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RESUMO 
 

Este trabalho trata da interpretação da sentença civil, aqui entendida como 
pronunciamento jurisdicional – de órgão não penal de primeiro ou de grau superior, 
definitivo ou ainda sujeito a recursos –, que deve oferecer solução adequada para uma 
demanda submetida a julgamento. Para preparar a discussão sobre esse tema central, são 
desenvolvidos diversos pontos envolvendo a sentença, cujos elementos estruturais devem 
ser bem identificados e compreendidos, a fim de poder sustentar afirmações a serem depois 
desenvolvidas. Da mesma forma, diversos outros temas relacionados a tal provimento 
judicial são tratados, com vistas a desenvolver a tese, que pretende demostrar que, como 
ato discursivo, as regras sobre interpretação de textos aplicam-se à sentença e, como ato 
jurídico, os métodos para interpretação da lei e do negócio jurídico são o ponto de partida 
para a compreensão dela; mas que, como pronunciamento jurisdicional de resposta a uma 
demanda, como ato destinado a eliminar um conflito de interesses com apoio no Direito 
vigente, a sentença apresenta particularidades, cuja interpretação deve seguir caminhos 
próprios. A identificação da natureza jurídica e da função da sentença, especialmente 
aquela do processo de conhecimento – como ato processual resolutivo de disputa, 
destinado a restabelecer a paz social abalada pelo conflito apresentado ao Poder Judiciário, 
que, a um certo momento, deve ficar imune a rediscussão, sem o que haveria insegurança 
jurídica – é pressuposto para a construção de métodos próprios de interpretação de tal 
pronunciamento jurisdicional. A tese considera que a preocupação interpretativa pode 
variar, conforme a sentença possa ainda ser aperfeiçoada ou já não mais se submeta a 
recursos, justificando o exame particular dessas duas situações. Sob outro aspecto, 
conquanto os requisitos para a elaboração da sentença sejam os mesmos que os para 
confecção de acórdão, a forma de realização de um julgamento por órgão monocrático é 
diversa daquela desenvolvida por órgão colegiado, exigindo o enfrentamento de 
particularidades a se terem em conta quando da interpretação de cada um desses 
pronunciamentos jurisdicionais. Depois de haverem sido oferecidos meios para interpretação 
da sentença (sempre naquele sentido amplo), destinados a que o seu intérprete disponha de 
elementos teóricos de sustentação para sua tarefa – revelando-se, pois, como zetético o 
método de pesquisa aqui desenvolvido –, a tese apresenta julgados, que são analisados à vista 
das propostas interpretativas nela desenvolvidas. O trabalho termina com uma conclusão, em 
que são resumidos os pontos mais salientes desenvolvidos ao longo dele. 
 
Palavras chave: sentença – acórdão – interpretação – interpretação dos pronunciamentos 

judiciais. 
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ABSTRACT 
 

This paper deals with the interpretation of the civil judgment, here it means a 
jurisdictional statement, from a non criminal court, in a trial or higher court - which is the 
final decision or which is subject to appeal, which needs to offer adequate solution to a 
demand on trial. In order to open up the discussion on this central theme, we developed 
several points involving the sentence whose structural elements should be well identified 
and understood, in order to substantiate claims that will be investigated later. 
Likewise, many other topics related to Court decisions, are considered in order to develop a 
thesis, which aims to demonstrate that the rules of text interpretation can be applied to 
sentences and, as a legal act, the methods for interpreting the law and the legal business are 
the starting point for understanding them; even more than a judicial statement to response to 
a demand, it is an act intended to eliminate a conflict of interest with its support coming 
from current legislation, the sentence has peculiarities, whose interpretation must follow its 
own paths. The identification of the legal nature and function of the sentence, especially that 
of knowledge – as a resolute act of procedural dispute, designed to restore social peace 
shattered by conflict presented to the judiciary bodies, which, at a certain point, should be 
immune to re discussion, without which there would be legal uncertainty – it is a 
prerequisite for the construction of proper methods of interpreting such court decisions. The 
thesis considers the interpretive concern may vary as long as the sentence can still be 
improved or if it can no longer use resources to appeal, justifying the particular examination 
of these two situations. On the other hand, while the requirements for the preparation of a 
sentence are the same as for making judgment, the embodiment of a trial by a tyrannical 
body is different from that developed by a collective body, requiring coping characteristics 
to take into account when interpreting each judicial decision. After the means to interpret the 
sentence having been provided (always in that broad sense), for the interpreter to have 
theoretical support for his task being zetetic, the research method developed here - the thesis 
presents judgments, which are analyzed in view of the interpretive proposals here developed. 
The paper ends with a conclusion that summarizes the main points developed along it. 
 
