta lembrar que se discute qual deve 

ser a extensão das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. O 

tema envolve a eficácia que nesse tema devem ter suas decisões, que são vinculantes para o 

poder público em geral. Esse efeito vinculante decorre da função de guardião da 

Constituição atribuída ao referido Tribunal Constitucional, que, quando decide nos 

processos (subjetivos ou objetivos) destinados a garantirem a eficácia constitucional, fá-lo 

de modo vinculante para muitos. O art. 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal, 

prevê a Reclamação como ação destinada, não só para preservação da competência dessa 

Corte, mas também para garantir a autoridade de suas decisões. Assim, o alcance que essas 

decisões devem ter define também a extensão da eficácia dessa ação constitucional.  

Em Reclamação decidida pelo Supremo Tribunal Federal574, tratando do efeito 

vinculante introduzido no Brasil pela Emenda Constitucional n. 3, de 17/março/1993, que, 

segundo o relator, havia-se inspirado no modelo alemão, o voto condutor resume as 

posições da doutrina tedesca sobre o ponto. Segundo ele, para alguns, apenas o dispositivo 

das decisões proferidas em matéria constitucional seria vinculante, ao passo que, para 

outros, também sua ratio decidendi teria tal efeito, havendo orientações mediadoras entre 

os dois extremos. Observa ele, então, que a orientação restritiva pouco acrescentaria aos 

efeitos da coisa julgada, para em seguida defender que também os motivos determinantes 

da decisão deveriam vincular os que se submetem à norma constitucional interpretada pela 

Corte Constitucional575. E, para justificar sua tomada de posição, ponderou: “Assinale-se 

que a aplicação dos fundamentos determinantes de um leading case em hipóteses 

semelhantes tem-se verificado, entre nós, até mesmo no controle de constitucionalidade 

das leis municipais”. Depois de trazer exemplos dessa posição do Tribunal, concluiu, 

então, que a ratio decidendi de um determinado caso julgado autorizava o reconhecimento 

                                                
574Reclamação n. 2.363/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2003, p. DJ. 1o/04/2005. Ementário n. 2185-

1. Ao tema ainda volver-se-á adiante (n. 332). 
575Essa posição do Relator torna superado o entendimento por ele manifestado doutrinariamente, quando 

disse que “Parece assente, entre nós, orientação segundo a qual a eficácia erga omnes da decisão do 
Supremo Tribunal Federal se refere à parte dispositiva do julgado” (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos 
fundamentais e controle de constitucionalidade. 2. ed. rev.e ampl. São Paulo: Método, 1999, n. 8.1, p. 423). 
Mancuso também manifesta posição no sentido de que, em ação em que o STF debata matéria 
constitucional, de conteúdo difuso e indivisível (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e 
coisa julgada: teoria geral das ações coletiva, cit., p. 257), também a causa de pedir, como nas ações 
coletivas em geral, integra os efeitos da coisa julgada (Id. Ibid., p. 260). 
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de que a conduta do Tribunal reclamado contrariava aquela decisão precedente, ainda que 

as situações não fossem idênticas.  

276. Em grande número de situações a invocação do precedente se dá mediante a 

transcrição da ementa576, que, como se sabe, representa o resumo do caso julgado e 

geralmente é composta de duas partes: uma compreendida por palavraschaves, e outra em 

que a ideia destas últimas é desenvolvida de modo mais abrangente.  

O julgado utilizado como precedente, como qualquer decisão, contém uma 

conclusão, que de regra se mostra nítida na ementa, e uma fundamentação, que nem 

sempre fica aí evidenciada. O quê, entretanto, permite reconhecer que uma dada solução se 

revela adequada, e que por isto convence e leva alguém a dar a mesma solução para o novo 

caso – ou que, ainda que não convencendo, obriga o juiz, no sistema do stare decisis, a 

julgar do mesmo modo o novo pleito –, é o conjunto de todo o julgamento até chegar a um 

determinado resultado. Ao passo que o relatório indica o conteúdo da demanda julgada, 

sua motivação revela quais as razões aceitas e quais são rejeitadas e, enfim, qual a regra 

jurídica aplicada. O acórdão que pode servir como precedente, assim, é composto de partes 

distintas, que permitem identificar os fatos que, enquadrados em certa fattispecie, recebem 

determinada solução. O exame de suas partes estruturais (n. 110) permite avaliar como os 

fatos foram interpretados e como o Direito que se considerou incidente à espécie foi 

compreendido. De todas as razões então apresentadas retira-se a tese jurídica adotada. 

Quando surgir situação assemelhada que reclame nova decisão, a solução anteriormente 

proferida poderá (em certos casos deverá) servir de parâmetro para o novo julgamento, 

mesmo porque, por amor à segurança jurídica e à isonomia, a lei aplicada não pode soar de 

diferentes maneiras para casos semelhantes577, e os fatos parecidos, pelas mesmas razões, 

devem receber o mesmo tratamento. 

A adoção no novo caso de uma solução já aprovada anteriormente depende, pois, 

de se reconhecer semelhança entre as causas: a padigmática e o caso a julgar, o que nem 

sempre se dá pelo mero exame da ementa.  

                                                
576A invocação da ementa para orientar a solução do novo caso, se o próprio acórdão não tiver sido antes bem 

avaliado, pode resultar em engano e, eventualmente, em injustiça. Criticando tal atitude, Limongi França 
anota: “... Na verdade, assim procedendo, causídicos e magistrados correm o risco de encaminhar novas 
decisões que, à falta do indispensável reexame, carecem igualmente de maior valor jurídico, e cujas 
ementas, por sua vez, passam a ser referidas como estribo de outros julgados que nem sempre atravessam o 
crivo do necessário e detido reexame. Assim, sucessivamente, o erro vai gerando o erro e, por vezes, 
durante décadas ...” (Hermenêutica jurídica, cit., n. 2.1, p. 127). 

577A propósito, cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito, cit., p. 31 e ss. 
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Para admissibilidade, aliás, de recurso especial com fundamento em semelhança de 

causas que tiveram soluções diversas devido aos diferentes entendimentos do Direito 

federal (art. 105, III, c, CF), é preciso que o recorrente mostre essa semelhança entre os 

pleitos (parágr. ún. do art. 541, CPC/73578 e art. 255, § 2o, RI.STJ579). E como ocorrerá essa 

demonstração? Mediante indicação de que, em ambas, os fatos são semelhantes e os 

fundamentos jurídicos e os pedidos julgados de modo diferente são parecidos. Não basta, 

portanto, apresentar o paradigma e invocar a reprodução de seu resultado; é preciso que se 

demonstre, por elementos de ambos os pleitos, a semelhança a justificar determinada 

solução. Isto se realiza mediante processo interpretativo, que envolve análise do caso 

julgado e do pleito a julgar.  

277. Acresce que não se descarta a possibilidade de fatos diferentes daqueles 

levados em conta para se chegar ao resultado do precedente obterem o mesmo tratamento 

daquele julgado, quando as mesma razões de decidir o caso anterior justificarem também a 

mesma solução para o novo pleito. Assim, apesar de diferentes os fatos nas duas situações, 

a solução dada na anterior pode também se justificar para a subsequente. O que 

recomendará a igualdade de tratamento dos dois casos será extraível, pois, da ratio 

decidendi do julgamento anterior (n. 275)580.  

                                                
578O CPC/73 tem a seguinte redação: 

Art. 541. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão 
interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, que 
conterão:   
I - a exposição do fato e do direito;  
Il - a demonstração do cabimento do recurso interposto;  
III - as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.  
Parágrafo único. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da 
divergência mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou 
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela 
reprodução de julgado disponível na Internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em 
qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.(Redação dada 
pela Lei nº 11.341, de 2006). 

579O preceito regimental está assim redigido: 
Do Recurso Especial 
Art. 255. O recurso especial será interposto na forma e no prazo estabelecido na legislação processual 
vigente, e recebido no efeito devolutivo. 
§ 1º A comprovação de divergência, nos casos de recursos fundados na alínea c do inciso III do art. 105 da 
Constituição, será feita: ... 
§ 2º Em qualquer caso, o recorrente deverá transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, 
mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 
§ 3o ... 

580Teresa A.A.Wambier exemplifica essa situação com caso julgado da Escócia em que uma senhora acionara 
uma fábrica de bebida, embora não tivesse celebrado nenhum contrato com esta (e, provavelmente, embora 
lá inexista lei parecida com o CDC brasileiro), pelo fato de que tal bebida, numa cafeteria, fora-lhe servida 
sobre um sorvete e, quando ela completou o restante do líquido, constatou que no fundo da garrafa opaca 
havia restos de uma cobra em decomposição. Depois disso ela teve gastroenterire. O Tribunal local 
reconheceu a responsabilidade do fabricante e concedeu indenização à senhora. Posteriormente, esse 
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Nesses casos em que o uso do precedente for obrigatório, ocorre como que uma 

força expansiva da ratio decidendi581. 

 

IV.6. Instrumentos judiciais com finalidade interpretativa da sentença 

278. Ficou anotado (n. 7) que, para se compreender o sentido de qualquer sentença, 

ou acórdão, é preciso sempre que tal pronunciamento seja interpretado. Interpreta-se para 

se compreender. Às vezes esse processo intelectivo se revelará simples, porque a sentença 

se mostrará absolutamente clara e não oferece nenhum elemento que possa trazer qualquer 

estranhamento para o intérprete. Outras vezes, essa clareza desaparece quando se 

examinam as consequências do que ficou decidido, como quando ela é clara quanto à 

solução dada, mas seu exame mais detido revela que tal resultado visava outro sujeito. 

Outras vezes ainda, em casos extremos, pelas mais várias razões582, sua intelecção é 

dificultada diante de seus termos imprecisos, pelas contradições nela evidenciadas, pelos 

pensamentos truncados, por omissões constatadas ou por inclusão de termos, frases ou 

trechos sem qualquer relação com o que houver sido decidido.  

Qual, então, o meio, o instrumento judicial, a forma para se fazer a interpretação do 

que tiver sido decidido? 

 

                                                                                                                                              
mesmo precedente serviu para se reconhecer a responsabilidade dos engenheiros de obra que realizaram 
reparo mal feito de elevador de prédio antigo e que por isto causaram dano ao dono dessa obra. Como a 
professora ressalta, os fatos eram diferentes nos dois pleitos, mas a razão para se reconhecer a 
responsabilidade num caso justificava também a mesma solução para o novo. (Precedentes e evolução do 
direito, cit., p. 61-62). 

581Cf. NASI, Antonio. Interpretazione della sentenza, cit., p. 306. 
Carlos Alberto Salles fala em “eficácia expansiva” das decisões produzidas em processos não coletivos que 
envolvam direitos constitucionais garantidos pela Constituição Federal para dizer que, por força dos 
princípios da isonomia e da impessoalidade, a Administração pública deveria extender o benefício deferido 
ao/s demandante/s individual/is a todos os cidadãos (tratamento universal) que se encontrassem na mesma 
situação que havia justificado aquela proteção individual. Por simples interpretação do julgado, deveria ser 
autorizado a quem não tivesse participado daquele processo a proceder uma espécie de “liquidação da 
sentença”, para mostrar que se encontra naquela mesma situação, e, assim, obrigar a Administração a lhe 
prestar igual benefício (SALLES, Carlos Alberto de. Coisa julgada e extensão dos efeitos da sentença em 
matéria de direitos sociais constitucionais. In: GOZZOLI, maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, 
Petrônio; QUARTIERI, Rita (Coords.). Em defesa de um novo sistema de processos coletivos (estudos em 
homenagem a Ada Pellegrini Grinover). São Paulo: Saraiva, 2010, n. 3, p. 148-150). Ocorreria, no caso, o 
trasporte in utilibus da coisa julgada, à semelhança do que se passa com o § 3o do art. 103, do CPC (Id. 
Ibid., n. 4, p. 152). 

582Kemmerich anota: “Os fatores citados – excesso de processos, formação complexa, texto mínimo e 
genérico, texto analítico e abstrato, replicação informatizada, sobrecarda de trabalho, desprestígio da lógica 
– aos quais se poderiam acrescentar inúmeros outros, interagem entre si, e a interação entre eles eleva de 
modo exponencial o número de sentenças com alguma obscuridade.” (Sentença obscura e trânsito em 
julgado, cit., p. 23). 
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IV.6.1. Recursos 

279. Quando constatar defeito na sentença (ou acórdão) que, no processo em curso, 

puder ainda ser eliminado, o interessado deverá utilizar o recurso adequado, a fim de evitar 

novos debates no momento do cumprimento do comando sentencial. Os embargos 

declaratórios são o primeiro mecanismo apropriado para tanto (art. 535, CPC/73), mas no 

julgamento de qualquer recurso pontos antes não bem esclarecidos podem resultar 

aclarados; de sorte que a solução que antes era pouco inteligível agora poderá tornar-se 

perfeitamente compreensível. 

Pode ocorrer, entretanto, de os interessados não atinarem para tema que mereceria 

esclarecimento, que assim subsiste. Apenas quando se reclamar o cumprimento (execução) 

do julgado é que poderá surgir perplexidade, que caberá então, se possível, ser eliminada. 

O credor depara-se com ponto que permite mais de um caminho, ou o devedor, instado ao 

cumprimento da obrigação em determinados termos, dá-se conta de que não havia pensado 

do mesmo modo como a outra parte agora interpreta o pronunciamento judicial (n. 167). O 

sistema jurídico deverá, pois, contemplar instrumentos apropriados para esse novo debate, 

que não será para revolvimento do que já tiver sido definitivamente fixado, mas para 

interpretação do sentido de julgado que provoque algum tipo de estranhamento. 

 

IV.6.1.1. Embargos declaratórios 

280. Embargos declaratórios são o primeiro mecanismo concebido para o 

aclaramento de pronunciamento judicial obscuro ou contraditório, como para completar o 

que contenha omissões (art. 535, CPC/73). O Código de Processo Civil vigente (CPC/73) 

considera-os recurso (art. 496, IV, CPC/73). São o instrumento que pode servir para se 

interpretar a sentença: o interessado indica o quê na sentença não está claro ou o quê se 

mostra contraditório, e pede para seu prolator eliminar o defeito. O julgador terá, então, 

oportunidade para interpretar o que havia decidido, quando dirá que o defeito não existe 

ou, reconhecendo sua ocorrência, procurará eliminá-lo. Trata-se daquilo que alguns autores 

chamam de verdadeira interpretação autêntica da sentença: seu autor revelará seu 

significado exato.  

281. O termo interpretação autêntica foi concebido para a situação em que o 

próprio legislador, diante de enganos, impropriedades, obscuridades ou omissões 

constatados em norma jurídica por ele produzida, elabora nova lei para lhe corrigir os 
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defeitos. Chamou-se autêntica à tal interpretação, porque o mesmo legislador que havia 

produzido a lei vem depois a dizer qual o “verdadeiro” sentido que ela deveria ter. Como já 

se mencionou (n. 72), essa nova lei não pode ser considerada como modalidade 

interpretativa, mas nova regra, por sua vez sujeita a interpretação. O sentido da antiga 

norma interpretada pela nova poderá não coincidir com o que pretendera o legislador. E, 

como não é a vontade do legislador que conta na fixação do sentido da norma por ele 

elaborada, a nova lei não será mais que uma outra lei, não tendo a tal interpretação 

autêntica mais peso que a realizada por qualquer outro intérprete.  

Por semelhança com esse tipo de interpretação, alguma doutrina chama de 

interpretação autêntica de sentença aquela que é realizada pelo mesmo órgão que a tiver 

produzido. De uma maneira mais ampla, há quem use a expressão para designar a 

interpretação da sentença realizada no âmbito do Poder Judiciário por qualquer membro 

deste. Seria, assim, interpretação autêntica a que realiza o que julga os embargos de 

declaração, quando aclara a significação do pronunciamento embargado, como autêntica 

seria ainda a interpretação que faz o prolator da sentença mais tarde quando delimita seu 

alcance no momento de realizar (tornar realidade) o comando nela contido (que pode ser 

juiz diferente do autor da sentença interpretada). Também pode ser assim classificada a 

interpretação que qualquer julgador realiza quando define o sentido exato, o alcance 

preciso, de qualquer provimento jurisdicional, seja ele ou não seu autor.  

O uso da expressão, contudo, não tem nenhuma utilidade prática, já que, não sendo 

a vontade de quem produz a sentença que define o seu sentido, a interpretação feita pelo 

autor do ato interpretado não tem mais peso que a feita por qualquer outro julgador. Neste 

sentido, aliás, decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando pontuou que “Após ter 

proferido e publicado sua sentença, o juiz que a proferiu permanece, em relação a ela, em 

posição equivalente à de qualquer outro juiz”. Por isto concluiu que o sentido que ele dá a 

ato seu não prevalece sobre o que esse ato expressar objetivamente583. 

No Direito italiano, a partir de Carnelutti584, a doutrina tem usado a expressão 

interpretação autêntica da sentençaa para se referir ao poder que tem o Tribunal de 

Cassação para, na forma do (atualmente) último parágrafo do art. 384 de seu Codice di 

                                                
583Resp 818.614/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/10/2006, p. DJe 26.10.2006. Ao acórdão se 

faz algum comentário adiante no n. 311. 
584Carnelutti, a propósito, desenvolveu tese com o nome Interpretazione autentica della sentenza. Rivista di 

Diritto Processuale, Milano, v. 2, 1933. 
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Procedura Civile585, sem revogar a sentença, corrigir sua motivação quando ela tiver 

corretamente aplicado a regra jurídica ao caso586. Também em Itália tem-se usado a 

expressão para se referir à ação autônoma destinada a interpretar uma sentença transitada 

em julgado, a que se fará menção mais adiante (n. 297). 

Kelsen chama de autêntica a interpretação que realiza o juiz, membro do Poder 

Judiciário, quando define o sentido da lei (não da sentença) para o caso concreto. Depois 

de comentar que qualquer indivíduo que tem de observar o Direito tem de interpretá-lo 

para lhe conhecer o sentido, e que os órgãos que o aplicam têm que interpretá-lo para 

realizar essa sua função, anota esse filósofo do Direito, após reconhecer que pode o texto 

legal sempre produzir mais de um sentido, que, quando o juiz aplica a lei, escolhe uma das 

dicções possíveis e, neste sentido, cria o direito para o caso concreto. Para ele o legislador 

cria o Direito, como norma geral, mas o juiz cria-o como norma individual, e este processo de 

definição do sentido da lei é o que ele chama de interpretação autêntica, daí que ele observa: 

“Da interpretação através de um órgão aplicador do Direito distingue-se toda e qualquer outra 

interpretação pelo facto de não ser autêntica, isto é, pelo fato de não criar Direito”587. 

Quando o julgador (ou julgadores) dos embargos declaratórios apresenta o sentido 

do ato interpretado, quando realiza (se se quiser) interpretação autêntica, a definição de 

significado em tese ainda é sujeita a alteração (inclusive interpretativa), já que o caso ainda 

não terá transitado em julgado. Por isto, também em tese, admite-se a interposição de 

embargos declaratórios de embargos declaratórios. Já, quando essa interpretação autêntia 

ocorrer depois desse trânsito em julgado, o que se faz é definir o sentido para, em geral, 
                                                
585O preceito italiano, desde 2/fevereiro/2006 tem a seguinte redação: 

384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito. – La Corte enuncia il 
principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in 
ogni altro caso in cui decidindo su altri motivi del ricrso, risolve una questione di diritto di particolare 
importanza.  
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve 
uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel 
merito qualora non siano necessari ulterior accertamenti di fatto. 
Se retieni di porre a fondamento dela sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la 
decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e 
non superiore a sessenta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla 
medesima questione. 
Non sono soggete a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia 
conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere a motivazione.  
Quando escreveu Carnelutti, o último parágrafo do preceito era seu parágrafo 2o. 

586Nasi critica a expressão, afirmando que essa situação não é de interpretação autêntica, porque, quando o 
Tribunal age desse modo (corrigindo a motivação), não elimina dúvida sobre o conteúdo preceptivo da 
sentença, que é claro, mas apenas tem por função “... fornire precedente giurisprudenziali corretti ai giudici 
di mérito ...” (Interpretazione della sentenza, cit., p. 307). 

587KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad.de João Baptista Machado. 3. ed. Coimbra: Arménio Amado 
Editor, 1974. p. 471. 



275 
 

tornar efetivo o seu alcance. Entretanto, como visto, não é mais legítima a interpretação 

que da sentença faz seu prolator, que, depois que a produziu, guarda com relação a ela a 

mesma distância que outro intérprete qualquer. 

 

IV.6.1.2. Outros recursos 

282. Além dos embargos declaratórios, qualquer outro recurso poderá acabar 

esclarecendo o sentido de pronunciamento judicial. Não têm eles essa função aclaradora, 

mas corretiva de suposto defeito de julgamento (n. 145). Entretanto, para confirmar ou para 

reformar o que ficara decidido talvez sem clareza, o órgão julgador do recurso pode 

terminar por eliminar a obscuridade ou a contradição verificada no pronunciamento 

judicial que revê. 

Acontece que o recurso sempre substitui a decisão que é por ele revisada (art. 512, 

CPC/73), podendo o respectivo acórdão não ter aclarado algo que poderia ter sido 

esclarecido, como pode ele, a seu turno, apresentar algum ponto obscuro antes inexistente.  

283. De fato, nem sempre o interessado se dá conta de defeito que poderia ser 

eliminado enquanto cabia recurso contra o ato defeituoso, só se apercebendo do problema 

quando a sentença já tiver transitado em julgado. Neste caso, diferentes situações podem 

ocorrer, autorizando o uso de instrumento diversos. 

 

IV.6.2. Correção da sentença sem recurso 

284. A primeira situação que pode ocorrer é aquela em que, depois de transitar em 

julgado, a sentença que deve ser executada revelar inexatidões materiais ou erro de cálculo. 

Como, muito apropriadamente lembra Kemmerich588, esses defeitos podem ser 

reconhecidos a qualquer tempo, no momento em que forem constatados, como, aliás 

decorre do art. 463, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor (CPC/73). Nesse 

sentido também tem decidido o Superior Tribunal de Justiça589.  

                                                
588KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 100.  
589A propósito, pode-se conferir o precedente que ficou assim ementado: 
 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL 
PERCEPTÍVEL AO SIMPLES EXAME. I - Este Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão de 
que, em regra, transitada em julgado a sentença exequenda com a expressa indicação do critério de correção 
monetária, torna-se inviável sua alteração em sede de execução, tendo em vista a ocorrência da coisa 
julgada. II - No entanto, em caso de falha perceptível ao simples exame, é possível a retificação do erro 
material a qualquer tempo. Precedentes. III - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
ao qual se nega provimento. 
EDcl no Ag 1.160.838/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12/08/2014, p. DJe 27/08/2014. 
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Importa ressaltar que, por mais evidente que possa ser o erro, só poderá ser ele 

corrigido se essa correção não importar modificação do que tiver sido decidido; sob pena 

de ofensa à coisa julgada. A identificação do quê está contido na sentença, a ser utilizado 

para eliminação do erro evidente, pode exigir esforço interpretativo intenso, como foi 

desenvolvido anteriormente (n. 205).  

Tal correção se faz por iniciativa do juiz do feito ou por provocação do interessado, 

mediante simples petição, no curso do processo590. Se a sentença depender de liquidação 

ou de execução, deparando-se o juiz com o defeito, oficiosamente ou por provocação, 

poderá fazer o ajuste necessário. Não há formalidade para o ato corretivo, que constitui 

verdadeira decisão. Por meio desta o juiz da liquidação ou do cumprimento da sentença 

aponta o erro, identificado mediante interpretação feita daquele provimento jurisdicional, e 

oferece o resultado da correção então realizada, o que pode desafiar agravo por 

instrumento (art. 522, CPC/73) por parte do prejudicado. 

 

IV.6.3. Interpretação para a execução 

285. Para proceder à liquidação da sentença ou para ter lugar o seu cumprimento, é 

preciso que tal provimento judicial seja interpretado. O credor, diante do entendimento que 

tem acerca do conteúdo da sentença, que representará título executivo judicial, formula seu 

pedido de liquidação ou de execução. O juiz, nessa oportunidade, poderá interpretar a 

mesma sentença de modo não coincidente daquele feito pelo credor. Também o executado 

pode, a seu turno, interpretar a sentença de maneira diversa da até então havida; assim 

como terceiros, em dadas circunstâncias, podem não concordar com a forma como o 

provimento judicial está sendo compreendido. Nesses casos, é intuitivo que se aceite algum 

mecanismo de denunciar o suposto engano quanto à interpretação realizada. Cabe 

examinar, portanto, a forma como é possível impugnar a interpretação que o prejudicado 

entenda inapropriada.  

286. Para ter início a atividade executiva que se realiza perante o Poder 

Judiciário591, é preciso que o credor disponha de título executivo representativo de 

                                                
590Cf. KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 99. 
591A lei brasileira admite a execução extrajudicial de dívida hipotecária (Decretolei federal n. 70, de 

21/novembro/1966), mas o Recurso Extraordinário 627.106, que teve repercussão geral reconhecida, 
questiona a constitucionalidade do diploma. Fora desse caso, a execução será judicial. Há sistemas 
jurídicos, como o português, em que a execução se processa extrajudicialmente, só vindo a juízo se houver 
oposição de embargos pelo executado. 
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obrigação certa, líquida e exigível (art. 580, CPC/73). Para constatar o cumprimento, ou 

não, desses requisitos, os interessados e o juiz interpretam esse título.  

O título executivo, isto é, aquele reconhecido tal pela lei (arts. 475-N e 585, 

CPC/73) e que tenha preenchido os requisitos de sua lei de regência, consubstanciará 

obrigação certa quando esta estiver bem clara quanto à sua natureza, ou seja, quando 

estiver definido o an debeatur. Neste sentido, o título deverá indicar com clareza se a 

obrigação a ser cumprida é de dar alguma coisa, se é de pagar quantia, se é de fazer ou se a 

obrigação é de nãofazer; para cada uma das quais a lei prevê um procedimento 

diferenciado (em alguns casos, mais de um procedimento), destinado à satisfação do 

suposto direito do credor. O título será líquido quando indicar o quantum debeatur, isto é, 

quando informar a quantidade da prestação a ser cumprida. Na obrigação de dar, o título 

deverá bem definir a coisa (coisa certa), que também é considerada quantificada quando 

for representada por coisa fungível com gênero e quantidade especificados (art. 243, 

CCB/2003). Na obrigação de fazer, a liquidez depende da definição exata daquilo que deve 

ser elaborado, com especificações menores, que a prática tem admitido de serem feitas 

durante a própria execução (n. 243). Na obrigação de nãofazer, a liquidez supõe que o 

título indique exatamente o que está o devedor impedido de realizar: uma concorrência 

dentro de determinados limites por certo período, p.ex. Enfim, nas obrigações pecuniárias, 

a liquidez supõe a indicação exata do valor a ser pago. Em se tratando de título sentencial, 

essa liquidação pode ocorrer em fase própria592, oportunidade em que a definição completa 

do direito incorporado em título genérico se realizará (art. 475-A, CPC/73). Resta dizer que 

o título será exigível quando a obrigação nele consubstanciada estiver vencida: se houver 

data para cumprimento, a superação dela sem cumprimento da obrigação indicada no título 

justificará a execução forçada. Se a obrigação for sujeita a condição suspensitva, o 

implemento desta é que autorizará aquela atividade executiva. Se ao credor tocar prestação 

a ser realizada, deverá comprovar que se desincumbiu dela para poder exigir a prestação 

contrária (art. 582, CPC/73). 

 

 

 
                                                
592Também na execução de título extrajudicial é possível haver uma fase de liquidação, quando a obrigação 

originariamente nele prevista houver de transformar-se em pecuniária (art. 627 e parágrafo únido do art. 
638, CPC/73), quando couber apurar perdas e danos pelo descumprimento da obrigação (art. 633, CPC/73) 
ou quando for caso de apurar o valor de benfeitorias (art. 628, CPC/73).  
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IV.6.3.1. Fase preparatória da execução 

287. Para requerer a liquidação de sentença, que, no sistema brasileiro, constitui-se 

em incidente situado entre a fase de acertamento do direito e a de cumprimento do 

respectivo título executivo (art. 475-A c/c art. 282, CPC/73), o credor fará sua 

interpretação desse provimento judicial. Pode ocorrer de não gerar disputa a forma como 

ele interpreta o título; mas poderá ele entender como contido na sentença condenatória algo 

que gere controvérsia. Ele reclama, ex.gr., a liquidação de danos que alguém pode entender 

não previstos na condenação. Neste caso, a controvérsia acerca da interpretação da 

sentença exigirá provimento judicial, de natureza interpretativa, que definirá o sentido do 

título executivo, assim como a quantidade da obrigação. Naturalmente esta decisão há de 

poder ser objeto de recurso.  

288. No sistema brasileiro vigente, a atividade executiva depende de provocação 

por parte do credor. Quando o título for extrajudicial, essa atividade supõe a instauração de 

processo novo (art. 614, CPC/73), ao passo que, quando o título for judicial, de regra tal 

atividade se iniciará a pedido do credor em continuidade ao processo em curso, em nova 

fase, chamada de cumprimento de sentença593. Se o título tiver se formado perante o juízo 

em que se iniciar a atividade executiva, o credor apresentará seu pedido, e o devedor será 

apenas intimado a cumprir a condenação. Não na realizando voluntariamente após essa 

nova oportunidade, passa-se aos atos materiais que a lei considera adequados para se obter 

a satisfação do direito creditório (arts. 475-I e 475-J a R). Quando o título judicial for 

constituído fora do juízo da execução (sentença penal condenatória, sentença arbitral e 

sentença estrangeira após seu exequatur: art. 475-N, incs. II, IV e VI, CPC/73), o 

respectivo cumprimento dependerá de novo processo em que haverá citação do executado 

para o cumprimento (art. 475-N, parágrafo único, CPC/73).  

Em qualquer caso, para ter início a atividade executiva, a lei exige provocação do 

credor594, que, aliás, é quem terá elementos para apurar sobre a conveniência de se dar 

início a ela. Ele é que saberá se o devedor tem ou não bens, se seu patrimônio agora pode 

                                                
593Não há muita uniformidade entre doutrinadores e no foro sobre a forma de se realizar a condenação ao 

pagamento de alimentos, conquanto, ainda que não haja lógica nisso após reformas em matéria executiva, a 
lei continue inalterada a exigir novo processo, o executivo (arts. 732 e 733, CPC/73). Quando a Fazenda 
Pública tiver sido condenada a pagar quantia, a sentença condenatória, a pedido do credor, instaura novo 
processo, o executivo (art. 730, CPC). (Cf., a respeito, FRIAS, Jorge Eustácio da Silva. A multa pelo 
descumprimento da condenação em quantia certa e o novo conceito de sentença, cit., p. 153 e nota 24). 

594Na Justiça do Trabalho o art. 878 da CLT autoriza que o juiz tenha a iniciativa da atividade executiva. Nos 
Juizados Especiais Cíveis a execução também depende de provocação, que pode ser verbal (art. 52, inc. IV, 
Lei n. 9.099/95). 
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ou não suportar medidas constritivas, ou se o momento é, ou não, propício para gastos 

diante de perspectivas mínimas de retorno etc. Ao oferecer sua petição inicial executiva ou, 

tratando-se de título executivo judicial, ao apresentar mera petição executiva, o credor 

interpreta o conteúdo e alcance dele para formular o pedido que faz, nem sempre 

coincidente com a exata dimensão desse mesmo título, quando pode surgir controvérsia 

sobre o quê de fato esse título contém. Aqui também haverá oportunidade de decisão 

interpretativa, que há de desafiar recurso, até fixação definitiva do sentido da sentença 

interpretada.  

289. Quando o credor apresentar seu pedido de liquidação ou de execução - 

chamado de cumprimento da sentença -, o juiz avalia a petição para, além da regularidade 

exigida para o caso, verificar se não há excesso, se o pedido não desborda do título. O juiz, 

quando faz tal avaliação sobre o conteúdo do título executivo, interpreta-o. Sendo este uma 

sentença, o juiz avalia e interpreta tal pronunciamento judicial. Quando o magistrado 

realiza apenas um exame formal da petição e nela não encontrar vícios, ou quando lhe 

parece que a avaliação que o credor havia feito do título está correta, autoriza a convocação 

do executado a cumprir a prestação, sob pena de se adotarem os atos previstos na lei para a 

realização prática e compulsória da obrigação. Não fica o juiz, contudo, inibido de, 

oportunamente provocado, decidir sobre a regularidade do processo e sobre eventual 

excesso de execução.  

Se, não concordando com a interpretação feita pelo credor a respeito do que a 

sentença o autoriza a exigir do devedor, o juiz determinar a emenda do pedido formulado, 

produz decisão interpretativa sobre o título analisado. Neste caso, tal decisão será 

agravável (art. 522, CPC/73) e a decisão de mérito obrigará o recorrente. Se a outra parte 

tiver oportunidade para se manifestar no recurso, a decisão sobre como se deve 

compreender aquele título sentencial, não cabendo mais recursos, torna-se definitiva, 

dentro do que tiver sido decidido. No entanto, se a parte contrária não tiver tido 

oportunidade para se manifestar sobre o objeto recursal, a solução interpretativa não a 

impede de, oportunamente, pleitear outra forma de se compreender o título executivo. 

Nada impede, pois, de o devedor até então não ouvido sobre o ponto opor-se à atividade 

executiva sob a alegação de excesso de execução, ou de que algo reclamado dele não se 

contém na sentença contenatória.  

De fato, sempre que não se tenha cumprido o princípio do contraditório, como já 

realçado, princípio constitucional (art. 5o, inc. LV, CF), a parte não se submeterá à decisão 
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que lhe contrarie interesses. Já, se ela tiver tido oportunidade para influir no julgamento do 

tema e não o fez, submete-se à solução deste; salvo a possibilidade de levantar matéria que 

não fora objeto daquela decisão interpretativa (vide n. 160). 

 

IV.6.3.2. Defesas do executado no prazo regular para oposição à execução 

290. Pode ocorrer de o executado não concordar com a interpretação que o credor 

fizera a respeito do título. E ele poderá não concordar com a interpretação feita pelo credor 

quando este houver pedido o cumprimento da sentença em termos diferentes daquele que a 

outra parte entende que esse título permite. Cada parte terá feito, pois, interpretação 

discordante acerca do mesmo título. Aos olhos do devedor, o credor terá pedido coisa 

diversa ou além do que previsto na sentença. 

Em tais situações, para se opor à atividade executiva o executado deverá denunciar 

o engano ao juiz da execução. No sistema vigente, essa oposição595 se faz por meio da 

impugnação ao cumprimento da sentença (art. 475-L, CPC/73) (cf. n. 153) e, tratando-se 

de título que instaure processo autônomo de execução, por meio dos embargos à execução 

(arts. 741 e 745, CPC/73). Intimado ou, se caso, citado para cumprir a obrigação 

incorporada no título executivo, o executado pode opor-se à pretensão executiva, quando 

deve apresentar as razões para não concordar com os termos da execução. Instaura-se então 

um incidente para avaliar o conteúdo do título (da sentença), para verificar se foi ou não bem 

interpretado. A decisão que a final se produzirá será uma decisão interpretativa, quando o 

conteúdo da sentença ficará definido. Tal decisão poderá ser objeto de recurso e, quando não 

couber mais nenhum, o sentido da sentença interpretada ficará definitivamente fixado. 

 

IV.6.3.3. Defesas do executado após o prazo regular para oposição à execução 

291. Questão que se pode por é: se o executado tiver perdido o prazo para impugnar 

ou para embargar, ¿poderá em outra oportunidade denunciar a desconformidade da 

atividade executiva com o título executivo? Admite-se a apresentação, no curso da 

execução, do instrumento que ficou conhecido como exceção de pré-executividade (na 

verdade e de uma forma geral, objeção de pré-executividade)? E mais: depois de extinta a 

                                                
595C.R.Dinamarco usa a expressão oposição do executado para designar, genericamente, os meios formais para 

a parte passiva resistir à execução (Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, n. 1.746, p. 742 e ss.). 
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execução e satisfeito o credor, poderá o executado intentar outra ação em que alegue 

inexistência do débito ou débito menor que o cobrado para pedir a repetição do indébito?  

Ao que parece, a constatação de que a atividade executiva não guarda sintonia com 

o título executivo importa em reconhecer falta de interesse para agir in executivis. Com 

efeito, para ter início a execução (ou cumprimento de sentença), o credor deve exibir título 

executivo; e mais: deve reclamar medida executiva que se ajuste ao título. Se o título previr 

um determino tipo de obrigação, não pode o credor reclamar prestação diversa. Se o título 

contiver obrigação de pagar certa quantia, não pode o credor pedir além do devido. Se 

pedir prestação diversa da contida no título, faltar-lhe-á interesse para agir, já que esta 

condição da ação supõe a existência de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, 

além de adequação do procedimento a ser adotado no caso. A necessidade da atividade 

jurisdicional ocorrerá se o devedor não tiver cumprido voluntariamente a prestação devida, 

e a utilidade se dará quando o credor pedir exatamente o que lhe couber. Se assim é, 

quando o credor formular pedido que não se ajuste ao título executivo, faltar-lhe-á 

interesse para agir. 

Conforme se tem entendido, a falta de condição da ação é matéria de ordem 

pública, que pode ser alegada a qualquer momento. Portanto, ainda que ultrapassado o 

prazo para embargar a execução ou para impunar o cumprimento da sentença, poderá o 

executado, interpretando o título executivo, apresentar objeção de pré-executividade para 

alertar que, não se conformando a execução ao que ele prevê, falta condição para a 

atividade executiva ter curso. Pela mesma razão, se a atividade executiva tiver se ultimado 

e nenhuma alegação sobre o ponto tiver sido apresentada, é possível o executado depois, 

em ação própria, afirmar aquela desconformidade entre o título e a execução, e reclamar a 

repetição do indébito, na medida do que não se mostrar devido.  

No entanto, requisito para se admitirem aquela objeção de pré-executividade e esta 

ação autônoma é que não tenha sido apresentada oportuna impugnação ao cumprimento de 

sentença ou embargos de devedor, em que algum tipo de defesa haja sido oferecido. Como 

se sabe, na execução não há julgamento sobre lide, que já estará superada com a 

apresentação de título que a lei reconheça como executivo, se ele incorporar obrigação 

líquida, certa e exigível, mas apenas atividade executiva com vistas à satisfação do suposto 

direito do credor. Todavia, apresentada impugnação (ou embargos), o direito de crédito 

torna-se litigioso, surgindo oportunidade para decisão de mérito, que não poderá decidir 

acerca do direito já acertado, mas poderá interpretar o conteúdo desse título. A decisão (ou 
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sentença) que então vier a ser produzida, resolve essa lide e, pela ausência de recurso, ou 

pela superação dos interpostos, ocorre coisa julgada material, a impedir a rediscussão do 

direito já definitivamente acertado.  

Não importa o conteúdo da defesa apresentada; se tiver havido algum tipo de defesa 

no curso daquela atividade executiva, já não serão admissíveis aquelas defesas posteriores, 

porque ou o tema já terá sido apresentado, e resolvido, ou, embora não tendo sido 

apresentado, deveria tê-lo sido. O efeito negativo da coisa julgada (art. 474, CPC/73) 

impede a rediscussão do direito do credor e, em consequência, do débito do devedor. 

 

IV.6.4. Execução por iniciativa do devedor 

292. Foram examinadas situações em que o executado, no curso da execução, ou do 

cumprimento de sentença, instado a realizar a prestação devida, tem oportunidade de se 

defender, mostrando que a atividade executiva não se ajusta ao conteúdo do título. 

Também se fez menção à possibilidade de o executado que não apresentara impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou embargos à execução) no curso da atividade executiva, vir 

posteriormente a propor ação interpretativa do título executivo para repetir o indébito. O 

que faz o executado nesses casos é, interpretando o título executivo, apresentar 

fundamentos para não suportar a atividade executiva nos termos propostos pelo credor e 

até para se repor a situação ao estado anterior dessa atividade. Cabe agora fazer referência 

à situação em que o credor não dá início à execução (ou cumprimento da sentença), mas o 

devedor, por tomar conhecimento da pretensão da outra parte (que, quem sabe, cobra-o 

extrajudicialmente – embora não só em tal circunstância), quer realizar a prestação da 

maneira que entende estar definida no título executivo. 

Neste caso, para o devedor mostrar qual o conteúdo do título executivo, isto é, para 

provocar interpretação acerca desse título, poderá promover execução às avessas, como 

prevista no art. 582, parágrafo único, do CPC/73. Formula ele pedido de cumprimento da 

sentença, indicando como a interpreta e realizando a prestação que entende devida. O 

credor será intimado para recebê-la e, se não apresentar impugnação, aceita o crédito nos 

termos propostos pela outra parte. Se impugnar aquela interpretação feita pelo devedor, 

instaura-se contravérsia, a ser decidida a final, quando o direito litigioso será decidido com 

força de coisa jugada. A lei não contempla a hipótese, mas é intuitivo que se admita 
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alguma “defesa” por parte do credor, como intuitivo é que essa intervenção do credor 

instaura lide incidental, cuja solução a um certo momento produzirá coisa julgada. 

293. Se o credor, citado para receber a prestação oferecida pela outra parte, recebê-

la sem impugnação, ¿poderá depois, em ação própria, questionar a interpretação que a 

outra parte havia feito anteriormente, e pleitear eventual complementação de seu crédito? 

A resposta parece ser positiva, pois naquele processo executivo não terá havido 

controvérsia e acertamento acerca do direito de crédito, de sorte que não existe coisa 

julgada a respeito do sentido daquele título sentencial. Por isto não estará o credor inibido 

de interpretar o título de modo diverso de como se passou naquele processo, mas sem 

decisão. Assim como o devedor que não tenha se oposto à execução pode depois pedir a 

repetição do indébito (n. 291), assim também o credor, que não haja discutido o conteúdo 

desse título no curso da execução, poderá fazê-lo depois em ação autônoma.  

Esta situação não é igual àquela em que o credor executa certo valor e mais tarde 

pretende entrar como ação autônoma para reclamar alguma complementação. Em tal 

hipótese, quando o credor toma a iniciativa de acionar, deve avaliar adequadamento o 

título para não causar aborrecimento extraordinário ao executado, por isto que, se tiver 

reclamado, sem ressalva e sem justificativa apropriada, uma certa quantia, não poderá mais 

tarde pretender complementação, a que terá renunciado (n. 156). Aqui o caso é diverso: o 

credor é que vem a ser acionado, de modo que, se receber o valor oferecido sem maior 

exame de seu direito e sem provocar decisão interpretativa acerca do conteúdo do título, 

poderá mais tarde, em ação autônoma, reclamar eventual complementação. Não terá ele se 

comportado de modo a induzir no devedor a convicção de que não deve mais nada, porque 

não foi o credor que tomara a iniciativa da ação, promovida pela outra parte. Assim, aqui 

não se aplica a teoria do venire contra factum proprium. 

 

IV.6.5. Necessidade de interpretação de sentença não sujeita a execução 

294. Existem sentenças que não admitem execução, como a declaratória pura e a 

constitutiva. Se elas tiverem transitado em julgado e, depois disto, surgir controvérsia 

sobre o sentido que elas devam ter, ¿caberá alguma medida para interpretar o conteúdo e 

alcance delas? Claro que a hipótese não será corriqueira; mas não é descartada. Pode, p.ex., 

numa ação de anulação de casamento surgir dúvida sobre alguns efeitos dele (do 

casamento) que uma das partes pode entender que devam ser preservados. 
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Em casos como esse, quer parecer que, diante da controvérsia envolvendo a 

interpretação que se deva emprestar àquela sentença declaratória, em princípio o ponto 

deverá ser resolvido no âmbito do processo em que produzida aquela sentença. Se os autos 

já estiverem arquivados, é razoável pedir que, desarquivados eles, o juiz, em contraditório, 

solucione o ponto em nova decisão (interpretativa) sujeita a recurso, quando a disputa será 

definitivamente eliminada. Já que o juiz da causa tem competência para determinar 

medidas, não de execução (que é descabida), mas destinadas à formalização do que tiver 

sido decidido (alteração de nome e do estado civil do casal no Registro Civil, partilha de 

bens no Registo Imobiliário), pode também, quando isto se tornar necessário, interpretar a 

sentença para eliminar incertezas para as partes. Isto ele fará depois de ouvidas as partes, 

sendo que sua interpretação, por sua vez, estará sujeita a recurso, quando o sentido daquela 

sentença interpretada ficará definitivamente fixado. 

Não parece razoável, assim, admitir ação autônoma para as partes obterem 

definição do alcance de tais sentenças que tenham transitado em julgado (n. 297). Ainda 

que se possa argumentar que a incerteza terá surgido posteriormente à prolação da sentença 

interpretanda, parece muito mais prático resolver a dúvida, eliminar a obscuridade, no 

âmbito do mesmo processo, sempre em contraditório.  

Ação autônoma, todavia, pode revelar-se necessária, se a lide surgida acerca da 

interpretação que se deva dar àquela sentença envolver partes diferentes daquele processo. 

Se terceiros interessados podem recorrer de decisões desfavoráveis (art. 499, CPC/73), não 

parece que possam ser autorizados a, em processo alheio, discutir o alcance do que tiver 

sido decidido para outrem. Assim, para eles a ação interpretativa autônoma poderá ser o 

caminho adequado. 

 

IV.6.6. Querela nullitatis 

295. Quando a sentença for inexistente, é só aparente, e, embora não seja 

executável, para se concluir que o ato não passa de aparência e, assim, não tem como ser 

executado, sujeita-se a interpretação. Preciso será que o interessado mostre que lhe falta 

requisito essencial mínimo para surgir no mundo jurídico, o que poderá fazer por diferentes 

caminhos. Se dele for exigida prestação mediante atividade executiva, poderá fazer isto por 

meio da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução (conforme 

o caso). Poderá, entrementes, intentar a ação conhecida como querela nullitatis, que, como 
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sabido, é ação declaratória pura (art. 4o, CPC/73), destinada à eliminação de incerteza. Por 

tal instrumento antecipa-se a eventual ação do credor, a fim de obter a declaração de que o 

ato judicial é mera aparência.  

Em geral, não precisa quem se deparar com ato inexistente intentar esse tipo de 

ação: se o ato não existe, não há razão para movimentar a máquina judiciária para se 

chegar a tal conclusão. Mas, existem situações em que essa inexistência não se apresentará 

evidente e, por falta dessa clareza, podem criar incerteza e, por conseguinte, falta de 

segurança jurídica. A querela nullitatis tem-se prestado para tal finalidade. 

 

IV.6.7. Reclamação 

296. O precedente judicial em alguma medida tem efeito vinculante, o que, como 

visto (n. 267), será ampliado no sistema do Projeto do novo Código de Processo Civil. Para 

avaliar se o precedente está sendo, ou não, observado, é preciso que seja ele interpretado. 

Quando o interessado concluir que está sendo descumprido, o instrumento adequado para 

denunciar isto é a reclamação constitucional, tal como prevista no § 3o do art. 103-A da 

Constituição Federal596-597.  

A reclamação constitui ação subjetiva, na qual o reclamante denuncia a 

contrariedade ao precedente, praticada por autoridade administrativa ou judicial, quando, 

em contraditório, se avalia a procedência, ou não, da reclamação598-599. Essa mesma 

                                                
596Conferir o dispositivo projetado na nota n. 541 (onde o preceito foi transcrito).  
597A mesma medida é também prevista na CF para o caso de descumprimento de decisões do STJ. Confira-se: 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
... 
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
... 

598Scarpinela Bueno afirma controvertida a doutrina acerca da natureza jurídica da reclamação, dizendo ser 
majoritário o entendimento de que se trata de ação, diferente da outra demanda em que proferida a sentença 
que se afirma descumprida (Curso sistematizado de direito processual civil, cit., v. 5, n. 1, p. 409). 

599Em decisão monocrática em que indeferiu a Reclamação n. 5470/PA, o Min. Gilmar Mendes afirmou o 
seguinte: 
“A reclamação, tal como prevista no art. 102, I,“l”, da Constituição, e regulada nos artigos 13 a18 da Lei 
nº 8.038/90, e nos artigos 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, constitui ação de 
rito essencialmente célere, cuja estrutura procedimental, bastante singela, coincide com o processo do 
mandado de segurança e de outras ações constitucionais de rito abreviado. A adoção de uma forma de 
procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação 
constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim 
como da ordem constitucional como um todo. Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a 
reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional. Como é sabido, 
a reclamação, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas 
decisões, é fruto de criação pretoriana. Afirmava-se que ela decorreria da idéia dos implied powers 
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reclamação constitucional tem sido prevista nas Constituições estaduais, admissível 

quando se afirmar descumprimento de decisão dos tribunais locais600. 

                                                                                                                                              
deferidos ao Tribunal. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar essa doutrina para a solução de 
problemas operacionais diversos. A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, 
portanto, com que a sua constituição inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos. 2. Em 1957, 
aprovou-se a incorporação da Reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A 
Constituição Federal de 19673, que autorizou o STF a estabelecer a disciplina processual dos feitos sob sua 
competência, conferindo força de lei federal às disposições do Regimento Interno sobre seus processos, 
acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação, agora fundamentada em dispositivo 
constitucional. Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status de competência 
constitucional (art. 102, I, “l”). A Constituição consignou, ainda, o cabimento da reclamação perante o 
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, “f”), igualmente destinada à preservação da competência da Corte 
e à garantia da autoridade das decisões por ela exaradas. Com o desenvolvimento dos processos de índole 
objetiva em sede de controle de constitucionalidade no plano federal e estadual (inicialmente representação 
de inconstitucionalidade e, posteriormente, ADI, ADIO, ADC e ADPF), a reclamação, na qualidade de 
ação especial, acabou por adquirir contornos diferenciados na garantia da autoridade das decisões do 
Supremo Tribunal Federal ou na preservação de sua competência. Ressalte-se, ainda, que a EC nº 45/2004 
consagrou a súmula vinculante, no âmbito da competência do Supremo Tribunal, e previu que a sua 
observância seria assegurada pela reclamação (art. 103-A, § 3º - “Do ato administrativo ou decisão judicial 
que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal 
Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 
determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso”). A tendência 
hodierna, portanto, é de que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à 
proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação, em sede de 
controle concentrado, já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de 
ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira. Destarte, a 
ordem constitucional necessita de proteção por mecanismos processuais céleres e eficazes. Esse é o 
mandamento constitucional, que fica bastante claro quando se observa o elenco de ações constitucionais 
voltadas a esse mister, como o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, o habeas data, o 
mandado de injunção, a ação civil pública, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de 
constitucionalidade e a argüição de descumprimento de preceito fundamental. A reclamação constitucional 
- sua própria evolução o demonstra - não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade 
de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como 
ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tese da eficácia vinculante dos motivos 
determinantes da decisão no controle abstrato de constitucionalidade, já adotada pelo Tribunal, confirma 
esse papel renovado da reclamação como ação destinada a resguardar não apenas a autoridade de uma dada 
decisão, com seus contornos específicos (objeto e parâmetro de controle), mas a própria interpretação 
da Constituição levada a efeito pela Corte. Esse entendimento é reforçado quando se vislumbra a 
possibilidade de declaração incidental da inconstitucionalidade de norma de teor idêntico a outra que já foi 
objeto de controle abstrato de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, 
parece certo que a eficácia da reclamação como ação constitucional voltada à proteção da ordem 
constitucional fica prejudicada ante o alargamento desproporcional do pedido realizado pelo autor da 
demanda. (...) Assim, se a reclamação constitui, como ressaltado, ação destinada à proteção da ordem 
constitucional como um todo - e, dessa forma, não fica o Tribunal vinculado ao fundamento delimitado 
pelo autor - , a identidade de causas de pedir não pode servir de lastro para a formulação de pedido inviável, 
cujo objeto é constituído de centenas de atos de conteúdos variados e emanados de autoridades diversas. 
(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução de mérito 
(art. 267, I, do CPC). Publique-se. Arquive-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2008. Ministro GILMAR 
MENDES Relator Cf. Rcl nº 141, Rel. Min. Rocha Lagoa, DJ de 25.01.1952.2 Cf. Rcl nº 141, Rel. Min. 
Rocha Lagoa, DJ de 25.01.1952.3 Cf. CFde 1967, art. 115, parágrafo único, “c”, e EC 1/69, art. 120, 
parágrafo único, “c”. Posteriormente, a EC nº 7/77, em seu art. 119, I, “o”, sobre a avocatória, e no § 3º, 
“c”, do mesmo dispositivo, que autorizou o RISTF estabelecer “o processo e o julgamento dos feitos de sua 
competência originária ou recursal e da argüição de relevância da questão federal.” 

600A Constituição do Estado de S. Paulo, p.ex., a propósito estabelece o seguinte: 
Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e 
julgar originariamente: 
... 
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Nesse tipo de reclamação será preciso interpretar a decisão que se afirma 

descumprida, para apurar se houve, ou não, o alegado descumprimento. A propósito, o 

Supremo Tribunal Federal já teve ocasião de acentuar que a reclamação é instrumento 

apropriado para interpretar suas decisões, tendo ido além, ao afirmar que, nessa ação, pode 

esse Tribunal reinterpretar o que ele havia julgado. Depois de afirmar que pode na 

reclamação, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de preceito legal, pontuou 

que pode aí também rever o entendimento externado na decisão que se diz desatendida, 

tendo acrescentado que o mesmo Tribunal “... poderá ir além, superando total ou 

parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução 

hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da 

Constituição”601.  

                                                                                                                                              
VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, contestados 
em face desta Constituição, o pedido de intervenção em Município e ação de inconstitucionalidade por 
omissão, em face de preceito desta Constituição; 
VII - as ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos processos de sua competência; 
... 
X - a reclamação para garantia da autoridade de suas decisões; 
...  

601O acórdão referido no texto recebeu a seguinte ementa: 
Ementa: Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da 
Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da 
Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse 
concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de 
constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 
8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito 
financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria 
que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício 
assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, 
o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Reclamação como 
instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. 
Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos 
extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no 
exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo 
com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como 
fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência 
atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos 
normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas 
tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo 
hermenêutico típico da reclamação – no “balançar de olhos” entre objeto e parâmetro da reclamação – que 
surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. 
Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o 
conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a 
decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se 
coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios 
objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. 
A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em 
concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu 
inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar 
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Como se verifica, também a reclamação é instrumento apropriado para 

interpretação de decisões proferidas pelos Tribunais, quando se alega seu descumprimento. 

A partir do momento em que os precedentes judiciais passem a ser vinculantes, seu uso 

torna-se-á muito mais intenso. Na medida em que se aceite que a norma jurídica contida 

no precedente (n. 270) torna-se vinculante, a qual servirá de parâmetro para as novas 

decisões, o uso da reclamação poderá ser ainda muito mais constante. 

 

IV.6.8. Ação autônoma interpretativa 

297. Alguma doutrina entende ser admissível ação autônoma com finalidade 

interpretativa. O já mencionado Santangeli entende ser ela cabível no sistema italiano, 

embora com alguma restrição602. Estêvão Mallet no país admite-a sem restrição603. 

Kemmerich, depois de anunciar que no Brasil o tema não tem despertado interesse da 

doutrina ou da jurisprudência, descreve posições doutrinárias na Itália e, passando a tratar 

da ação declaratória no sistema brasileiro, conclui que, embora excepcionalmente e quando 

ficar demonstrada a existência de interesse processual, é de se admitir tal ação para 

interpretar o sentido de sentença que haja transitado em julgado604.  

Conquanto se possa afirmar que o atual Código de Processo Civil (CPC/73) admita 

a ação declaratória autônoma para eliminar incertezas, ainda que tenha havido violação a 

direito (art. 4o, CPC), e embora tal ação bem poderia servir para espaventar incertezas que 

poderiam surgir após o trânsito em julgado de sentença dúbia, parece que o mecanismo 

serviria, não para eliminar incertezas, mas para ampliar a insegurança jurídica, mostrando-

se desnecessário. De fato, se a sentença que gere dúvida interpretativa puder ser executada, 

na fase de seu cumprimento as dificuldades interpretativas poderão ser eliminadas. O 

                                                                                                                                              
o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram 
editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, 
tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa 
Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza 
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda 
mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, 
passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se 
a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, 
econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos 
utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. 
Declaração deinconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 
6. Reclamação constitucional julgada improcedente. 
Reclamação n. 4374/PE – rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário do STF, j. 18/04/2013, p. DJe. 04/09/2013. 

602SANTANGELI, Fabio. L’interpretazione della sentenza civile, cit., p. 435-479. 
603MALLET, Estêvão. Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais, cit., n. 5.1, p. 31. 
604KEMMERICH, Clóvis Juarez. Sentença obscura e trânsito em julgado, cit., p. 110-122.  
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devedor (mas também o credor), ao iniciar a atividade executiva, apresenta a compreensão 

que tem do título e, em contraditório, o sentido da sentença exequenda será fixado de 

forma definitiva (ns. 300 e 302). Já quando a sentença não admitir execução, as 

divergências quanto a seu sentido poderão ser definidos nos mesmos autos em que alguma 

medida judicial se mostrar necessária (n. 294). Admitir ação declaratória posterior para 

esclarecimento do ponto obscuro contido em sentença anterior não mais sujeita a recurso 

seria eternizar a incerteza que a primeira visaria estirpar. Ainda que ninguém tivesse, até 

então, atinado para o problema surgido com alguma nova interpretação da sentença 

definitiva, o ponto deverá ser solucionado no âmbito do processo em que ela havia sido 

prolatada, pois admitir novo pleito para interpretá-la importa em autorizar infinita 

rediscussão da coisa julgada.  

A querela nullitatis constitui um caso particular de ação autônoma. Sua finalidade é 

denunciar a inexistência de sentença aparente. Neste caso especial, quando surgir lide sobre 

se a sentença existe ou não e isto for necessário para eliminar a insegurança jurídica instalada, 

podem as partes socorrer-se de tal medida (n. 295); não, porém, para resolver problemas 

interpretativos da sentença, que existe, senão que para questionar sua própria existência. 

Eis por que admitir tal espécie de ação importaria em trazer mais problemas do que 

soluções. Não se vê razão, pois, para admitir esse tipo de ação autônoma, a não ser que a 

sentença com dificuldade interpretativa possa de algum modo atingir terceiros, caso em 

que surge para eles interesse em promover ação que elimine tal incerteza. Para as partes, 

entretanto, a medida não parece justificável. 

Depois de examinada a sentença sob diversos aspectos e de definidos parâmetros 

para sua interpretação, cabe analisar casos enfrentados pelos Tribunais em que se debateu 

sobre como se deve interpretar sentenças. É isto que será enfrentado no próximo capítulo.  
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V. CASOS 

 

298. Ao longo deste trabalho foram apresentados diversos julgados para ilustrar 

vários assuntos então desenvolvidos, sendo que alguns deles envolviam diretamente a 

interpretação da sentença. Agora cabe apresentar acórdãos sobre este tema, cabendo tecer 

algum comentário sobre eles. Optou-se por dar preferência às decisões dos dois Tribunais 

de superposição em material civil. Mas, o único recurso encontrado sobre a matéria que 

chegou ao Supremo Tribunal Federal não foi conhecido605, e outros poucos envolvem 

interpretação de acórdão para fins de reclamação. Assim, a ênfase será para as decisões do 

Superior Tribunal de Justiça, com algumas poucas exceções.  

299. O primeiro acórdão que ocorre mencionar é o que levou o autor desta pesquisa 

a constatar que não havia bibliografia nacional sobre interpretação da sentença, o que 

provocou o início de seus estudos sobre o tema.  

Trata-se de acórdão que examinou recursos contra (à época) sentença, proferida na 

fase de liquidação. A decisão dessa fase tinha definido o valor da indenização por 

expropriação indireta devida em razão da abertura de estrada que acabou dividindo o 

imóvel rural dos demandantes em duas porções, e contra ela houve recurso de ambas as 

partes. Nessa fase recursal debateu-se o que se deveria considerer como representativo das 

perdas e danos que a sentença da fase de conhecimento determinara que o poder público 

deveria recompor. O debate se desencadeou pelo fato de a sentença liquidanda não se 

mostrar clara quanto à extensão dessas perdas e danos.  

Avaliando os recursos contra a fixação desse montante então definido em primeiro 

grau, o acórdão realçou que se impunha procurar aproveitar ao máximo a sentença 

proferida e, referindo-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco, anotou que “... o intérprete 

deve do provimento que analisa procurar extrair significado que lhe dê eficácia (não os que 

lhe recusem validade)...”. Em seguida, confrontou a sentença liquidanda com o pedido 

inicial da parte demandante e com preceito legal envolvendo a obrigação reparatória para 

concluir que as construções que haviam sido realizadas na parte dividida do imóvel que 

não tinha benfeitorias não poderiam ser incluídas no conceito de perdas e danos, como 
                                                
605O aludido acórdão do STF é o seguinte: 

Ementa: INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. INOCORRÊNCIA DOS EXTREMOS 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
Agravo de Instrumento n. 16937 - Relator: Min. OROZIMBO NONATO - Julgamento: 10/09/1954 - 
SEGUNDA TURMA - P.: DJ 07-03-1955 PP-03853 - EMENT. VOL-00205-03 PP-01293. 
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pretendia o recurso dos proprietários das terras. Fixou, então, a extensão das perdas e 

danos que, pela sentença liquidanda, cabiam ser liquidadas. O acórdão recebeu a seguinte 

ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ALEGADA NULIDADE DA 
SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO NÃO 
RECONHECIDO – EXTENSÃO DAS PERDAS E DANOS 
TRATADAS NA SENTENÇA LIQUIDANDA – INTERPRETAÇÃO 
DA SENTNÇA CONDENATÓRIA – VALOR DA 
DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA DIVIDIDA – PERCENTUAL A 
INCIDIR SOBRE UMA DAS PARTES, DE FATO 
DESVALORIZADA, NÃO SOBRE A OUTRA – LITIGÂNCIA DE 
MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA – APELAÇÃO DOS AUTORES 
IMPROVIDA E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE. 

Não há nulidade na sentença de liquidação que acolhe o laudo em certa 
parte e, na parte que o rejeita, esclarece porquê. A sentença não é 
obrigada a enfrentar todos os argumentos das partes, mas a dar a solução 
para a lide. 

Desde que a sentença condenou os réus ao pagamento de valor por 
desapropriação indireta e pelas perdas e danos daí decorrentes, sem, no 
entanto, esclarecer a extensão destes, cabe interpretar o ato sentencial 
para verificar o que pretendeu incluir nesse título. E, enfrentando o 
conceito legal (art. 1.059, CCB/1917), constata-se que obras que 
facilitariam o manuseio da área dividida por estrada não se encontram no 
conceito de perdas e danos ou de lucros cessantes, de modo que, ainda 
que inicialmente reclamadas, não se consideram incluídas na condenação. 

Ainda que valorizados os imóveis da região pela passagem de nova 
estrada, o imóvel dividido ao meio experimentou desvalorização com tal 
divisão, pela qual responde o Poder Público. No entanto, sendo essa 
desvalorização decorrente de uma parte sem benfeitorias ficar separada 
da outra que as contém, é sobre aquela que incide o percentual 
encontrado para cálculo da depreciação, não sobre todo o imóvel606. 

 

Em conclusão, o acórdão procura dar concreção ao princípio do aproveitamento da 

sentença, comentado anteriormente (n. 142). Ao mesmo tempo, talvez sem ter tido 

consciência disso, apoia-se na lei que à época da sentença liquidanda regia a espécie a fim 

de descobrir o sentido de seu comando preceptivo (n. 228), isto é, para apurar a extensão 

das perdas e danos que deveriam ser recompostas.  

                                                
606O acórdão é da 1a Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e se refere à Apelação Cível n. 

2004-001205-5-0000-00-Três Lagoas, que teve como relator o (então) Des. Jorge E. S. Frias. J. 
10/janeiro/2006, por maioria de votos.  
(PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Consulta de Jurisprudência das 
Turmas Recursais – Físico. Disponível em: 
<http://www.tjms.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=2&tpClasse=J>). 
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300. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade tem tido 

ocasição de realçar que interpretar a sentença não ofende a coisa julgada; ou melhor, que a 

interpretação possível é a que se limite a definir o exato conteúdo da sentença.  

Um primeiro acórdão que importa referir julgou recurso em que, na liquidação de 

sentença, debatia-se qual deveria ser a data inicial para incidência da correção monetária, 

já que a sentença liquidanda estabelecera que esse termo a quo seria a data da petição 

inicial do demandante, que não tinha data coincidente com a data de sua distribuição. 

Argumentava o recorrente que a forma definida na fase de liquidação ofendia a coisa 

julgada, pois a data da petição referida pela sentença não havia sido respeitada. O Superior 

Tribunal de Justiça, reportando-se a precedente que enfatizava que se deve prestigiar a 

interpretação razoável da sentença (n. 235), conclui que, no caso, a data da correção monetária 

deveria ser mesmo, não a data da petição inicial, mas a data em que ela havia sido distribuída, 

que fora a data em que a ação tivera início. Ressalta ele que, quando interpreta o que consta de 

sentença transitada em julgada, o órgão judicial da liquidação não ofende a coisa julgada, 

desde que não altere seu sentido razoável. Tal precedente recebeu a seguinte ementa: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 
REGIMENTAL. COISA JULGADA. - Cabível a interpretação do 
dispositivo da sentença condenatória, sem importar ofensa à coisa 
julgada. Precedentes. Agravo regimental desprovido607 

 

301. No mesmo sentido há um outro acórdão do mesmo Superior Tribunal de 

Justiça que ficou assim resumido: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO 
DA SENTENÇA LIQUIDANDA. ART. 610, CPC. COISA JULGADA. 
LIMITES SUBJETIVOS. ART. 472, CPC. EXTENSÃO A 
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 382, CPC, E 19, CCOM. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. 
DESSEMELHANÇA FÁTICA. RECURSO DESACOLHIDO. I – A 
liquidação de sentença deve guardar estrita consonância com o decidido 
no processo de conhecimento, para o que se impõe averiguar o sentido 
lógico da decisão liquidanda, por meio de análise integrada de seu 
conjunto. II – É defeso, na liquidação, modificar a sentença que julgou a 
lide, mas, na sua interpretação, compreende-se como expresso o que 
virtualmente nela se contém. III - A sistemática do Código de Processo 
Civil brasileiro não se compadece com a extensão da coisa julgada a 
terceiros, que não podem suportar as conseqüências prejudiciais da 
sentença, consoante princípio estabelecido no art. 472 da lei processual 
civil. IV – Os arts. 19, CCom e 382, CPC, não impõem a terceiros a 
obrigação de exibir livros e documentos, mas somente às partes da 

                                                
607AgRg no Ag 536579/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 09/03/2004, p. DJ 24/05/2004, p. 280.  
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relação jurídica processual. V – A dessemelhança fática entre acórdão 
impugnado e os arestos paradigmas não caracteriza a divergência 
jurisprudencial hábil a instaurar a via do recurso especial608 

 

O recurso havia sido oferecido na fase de liquidação por artigos, quando se 

apuravam os lucros cessantes que concessionária de veículos deixara de ter e que, nos 

termos da sentença proferida no (então) processo de conhecimento (hoje seria fase de 

conhecimento) eram da responsabilidade da demandada. Para apurar esse valor, a credora 

pretendia que a ré fosse compelida a exibir livros comerciais que revelariam o faturamento 

que outras concessionárias da mesma ré, na mesma região, tinham tido em certo período, o 

que seria parâmetro para apurar o que a demandante havia deixado de ganhar.  

O acórdão realça que a liquidação nada pode acrescentar ao que tinha sido decidido, 

para o que apresenta lições doutrinárias que mencionam essa exigência de correspondência 

entre liquidação e sentença liquidanda. 

Ao examinar a pretensão de exibição da documentação comercial da ré, o acórdão 

passa a tratar dos limites subjetivos da coisa julgada, e termina por dizer que aquelas outras 

concessionárias não tinham feito parte da demanda, de modo que a ré não era obrigada a 

revelar sua relação comercial com elas; quando é certo que, salvo se se tratasse de sigilo 

comercial ou de documentação impertinente para apuração daqueles lucros cessantes, ela 

poderia ser exibida no processo, na forma do art. 355, CPC/73. Se até documento em poder 

de terceiro pode ser requisitado (art. 360, CPC/73), com maioria de razão, a documentação 

em poder da ré poderia ser determinada; mostrando-se, data venia, sem propósito a 

argumentação apresentada a tal respeito.  

Entretanto, o que se pretende aqui ressaltar é que o acórdão deixa claro que na 

liquidação não se pode decidir além dos limites, objetivos e subjetivos, do que houver sido 

decidido pela sentença transitada em julgado; e nesse ponto o acórdão andou muito bem.  

302. Em outra ocasião o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que, quando ocorre 

interpretação da sentença para se lhe atribuir o sentido ajustado à lei, não ocorre ofensa à 

coisa julgada. O caso recebeu a seguinte ementa: 

 

                                                
608RESP 206946/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 03/04/2001, p. DJ 07/05/2001, p. 

145. 
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EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À 
COISA JULGADA. VERBA HONORÁRIA SOBRE BASE INCERTA 
E ALEATÓRIA. VALORES ASTRONÔMICOS. MODIFICAÇÃO. 
ART. 20, § 4º DO CPC. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA 
HONORÁRIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA 
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Não há que se falar em 
ofensa à coisa julgada quando o julgador, diante da imprecisão do 
comando sentencial, confere nova interpretação da sentença exequenda, 
de forma a viabilizar a condenação imposta. 2. Não evidenciado na 
condenação conteúdo econômico imediato, incide a norma prevista no 
art. 20, § 4º, do CPC. 3. A ausência de argumentos capazes de alterar o 
teor do julgamento conduz à manutenção da decisão agravada pelos seus 
próprios fundamentos. 4. Agravos regimentais a que se nega 
provimento609. 

 

O acórdão que recebeu a ementa há pouco transcrita envolvia ação civil pública que 

associação de defesa de consumidores tinha movido a certo Banco no Estado do Paraná, 

quando decidido ficou que os titulares de cadernetas de poupança naquele Estado tinham 

direito de receber diferenças de correção monetária relativas a certo período então 

especificado. A liquidação do direito de cada poupador deveria realizar-se 

individualmente, e, com o trânsito em julgado dessa solução, a associação iniciou a 

execução da verba honorária devida a seus patronos, quando o Tribunal de Justiça local, 

por força de recurso, afirmando que se mostrava impraticável definir essa verba, fixada na 

forma do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, a partir de futuras e incertas 

liquidações individuais, arbitrou-a em dez milhões de reais, com base no § 4o do mesmo 

dispositivo, argumentando que era possível relativizar a coisa julgada na espécie, mesmo 

porque a base de cálculo de tais honorários não havia sido objeto de debate na fase de 

conhecimento. Foi, então, que ambas as partes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça: 

a demandante, sob o fundamento de que o Tribunal local não poderia na fase de liquidação 

de sentença alterar os honorários que, sem impugnação oportuna, haviam sido arbitrados 

em 20% sobre o valor da condenação, de sorte que o acórdão da apelação produzido 

naquela fase de liquidação representaria ofensa à coisa julgada. O Banco, por sua vez, 

afirmando que a redução ainda continuaria a estabelecer valor exorbitante, pediu para 

serem eles reduzidos. 

                                                
609AgRg em Ag em REsp 94.186/PR (2011/0221883-8), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 

07/08/2012, DJe 14/08/2012.  
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Em decisão monocrática, a relatora do recurso especial afirmou que o Tribunal 

local não havia alterado a sentença e, portanto, não havia ofendido a coisa julgada, e, 

interpretando-a, havia lhe dado sentido que devia ser precisado. Por isto negou provimento 

ao recurso da associaçãodemandante. E, enfrentando o recurso da outra parte, reduziu a 

verba honorária para montante menor, sob o fundamento de que o ponto não havia sido 

definido anteriormente, de modo que poderia ser então estabelecido. E, como o valor 

arbitrado pelo Tribunal de Justiça do Paraná era muito alto para trabalho de pouca 

complexidade, reduziu-o para montante considerado compatível para a espécie (quinhentos 

mil reais). A autora daquela ação coletiva recorreu dessa decisão monocrática, que restou 

confirmada pela Turma julgadora do Superior Tribunal de Justiça.  

O acórdão sugere que a sentença havia mesmo fixado a verba honorária em 20% 

sobre o valor da condenação, mas, como o valor desta dependia da liquidação por número 

incerto de consumidores, não existia parâmetro determinado para essa base de cálculo. 

Assim, estava o Tribunal local autorizado a rever o ponto. A propósito, o voto condutor no 

Superior Tribunal de Justiça anotou:  

Inicialmente, afasto a alegação de impossibilidade de se relativizar a 
coisa julgada sustentada no recurso adesivo da APADECO. Observo que, 
embora o Tribunal a quo tenha afirmado estar 'relativizando a coisa 
julgada', na realidade identificou equívoco consistente na fixação de 
honorários advocatícios com fundamento no § 3º do art. 20 do CPC, ante 
a inviabilidade de apuração da verba honorária sobre bases incertas, 
inexistentes, na medida em que dependentes de eventual iniciativa e 
trabalho de terceiros (os autores das liquidações individuais) e então, com 
suporte em precedentes desta Corte, ajustou a condenação, quantificando 
os honorários de sucumbência, consoante apreciação equitativa do juiz, 
prevista no § 4º do mencionado dispositivo legal.  

Não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando o julgador, diante 
da imprecisão da sentença, apenas conferiu nova interpretação da 
sentença exequenda, de forma a viabilizar a condenação imposta.  

 

Ponderando então que o juiz e as partes não se haviam apercebido da inviabilidade 

da apuração dos honorários como arbitrados na fase de acertamento, arbitramento 

adequado para a maioria das ações individuais, mas inoportuno para as coletivas, observa: 

Para além disso, fácil constatar que a condenação imposta ao Réu, 
embora ilíquida, importava em valor inestimável - considerando que o 
significado lexical do vocábulo não implica apenas em 'incalculável', mas 
também 'que tem valor altíssimo, ou cujo valor é altíssimo' …  

Tal circunstância atrai, então, a incidência do § 4º do art. 20 do Código de 
Processo Civil …”.  
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Como se constata, o Tribunal local falou em relativização da coisa julgada para 

estabelecer a verba honorária, antes definida em percentual sobre a condenação, em 

montante fixo. E o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que isso não representava ofensa à 

coisa julgada, mas constituia interpretação que viabilizava aproveitar essa parte da sentença, 

não só consentiu na alteração do critério desse arbitramento, mas ainda reduziu seu valor.  

Adiante o mesmo voto ainda acrescenta:  

Também não vislumbro a alegada preclusão lógica com relação à fixação, 
base de cálculo e forma de liquidação dos honorários de sucumbência. 
Ficou claro no acórdão recorrido que não há preclusão a ser reconhecida, 
porquanto o estabelecimento da base de cálculo dos honorários e a forma 
de liquidação da sentença exequenda não foram objeto dos agravos de 
instrumentos 146.945-2 e 351.902-4. 

 

Pode-se questionar se, ao argumento de interpretar a sentença e de lhe dar 

executividade, não houve, na fase de liquidação dos honorários de advogado, efetiva 

alteração do sentido preceptivo que ela encerrava. A solução da fase de conhecimento, pelo 

visto, foi considerada imprópria (o arbitramento deveria ter sido em valor certo, não em 

percentual) e, nas circunstâncias, inviável, porque dependeria das liquidações individuais, 

além do que foi tido como excessivo (chegava a número muito elevado). Isto tudo, porém, 

não poderia servir de fundamento para corrigir a sentença interpretanda, que, bem ou mal, 

havia transitado em julgado. Tal interpretação corretiva da sentença parece sem propósito 

(n. 252). O caso talvez justificasse ação rescisória quanto ao ponto, onde poderia ter lugar 

aquela correção; mas a interpretação da sentença, parece, não justificava a acomodação 

feita, que pode até ser justa, mas parece incompatível com o sistema legal. 

303. Ainda deixando certo que não é ofensivo da coisa julgada pedido de 

interpretação da sentença feito na fase de seu cumprimento quando as partes divergirem 

sobre o alcance do que ficara decidido é o REsp 1.243.701/BA, relatado pelo Min. Raul 

Araújo, referido adiante (n. 326).  

304. Com resultado diverso, reconhecendo que a interpretação feita pelo Tribunal 

local era ofensiva da coisa julgada, decidiu o mesmo Superior Tribunal de Justiça quando 

analisou decisão que, na fase de liquidação de sentença, determinara que a atualização do 

débito que a Fazenda Nacional deveria restituir ao contribuinte haveria de ser feita pela 

SELIC. O argumento do Tribunal de origem foi que a sentença havia estabelecido a 

atualização do valor a ser pago pela Fazenda, de modo que a adoção daquele índice não 



297 
 

alterava a essência da decisão, pois tal aplicação nada acrescentaria ao débito. 

Interpretando a sentença liquidanda aquele Tribunal local tinha anotado que “Como se vê, 

a sentença possui certa contradição. Ela foi proferida quando a SELIC, que engloba juros e 

correção monetária, já estava em vigência. Mas determinou a atualização do indébito pelos 

mesmos índices utilizados para corrigir os créditos da Fazenda Nacional, função 

desempenhada pela SELIC, e, ao mesmo tempo, que os juros de mora somente seriam 

contados do trânsito em julgado. Contudo, os índices expressamente declinados 

correspondem a expurgos e a SELIC, que é o índice legal, não foi expressamente afastada. 

Por outro lado, a ênfase na determinação do critério de correção é quanto à necessidade de 

ser observada a isonomia.’.”. 

No recurso especial, a seu turno, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a 

solução dada afrontava o que tinha sido julgado, quando o ponto já não era mais alterável. 

Eis o que afirma o voto do Relator desse recurso:  

Verifica-se que o dispositivo da sentença transitada em julgado 
determinou a aplicação cumulativa de juros de mora de 1% ao mês e, a 
título de correção monetária, do índice oficial utilizado pela FAZENDA 
NACIONAL para cobrança de suas dívidas tributárias.  

Não obstante, por impossibilidade técnica causada pelas preclusões 
temporal e consumativa, ressoa impossível modificar a sentença, sem que 
isso implique ofensa à coisa julgada. É que a interpretação da sentença, 
pelo Tribunal a quo, de forma a incluir fator de indexação nominável 
(Selic), implica afronta à coisa julgada, não obstante tenha sido 
determinada a atualização da condenação pelos mesmos índices da 
correção dos débitos tributários, quando em vigor a Lei 9.250/95.  

 

A conclusão de tal julgamento ficou assim ementada: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, 
DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA 
EXEQUENDA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.250/95. 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCLUSÃO DA TAXA SELIC 
NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. 
1. A fixação de percentual relativo aos juros moratórios, após a edição da 
Lei 9.250/95, em decisão que transitou em julgado, impede a inclusão da 
Taxa SELIC em fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao 
instituto da coisa julgada, porquanto a referida taxa engloba juros e 
correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro 
índice de atualização. (Precedentes: REsp 872.621/RS, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/03/2010, DJe 30/03/2010; AgRg no AgRg no REsp 1109446/SP, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
06/10/2009, DJe 13/10/2009; REsp 1057594/AL, Rel. Ministro TEORI 
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ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, 
DJe 29/06/2009; AgRg no REsp 993.990/SP, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 
21/08/2009; AgRg no AgRg no REsp 937.448/SP, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2008, 
DJe 18/03/2008; REsp 933.905/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 17/12/2008; EREsp 
816.031/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
12/12/2007, DJ 25/02/2008; EREsp 779266/DF, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2007, DJ 05/03/2007) 2. 
In casu, a sentença trânsita em julgado (datada de 12/05/2006, consoante 
voto condutor, às fls. e-STJ 263) determinou, simultaneamente, a 
atualização monetária do indébito, com acréscimo de juros de mora de 
1% ao mês, contados do trânsito em julgado, complementando que, "em 
homenagem ao princípio da isonomia, os índices de atualização 
monetária deverão corresponder àqueles utilizados pela Fazenda Nacional 
para atualização de seus créditos". 4. O acórdão recorrido, a seu turno, 
determinou a exclusão dos juros moratórios, para correção do valor 
exequendo pela Taxa Selic, ao fundamento de que a sentença fora 
contraditória. 5. A interpretação da sentença, pelo Tribunal a quo, de 
forma a incluir fator de indexação nominável (Selic), afastando os juros 
de mora, implica afronta à coisa julgada, não obstante tenha sido 
determinada a atualização da condenação pelos mesmos índices da 
correção dos débitos tributários, quando em vigor a Lei 9.250/95. 6. O 
art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora 
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão 
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a 
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 7. Recurso 
especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e 
da Resolução STJ 08/2008610. 

 

305. Situação interessante julgada pelo Superior Tribunal de Justiça destaca que, 

conquanto o índice de atualização do débito não tivesse sido objeto de discussão na fase de 

acertamento do direito, ao interpreter a sentença, na fase de sua liquidação, era possível 

tratar desse ponto. O caso envolvia ação previdenciária, tendo o acórdão do mencionado 

Tribunal referido que se, na fase de execução de sentença, a inclusão de certo índice de 

atualização de débito (IRSM) que não havia sido estabelecido na sentença exequenda e não 

tinha sido objeto de debate na fase de conhecimento, mostrava-se adequado para a 

atualização do débido, isto não importava em ofensa à coisa julgada. O Superior Tribunal 

de Justiça concluiu que, tendo a sentença determinado a correção do débito, sem indicação 

de um índice específico, e sendo entendimento assentado (conforme precedentes então 

apresentados) que o índice estabelecido na fase de execução era adequado para essa 

atualização monetária, não se poderia reconhecer a alegada ofensa à coisa julgada. O 

                                                
610Resp 1136733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 13/10/2010, Dje 26/10/2010 e Dectrab vol. 199, p. 64. 
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acórdão recebeu a seguinte ementa: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO 
INEXISTENTE. IRSM INTEGRAL DE FEVEREIRO DE 1994. 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CONTA DE 
LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há 
violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na 
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das 
questões abordadas no recurso. 2. A inclusão de expurgos inflacionários, 
na fase de liquidação de sentença, embora não discutidos na fase de 
conhecimento, não implica violação da coisa julgada. Precedentes. 
Recurso especial improvido611. 

 

306. Outro caso que parece relevante mencionar e que envolveu interpretação de 

sentença com base em elementos externos a ela foi enfrentado pelo Plenário do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul quando decidiu recurso oferecido durante o processamento 

de precatório612, que, como se sabe, não tem natureza jurisdicional, mas administrativa, e 

que por isto do julgamento do recurso oferecido em seu curso pôde participar juiz que 

havia atuado na fase judicial, não se aplicando, pois, o impedimento do art. 134, inciso III, 

do Código de Processo Civil de 1973613. Tratava-se de precatório que não tinha sido pago 

tempestivamente e no qual periodicamente a contadoria do Tribunal atualizava o débito do 

Poder Público, após o que ocorriam persistentes impugnações. Quando realizada a última 

atualização, a Fazenda Pública se deu conta de que essa (como, aliás, as anteriores) tinha 

partido da sentença e, como esta, por sua vez, já havia atualizado o laudo produzido na fase 

de conhecimento e incluíra juros em seus cálculos, o critério adotado importava em 

anatocismo, no caso não admitido pela lei. Apresentou, então, impugnação à conta 

elaborada, à vista do que a Vicepresidência do Tribunal local, encarregada do 

processamento dos precatórios, nomeou perito, que ofereceu duas contas: uma que 

atualizava o débito a partir dos números adotados pela sentença e outra que fazia essa 

atualização partindo dos valores apresentados pelo laudo oferecido na fase de 
                                                
611REsp 1423027/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 06/02/2014, p. DJe 17/02/2014.  
612A execução pecuniária contra a Fazenda Pública é diferenciada, porque seus bens são inalienáveis (art. 

100, CCB) e, portanto, impenhoráveis (art. 649, I, CPC/73). Por isto concebeu-se o sistema de precatório, 
dispensável apenas quando o débito fazendário for de pequeno valor (art. 100, § 3o, CF), mas aquela forma 
estabelecida para o credor receber seu crédito não deixa de ser execução especializada (cf. FRIAS, Jorge 
Eustácio da Silva. Juros de mora na tramitaçãoo do precatório. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 
872, p. 45, jun. 2008). 

613O preceito tem a seguinte redação: 
Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário: 
... 
III – que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão; 
... 
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conhecimento e que haviam sido aceitos pela sentença condenatória. Depois, avaliando a 

impugnação, a referida Vicepresidência dizia que o caso seria de não conhecer da 

impugnação, mas acabou entrando no seu mérito para desacolhê-la, quando a Fazenda 

apresentou agravo regimental para o Plenário do Tribunal, durante cujo julgamento 

diversos temas foram debatidos, dentre os quais o que envolvia decidir se a atualização do 

débito partindo de números anteriores à sentença importava em ofensa à coisa julgada ou 

se, interpretando-a, isto seria possível. A maioria decidiu que, para realizar o que a 

sentença tinha decidido (com as modificações decorrentes da apelação e do exame 

obrigatório da fase de conhecimento), a atualização do débito fazendário deveria partir não 

dos números adotados por dito provimento judicial, mas dos cálculos apresentados pelo 

laudo anterior que ela havia aceitado. O acórdão recebeu então a seguinte ementa: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO CONTRA 
DECISÃO PROFERIDA EM PRECATÓRIO – DECISÃO QUE 
DEFINE O VALOR ATUAL DO DÉBITO E QUE PODE CAUSAR 
PREJUÍZO À PARTE – RECURSO CONHECIDO POR MAIORIA. 

Cabe agravo regimental contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do 
Tribunal, em precatório, quando tal provimento, que define o valor 
atualizado do débito, puder representar prejuízo ao credor ou ao devedor 
do requisitório; especialmente se no precatório extraído para pagamento 
ao advogado da parte tal recurso foi admitido e agora se levanta matéria 
antes não debatida. 

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO PROFERIDA EM 
PRECATÓRIO – DEFINIÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO 
DÉBITO – ATUALIZAÇÃO QUE, SE PARTIR DOS VALORES QUE 
A SENTENÇA EXEQÜENDA, FUNDADA EM LAUDO, 
APRESENTA, IMPORTA EM ANATOCISMO – ATUALIZAÇÃO A 
SER FEITA A PARTIR DO LAUDO POR ELA ADOTADO – NÃO-
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO NEM OFENSA À COISA 
JULGADA – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. 

Se, nos diversos debates travados sobre atualização de débito em 
precatório, não se discutiu sobre o anatocismo em que importa a 
atualização a se iniciar dos números apresentados na sentença exeqüenda, 
não está precluso o direito de o prejudicado levantar matéria não 
decidida. 

Não ofende a coisa julgada o fato de se determinar a atualização do 
débito, em precatório, a partir do laudo em que assentada a sentença 
exeqüenda, se, vedado o anatocismo, isto for necessário para não se 
computarem juros sobre juros, e se os critérios de atualização forem os 
determinados na dita sentença614. 

 

                                                
614AgReg em Precatório de Requisição de Pagamento n. 2002.003867-0/0002-00 - Campo Grande, rel. 

Designado Des. Jorge E. S. Frias, Plenário do TJ.MS, j. 27/10/2004. (PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL. Consulta de Jurisprudência das Turmas Recursais – Físico. Disponível 
em: <http://www.tjms.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=2&tpClasse=J>). 
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O precedente parece significativo na medida em que deixa certo que, apesar de (à 

época) a sentença de liquidação haver definido valores certos que deveriam ser pagos pelo 

Poder Público, a serem atualizados até a data do efetivo pagamento, essas atualizações 

futuras não poderiam partir dos valores nela mencionados, porque, como eles embutiam 

juros, calculados desde a data do laudo em que a mesma sentença se fundara até a data em 

que ela fora proferida, partindo-se daqueles montantes atualizados, praticava-se 

anatocismo, no caso desautorizado pela lei. A solução então para isto não ocorrer, aliás 

acenada pelo laudo pericial apresentado naquela fase do precatório, foi fazer a atualização 

do débito partindo-se dos valores que a referida sentença havia adotado, usando os mesmos 

critérios por ela utilizados. Aparentemente abandonavam-se os números definidos pela 

sentença em execução, o quê, a uma primeira vista, parecia ser ofensivo à coisa julgada, 

mas, na realidade, interpretando-a, dava-se-lhe efetivo cumprimento. O primeiro laudo, da 

fase de conhecimento, serviu, assim, de base para a atualização determinada na sentença 

(líquida) em execução, proferida para definir o débito do Poder Público.  

Interessante ainda realçar que, para chegar ao resultado a que chegou, o acórdão 

referido teve de examinar a legislação que tratava da incidência de juros sobre juros, 

quando então concluiu que, partindo dos números definidos na sentença condenatória, que 

era líquida, cometia-se anatocismo. A solução então produzida permitiu desconsiderar 

esses números definidos na sentença, tendo aceitado aqueles dos quais ela tinha partido, 

que tinham sido apurados no laudo da fase de conhecimento.  

307. O Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que a interpretação da 

sentença deve decorrer da análise de sua parte dispositiva a ser feita em confronto com 

toda a sua fundamentação, que não pode desconsiderar os limites da lide trazida a 

julgamento. Neste sentido é o acórdão cuja ementa ficou assim redigida: 

EMENTA: Processo civil. Embargos à execução judicial. Alegação de 
excesso de execução com base na interpretação do título executivo. 
Possibilidade. Critério de interpretação da sentença. Leitura do 
dispositivo em conformidade com o contido na fundamentação e no 
pedido formulado no processo. - É possível alegar, pela via dos embargos 
à execução judicial, excesso de execução com base na interpretação da 
sentença exeqüenda, sem que isso signifique revolver as questões já 
decididas no processo de conhecimento. - Para interpretar uma sentença, 
não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado 
com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. - Havendo 
dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a 
que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em 
conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em 
se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é 
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possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade 
com os limites do pedido inicial. Recurso especial provido615. 

 

308. De modo parecido e dando destaque ao fato de que a parte dispositiva da 

sentença não pode ser analisada sem confronto com sua fundamentação é o seguinte 

precedente: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXCUÇÃO DE SENTENÇA. 
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA 
SENTENÇA EXQUENDA. OFENSA A DISPOSITVOS DA 
CONSTIUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

1. ... 

2. Hipótese em que a sentença exequenda reconheceu a incidência de 
prescrição quinquenal, tanto na análise da prejudicial, como no mérito 
propriamente dito. 

3. Na interpretação da parte dispositiva da sentença, deve-se levar em 
consideração todo o contexto delineado na fundamentação do julgado. 
Precedentes. 

4. … 

5. Agravo regimental não provido.616 

 

Interessa destacar nesse acórdão a menção de que, na interpretação do dispositivo 

da sentença, deve-se levar em conta todo o seu conjunto, com realce à sua fundamentação. 

Neste aspecto, depois de transcrever ementa do REsp 846.954/MG, relatado pelo Min. Luís 

Felipe Salomão, o voto anota: 

Com efeito, "a interpetação da parte dispositva da sentença não deve ser 
feita isoladamente, mas conforme o contexto delineado em toda 
fundamentação do julgado" (REsp 178152/GO, Rel. Minstra Eliana 
Calmon, 2ªT, DJe 30/8201). 

Ademais, como bem resaltou a Corte Regional, mediante citação da 
doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código 
de Proceso Civl Comentado, art. 469, p.614), "deve dar-se um sentido 
substancial e não formalista ao conceito de dispositvo, de modo que 
abranja não só a fase final da sentença, como também qualquer outro 
ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das 
partes" (fl. 16). 

“Asim, havendo expresso reconhecimento, na sentença exequenda, de 
que estão prescritas "as parcelas devidas a partir do marco de cino anos 

                                                
615A ementa refere-se ao RESp 818514/PR, relatado pela Min. Nancy Andrighi, da 3a Turma do STJ, j. em 

26/10/2006 e p. no DJ de 20/11/2006, p. 309.  
616AgR no REsp Nº 980.242–RS, Rel Min. Rogerio Schieti Cruz, 6a T., J. 20/05/2014, P. DJe 29/05/2014. 
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anteriores à propositura do protesto interruptivo de prescrição" (fls. 13-
132), a execução respectiva deve observar integralmente o comando da 
sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.” 

 

Aqui o que fez o Tribunal foi confirmar que o dispositivo da sentença não é 

interpretado isoladamente, mas em comparação com o que argumenta sua fundamentação. 

309. Em outro acórdão o referido Tribunal teve ocasião de ponderar que a sentença 

deve ser avaliada globalmente. O aresto avaliou recurso que envolvia ação de anulação de 

promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos intentada pelo 

promitentecomprador sob o fundamento de que o lote prometido pela outra parte não 

existia. A sentença de primeiro grau acolheu a demanda e condenou a parte demandada a 

pagar “indenização correspondente ao valor de um terreno idêntico ou equivalente ao 

negociado, deduzido o montante do preço efetivamente pago pela coisa, devidamente 

atualizado”. Na liquidação por arbitramento, quando a sentença fixou valor das perdas e 

danos, houve apelação e depois recurso especial, este sob fundamento de violação à coisa 

julgada e ao art. 610 do Código de Processo Ccivil de 1973 (correspondente ipsis literis ao 

atual art. 475-G). 

Ao decidir tal recurso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que na liquidação, 

conforme precedentes que então mencionou, impõe-se interpretar a sentença liquidanda. 

Destacou que essa atividade interpretativa não pode alterar o conteúdo da decisão 

produzida, e a final concluiu que a decisão do Tribunal local havia determinado abatimento 

de despesas do valor da indenização que não haviam sido previstas na sentença proferida 

no processo de conhecimento, com que violado havia sido o preceito que proíbe alterar na 

liquidação o conteúdo do título liquidando. Definiu, então, que o valor obtido na liquidação 

não admitia desconto que considerou não previsto no título interpretado. O acórdão 

recebeu a seguinte ementa: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. LIMITES. 
INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA LIQUIDANDA. ANÁLISE DO 
RESPECTIVO CONTEXTO. ART. 610, CPC. RECURSO PROVIDO. I 
- A liquidação de sentença deve guardar estrita consonância com o 
decidido no processo de conhecimento, para o que se impõe averiguar o 
sentido lógico da decisão liquidanda, por meio de análise integrada de seu 
conjunto. II - Tendo a sentença de mérito remetido a apuração das perdas 
e danos para a liquidação, fixando-as no equivalente ao valor dos 
imóveis, na data do arbitramento, deduzindo-se o valor pago à época da 
compra e venda anulada, é defeso, na liquidação, por extrapolar os limites 



304 
 

da decisão liquidanda, deduzir outras parcelas, como as despesas que 
teria o comprador617. 

 

310. E se é certo que a sentença deve ser compreendida pelo exame de seu conjunto, 

frases isoladas de qualquer provimento judicial não podem adquirir valor em si. O sentido 

dessas partes de seu texto só fica claro quando avaliado dentro de um todo harmônico (n. 180). 

A tal respeito o referido Superior Tribunal de Justiça pontuou o seguinte: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE SE RECONHECER COMPENSAÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA 
EXECUÇÃO QUANDO SE FAZ NECESSÁRIA PROVA 
PORMENORIZADA DO CRÉDITO DO DEVEDOR. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA DECISÃO 
JUDICIAL EM SEU TODO. - A compensação pode ser arguida como 
defesa do executado tanto em embargos do devedor quanto nos próprios 
autos da execução, desde que, nesta última hipótese, seja possível a sua 
constatação prima facie. - É impossível se reconhecer a compensação, 
nos autos da execução e às vésperas da praça, quando o crédito do 
devedor depende de apuração mediante prova. - O cânone hermenêutico 
da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita 
como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou 
trechos isolados. Recurso Especial não conhecido618. 

 

Nesse caso, certo banco havia intentado execução sustentada em título extrajudicial. 

No curso dela, os executados apresentaram letra hipotecária emitida pelo exequente, 

quando requereram a compensação entre esses dois créditos. O juiz do processo indeferiu a 

medida e designou praça dos imóveis penhorados, quando houve recurso ao Tribunal local, 

que manteve a decisão, ao argumento de que a compensação deveria ter sido alegada como 

matéria de embargos de devedor, sem o que não poderia ter sido admitida. Os executados 

então oferecem recurso especial alegando violação ao art. 458, I, II e III, do Código de 

Processo Civil de 1973 (além de outro dispositivo).  

O Superior Tribunal de Justiça ponderou que a compensação, como meio extintivo 

ou modificativo da execução não precisa, necessariamente, ser alegada em embargos à 

execução. Mas, no caso, a compensação fundava-se em letra hipotecária emitida no ano de 

1957, cujo valor havia sido encontrado por laudo particular oferecido pelos executados. 

Como na execução a cognição é restrita, porque deve fundar-se em título que revele 

certeza e liquidez, além de exigibilidade, discussões que desbordem disso exigem mesmo 

                                                
617REsp 229802/SC, relatado pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, da 4a Turma, j. 17/02/2000, p. no DJ 

de 03/04/2000, p. 156.  
618Resp 716.841/SP, Rel. Min Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/10/2007, p. DJ 15/10/2007, p. 256. 
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aqueles embargos. No caso, o laudo particular apresentado pelos executados havia sido 

impugnado com elementos sérios, de modo que a liquidez de seu suposto crédito 

prejudicada estava, e isto não poderia ser discutido às vésperas da praça. E pondera o voto 

condutor: “É evidente, portanto, que a compensação pretendida pelos recorrentes não pode 

ser aceita, porque não se pode pressupor, de antemão, que os laudos por eles apresentados 

sejam inatacáveis. Por isto, os recorridos deveriam ter veiculado sua pretensão à 

compensação na sede própria, qual seja, os embargos do devedor”.  

Em seguida, analisando o ponto do recurso especial em que se afirmava supressão 

de instância, pois o Tribunal local havia enfrentado matéria que não tinha sido apreciada 

em primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça reporta-se a acórdão seu em que se 

destacara que a sentença, assim como o acórdão, não pode ser interpretada pelo exclusivo 

exame de sua parte dispositiva, devendo esta ser compreendida diante de seu conjunto 

todo. Destaca então:  

Para que se afastem eventuais dúvidas acerca da interpretação de uma 
decisão judicial, é essencial a análise de seus fundamentos, mesmo 
porque, havendo duas formas de se interpretar um ato jurídico, não há 
qualquer sentido em optar por interpretá-lo da forma imprópria.  

 

E conclui:  

A interpretação do acórdão recorrido, tomado como um todo, e não 
apenas com base em trechos esparsos, indica que o Tribunal de origem 
procurou asseverar que a compensação não pode ser reconhecida 
incidenter tantum, nos autos do processo de execução, salvo quando 
evidentemente comprovada, o que, no seu modo de ver, não é o caso dos 
autos.  

 

311. Em mais de uma oportunidade o mesmo Superior Tribunal de Justiça tratou de 

destacar que, ao interpretar a sentença, deve-se considerar não só sua fundamentação, mas 

também o pedido que dá os parâmetros para a solução da demanda.  

Um primeiro caso a ser considerado sobre o ponto envolvia execução que certo 

banco, com assento em título extrajudicial, havia movido a seu devedor. Este embargou a 

execução sob o fundamento de que a correção do débito e os juros cobrados eram 

excessivos, após a solução de cuja controvérsia o valor então considerado devido acabou 

sendo pago. Depois, esse executado constatou que o banco não havia descontado duas 

parcelas daquele débito total, por isto ingressou com ação em que pleiteou a condenação 
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daquela instituição bancária ao pagamento do valor delas em dobro e de forma corrigida. O 

pedido acabou acolhido, tendo a sentença desenvolvido sua fundamentação na linha de que 

o Banco havia cobrado a dívida integral, quando deveria ter descontado o valor daquelas 

duas parcelas, que, nos termos da lei civil, deveriam ser restituídas em dobro. Examinando 

o recurso especial, observou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:  

III – interpretação correta para a sentença exequenda 

… 

Ocorre que, não obstante os fundamentos desenvolvidos na sentença 
exeqüenda, o juízo, no dispositivo, não desce ao mesmo nível de detalhes. 
Em vez de mencionar que a instituição financeira teria de devolver ao ora 
recorrido apenas o valor dos dois títulos que havia cobrado a mais, o juiz 
sentenciante afirmou que condenava 'o requerido a pagar ao requerente o 
equivalente ao que foi pedido na execução, ajuizada, nesse juízo em 
21.11.91 (art. 940 do CC619), corrigido monetariamente e com incidência 
de juros de mora de 0,5% (meio por cento), ao mês, a contar da citação'. 

 

Menciona o acórdão do STJ que contra a referida sentença tinha havido recurso ao 

Tribunal de Justiça local, que a confirmara. O autor da ação iniciou, então, a execução 

dessa condenação, quando reclamou em dobro todo o valor que o banco havia executado 

naquela outra ação. O Banco apresentou embargos, sob o fundamento de que o credor tinha 

mal interpretado a sentença exequenda e que, em virtude desse erro, ocorreria excesso de 

execução. O juiz da causa concluiu que a defesa pretendia revolver matéria já decidida, 

pelo que rejeitou os embargos, o que restou mantido pelo Tribunal local. O instituição 

bancária, na oportunidade, apresentou recurso especial, quando afirmou que o juiz e o Tribunal 

não haviam examinado sua alegação de excesso de execução, que deveria ser analisada. 

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento a tal recurso, quando decidiu que os 

embargos de devedor são o meio apropriado para se arguir que o credor, interpretando de 

forma errada a sentença em executação, do embargante cobra além do devido. Concluiu 

que essa via é apropriada para se interpretar sentença em fase de cumprimento (à época, 

em execução), o que não importava em ofensa à coisa julgada, desde que a solução 

interpretativa não desbordasse dos limites da sentença interpretada. Por outro lado, 

ressaltou o mesmo Tribunal que não se pode interpretar o dispositivo da sentença de modo 

isolado, tendo observado que toda a fundamentação da sentença, naquele caso, era clara 

                                                
619O dispositivo do vigente Código Civil tem a seguinte redação: 

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas 
ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que 
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 
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quanto ao que o Banco deveria restituir em dobro, que eram as duas parcelas pagas, 

cobradas indevidamente, o que, aliás, correspondia ao pedido do autor, de sorte que não se 

poderia interpretar o dispositivo da sentença sem levar em conta tal fundamentação (n. 

179) e aquele pedido (n. 215 e ss.).  

O acórdão critica o fato de o Tribunal local ter dado maior peso à interpretação da 

sentença feita pelo juiz de primeiro grau apenas porque ele mesmo, que decidira os 

embargos à execução do Banco, tinha antes decidido a ação que resultara na sentença 

depois executada620. A respeito ponderou:  

… Após ter proferido e publicado sua sentença, o juiz que a proferiu 
permanece, em relação a ela, em posição equivalente à de qualquer outro 
juiz. É equivocado afirmar que o juiz sentenciante produz ou faz 
interpretação mais legítima do que a interpretação de qualquer outro juiz 
que venha a conduzir a execução. O importante é não triscar nos limites 
postos na sentença condenatória.  

 

A conclusão do acórdão foi no sentido de tornar insubsistente a sentença que não 

enfrentara a alegação de excesso de execução, que a origem deveria então julgar. A ementa 

do referido acórdão obteve a seguinte redação:  

EMENTA: Processo civil. Embargos à execução judicial. Alegação de 
excesso de execução com base na interpretação do título executivo. 
Possibilidade. Critério de interpretação da sentença. Leitura do 
dispositivo em conformidade com o contido na fundamentação e no 
pedido formulado no processo. - É possível alegar, pela via dos embargos 
à execução judicial, excesso de execução com base na interpretação da 
sentença exeqüenda, sem que isso signifique revolver as questões já 
decididas no processo de conhecimento. - Para interpretar uma sentença, 
não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado 
com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. - Havendo 
dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a 
que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em 
conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em 
se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é 
possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade 
com os limites do pedido inicial.621  

 

                                                
620Como informa F.Santangeli quando menciona que, ao interpretar a sentença não se perquire a a mens 

iudicis, mas o sentido objetivo do texto, o Tribunal de Cassação de Regno, de há muito, havia proclamado 
que a “vontade” a ser perquirida é a expressa na sentença, por isto nem mesmo o juiz que a havia prolatado 
poderia sair disto (L’interpretazione della sentenza civile, cit., n. 4, p. 117 e nota 35). 

621REsp nº 818.614/MA (2006/0028400-8), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26/10/2006, p. DJe 
26.11.2006. 
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312. Noutro recurso, realçando que o pedido deve servir de norte para compreensão 

da sentença cujo dispositivo não se mostre claro, o mesmo Superior Tribunal de Justiça 

assim resumiu seu entendimento: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO INTERPRETATIVO. 
CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo dúvidas 
na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja 
mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade 
com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar 
que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem 
desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do 
pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da sentença em 
conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão 
dos adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos 
exequendos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO622. 

 

Esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que confirma decisão monocrática do 

relator, enfrenta matéria trabalhista. Dele cabe destacar que reitera posicionamento do 

mesmo Tribunal no sentido de que o pedido inicial da parte pode servir para interpretação 

de sentença que, tornando-se título executivo, venha a ser executada. Nele se invoca o 

precedente nesse sentido há pouco mencionado.  

313. O mesmo Superior Tribunal de Justiça noutra ocasião afirmou que, ao 

interpretar a sentença, não se poderia chegar a resultado que produzisse decisão citra 

petita. O recurso então julgado produziu a seguinte ementa: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
DIREITO DE ACRESCER. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO 
OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO 
INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA 
LIDE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. EXCESSO DE 
EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Cabimento do direito de 
acrescer, independentemente de previsão no título executivo, no caso de 
pensão 'intuitu familiae', como na espécie. Precedentes. 2. Não é 
adequada a exegese do título executivo que conduza a um provimento 
'citra petita' se, analisando os contexto da lide, for possível extrair um 
sentido que torne hígido o provimento jurisdicional. Precedente 
específico desta Corte. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO623. 

 
                                                
622AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21/08/2012, p. DJe 

24/08/2012. 
623AgRg nos EDcl no Ag 1.209.255/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 07/08/2012, p. 

DJe 13/08/2012. 
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O recurso envolveu ação em que se reclamava pensão por morte de empregado, em 

cuja fase de cumprimento de sentença tinha ficado definido o valor dessa pensão. No que 

interessa no momento, o recurso impugnava a parte do acórdão do Tribunal de Minas 

Gerais que, na fase de definição do quantum, havia afirmado que a expressão “salário 

percebido pelo empregado-vítima”, contida no título executivo sentencial, deveria ser 

compreendida como a “parcela fixa que tal empregado recebia, acrescida de férias, 

adicional por tempo de serviço e décimoterceiro salário”. Os beneficiários da pensão 

queriam que aí se incluíssem também adicional noturno e adicional alimentação. 

Afirmando que o referido Tribunal havia bem interpretado aquele ponto da sentença, 

realçou o acórdão do STJ que, para chegar àquele entendimento, o Tribunal local havia se 

baseado na petição inicial dos demandantes. Ressaltou ainda que, se agisse de outro modo, 

o Tribunal mineiro teria aceitado a possibilidade de sentença citra petita, o que não é 

admitido pelo Direito. O voto reporta-se ao REsp n. 818.614/MA, relatado pela Min. 

Nancy Andrighi (comentado noutro ponto deste: n. 281), e à lição de Humberto Theodoro 

Jr., quando afirma que “O melhor meio de interpretar uma sentença é o que toma como 

ponto de partida da operação exegética o pedido formulado na inicial. (...) Não se pode, 

como é óbvio, resolver a dúvida pela inteligência da sentença de modo a abranger o que 

não era objeto do processo. Com esse critério, adota-se a interpretação que conduz a 

mantê-lo dentro da congruência obrigatória entre o pedido e a prestação jurisdicional, e 

evita-se dar-lhe o impróprio sentido de ter decidido o que não era objeto do processo”.  

Como visto, o acórdão examinado entendeu que, para interpretar a sentença, cabia, 

na hipótese, examinar o que havia sido pedido pelos demandantes, para que não se 

incluísse na condenação algo que não havia sido inicialmente reclamado por eles.  

314. No Agravo Regimental 94.186, comentado anteriormente (n. 302), fez-se 

pequena referência ao fato de que, para interpretar sentença, o recurso ao exame da lei 

incidente ao caso mostrava-se de valor. Tal agravo envolvia o arbitramento de honorários 

em ação coletiva, tendo o acórdão invocado o art. 20 do vigente Código de Processo Civil 

(CPC/73) para interpretar a sentença e definir o valor então devido.  

315. Em outro recurso o Superior Tribunal de Justiça, também enfrentando, dentre 

outros pontos, matéria sobre honorários de advogado, afirmou que, ao interpretar sentença, 

deve o intérprete adotar a solução que melhor se harmonize com a regra jurídica. O 

acórdão, no que interessa aqui, recebeu a seguinte ementa: 
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EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 
CABIMENTO. ART. 26 DO RISTJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. 
IMPOSIBLIDADE DE SIMPLES REJULGAMENTO DO RECURSO 
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  

I - …  

III –Na hipótese dos autos, no julgamento do recurso especial - com 
análise do caso concreto - restou consignado que nas liquidações de 
sentença cujo comando não se revela infenso a duplo sentido ou 
ambiguidade, deve o magistrado adotar como interpretação, entre as 
possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja 
no aspecto processual, seja no substancial. Portanto, no caso, não se há 
falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do 
título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado.  

… 

VI- Agravo interno desprovido.624 

 

Tal recurso limitou-se a confirmar a decisão que havia indeferido embargos 

infringentes no âmbito do STJ, quando realçou que o recorrente não tinha demonstrado 

divergência entre os casos que ele apresentara como justificadores de uniformização da 

jurisprudência do Tribunal. O inconformismo envolvia a fixação de honorários nas 

instâncias ordinárias, tendo aqui relevo apenas a referência feita de que assentado se 

achava que, na interpretação de sentença, dever-se-ia ter em conta o sentido que se afinasse 

com a regra jurídica de regência. Como se vê, o que o acórdão contém que merece relevo é 

a menção de que, ao interpretar a sentença, o sentido da lei aplicada ao caso deve ser 

levado em conta para se compreender o conteúdo da decisão (n. 228). 

316. Ainda, como visto anteriormente (n. 315), no recurso tirado durante o 

processamento de precatório em que se alegava que a atualização do débito do poder 

público pela forma por este pretendida era ofensiva à coisa julgada, analisou-se a 

legislação que admitia a incidência de juros sobre juros para se concluir que, no caso, isto 

não era possível. E, para evitar o anatocismo, definiu-se que a atualização do débito 

declarado em sentença líquida deveria partir, não dos números nela mencionados, mas 

daqueles que, definidos em laudo anterior, produzido na fase de acertamento do direito, 

haviam sido por ela aceitos625.  

                                                
624AgR nos EDcl nos Emgs. de Dievrgência no REsp nº 1.267.621 – DF – Rel. Min. Gilson Dip, Corte 

Especial do STJ, J. 20/08/2014 – P. DJe 28/04/2014. 
625AgReg em Precatório de Requisição de Pagamento n. 2002.003867-0/0002-00 - Campo Grande, rel. 

Designado Des. Jorge E. S. Frias, Plenário do TJ.MS, j. 27/10/2004. 
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317. O já invocado Superior Tribunal de Justiça teve ocasião de validar a 

interpretação que o Tribunal local fizera de sentença transitada em julgado, em fase de 

execução, em confronto com outros dados do processo. Num caso o recurso especial 

alegava erros no julgamento pela instância ordinária ao definir a atualização de valores 

depositados em contacorrente, que haviam sido bloqueados por força de certo plano 

econômico. De relevante para o tema envolvendo interpretação da sentença, cabe 

mencionar que o recorrente havia alegado ofensa à coisa julgada quando se definira o valor 

que o Banco deveria pagar ao correntista, em análise do que o Superior Tribunal de Justiça 

comentou que o Tribunal local tinha agido corretamente ao interpretar a sentença não 

apenas levando em conta os seus termos, mas considerando outros elementos dos autos, 

como contas elaboradas. Anotou essa Corte Superior a pelo:  

Consoante se pode depreender dos trechos supradestacados, o Tribunal de 
origem valeu-se não apenas da mera interpretação dos limites legais do 
título executivo em tela, mas também dos documentos produzidos já na 
sede de execução (citem-se os cálculos da contadoria judicial a 
demonstrarem não se haver aplicado o IPC de março/90 às contas dos 
exeqüentes), além de se ancorar igualmente no iter processual 
desenrolado na ação de conhecimento (no caso, o fato de o executado em 
sede de conhecimento já haver pleiteado pelo afastamento da incidência 
do IPC-FGV e de não haver logrado êxito naquela sede). 

 

Eis como ficou resumido esse acórdão: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. 
SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. FASE DE EXECUÇÃO. 
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC 
INOCORRENTE. SUPOSTA AFRONTA À COISA JULGADA 
FORMADA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ 
SUPERADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO 
DE SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - Não 
prospera a tese de violação ao art. 535 do CPC, haja vista que o acórdão 
recorrido, já quando da apreciação do apelo, versou sobre as matérias 
supostamente omissas, ou seja, a incidência da correção de março/90 e a 
aplicação do IPC-FGV. Quanto à alegação de inobservância aos limites 
da coisa julgada, verifica-se que os embargos de declaração possuíam, a 
esse respeito, notório intuito infringente, não se prestando, pois, a via 
eleita para tal desiderato. II - O recorrente sustenta ainda ter-se dado 
afronta à coisa julgada quando, nos cálculos de liquidação, fora aplicada a 
correção de março/90 bem como o IPC/FGV, o que implicaria também 
em excesso de execução. III - O acórdão recorrido solucionou tais 
questões valendo-se não apenas da interpretação da sentença trânsita em 
julgado, mas também de documentação elaborada pela contadoria 
judicial, no sentido de que a correção de março/90 efetivamente não teria 
sido aplicada às contas dos poupadores, bem como da averiguação de que 
o recorrente, já em sede de conhecimento, teria levantado a 
impossibilidade de aplicação do IPC-FGV, não tendo, àquela época, 
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logrado êxito neste particular. IV - Vê-se, assim, que para reformar a 
convicção do julgado recorrido acerca dessas questões necessário se faz o 
reexame de tal documentação, bem como dos fatos em que se ancorou o 
Tribunal de origem para exarar suas razões de decidir, o que, como 
cediço, é inviável de se dar nesta sede especial em face do verbete 
sumular nº 7 deste STJ. V - Recurso especial improvido626. 

 

A prova produzida no curso do processo, como se vê, pode ser valioso elemento de 

auxílio para o intérprete compreender o sentido da sentença que já não possa mais ser 

alterada. E, assim como a prova produzida no curso do processo pode servir ao intérprete 

para esse exame, outros elementos dos autos podem atuar para o mesmo fim (n. 231).  

318. Em situação que o referido Tribunal de superposição entendeu peculiar, ficou 

assentado que a interpretação da sentença deve ser feita à luz do pedido inicial, sendo certo 

que este, por sua vez, deve ser compreendido diante da extensão que o próprio autor havia 

explicitado por ocasião da oferta de seus memoriais. O julgamento está resumido na 

seguinte ementa: 

EMENTA: Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de indenização. 
Contrato de incorporação no modelo 'build to suit'. Construção de imóvel 
sob medida para utilização e no interesse de terceiros pré-determinados. 
Contrato posterior de empreitada. Obra que foge aos padrões 
determinados, de forma a ter sua utilidade reduzida. Reparação dos danos 
pleiteada, em valores a serem parcialmente estabelecidos em liquidação 
de sentença, de acordo com perícia ainda a ser realizada. Culpa 
caracterizada pela má execução do serviço. Condenação a reparar os 
gastos verificáveis para dar à obra a utilidade desejada, assim como para 
indenizar os prejuízos sofridos pela limitação de uso. Alegação de 
condicionalidade e de julgamento para além do pedido. Honorários. - A 
inicial não tratou, especificamente, de valores a serem ressarcidos; nesse 
ponto, o levantamento total dos prejuízos foi relegado à prova pericial, 
pois, ao lado dos reparos já realizados, constatou-se a necessidade de 
novas obras. - Porém, apesar de não ter havido menção a valores na 
inicial, a autora admitiu que a perícia havia superestimado os custos das 
obras já realizadas em memoriais apresentados antes da sentença. Em que 
pese ser bastante peculiar a situação, e nos limites em que devolvida a 
matéria em recurso especial, deve-se considerar tal conduta como sendo 
equivalente a uma individuação tardia do pedido, que nem por ter sido 
postergada pode ser desconsiderada. Nas circunstâncias, a referência a 
valores feita só no memorial deve ser equiparada àquela que deveria ter 
constado na própria inicial, tendo o efeito de limitar a condenação 
possível. - Há, portanto, julgamento 'ultra petita' quando o juiz considera 
o valor superior constatado pelo perito, em desprezo à manifestação da 
própria parte interessada, ainda que esta tenha sido praticada 
posteriormente à inicial. A solução, na hipótese, encontra-se no simples 
afastamento do excesso, sendo totalmente descabida a alegada 
obrigatoriedade de anulação de todo o processo - providência que viria, 

                                                
626REsp 893.828/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, j. 15/03/2007, p. DJ 12/04/2007, p. 250.  
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inclusive, em desfavor das próprias partes. - Quanto às alegações de 
condicionalidade, em recentes precedentes, a 3ª Turma tem entendido 
que, em casos de dúvida a respeito do alcance e da precisão do 
dispositivo da sentença, este não pode ser lido em total isolamento, como 
se não fosse decorrência lógica do processo obrigatório de argumentação 
jurídica que o precede. O suposto vício no dispositivo, na verdade, deixa 
de ter plausibilidade quando a frase citada pela recorrente é traduzida 
com base na motivação do ato judicial. Assim, a sentença, consignou-se a 
obrigatoriedade de novas reformas, muito embora não fosse possível, 
ainda, precisar quanto elas custariam; em tal provimento não há qualquer 
vício, pois se trata-se de típico caso no qual se fixa o 'an debeatur', mas 
relega-se à execução o 'quantum'. - No modelo de construção 'build to 
suit', há um contrato inicial entre a incorporadora e os terceiros que 
utilizarão efetivamente o bem. Na presente hipótese, tal relação originária 
já previa a responsabilidade da ora recorrente, que ficara incumbida de 
escolher o empreiteiro, por eventual má prestação de serviços deste. A 
sentença, já reconhecendo o dever de ressarcimento da incorporadora em 
face de terceiros que não são parte neste processo - os locatários - 
condenou a ré nos mesmos termos, aplicando assim uma espécie de 
cadeia de responsabilidades contratuais. - Ainda nessa situação não há 
condicionalidade, pois se há responsabilidade contratual - questão que 
não pode mais ser discutida - a parte sobre a qual recai tal obrigação não 
é obrigada a ser demandada em juízo para que se sinta no dever de 
cumpri-la. Portanto, o dever escalonado de ressarcimento é certo; apenas 
a liquidação e a execução desta obrigação é que podem estar 
condicionadas a evento futuro e incerto, que é o pagamento dos prejuízos, 
por parte da incorporadora, aos locatários. - Pontos definidos pelo 
Tribunal de Justiça com base no exame das provas dos autos não podem 
ser alterados em sede extraordinária, em face do óbice da Súmula nº 
7/STJ. - A constatação de que houve sucumbência recíproca, e não 
sucumbência mínima como determinara a sentença, pode ter seus efeitos 
respeitados pela simples redução, em metade, do valor inicialmente 
fixado a título de honorários, na medida em que estes devem ser 
compensados nos termos da Súmula nº 306/STJ, passível de aplicação 
nesta instância caso ocorra, aqui, o redimensionamento das verbas de 
sucumbência. Não haveria, portanto, efeito prático na alteração do 
acórdão. Recurso especial parcialmente provido627. 

 

O caso a que se refere tal ementa há pouco transcrita envolveu ação reparatória que 

a contratante dos serviços sob empreitada alegava ter experimentado em decorrência de 

vícios na construção de prédio, em cujo recurso especial a construtorademandada alegava 

ofensa a diversos dispositivos do Código Civil e da lei processual. O acórdão comenta que 

o pleito continha ação, reconvenção e denunciação da lide, nele tinham sido realizadas 

diversas perícias, tinham ocorrido inúmeras manifestações, e por isto teve duração 

demorada, o que resultara na formação de autos com cerca de cinco mil páginas. Tudo isto 

para justificar que, depois de tanto tempo e tanto desgaste, não era caso de anular a 

                                                
627REsp 885.910/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/04/2008, p. DJe 05/08/2008. 
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sentença, como reclamado, que no caso poderia ser aproveitada (n. 142). A propósito, o 

voto da relatora comentou: 

... Afinal, a literalidade do art. 460, 'caput' do CPC conduz, certamente, à 
anulação da sentença viciada por excesso; assim, o pedido realizado não é 
antijurídico. O que a jurisprudência do STJ constata, apenas, é a 
possibilidade de conciliar o disposto no supra citado artigo com a 
necessidade de efetividade e rapidez na prestação jurisdicional, de forma 
a se aproveitarem os atos processuais sempre que seja possível tê-los por 
hígidos, a partir da extirpação de uma parte que, se devidamente isolada, 
deixa de prejudicar o todo. 

 

No que diz respeito à interpretação da sentença, que se alegava nula por ser 

condicional, o acórdão observa que o fato de a parte dispositiva dela conter a conjunção 

condicional “se”, não levava ao reconhecimento daquele defeito, porque o exame de sua 

fundamentação revelava que a sentença tinha imposto obrigação certa, cujo implemento, 

no entanto, estava a depender de apuração do valor a ser reparado. Ponderou então que o 

entendimento assentado do Superior Tribunal de Justiça era que: 

 ... em casos de dúvida a respeito do alcance e da precisão do dispositivo 
da sentença, este não pode ser lido em total isolamento, como se não 
fosse decorrência lógica do processo obrigatório de argumentação 
jurídica que o precede. A concentração da força condenatória da sentença 
em seu dispositivo é um fato de peculiar importância na estrutura das 
decisões judiciais, mas não é uma regra de interpretação da sentença; em 
outras palavras, não é porque a carga condenatória propriamente dita se 
condensa no dispositivo que este tem, obrigatoriamente, de ser auto-
referente ainda quando sua redação seja nitidamente complexa ou dúbia.  

 

Para interpretar o alcance que deveria ter a sentença quanto a um dos diversos 

pedidos formulados pelo demandante, o acórdão ressaltou que o exame do memorial 

apresentado pela parte autora da ação deveria ser considerado como explicitação de seu 

pedido inicial, que não tinha sido até então quantificado, para, então, limitar o que a 

sentença poderia lhe conceder.  

319. Em outro aresto o mesmo Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a petição 

inicial, que pode auxiliar na compreensão da solução dada ao pleito, deve ser avaliada em 

seu conjunto. Propôs então para ela uma interpretação lógicosistemática, como se vê da 

seguinte ementa: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - IMPUGNAÇÃO AO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -JULGAMENTO EXTRA PETITA - 
INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 471 E 473 DO CPC - 
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AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DEPÓSITO JUDICIAL - 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RESPONSABILIDADE DO 
BANCO DEPOSITÁRIO - MULA DO ART. 475-J DO CPC - 
FUNDAMENTO INATACADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA 
- IMPROVIMENTO. 

1.- O v. Acórdão deu solução pertinente ao caso, já que o efeito 
devolutivo pretendido se refere a quantia indevidamente cobrada pela 
exequente e não com relação às penas previstas no artigo 940 do Código 
Civil; é o que se extrai da seguinte passagem da petição de Agravo de 
Instrumento, in verbis: a Agravada por duas vezes requereu o pagamento 
via execução de reajuste de débito já efetiva e integralmente pago, o que 
afasta a "mais mínima" boa-fé na prática da cobrança indevida (e-STJ fls. 
16). A Jurisprudência desta Corte entende que o pedido e a causa de pedir 
devem ser extraídos a partir de uma interpretação lógico-sistemática de 
toda a petição inicial, sendo desnecessário a sua formulação expressa na 
parte final desse documento, não podendo o magistrado se esquivar da 
análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. 

2.- ... 

6.- Agravo Regimental improvido.628 

 

O caso envolvia impugnação ao cumprimento de sentença, em cuja fase se 

reconhecera excesso de execução, quando se determinou que do crédito então apurado 

dever-se-ia abater o depósito feito pelo executado, sobre a diferença incidindo a multa do 

art. 475-J. Decidiu-se ainda que desde o depósito feito pelo executado, quanto ao montante 

depositado para ele cessavam os efeitos da mora. No recurso especial o credor afirmava 

que o executado, não o Banco que havia recebido o depósito, é que deveria responder pelos 

juros de mora, e fundamentou que, assim decidindo, o Tribunal local havia decidido extra 

petita. Tal recurso extremo foi improvido de plano, contra que houve agravo regimental, 

em que a solução monocrática restou aprovada. O voto condutor registrou que, para avaliar 

se ocorria tal defeito, era preciso examinar a petição da parte, a propósito do que afirmou 

que, quando a interpreta, o julgador deve considerá-la como um todo harmônico, não 

podendo prender-se a tópicos esparsos dela. Destacou, então, o seguinte: 

A Jurisprudência desta Corte entende que o pedido e a causa de pedir 
devem ser extraídos a partir de uma interpretação lógico-sitemática de 
toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na 
parte final desse documento, não podendo o magistrado se esquivar da 
análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame.  

 

 

                                                
628AgRg no REsp 1.236.431 / RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 23/10/2012, p. DJe 08/11/2012. 
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Em seguida, o voto reporta-se a dois precedentes do mesmo STJ: o REsp 

120.299/ES, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo (DJ de 21.09.1998) e o AgR no REsp 

1.032.716/MG, Relator o mesmo Min. SIDNEI BENTI (DJe 19/12 2008). 

320. Em outro acórdão, o mesmo Min. Sidnei Beneti voltou a repetir que, para 

decidir a demanda, o julgador deve enfrentar o pedido formulado mas sem se fixar à parte 

reservada para isto; deve considerar a petição inicial conjuntamente. No que interessa, 

reportando-se a voto do referido Min. Sálvio de Figueiredo, registrou: “Houve pedido implícito 

de resarcimento pelas benfeitorias realizadas no caso concreto. Conforme já salientado por esta 

Corte, ‘o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de 

uma interpetação lógico-sitemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os 

requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a 

rubrica 'Dos pedidos'.”629. O assunto debatido no recurso não envolvia propriamente 

interpretação da sentença, mas tem repercussão com o tema, uma vez que orienta o julgador a 

interpretar cada ato relevante do processo de modo articulado (n. 215 e ss). 

321. Viu-se que para constatar a ocorrência de erro material, é preciso interpretar a 

sentença (n. 205). Enfrentando casos em que se alegava a existência de erro de cálculo, o 

Superior Tribunal de Justiça afirmou que tal erro pode ser reconhecido a qualquer tempo. 

Num primeiro recurso esse Tribunal enfrentou alegação de ofensa à coisa julgada praticada 

pelo Tribunal local, que, depois de haver homologado, sem recurso, conta que havia 

atualizado benefício previdenciário, consentiu em sua revisão ao argumento de que essa 

conta homologada continha erro de cálculo, que poderia ser corrigido a qualquer tempo. O 

STJ reconheceu a afirmada ofensa à coisa julgada, explicando que erro corrigível a 

qualquer tempo é o decorrente de cálculos enganados. Quando o resultado que se afirma 

errado decorre de certo critério de cálculo definido pela sentença, não se pode reconher o 

engano, que não será do cálculo. Se a sentença contrariar a lei ou orientação 

jurisprudencial, o erro é dela, e isto não pode ser alterado após o seu trânsito em julgado. Por 

isso o acórdão enfatiza que “ … o que é corrigível, a qualquer momento, de ofício ou a 

requerimento da parte interessada, é o erro de cálculo, e não o critério de cálculo …”, definido 

em sentença que tenha transitado em julgado. Eis como esse acórdão ficou resumido: 
                                                
629O acórdão refere-se ao AgRg no REsp 1.302.480/SP, relatado pelo Min Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 

15/05/2012, p. DJe 30/05/2012, que ficou assim ementado: 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA. 
MORTE DE SÓCIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1.- Não se admite o recurso especial para 
cuja apreciação seja necessário o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 07/STJ). 2.- Agravo 
Regimental a que se nega provimento. 
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EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. TRÂNSITO EM JULGADO. 
EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. 
INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO FEITO DOIS ANOS DEPOIS. 
ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O que é corrigível, a qualquer 
tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, é o erro de 
cálculo, e não o critério de cálculo utilizado na conta de liquidação que, 
por falta de oportuna impugnação, torna-se imutável pela coisa julgada. 
Precedente da Corte Especial. 2. Homologados por sentença transitada 
em julgado os cálculos que apuraram o montante final da condenação no 
processo de conhecimento, inadmissível se torna, em sede de execução, o 
pedido de retificação da conta, à título de erro material pela incorreta 
interpretação da sentença exequenda 3. Feito o pagamento pelo INSS 
mais de 01 (um) ano depois da sentença que homologou os cálculos do 
contador, é possível o pedido de atualização, com o consequente depósito 
do resíduo a apurar. 4. Recurso conhecido e provido630 

 

322. Em outro recurso o Superior Tribunal de Justiça voltou a dizer que erro de 

cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, mas ofende a coisa julgada a decisão que 

muda o conteúdo da sentença em execução. Tratava-se de caso em que, após o trânsito em 

julgado da sentença condenatória proferida contra o INSS, os autos haviam sido 

encaminhados ao Contador para apuração do débito. Sobrevindo a nova sistemática 

executiva introduzida pela Lei n. 8.898/94, o credor, com os números então apurados, 

pediu cumprimento de sentença, quando o devedor apresentou impugnação alegando erro 

de cálculo, que não foi reconhecido. O Superior Tribunal de Justiça, então, depois de 

reafirmar que o que pode ser corrigido a qualquer tempo é o erro de cálculo, não o critério 

definido para sua elaboração, a ser feito a tempo e na forma legal, ponderou que, na 

hipótese, se na fase de conhecimento aquele critério, embora errado, ficara assentado, não 

se poderia modificar a conta que se fundava em decisão que não podia mais ser corrigida 

sem ofensa à coisa julgada. Tal acórdão recebeu a seguinte ementa: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 
EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO AO CRITÉRIO DE 
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O que é corrigível, a qualquer 
tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, é o erro de 
cálculo, e não o critério de cálculo utilizado pelo contador que, por falta 
de oportuna impugnação, torna-se imutável pela coisa julgada. 2. 
Precedente da Quinta Turma no sentido de que em se tratando de critério 
decorrente de interpretação da sentença exeqüenda, o trânsito em julgado 
da homologação do cálculo faz com que se torne imodificável. 3. Recurso 
não conhecido631. 

                                                
630REsp 235968/RN, Rel. Min. Édson Vidigal, 5a Turma, j. 14/12/1999, p. DJ. 21/02/2000, p. 179.  
631REsp 202.463/ES, Rel. Min. Édson Vidigal, 5a Turma, j. 17/06/1999, p. DJ. 02/08/1999, p. 212. 
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323. Um último critério que serve de apoio ao intérprete é o que apregoa que, 

dentre mais de uma interpretação extraível da sentença, a solução interpretativa não pode 

levar a absurdos. O Superior Tribunal de Justiça examinou situação em que uma das 

interpretações factíveis da sentença mostrava-se, a seu juízo, desarrazoada, por isto deveria 

ser abandonada. O caso julgado pelo acórdão dizia respeito ao sentido que deveria ter a 

sentença proferida em embargos à execução, no ponto em que ela estabelecera o valor dos 

honorários devidos ao advogado do embargante.  

Extrai-se desse acórdão que certo Banco havia intentado execução fundada em 

título extrajudicial, que fora embargada. Reconhecendo a ilegalidade de alguns valores 

cobrados, a sentença dos embargos determinou que eles fossem decotados do débito do 

executado, e, reconhecendo que o embargante tinha decaído de parte pequena, arbitrou os 

honorários advocatícios devidos pelo banco “... em dezesseis por cento (16%) sobre o 

montante atualizado das parcelas excluídas, incluída nestas, a multa de 10% sobre a dívida, 

devido a sua quase total descaracterização (êxito obtido), forte no art. 20, parágrafo 

terceiro do CPC”. 

Houve diversos recursos no decorrer desse pleito, o que importou em demora na 

solução para as demandas das partes; várias contas foram elaboradas, contra que 

interpostos foram agravos por instrumento e um anterior recurso especial chegara ao 

Superior Tribunal de Justiça. Finalmente, quando elaborada a última conta da verba 

honorária, o Tribunal local, sob o fundamento de que o valor encontrado, embora elevado, 

representava o que havia sido definitivamente decidido, manteve o montante. Como o 

Banco insistisse em sua redução, houve o novo recurso especial ora comentado.  

O acórdão então produzido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça mostra a 

dificuldade para se interpretar o trecho da sentença que tinha estabelecido os honorários 

sucumbenciais, provimento aquele que admitia duas interpretações possíveis, já que, 

conforme ficara definido em recurso na origem, essa verba deveria ser calculada sobre a 

diferença entre o que o Banco pretendera do executado e o valor que, por força dos 

embargos, passasse de fato a ser devido, mas não definira qual o momento em que essa 

diferença deveria ser apreendida. Explica então o relator do recurso especial que o cálculo 

reclamado pelo credor desses honorários assemelhava-se à situação que havia sido 

retratada no AgRg no REsp 928.133/RS, onde, referindo-se à respectiva base de cálculo 

pretendida pelo credor, dizia o voto: 
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... Em outras palavras, a integralidade dos encargos inicialmente exigidos 
pelo banco, inclusive os ilegais, incidiriam sobre o valor originariamente 
pedido na inicial, durante todo o tempo gasto no processo até a data da 
liquidação, para que se tome como base de cálculo para os honorários, 
então, o proveito máximo que o banco, nesse momento futuro, poderia ter 
obtido não fosse o trabalho do ora recorrente na defesa do seu cliente.  

Na visão da recorrente, os termos da condenação devem ser interpretados 
de forma distinta, inclusive em respeito aos princípios da isonomia e da 
razoabilidade. Para o banco, a sucumbência deve ser fixada com base no 
valor pedido no momento da propositura da ação original, do qual 
subtrair-se-ia o valor efetivamente devido, igualmente naquele momento 
da inicial, após o expurgo dos índices ilegais, sendo que, a partir daí, só 
seria possível a correção e juros pelos critérios judiciais.  

 

No desenvolvimento do amplo voto do relator, pondera ele que, como o Tribunal 

local o havia reconhecido, a sentença interpretanda mostrava-se vaga no ponto e, a seus 

olhos, admitia aquelas duas interpretações. Comenta que a atualização do débito levando 

em conta os acréscimos ilegais reconhecidos pela dita sentença até o momento presente, 

para então se obter a diferença sobre que incidiriam aqueles 16%, de um lado não 

expurgaria ilegalidades que a sentença determinara que fossem eliminadas e, de outro, 

produziria resultado desarrazoado, pois o crédito pela verba honorária seria muitas vezes 

superior ao valor da execução, que assim ficaria anulada. Por isto optou pela interpretação 

proposta pelo recorrente, isto é, assentou que a diferença entre o crédito apurado pelo 

Banco quando da execução e o devido após os expurgos definidos nos embargos de 

devedor deveria ser calculada considerando a data da propositura da referida execução, de 

quando a verba honorária seria simplesmente corrigida e acrescida de juros legais. Aliás, o 

acórdão ressalta que tal opção fundar-se-ía em precedentes do próprio Tribunal, destacando 

que a solução não ofenderia a coisa julgada, porque a sentença não tinha sido explícita 

quanto ao momento em que o cálculo daquela diferença deveria ser realizado. A propósito, 

o voto condutor fazendo suas as palavras do voto vencedor do já referido AgRg no REsp 

928.133/RS, anota:  

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que entenderam as instâncias 
ordinárias, o dispositivo da sentença dos embargos originais, mesmo 
complementado pelo Tribunal a quo, não é claro e unívoco e que ambas 
as interpretações são juridicamente possíveis, ao menos em tese. Note-se, 
por oportuno, que não se trata, no particular, de relativizar a coisa 
julgada, mas apenas de reconhecer que a imprecisão terminológica com 
que foi redigido o julgado lhe confere mais de uma interpretação 
possível, sem, com isso, agredir a sua imutabilidade.  

... 

Havendo, portanto, duas interpretações possíveis, cabe ao Poder 
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Judiciário escolher, entre elas, a que guarde maior pertinência com o 
sistema jurídico, afastando a que leve a resultados visivelmente 
indesejados de acordo com os valores consagrados no ordenamento. 

 

Para destacar que a solução definida na origem não se mostrava razoável, o referido 

voto condutor, referindo-se aos julgamentos ordinários do caso e transcrevendo o voto do 

mencionado AgRg no REsp 928.133/RS, anota:  

A manutenção dos cálculos por estes apresentados levaria ao paradoxo de 
se transformar o credor, assim declarado por sentença judicial, em 
devedor, por quantia muito superior, do advogado daquele que se recusou 
a cumprir a obrigação originária. Nesse contexto, a execução teria sua 
finalidade completamente distorcida, pois, ao invés de compelir à 
satisfação de um crédito existente, torna-se a fonte de um débito. O 
exeqüente ficaria sujeito à duração do próprio processo, em uma situação 
na qual o único beneficiado não é sequer o executado, mas tão-somente 
os patronos deste. Afinal, a demora no julgamento dos embargos, acaso 
total ou parcialmente procedentes, terá como conseqüência a fixação dos 
honorários por meio de uma base de cálculo desvirtuada, pois os valores 
pleiteados pelo credor serão reajustados por índices diversos do que os 
aplicáveis à dívida que este procura ver adimplida, índices estes, aliás, 
declarados ilegais pelo próprio Poder Judiciário. Some-se a isso, ainda, 
que a decisão proferida no âmbito dos embargos à execução é de natureza 
não apenas declaratória, mas constitutivo-negativa, cujos efeitos, como é 
cediço, retroagem à data de propositura da ação principal, de modo a 
extirpar da dívida todos os encargos indevidamente cobrados pelo banco, 
como se jamais tivessem sido cobrados. Essa mutilação do débito vem 
em benefício justamente do devedor, que verá reduzido o valor 
executado. Sendo assim, quando da execução dos honorários respectivos, 
os efeitos dessa declaração não podem ser ignorados, muito menos 
subvertidos, de modo a criar uma situação totalmente avessa à realidade, 
visando apenas ao benefício do advogado. Em outras palavras, não há 
como, a partir de uma mesma dívida, conviver com dois débitos distintos: 
um com a exclusão dos encargos ilegais, a ser pago pelo devedor; e outro 
com a conservação de tais encargos, projetados para o futuro, unicamente 
para o cálculo da verba honorária. Evidentemente, a coexistência dessa 
“dupla realidade” não pode ser concebida frente ao nosso ordenamento, 
que prima pela segurança jurídica.  

 

A solução proposta pelo relator, Min. Luís Felipe Salomão, prevaleceu, tendo o 

acórdão recebido a seguinte ementa:  

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO ACERCA DO 
CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDANDA QUE PERMITE MAIS 
DE UMA INTERPRETAÇÃO. ADOÇÃO DA MAIS RAZOÁVEL E 
COERENTE COM A CAUSA, NA QUAL FORAM FIXADOS OS 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Não houve preclusão para 
discussão a respeito do equívoco quanto à interpretação da sentença 
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liquidanda, pois o excesso de execução é tese suscitada no primeiro 
agravo de instrumento, que foi provido para anular a decisão de primeira 
instância. Dessarte, não havia interesse recursal para que o agravante 
interpusesse recurso daquela decisão, no tocante aos honorários de 
sucumbência. 2. No caso, o único entendimento que se mostra razoável é 
aquele que parte da premissa de que o título executivo não quis promover 
a iniquidade, concedendo, em demanda de baixa complexidade, 
honorários vultuosos, que suplantam atualmente o valor de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) - quase vinte vezes mais [que] o 
valor apurado para o próprio credor - de modo a permitir solucionar a 
questão com interpretação que igualmente se infere do título. Precedentes 
do STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido632. 

 

Como se verifica, interpretar a sentença, como interpretar qualquer texto, pode ter 

resultados diferentes. Como na interpretação da sentença não tem sentido perquirir o que 

quis seu prolator (n. 184), mas o significado objetivo do julgamento, é preciso descobrir tal 

sentido preceptivo com elementos do processo (n. 185). E quando esse sentido continua 

incerto, o recurso à solução que se mostre razoável nas circunstâncias e que afaste soluções 

absurdas, parece por tudo adequado. 

324. Em outra situação, que também envolvia arbitramento de honorários de 

advogado, o mesmo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a solução contida na 

sentença em execução admitia dupla interpretação, mas desta vez concluiu que a adotada 

pelo Tribunal local mostrava-se razoável e por isto restou ela mantida. Eis como o caso 

ficou resumido: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – 
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – DÚVIDA RAZOÁVEL NA 
INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA JUDICIAL 
QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há falar em 
violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem analisa a 
questão por fundamentação que lhe parece adequada e refuta os 
argumentos contrários ao seu entendimento. 2. Havendo dúvida razoável 
quanto à correta interpretação do dispositivo da decisão judicial que fixou 
os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Estadual sucumbente na 
ação anulatória de débito fiscal e nos embargos à execução fiscal, 
julgados simultaneamente, em hipótese que poderia, efetivamente, levar a 
entendimentos em sentidos opostos, há que se afastar a tese de violação 
do art. 20 do CPC, principalmente se também razoável tenha sido a 
interpretação adotada pelo Tribunal recorrido. 3. Recurso especial 
improvido633. 

 

                                                
632REsp 991.780/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/02/2012, p. DJe 14/02/2012. 
633REsp 707.812/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, J. 06/12/2005, p. DJ 1o/02/2006, p. 493. 
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O acórdão onde produzida essa ementa examinou recurso que impugnava acórdão 

do Tribunal local que havia concluído que os honorários advocatícios estabelecidos em 

sentença – a qual julgara conjuntamente ação anulatória de débito fiscal e os embargos à 

execução fiscal que atacavam o mesmo título executivo – remuneravam o trabalho 

profissional nas duas demandas. Acontece que, quando iniciada a execução dessa sentença, 

a credora tinha entendido que tais honorários referiam-se apenas à ação anulatória e que a 

verba inicial e provisoriamente arbitrada na execução fiscal em favor do exequente tinha, 

com o acolhimento de seus embargos, sido revertida automaticamente a seu favor, por isto 

iniciou a execução de ambas. Após apelação, que confirmou que a sentença havia arbitrado os 

honorários para os dois pleitos, a parte interpôs o referido recurso especial, quando foi mantida 

a solução local. O Superior Tribunal de Justiça resumiu assim o recurso que analisou:  

No mérito, a discussão toda gira em torno da cobrança dos honorários 
advocatícios decorrentes do êxito da recorrente em duas ações conexas, 
julgadas simultaneamente em primeiro grau de jurisdição - uma ação 
anulatória de débito fiscal e os embargos à execução fiscal-, em cuja 
sentença constou o dispositivo que a seguir transcrevo para melhor 
ilustração: 'Pelo exposto, julgo procedente o pedido objeto dos autos para 
anular o débito fiscal constante do Auto de Infração n.º 89402, de 
28.02.94, na forma requerida, condenando a FAZENDA PÚBLICA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS ao pagamento das custas do processo e 
na verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 
declinado às fls. 10, acolhendo, ‘ipso facto’, os embargos opostos nos 
autos em apenso, pelos mesmos motivos, dando por desconstituída a 
penhora lavrada nos autos da execução respectiva'.  

É de se reconhecer que a conclusão do julgado restou dúbia, podendo-se 
interpretá-la em dois sentidos distintos: na primeira vertente, poder-se-ia 
entender que a verba honorária de 10% sobre o valor da causa declinado 
na ação anulatória teria sido fixada em conjunto, de forma única para as 
duas ações, o que era perfeitamente cabível, em face da conexão de 
objetos entre ambas; e, em uma segunda hipótese, chegar-se-ia à 
conclusão de que tal verba valeria apenas para a ação anulatória, ficando 
omissa a decisão em relação aos honorários devidos nos embargos à 
execução.  

E justamente essa omissão foi que permitiu à recorrente construir sua tese 
de que a sucumbência do vencido no que toca aos honorários 
advocatícios deve ser observada mesmo sem pedido expresso da parte, 
por força do art. 20, caput, CPC, regra de ordem pública cogente ao 
magistrado, de onde decorreria a inversão automática dos honorários 
advocatícios pré-fixados na execução fiscal. 

 

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que a interpretação dada pelo 

Tribunal local mostrava-se razoável, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que  
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... se ... houve, de fato, dúvida razoável quanto à correta interpretação do 
dispositivo daquela decisão judicial, que fixou os honorários 
advocatícios, em hipótese que pode, efetivamente, levar a entendimentos 
em sentidos opostos, há que se afastar a tese de violação do art. 20 do 
CPC, principalmente se também razoável tenha sido a interpretação 
adotada pelo Tribunal recorrido. 

 

325. Não parece haver dúvida de que, no sistema nacional, é possível interpretar a 

sentença no momento em que ela deve ser cumprida, quando o credor mostra como a 

compreende, à vista do que a outra parte, por meio da defesa então cabível em tal ocasião, 

pode impugnar a extensão dada àquele provimento judicial. Os embargos à execução, 

assim como, no sistema atual, a impugnação ao cumprimento de sentença, são 

instrumentos adequados para tanto.  

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça teve ocasião de dizer isto em causa que 

envolvia cobrança de tarifa de energia elétrica que o usuário que a havia recolhido por 

engano pedia para seu valor lhe ser restituído. Na fase de execução da sentença que tinha 

decidido a lide, houve divergência quanto aos valores devidos, e o tema acabou chegando 

ao Superior Tribuna de Justiça. O relator, em decisão monocrática, entendeu possível 

discutir nos embargos à execução o alcance da sentença em fase de execução, contra a qual 

foi oferecido agravo, que resultou na solução ora comentada. Ponderou então o relator:  

O aresto embargado decidiu que, conforme o disposto no art. 741 do 
CPC, é possível alegar nos embargos do devedor excesso de execução 
com base na interpretação do título judicial exeqüendo sem que isso 
importe em ofensa à coisa julgada. Ao fazê-lo, confirmou o entendimento 
do tribunal estadual no sentido de que a repetição do indébito relativo à 
majoração da tarifa restringe-se ao período do congelamento.  

 

O resultado do julgamento ficou resumido nestes termos:  

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE 
ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTAMENTO DURANTE 
CONGELAMENTO DE PREÇOS. PORTARIAS 38/86 E 45/86 DO 
DNAEE. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXECUÇÃO. 
EMBARGOS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. 
POSSIBILIDADE. CPC, 741. COISA JULGADA. OFENSA. 
INOCORRÊNCIA. I - É possível alegar, nos embargos do devedor, 
excesso de execução com base na interpretação da sentença exeqüenda, 
sem que isso signifique revolver as questões já decididas no processo de 
conhecimento. Precedentes: REsp nº 818.614/MA, Rel. Minª NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ de 20/11/2006; AgRg no REsp nº 
1.015.470/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 
04/08/2008; REsp nº 918.213/SE, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, 
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PRIMEIRA TURMA, DJ de 13/09/2007. II - "O entendimento desta 
Corte é unânime no sentido da ilegalidade das Portarias nºs 38 e 45/86, 
que majoraram as tarifas de energia elétrica, durante o congelamento de 
preços, sem que tenha havido contaminação das tarifas após a edição da 
Portaria nº 153/86." (EREsp nº 503.374/MG, Rel. Min. CASTRO 
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 02/08/2004). Outros precedentes: 
AgRg no REsp nº 316.396/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2008; REsp nº 641.387/MG, Rel. 
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 
06/03/2006. III - Hipótese, ademais, em que não ficou devidamente 
caracterizado o dissídio jurisprudencial alegado. IV - Agravo regimental 
improvido634. 

 

326. E, claro, se era, e continua sendo, possível discutir o alcance e sentido da 

sentença por meio de embargos à execução em hipótese em que se afirma que o credor 

reclama mais do que tal provimento o permitia, no sistema atual, em que essa realização da 

condenação se faz na mesma relação processual, pelo procedimento chamado de 

cumprimento da sentença, a forma para arguir tal excesso de execução passa a ser a 

impugnação ao cumprimento de sentença, como regulada no art. 475-J, § 1o, e art. 475-N, 

CPC/73. O Superior Tribunal de Justiça foi expresso nesse sentido quando, no Recurso 

Especial nº 1.243.701/BA (2010/0015178-7) relatado pelo Min Raul Araújo, admitiu a 

concreta possibilidade de, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, o 

devedor mostrar que a sentença não tem o conteúdo ou a extensão pretendida pelo credor. 

A propósito, o voto condutor, invocando precedente do próprio Tribunal, observou que:  

Ao contrário do que se possa, de modo apressado, entender, trata-se 
justamente de admitir a discussão para que o correto conteúdo da 
sentença seja respeitado, e não modificado, por qualquer das partes, para 
mais ou para menos do que foi dado no título.  

Com efeito, há casos em que pairam dúvidas a respeito da correta exegese 
acerca do conteúdo do título judicial, o que rende ensejo a sua errônea 
execução, reclamando, assim, a devida apreciação da questão na fase de 
liquidação do julgado.  

Não é raro que a interpretação do título executivo judicial pela parte 
exequente não corresponda exatamente aos delineamentos dados pela 
decisão transitada em julgado, o que acaba ensejando injusto excesso de 
execução, seja porque o credor passa a exigir quantia superior à contida 
no título, seja porque passa a ser executada coisa diversa da declarada no 
título, ou, ainda, porque a execução está sendo processada com conteúdo 
diverso do determinado na sentença (CPC, arts. 475-L, V, 743 e 745, III).  

Nessas hipóteses, torna-se cabível, por autorização legal e melhor lógica 
jurídica, a impugnação pelo devedor do valor executado, buscando a 

                                                
634AgRg nos EREsp 505.944/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 18/03/2009, p. DJe 

02/04/2009. 
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correta interpretação do título executivo judicial, sem nenhuma ofensa à 
garantia constitucional da coisa julgada. Na realidade, a ideia central 
consiste na racionalização dos efeitos da sentença, sem o 
comprometimento de sua estabilidade e da segurança jurídica. 

 

A demanda em que apresentado esse voto destinava-se a atribuir ao autor certa 

quantidade de ações de determinada instituição bancária, já que ele havia comprado e pago 

certo número e, contudo, recebera apenas parte delas. Diante da revelia do réu, a sentença 

condenou este nos termos do pedido. Houve apelação por parte do demandado, mas a 

condenação restou mantida, alterada apenas a verba honorária. O autor então ofereceu 

conta em que apresentou o valor de cada ação na data de seu cálculo e multiplicou-o pelo 

número das ações que deveria receber daquela companhia, quando o réu ofereceu 

impugnação, que não foi admitida. Ao julgar o recurso especial oferecido contra esse 

resultado, o Superior Tribunal de Justiça proclamou o seguinte: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 
DESDOBROS E GRUPAMENTOS OCORRIDOS NAS AÇÕES. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE 
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não 
configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil o fato de o col. 
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos 
argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação 
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a 
controvérsia. 2. Em situações até bastante ocorrentes, mostra-se 
perfeitamente cabível e necessário, no âmbito de embargos à execução ou 
de impugnação ao cumprimento de sentença, suscitar o executado a 
discussão acerca dos precisos termos da decisão condenatória, objeto de 
execução, sem que isso importe pretensão de afronta à coisa julgada, 
sobretudo quando as partes divergem acerca de interpretações possíveis 
para o mesmo título. 3. No caso em exame, o título exequendo, 
considerando a revelia do promovido, estipulou a quantidade de ações 
preferenciais escriturais, de emissão do Banco Itaú S/A, a serem 
ressarcidas ao promovente, no total de 160.000 na data de propositura da 
demanda, ou seja, em 24 de outubro de 2002, correspondentes às 26.475 
ações adquiridas em 4 de novembro de 1982, postergando a apuração do 
valor da condenação à fase executiva. 4. O exequente, contudo, no 
cumprimento de sentença, deixou de observar os desdobros e 
grupamentos ocorridos nas ações, no período entre a data da propositura 
da demanda (24 de outubro de 2002) e a da execução (19 de fevereiro de 
2008). 5. Não se pode desconsiderar os desdobramentos e grupamentos 
que o ora recorrente afirma terem ocorrido no período entre o 
ajuizamento da ação e a execução da sentença condenatória, mormente 
porque eles representam uma realidade no mercado de ações. Ter como 
não ocorridos tais fatos, ou como ocorridos, mas irrelevantes para a 
execução do título judicial, como fez a d. instância a quo, em primeiro 
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lugar, foge à lógica do próprio mercado de valores mobiliários e, em 
segundo lugar, coloca o exequente em situação privilegiada em relação ao 
executado e aos demais acionistas que, nas mesmas condições e no 
mesmo período, adquiriram ações do Banco Itaú S/A. Haveria, sem 
dúvida, na hipótese, enriquecimento sem causa do exequente para além 
do assegurado na sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico 
(CC/2002, arts. 884 a 886). 6. A correta interpretação do conteúdo da 
sentença condenatória deve garantir ao exequente os direitos e ações que 
teriam outros acionistas, nas mesmas condições. Nem mais, nem menos. 
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para 
julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, 
reconhecendo a inexigibilidade do título, para determinar seja promovida 
a liquidação da sentença pelo d. Juízo a quo, com a nomeação de perito, a 
fim de apurar o correto valor devido ao recorrido, de acordo com o título 
exequendo, levando em conta todas as oscilações havidas no mercado de 
ações com as ações do Banco Itaú S/A, no período compreendido desde a 
data de propositura da ação até a da confecção do respectivo laudo 
pericial, de modo que o recorrido receba os mesmos direitos e ações que 
teria obtido qualquer outro acionista do Banco Itaú que fosse detentor de 
160.000 ações escriturais preferenciais, na data de propositura da ação de 
conhecimento635. 

 

Nesse julgamento o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de, na 

fase de liquidação ou de execução (cumprimento de sentença), o devedor se defender 

contra os termos da execução, mostrando que, em razão da interpretação que o credor 

fizera do título sentencial, haverá ocorrido excesso de execução. Isto não importa em 

revolvimento de matéria já decidida, nem seria óbice para o respectivo exame, pois não se 

tratava de ponto que deveria ter sido apresentado na fase de definição do direito.  

Esse mesmo acórdão, já então interpretando a sentença em liquidação, reconheceu 

que o credor, ao iniciar a execução desse título, havia apresentado número incompatível 

com o que constava da sentença condenatória e, aliás, modificando o que ele próprio havia 

reclamado em sua petição inicial, tinha deixado de considerar as variações que as ações 

sofrem no tempo. A respeito, o relator comentou o seguinte: 

No contexto acima, tem-se típico exemplo de interpretação dada ao título 
executivo judicial pela parte exequente que não corresponde aos 
delineamentos dados pela decisão transitada em julgado, ensejando 
indisfarçado excesso de execução (CPC, arts. 475-L, V, 743 e 745, III), 
como se percebe claramente pela desproporção entre o valor aplicado na 
compra de ações, que, atualizado na data de propositura da ação, 
correspondia a pouco mais de oitocentos reais, e o valor executado de 
aproximadamente sete milhões de reais.  

O próprio exequente, no momento da propositura da ação, entendia que o 
valor da condenação deveria ser ‘apurado em execução de sentença, face 

                                                
635REsp 1.243.701/BA, Rel. Min. Raul Raújo, 4a Turma, j. 04/10/2011, p. DJe 12/03/2012.  
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à oscilação do mercado de valores mobiliários’, e isso constou da 
sentença exequenda.  

No entanto, quando do pedido de cumprimento de sentença, trouxe 
interpretação literal do título executivo judicial, atualizando apenas o 
valor unitário da ação, mas não o número delas. Ignorou, assim, a 
realidade do mercado de ações, marcado por frequentes oscilações, não 
apenas do valor das ações, mas também na quantidade delas, por força de 
desdobros, grupamentos, bonificações, opções de compra, etc.  

 

Cabe recordar, em arremate, que, como já ressaltado anteriormente (n. 215), o 

pedido inicial pode servir de suporte para interpretação da sentença, a qual não pode 

desbordar da limitação nele apresentada.  

327. Se o devedor pode impugnar a interpretação da sentença feita pelo credor na 

fase de seu cumprimento por meio dos instrumentos examinados (impugnação ao 

cumprimento de sentença e embargos à execução), por outro lado, se se constatar, pelo 

exame do título executivo, que o credor recebera além do que tinha direito, conforme 

decidiu o mesmo Superior Tribunal de Justiça, pode o executado, subsequentemente, nos 

mesmos autos, pedir a restituição do que tiver pago a maior. Isto ocorreu em recurso que 

retrata situação em que sujeitos substituídos em ação civil pública haviam, na fase de 

execução individual, levantado valores que se concluíram indevidos. A executada requereu 

que eles fossem instados a devolver o que não lhes cabia e, indeferida tal pretensão na 

instância ordinária, ofereceu recurso especial, provido por decisão monocrática, quando a 

outra parte recorreu, argumentando que essa devolução só poderia ser pleiteada por ação 

própria, já que o levantamento se dera em execução definitiva sem prestação de caução. 

Tal recurso, improvido, recebeu a seguinte ementa:  

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
EXECUÇÃO. APADECO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A 
MAIOR NO MESMO PROCESSO. I. Esta Corte tem reconhecido a 
pertinência do executado buscar a restituição dos valores pagos em 
excesso em execução, ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, 
sem a necessidade de ação autônoma, bastando a apresentação de 
cálculos atualizados e a intimação da parte, na pessoa de seu advogado. 
Precedentes. II. Agravo improvido636.  

 

Nessa linha de raciocínio, o devedor que não se dera conta de que dele se cobrara 

além do devido, depois de pagar o que dele fora exigido, constatando, pela interpretação 

feita do título executivo, no caso uma sentença condenatória, que havia pago a mais, pode, 
                                                
636AgReg no REsp 1.114.694/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, 4a Turma, j. 03/08/2010, p. DJe 27/08/2010. 
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no mesmo processo, mas, claro, antes de sua extinção, reclamar a repetição do indébito. 

Extinto o processo executivo, só mediante ação própria o devedor poderá pedir a repetição 

do indébito.  

328. Conforme dito anteriormente, ainda que, com fortes argumentos, haja opiniões 

em sentido contrário, não parece viável admitir no sistema brasileiro ação autônoma para 

interpretação de sentença (n. 297). Como então se realçou, embora a lei não restrinja o uso 

da ação declaratória (art. 3o, CPC/73), aceitá-la para interpretar sentença inquinada de 

obscura pode gerar insegurança jurídica, já que a solução do novo pleito, à sua vez, pode 

também ensejar nova ação interpretativa, mesmo porque o objeto da nova interpretação 

não coincide com o da anterior: lá se buscava a interpretação da primeira sentença e agora 

se busca o sentido desta outra, de modo que não se pode falar em coisa julgada.  

329. Entrementes, não se pode perder de vista que no sistema da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, por haver expressa previsão legal, tal ação é 

admitida. Com efeito, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como 

Pacto de São José da Costa Rica, aprovada pelo Brasil pelo Decreto n. 678, de 

06/setembro/1992, a respeito prevê o seguinte: 

Art. 67. A Sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de 
divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-
á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado 
dentro de 90 (noventa) dias a partir da data da notificação da sentença. 

 

O Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos prevê o seguinte: 

Artigo 59. Pedido de interpretação de sentença 

1. O pedido de interpretação a que se refere o artigo 67 da Convenção 
poderá ser formulado em relação às sentenças de mérito ou de reparações 
e se aprsentará na Secretaria da Corte, cabendo nela indicar com precisão 
as questões relativas ao sentido ou ao alcance da sentença cuja 
interpretação é solicitada. 

2. O Secretário comunicará o pedido de interpretação das partes no caso e 
as convidará a apresentar por escrito as razões que considerem 
pertinentes, dentro do prazo fixado pelo Presidente.  

3. Para fins de exame do pedido de interpretação, a Corte reunir-se-á, se é 
possível, com a mesma composição com que emitiu a sentença de que se 
trate. Não obstante, em caso de falecimento, renúncia, impedimento, 
escusa ou inabilitação, proceder-se-á à substituição do juiz que 
corresponder, nos termos do artigo 16 deste Regulamento.  

4. O pedido de interpretação não exercerá efeito suspensivo sobre a 
execução da sentença.  



329 
 

5. A Corte determinará o procedimento a ser seguido e decidirá mediante 
sentença.637.  

 

Assim, nesse âmbito internacional é cabível ação autônoma interpretativa de 

sentença. E é possível encontrar ação da espécie junto àquela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos envolvendo o Estado brasileiro, julgada em 20/novembro/2009, quando 

decidiu o Caso Escher e outros contra o Brasil638.  

A sentença interpretanda referia-se a violação aos artigos 8o-639 e 25640 da referida 

Convenção Americana, em cuja oportunidade a Corte Interamericana concluiu que o 

                                                
637Material obtido em ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/Viejos/w.Regulamento.Corte.htm>. 

638A sentença interpretativa pode ser encontrada em: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS. Caso Escher e outros Vs. Brasil. Sentença de 20 de novembro de 2009 - (Interpretação da 
Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_208_por.pdf> ou em CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS Caso Escher e outros VS. Brasil (Interpretação Sentença de Exceções 
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Portal da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/44719>. 
Tal sentença observa que a ação interpretativa não pode pretender ampliar o que a sentença interpretanda 
havia decidido e, neste sentido são aprsentados os seguintes precedentes, todos envolvendo sentenças 
interpretativas da mesma Corte: Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Interpretação da Sentença de Mérito. 
Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 08 de março de 1998. Série C n. 47, par. 16; Caso 
Valle Jaramillo e outros Vs. Colômbia. Interpretação da Sentença de Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 
07 de julho de 2009. Série C n. 201, par. 8; e Caso Ticona Estrada e outros Vs. Bolívia. Interpretação da 
Sentença Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1o de julho de 2009. Série C n. 199, par. 7. 

639O preceito tem a seguinte redação: 
Art. 8o. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de 
seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa 
acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada 
sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou 
não fale a língua do juízo ou tribunal; b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação 
formulada; c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; d) 
direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de 
comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; e) direito irrenunciável de ser assistido por um 
defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislaçãoo interna, se o acusado não 
se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; f) direito de defesa de 
inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, 
de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; g) direito de não ser obrigada a depor contra si 
mesma, nem a confessar-se culpada; e h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 3. A 
confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4. O acusado absolvido por 
sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O 
processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. 

640O dispositivo está assim redigido: 
Art. 25. Proteção judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus 
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando 
tal violaçãoo seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções ifucuaus. 2. Os 
estadospartes comprometem-se: a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do 
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Estado brasileiro havia descumprido seu dever de motivar decisão administrativa adotada 

contra juíza brasileira e tinha deixado de apurar responsabilidade de policiais em certo 

episódio. Na sentença interpretativa daquela anteriormente proferida pela referida Corte, 

observou o voto condutor que a sentença não continha obscuridade, mas, para não deixar 

sem resposta os questionamentos formulados, acabou por esclarecer cada ponto.  

330. A interpretação da sentença em muitas situações tem importância interna, isto 

é, para o processo em que ela tiver sido prolada. Mas há casos em que essa interpretação se 

justifica para avaliar outra demanda (n. 166). A propósito, pode ocorrer de ser necessário 

interpretar certa sentença para ver se ela envolve, ou não, matéria de outro processo, 

apenas a partir do que será possível dizer se o novo infringe, ou não, a coisa julgada. O 

Superior Trbunal de Justiça foi provocado para interpretar certa sentença coletiva para 

apurar se esta continha solução que obstasse o processamento de ação individual depois 

intentada. O recurso especial então oferecido teve que examinar se o pedido objeto de ação 

individual estava ou não abrangido por sentença que, em ação civil pública, havia 

condenado certa instituição bancária a remunerar os poupadores da parte demandada 

durante certo lapso de tempo. A parte ré insistia em que a solução dada na ação coletiva 

impedia, nos termos do art. 471, CPC/73, que o beneficiário formulasse nova pretensão 

individual, e dizia que a coisa julgada não reconhecida nas instâncias ordinárias deveria ser 

então declarada.  

Depois de verificar o que tinha sido decidido na ação coletiva que se alegava fazer 

coisa julgada para a ação individual, a relatora do recurso especial constatou que a pretesão 

da nova ação era obter “... a condenação da instituição financeira ao pagamento dos juros 

que não integraram o pedido formulado na ação civil pública”. Anotou, então, que o artigo 

474, CPC/73, invocado para impedir o novo pleito não era óbice para este, já que o pleito 

dessa nova demanda não tinha sido objeto de decisão anterior, até porque não se continha 

no pedido na ação coletiva. O voto condutor, a propósito desse art. 474, ponderou: “Essa 

norma, destinada a regular os limites objetivos da coisa julgada, regula especificamente a 

impossibilidade de repetição de ações com o mesmo objeto, ainda que por fundamentos 

autônomos. Vale dizer: se um determinado pedido foi rejeitado, com trânsito em julgado 

da decisão, esse mesmo pedido não pode ser reformulado, ainda que se altere a respectiva 

causa de pedir”. Em seguida conclui que o objeto do processo novo era diverso, por isto 
                                                                                                                                              

Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; b) a desenvolver as possibilidades 
de recurso judicial; e c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que 
se tenha considerado procedente o recurso.  



331 
 

que seu processamento era admissível. No caso, a conclusão de que o tema da nova ação, 

não decidido na anterior, podia ser objeto de novo pleito mostra-se escorreita. Reparo, 

contudo, merece sua fundamentação, pois, se a causa de pedir para a nova demanda for 

nova, claro que não haverá coisa julgada para igual pedido formulado por novo 

fundamento. A propósito, cabe voltar ao que se explanou no n. 119. Mas, como dito, a 

conclusão do acórdão parece correta. Recebeu ele a seguinte ementa:  

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. 
POUPADOR. PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO 
ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO 
CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 1. O pedido de violação ao art. 535 
do CPC não deve ser acolhido nas hipóteses em que o Tribunal tenha se 
manifestado sobre todos os temas importantes para a solução da lide. 2. 
Na ação civil pública nº 98.0016021-3, ajuizada pela Associação 
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, 
objetivando o recebimento, por consumidores, dos expurgos 
inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de1989, não 
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo 
paramento, por ausência de pedido da APADECO. Nessa hipótese, é 
possível ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o 
pagamento dessa verba, sem que se possa falarem ofensa à coisa julgada. 
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido641. 

 

Esse mesmo acórdão revela, igualmente, que a interpretação de uma sentença pode 

mostrar-se necessária para se constatar a ocorrência ou não de litispendência.  

331. Já se mencionou que o precedente pode servir de apoio para outro julgamento, 

quando se realçou que a mera transcrição da ementa nem sempre será suficiente para 

revelar a verdadeira tese jurídica adotada no acórdão (n. 276). Neste passo cabe apenas 

verificar como o Superior Tribunal de Justiça tem examinado o tema.  

O recurso especial oferecido com fundamento em interpretação da lei federal, feita 

na decisão recorrida de modo diverso da interpretação realizada por outro tribunal do país 

(art. 105, III, c, CF), é onde o tema mais se manifesta. Nesses casos o Superior Tribunal de 

Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, para demonstrar a divergência na 

interpretação da lei, o recorrente deve objetivamente mostrar como cada Tribunal local 

entendeu a regra aplicada. Deve, pois, fornecer o sentido com que a lei terá sido apreendida 

por cada um dos tribunais em confronto, para o que não basta transcrever as ementas dos 

dois acórdãos ou simplesmente transcrever integralmente cada julgamento. Deve o 

                                                
641REsp 1.165.205/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, J. 07/12/2010, P. DJe 02/02/2011. 
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recorrente fazer o que o STJ tem chamado de cotejo analítico dos acórdãos em confronto. 

Ao se analisar o tema no âmbito do referido Tribunal, observa-se que, tão assentado isto 

está, que a grande massa é de decisões monocráticas, que, em razão de agravo regimental 

e, em alguns casos, diante de embargos declaratórios recebidos como tal agravo, são revistas (e 

sempre confirmadas) pelo órgão colegiado. Apenas para exemplificar, eis uma ementa em que 

se ressalta a necessidade de o recorrente demonstrar, de modo objetivo, onde se verifica a 

divergência quanto à interpretação da lei feita pelos Tribunais em confronto: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 
CITAÇÃO DE LITISCONSORTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.206, 
1.207 E 1.787 DO CÓDIGO CIVIL E 47 do CPC. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE 
COTEJO ANALÍTICO. 

1. A análise da pretensão recursal no sentido de nulidade por ausência de 
citação de litisconsorte passivo demandaria a alteração das premissas 
fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de 
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 

2. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples 
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão 
recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as 
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento642. 

 

332. O raciocínio vale também para obrigar o julgador de novo caso a seguir certo 

precedente ou, ao contrário, em vista da falta de similitude entre os dois processos, para ele 

concluir que a solução apresentada como paradigma não se impõe ao novo.  

Em certa Reclamação julgada pelo Supremo Tribunal Federal, neste trabalho já 

referida anteriormente (n. 275), o exame de precedente seu foi feito para avaliar se, como o 

dizia o reclamante, a decisão nele apresentada havia sido desrespeitada. A avaliação do 

precedente não se deu, pois, para orientar o julgamento de um novo caso, mas para 

verificar se ele havia sido contrastado; mas o raciocínio é o mesmo: interpreta-se o 

precedente com vistas a uma situação nova. O Relator da Reclamação anotou então que, 

conquanto o caso anteriormente julgado não guardasse identidade absoluta com a situação 

descrita na ação em julgamento, o efeito vinculante daquele precedente deveria expandir-se 

para esta. Concluiu então o voto vencedor que, se aquela Corte, interpretando a 

Constituição, havia antes afirmado que o caso de sequestro de verba do poder público 
                                                
642AgRg no AREsp 470.906/ES, Rel. Min. Luís Felipe Salimão, 4a. T., j. 02/09/2014, p. DJe 05/09/2014. 
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limita-se à hipótese em que tivesse sido descumprida a ordem cronológica de pagamento 

de precatório (art. 100, atualmente § 6o, CF), então a determinação da Justiça para bloqueio 

de recursos do Município para pagamento de precatório não pagos tempestivamente, 

contrariava aquela decisão. Observou, a propósito, o Relator: 

No autos da ADI 1662 esta Corte já se pronunciou no sentido de que a 
previsão de sequestro contida no § 2o do art. 100 da Constituição deve ser 
interpretada necessariamente de modo restritivo. Decidiu-se, 
especificamente, que a ‘equiparação da não inclusão no orçamento das 
verbas relativas a precatórios, ao preterimento do direito de precedência, 
cria, na verdade, nova modalidade de sequestro, além da única prevista na 
Constituição” 

 

Noutro ponto anotou o mesmo voto: 

No caso, muito embora o ato impugnado não guarde identidade absoluta 
com o tema central da decisão desta Corte na ADI 1.662, Relator o Min. 
Maurício Corrêa, vale ressaltar que o alcance do efeito vinculante das 
decisões não pode estar limitado à sua parte dispositiva, devendo, 
também, considerar os chamados ‘fundamentos determinantes’.  

 

Por isto a Reclamação foi acolhida, com um único voto divergente, tendo o 

resultado ficado assim ementado: 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. 2. Sequestro de recursos do Município de 
Capitão Poço. Débitos trabalhistas. 3. Afronta à autoridade da decisão 
proferida na ADI 1662. 4. Admissão de sequestro de verbas públicas 
somente na hipótese de quebra da ordem cronológica. Não equiparação às 
situações de não-inclusão da despesa no Orçamento. 5. Efeito vinculante 
das decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade. 6. 
Eficácia que transcende o caso singular. 7. Alcance do efeito vinculante 
que não se limita à parte dispositiva da decisão. 8. Aplicação das razões 
determinantes da decisão proferida na ADI 1662. 9. Reclamação que se 
julga procedente643. 

 

Como se vê, em inúmeras situações é preciso interpretar um acórdão, para avaliar 

sua extensão, para verificar o que nele efetivamente restou decidido. Às vezes isto se faz 

para examinar se a solução precedente deve, ou não, aplicar-se ao novo caso. Outras vezes, 

como se acaba de ver, tal avaliação é feita para avaliar se a decisão terá sido afrontada. 

Compreender o preceito, a norma contida no precedente, assim, revela-se atividade constante.  

                                                
643Reclamação n. 2.363-0, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2003, p. DJ. 1o/04/2005. Ementário n. 2185-1. 
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333. Outro ponto relacionado com interpretação de sentença e que é debatido no 

âmbito dos Tribunais é o que avalia se o ato de compreender um dado provimento judicial 

envolve matéria de direito ou constitui questão fática. A importância desse realce decorre 

da circunstância de que os recursos extraordinários (recurso extraordinário propriamente 

dito e recurso especial) destinam-se a uniformizar a interpretação acerca do Direito federal 

(Constituição e lei federal), por isto que neles apenas se debatem teses jurídicas, não 

matérias fáticas, que cabe às instâncias ordinárias definir644.  

Acontece que não é possível tratar do Direito sem referência a fatos. O Direito 

regula fatos ou situações, em contemplação dos quais apresenta a consequência jurídica. 

Quando se afirma que os Tribunais de superposição não enfrentam matéria fática naqueles 

recursos extraordinários, na realidade quer-se dizer que os fatos que não estejam 

assentados nas instâncias ordinárias não podem ser objeto de definição nas extraordinárias. 

Mas, se naquelas os fatos estiverem definidos, podem essas Cortes decidir se o Direito 

nacional foi corretamente aplicado ou se cabe outra solução jurídica para o pleito.  

Um primeiro acórdão que cabe mencionar entendeu que a interpretação da sentença 

constitu matéria jurídica, por isto o tema pôde ser avaliado no âmbito do recurso especial. 

A solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça recebeu a seguinte ementa:  

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO 
DE FATO E QUESTÃO DE DIREITO. O fato insuscetível de reexame 
no âmbito do recurso especial é aquele que foi transposto da realidade 
para o processo mediante a produção de provas; a percepção que a 
instância ordinária teve dessas provas não pode ser alterada no âmbito do 
recurso especial. Outra é a situação quando o thema decidendum tem a 
ver com os atos judiciais, sejam (sic) das partes, seja do juiz ou de 
auxiliares seus (v.g., cartorários, oficial de justiça); são atos do próprio 
processo judicial, sujeitos ao crivo do Superior Tribunal de Justiça 
quando este julga o recurso especial. A interpretação da sentença, que é 
um ato do processo, constitui questão de direito que pode ser dirimida na 
via do recurso especial. Agravo regimental desprovido645. 

 

Como se nota dessa ementa, o exame da sentença, a fim de interpretá-la, foi 

considerada questão de direito. Mas, se para avaliar o acerto ou engano dela, fosse preciso 

enfrentar as provas produzidas e por ela sopesadas, essa apreciação envolveria questão 

fática, insuscetível no âmbito dos recursos extremos.  

                                                
644A Súmula 279 do STF prevê: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

No âmbito do STJ a Súmula n. 7 dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 

645AgRg no REsp 909.286/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 3a Turma, j. 07/08/2008, p. DJe 05/11/2008. 
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334. Em outro recurso o mesmo Tribunal constatou que o que pretendia o 

recorrente era avaliar a justeza do acórdão impugnado, mas para isto era preciso avaliar o 

conteúdo de cláusula contratual, não apreciada nas instâncias ordinárias. Seria preciso 

examinar o contrato para enfrentamento do recurso e para ver se a avaliação da causa feita 

nas instâncias inferiores havia sido correta ou não. Segundo o acórdão, isto importaria em 

exame de fato, insuscetível nas instâncias extraordinárias. O resultado do acórdão ficou 

resumido na seguinte ementa: 

EMENTA: LOCAÇÃO. MULTA. EXECUÇÃO. CONTRATO. 
SÚMULA 05/STJ. I - O decisum vergastado entendeu, a partir da 
interpretação da sentença liquidanda em confronto com o contrato de 
locação, que a multa por inadimplemento contratual à qual fora o 
locatário condenado era a prevista no item 3.3.3 do pacto. Nesse passo, 
verificar se realmente tem razão a recorrente ao afirmar que essa 
condenação estaria enquadrada em outro item do referido contrato 
importa, necessariamente, no exame e interpretação de cláusula 
contratual, e não de lei. II - "A simples interpretação de cláusula 
contratual não enseja recurso especial." (Súmula 05/STJ). Recurso não 
conhecido646. 

 

335. É possível, sob outro aspecto, verificar que o Superior Tribunal de Justiça em 

diversas ocasiões tem enfrentado matéria fática e acaba analisando a prova dos autos, 

quando constata que solução definida para certa demanda se mostra imprópria.  

O que se observa é que, para evitar suposta injustiça, para afastar interpretações 

desarrazoadas do Direito, o referido Superior Tribunal de Justiça tem, eventualmente, 

admitido recurso que em princípio não poderia aceitar. Nesses casos, as restrições para 

admissibilidade de tais recursos acabam sendo ignoradas, a partir do que questões fáticas 

vêm a ser examinadas, conquanto o sistema não consinta nisto. Apesar da grande 

dificuldade para se chegar às instâncias extraordinárias, em certos casos, quando o 

Tribunal se convence que deve fazer justiça para o caso, permite o enfrentamento de 

matéria que estaria subtraída de seu conhecimento. Como se vê, para afastar soluções que 

aquele Tribunal considera iníquas, tem admitido o exame da prova e de fatos do processo 

para decidir recursos que, por princípio, só admitem enfrentamento de tese jurídica. O 

tema, todavia, escapa ao ponto que ora se põe em relevo. 

 

  

                                                
646Resp 203.535/SP, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. 14/12/1999, p. DJ 14/02/2000, p. 60. 
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CONCLUSÃO 

 

336. Este estudo procurou desenvolver critérios para a interpretação da sentença, 

entendido este termo como qualquer pronunciamento judicial, de primeiro ou de grau 

superior, sujeito a recurso, ou não mais recorrível. Antes, fez menção a outras atividades 

interpretativas relevantes, para em seguida concentrar-se na interpretação de textos em 

geral, cujas regras também se aplicam à interpretação da sentença. Passou depois a tratar 

da interpretação jurídica, quando deu ênfase à evolução doutrinária sobre interpretação da 

lei e seus métodos, a fim de os comparar com os mecanismos específicos destinados à 

interpretação da sentença. Fez pequena referência à interpretação do negócio jurídico, a 

fim de mostrar que os respectivos estudos partiram das teorias sobre interpretação da lei 

para se desenvolverem, assim como a interpretação da sentença teve-os como ponto de 

partida. Algumas palavras foram dedicadas à interpretação ocorrente dentro do processo, 

como a das provas e das declarações feitas em seu interior, em que se assenta a sentença 

que depois será objeto de interpretação.  

337. Para tratar diretamente da interpretação da sentença, este trabalho começou 

por dizer que a interpretação da sentença é diferente das outras interpretações jurídicas, em 

razão da natureza jurídica que têm os pronunciamentos judiciais, destinados a atuar no 

processo para solução de uma lide. Por isto, se existe entre interpretação da lei, do negócio 

jurídico e da lei alguns pontos comuns, outros há que torna a interpretação da sentença algo 

singular.  

338. Não existindo, praticamente, norma legal a definir a atividade interpretativa da 

sentença, o intérprete dela deve considerar que nela seu prolator desenvolve um raciocínio 

jurídico, que não é silogístico, mas argumentativo. A lógica jurídica não é a lógica formal, 

porque a lei a ser aplicada não se apresenta como algo a priori definido, mas um dado a ser 

pesquisado e interpretado, um elemento a ser escolhido à vista dos fatos relevantes do 

processo, fatos esses que, por sua vez, exigem interpretação e seleção. No desenvolvimento 

desse complexo raciocínio, entretanto, deve existir racionalidade, sindicável à vista da 

argumentação desenvolvida.  

339. A lei estabelece requisitos para validade da sentença, cada um dos quais com 

uma finalidade específica. Às vezes a identificação de cada um desses elementos da 

sentença, que devem ser compreendidos em seu sentido substancial, não pela topologia 
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ocupada em tal pronunciamento judicial, pode não se mostrar tarefa fácil; mas é de suma 

importância para identificação do conteúdo da sentença que haverá de ser interpretada. O 

desdobramento da sentença em capítulos facilita essa lida desenvolvida para 

descobrimento do conteúdo sentencial. 

340. A falta de observância dos requisitos estruturais ou intelectivos da sentença, 

pode gerar sua nulidade e, em determinados casos, sua inexistência. Apesar de nula, a 

sentença pode produzir efeitos, e, depois que transitar em julgado, apesar do defeito, pode 

exigir liquidação ou cumprimento, caso em que o intérprete deverá respeitar os limites, 

objetivo e subjetivo, da coisa julgada. Quando a sentença for inexistente, em geral não 

dependerá de pronunciamento judicial para declarar isto, mas, em certas circunstâncias, 

ação para esse reconhecimento pode se justificar para eliminar incertezas. Se tal sentença 

inexistente vier a ser objeto de execução, o interessado disporá de mecanismos para obstar 

sua realização prática, como não ficará interditado a quem tiver interesse de repropor 

demanda, a fim de decidir aquilo que não será mais que aparência.  

341. A sentença é pronunciamento judicial para solução de conflitos de interesses 

submetidos ao Poder Judiciário. Não é ela ato de vontade, como se propala. Sua 

obrigatoriedade decorre do fato de ser produzida por força da jurisdição, que submete os 

contendores e eventuais substituídos processuais. No processo (fase) de conhecimento, a 

função dela é resolver a lide trazida a julgamento.  

Essa natureza jurídica da sentença e a função por ela desempenhada no processo 

são elementos que orientam o intérprete em sua atividade interpretativa. 

342. A sentença, quando dever ser liquidada ou cumprida, deve ser aproveitada ao 

máximo, o que decorre do princípio da conservação que a ela se aplica. Esse máximo 

aproveitamento deve prender-se aos limites da coisa julgada; sem o que haveria 

insegurança jurídica.  

343. Pode por-se a necessidade de se interpretar sentença, ou decisão, ainda sujeita 

a recursos. O intento do intérprete já então não será dar-lhe o maior aproveitamento, mas 

mostrar como a interpreta para apontar-lhe defeito, a fim de aprimorar o julgamento (e 

eventualmente torná-lo insubsistente). 

Pode, entrementes, ser caso de se dar efetividade a essas decisões não definitivas, 

situação em que a interpretação delas pressupõe cumpri-las nos limites do decidido. Por 

outro lado, podem surgir situações de contrariedade entre o decidido provisoriamente e seu 
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ato revisor. Este estudo procurou enfrentar essas diversas situações, avaliando como se 

deve interpretar cada ato. 

344. A sentença definitiva, já não mais recorrível, pode ser avaliada com diferentes 

finalidades. Pode ser interpretada para se lhe dar cumprimento, caso em que deverá obter o 

máximo de aproveitamento, embora sempre nos limites do que tiver sido decidido. Pode 

ser vista como precedente, caso em que o intérprete deverá descobrir a regra jurídica nela 

fixada, seja para servir de paradigma a novo julgamento, seja para mostrar que a mesma 

regra não se aplica à nova espécie.  

345. Para interpretar a sentença e definir seu sentido preceptivo, o intérprete deve 

partir de seu texto, que há de ser avaliado sob os aspectos semântico e sintático, devendo 

avaliar o sentido de cada termo dentro de uma frase, dentro de períodos mais amplos e, 

finalmente, dentro de todo seu conjunto. O sentido de cada termo é ditado por essa análise 

contextual, e o significado do todo, a seu turno, é obtido por aquele exame das diversas 

partes da sentença, sendo certo que o intérprete, nesse processo, obtém sentidos 

provisórios, que são testados até chegar ao sentido definitivo, correto. Com isto define-se o 

sentido de termos polissêmicos e corrigem-se usos impróprios de vocábulos, de expressões 

e até de frases; mesmo porque a sentença, ainda quando elaborada sem clareza e de forma 

desestruturada, apresenta alguma harmonia, a ser descoberta pela identificação do 

conteúdo da lide que lhe cabia resolver.  

O sentido da sentença deve ser objetivamente obtido, sendo irrelevante a vontade 

do julgador ou a vontade da lei.  

346. O comando da sentença fixa-se no dispositivo da sentença, a ser obtido em 

sentido substancial. Daí a importância na identificação de sua parte dispositiva, que pode 

não se limitar à parte iniciada com expressões como “em face do exposto”. Entretanto, 

faltando comando à sentença, a respeito de toda a demanda ou de alguma porção dela, a 

sentença, em tal aspecto, deve ser classificada como inexistente, autorizando, enquanto não 

houver prescrição, a repropositura de ação para decidir o que tiver ficado sem decisão. 

347. Para apreender o sentido do preceito que a sentença apresenta é relevante 

examinar-lhe a motivação (também em sendido substancial); o que não é dispensável ainda 

que a parte dispositiva dela se mostre absolutamente clara quanto à sua significação, que 

pode conter enganos, só identificáveis pelo exame de todo o seu conjunto.  
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Faltando fundamentação à sentença, apesar da nulidade que pode ser denunciada 

por recurso, depois que ela transitar em julgado, o intérprete ficará sem esse importante 

auxílio para interpretar o julgado; caso em que poderá socorrer-se de outros elementos.  

348. O relatório da sentença também pode auxiliar o intérprete na compreensão do 

comando sentencial e, eventualmente, para corrigir-lhe impropriedades.  

349. Também o pedido do demandante que, por força do princípio da congruência, 

deve ser decidido nos limites dele, é precioso elemento para interpretação da sentença, não 

só quando esta a ele se reporte, mas também quando isto não ocorra.  

350. A defesa do réu e, de um modo geral, as alegações das partes, em certas 

circunstâncias podem adjuvar o intérprete na compreensão do sentido preceptivo contido 

na sentença.  

351. Em certa medida, o exame da lei incidente à espécie pode contribuir para 

aclarar o sentido da sentença. 

352. Da mesma forma, o exame de dados do processo, como a prova nele 

produzida, pode ser auxílio para compreensão do sentido da sentença interpretanda. 

353. Enfim, o critério da razoabilidade permite, quando a sentença contiver mais de 

uma solução e uma delas for desarrazoada, fixar o adequado sentido dela.  

354. Quanto à sentença que decide sobre obrigações de fazer, o que dela se espera é 

o atingimento de certo resultado que a realização da obra permitirá alcançar. Por isto, ainda 

que a sentença não tenha definido a atividade a ser desenvolvida para atingimento daquele 

resultado, ou não o tenha definido com detalhes, na fase de execução dela é possível, em 

contraditório, chegar-se a tal detalhamento; como é também possível a alteração de 

atividades definidas, desde que o resultado possa ser mais proveitosamente alcançado ou 

quando já não possa ser atingido pela forma antes estabelecida. Não ocorrerá aí ofensa à 

coisa julgada, desde que a sentença tenha definido o objetivo a ser atingido, que aquelas 

alterações não modifiquem. 

355. Não se admite interpretação corretiva da sentença, salvo para lhe corrigir erros 

materiais ou para adequar a terminologia imprópria nela empregada; sendo certo que as 

alterações mencionadas no parágrafo anterior não importam em sua correção, pois são 

meras adaptações a serem cumpridas para obtenção do resultado definido na mesma 

sentença.  
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356. A interpretação da decisão colegiada não difere da interpretação da sentença, 

mas apresenta particularidades, porque o pronunciamento é formado, não pela soma, mas 

pelo conjunto dos votos, que são apresentados na sessão de julgamento (que pode ser 

descobrada) e restam fixados com a publicação do acórdão. Este é que desafia recursos, de 

modo que ele é que deverá ser objeto de interpretação quando houver diferença entre seu 

conteúdo e o teor dos debates orais; salvo quando a legislação definir que as notas 

taquigráficas prevaleçam sobre o acórdão ou que dele façam parte (caso em que o 

intérprete, socorrendo-se dos meios auxiliares antes mencionados, deve, o quanto for 

possível, procurar extrair o sentido harmônico do julgado).  

357. Nas decisões colegiadas concluídas sem maioria, ou sem a maioria apropriada, 

devendo ser cumpridas, devem ser interpretadas a partir do voto do relator ou, quando 

caso, do voto considerado vencedor, que deve ter maior peso sobre os demais, diante da 

maior preponderância que a figura do relator tem no sistema processual. Em dadas 

circunstâncias, o que deve prevalecer será o voto intermediário.  

358. Ao interpretar o precedente, que vem assumindo acrescida importância no 

sistema processual, deve o intérprete procurar extrair a regra jurídica (a ratio decidendi, o 

motivo determinante) nele contida, a ser descoberta pelo exame da decisão como um todo, 

a partir dos fatos relevantes considerados ocorrentes e da solução que se afirma apropriada 

dentro do sistema jurídico.  

Nas ações coletivas, isto é, nas ações para proteção de interesses da coletividade, 

como as ações civis públicas, a ação popular, mas também nas ações diretas de 

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, a ratio decidendi nem sempre estará 

limitada ao que se contém em sua parte dispositiva, de sorte que o efeito vinculante dela 

pode ser muito mais amplo do que o limite objetivo da coisa julgada.  

359. Vários são os instrumentos judiciais para interpretação da sentença. Os 

recursos podem servir a tal propósito, mas, quando a sentença estiver em fase de liquidação 

ou de cumprimento, não só o magistrado pode ser levado a interpretar o título executivo 

por iniciativa própria, como pode o exequente, tanto quanto o executado, reclamar contra a 

interpretação feita, ou recorrer da realizada pelo magistrado, contrária a seus interesses. 

Em geral a impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se apropriada para contrariar a 

interpretação feita ao início da execução, mas não fica interditado o uso de simples 

objeção, ao argumento de que o título executivo (sentença) não tem o alcance ou extensão 
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pretendido pela outra parte. Na execução por iniciativa do devedor o credor também 

poderá opor-se à interpretação feita do título executivo.  

Mesmo sentenças não sujeitas a execução (proferidas na ação declaratória pura ou 

na ação constitutiva) podem exigir interpretação, a ser feita em contraditório no mesmo 

processo, a pedido dos contendores.  

360. A querela nullitatis pode ser necessária para, interpretando sentença que 

aparente ser inexistente, ter essa inexistência reconhecida em juízo. 

Também a reclamação constitucional presta-se a interpretar sentença que se afirma 

descumprida. 

A ação autônoma interpretativa não parece dever ser admitida no sistema brasileiro, 

mais propícia para, em matéria de interpretação de sentença, causar insegurança jurídica, 

do que para eliminar incertezas.  

361. Os acórdãos avaliados mostraram que, na prática, os recursos interpretativos 

aqui desenvolvidos têm sido utilizados. Este estudo cuidou apenas de identificar esses 

diversos métodos, que, como visto, são diferentes dos adotados para a interpretação da lei 

ou do negócio jurídico.  

O quê o intérprete deve considerar é que a sentença é ato jurídico processual, 

produzido no processo de conhecimento para resolver o conflito submetido a julgamento. 

Como peça escrita, deve ser compreendida como ato linguístico, que emprega os 

instrumentos e a estrutura da língua para sua expressão. Entretanto, como forma para 

solução de um conflito, deve ser vista como instrumento pacificador, criador de lex 

specialis para os contendores (em alguns casos, para seus substituídos). Ao mesmo tempo, 

deve o intérprete considerar que a linguagem jurídica não é igual à linguagem comum, nem 

tem relação com eventuais outras linguagens técnicas; é uma linguagem própria, utilizada 

no comércio jurídico. 

Deve ainda considerar que, quando decide, o juiz desenvolve raciocínio jurídico, 

que não se resume à lógica formal, mas à lógica do razoável. Quando decide, o juiz 

examina a demanda tal e qual formulada, contrastada pelas eventuais defesas formuladas, 

cabendo-lhe resolver a pendenga diante da prova produzida e da regra jurídica que ele 

afirma incidente à espécie.  
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Uma vez eficaz a solução dada ao pleito, deve da sentença tirar o máximo proveito, 

não em quantidade, mas dentro daquilo que for possível extrair do comando sentencial, 

sem nada dele retirar, mas também sem nada lhe acrescentar. Não está o intérprete 

autorizado a corrigir injustiças ou a suprir omissões, cabendo-lhe apenas descobrir o que 

tiver sido decidido, em sentido substancial. Para tanto, deverá descobrir cada dispositivo da 

sentença, onde quer que ele se encontre em tal pronunciamento, o que às vezes se dá de 

modo esparso.  

Os diversos métodos interpretativos são subsídios para a interpretação. Não há 

ordem de preferência entre eles, mas a integridade do intérprete fará com que ele aja de 

maneira isenta em suas escolhas. Deve partir do texto da sentença e, mesmo que este se 

mostre claro, deve avaliá-la como um todo harmônico que apresenta resposta a uma 

contenda. O recurso a elementos exteriores à sentença não deve ser pretexto para alterar o 

sentido do que tiver sido decidido, mas instrumento para eliminação de incertezas. Pode a 

sentença ter decidido extra, citra ou ulta petita, de modo que a avaliação do pedido nem 

sempre servirá para tal interpretação. Mas, em diversas oportunidades, será elemento 

importante a auxiliar nessa tarefa interpretativa.  

A argumentação racional e isenta utilizada pelo intérprete permite avaliar a 

correção de seu procedimento, que deve permitir o máximo de rendimento que a sentença 

pode admitir, sem, contudo, ofensa à coisa julgada.  

Haverá situações em que, apesar do correto emprego dos vários métodos 

interpretativos, o intérprete não conseguirá encontrar sentido unívoco em dada sentença, 

que não terá como ser aproveitada (inteiramente, ou quanto a ponto determinado). Neste 

caso em que a sentença não julga a lide, ou algum ponto dela, ou a julga de tal modo 

contraditório, que não seja possível identificar a solução produzida, o ato deverá ser 

considerado inexistente, ficando o interessado livre para repropor a demanda (ou na porção 

dela não decidida). Esta será, sem dúvida, solução extrema, porque não haverá o intérprete 

de, como regra, deixar de aproveitar o processo desgastante e dispendioso, senão quando a 

atividade interpretativa não permitir descobrir o sentido preceptivo do pronunciamento 

judicial destinado à pacificação.  

20/outubro/2014 
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