Keywords: sentence - judgment - interpretation - interpretation of judicial decisions. 
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RESUMÉ 
 

Ce travail a pour but d’étudier l’interprétation de la sentence civile, dans le sens de 
prononcement juridictionnel – d’organe non pénal de première instance ou supérieure, 
définitif ou encore passible d’appels -, devant offrir une solution adéquate à une demande 
soumise à jugement. Pour préparer la discussion sur ce thème central, plusieurs aspects 
concernant la sentence sont développés; ses éléments structuraux doivent être bien 
identifiés et compris pour que des affirmations soient soutenues et ensuite développées. 
D’autres thèmes ayant des rapports avec ce Pourvoi Judiciaire sont également abordés dans 
le but de développer la thèse qui cherche à montrer que, en tant qu’acte discursif, les règles 
sur l’interprétation de textes s’appliquent à la sentence et, en tant qu’acte juridique, les 
méthodes pour l’interprétation de la loi et de l’affaire juridique sont le point de départ pour 
sa compréhension; néanmoins, en tant que proncement juridictionnel de réponse à une 
demande, en tant qu’acte destiné à éliminer un conflit d’intérêts basé sur le Droit en 
vigueur, la sentence présente des particularités, son interprétation doit donc suivre des 
chemins qui lui sont propres. L’identification de la nature juridique et de la fonction de la 
sentence, en particulier celle du procédé de définition du droit – en tant qu’acte réglant la 
dispute, destiné à rétablir la paix sociale troublée par le conflit présenté au Pouvoir 
Judiciaire qui, à un moment donné, doit être exempt de nouvelle discussion, sans quoi il y 
aurait de l’insécurité juridique – est un présupposé pour la construction de méthodes 
adéquates d’interprétation du prononcement juridictionnel. La thèse considère que le souci 
interprétatif peut varier, cela dépend si la sentence est encore passible de perfectionnement 
ou s’il ne reste plus de recours, justifiant ainsi l’examen particulier de ces deux situations. 
D’autre part, bien que les exigences pour l’élaboration de la sentence soient les mêmes que 
celles pour l’élaboration de l’arrêt, la manière de procéder à un jugement par un organe 
monocratique est différente de celle développée par un organe collégial, exigeant 
l’affrontement de particularités devant être considérées lors de l’interprétation de chacun 
de ces prononcements juridictionnels. Après avoir proposé des moyens pour 
l’interprétation de la sentence (toujours dans le sens plus large), permettant que son 
interprète dispose d’éléments théoriques de base pour sa tâche – la méthode de recherche 
développée est donc zététique-, la thèse présente des jugements analysées à partir des 
propositions interprétatives qu’elle développe. La conclusion résume les points essentiels 
développés tout au long de la thèse. 
 
Mots-cléfs: sentence – arrêt – interprétation – interprétation des prononcement judiciaires. 
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SINTESI 
 

Questo lavoro tratta dell´interpretazione della sentenza civile, qui intesa come 
pronunzia giurisdizionale – di un organo non penale di primo grado o superiore, definitiva 
o ancora soggetta ad impugnazioni -, che deve offrire una soluzione adeguata ad una 
domanda sottoposta a giudizio. Per preparare la discussione su questo tema centrale, 
vengono svolti diversi punti riguardanti la sentenza, i cui elementi strutturali devono essere 
ben identificati e compresi, al fine di potere suffragare le affermazioni che saranno poi 
sviluppate. In tal modo, diversi altri temi, pure correlati al provvedimento giudiziale in 
oggetto, vengono trattati, al fine di sviluppare la tesi che vuol dimostrare che, essendo esso 
un atto discorsivo, le regole sull´interpretazione di testi si applicano alla sentenza e, in 
quanto atto giuridico, i metodi che governano l´interpretazione della legge e del negozio 
giuridico sono il punto di partenza per la comprensione di essa; ma che, in quanto 
pronunzia giurisdizionale di risposta ad una domanda, come atto rivolto ad eliminare un 
conflitto di interessi con il sostegno del Diritto vigente, la sentenza presenta peculiarità, la 
cui interpretazione deve seguire percorsi propri. L´identificazione della natura giuridica e 
della funzione della sentenza, specialmente quella del processo dichiarativo – come atto 
processuale risolutivo della lite, destinato a ripristinare la pace sociale offesa dal conflitto 
presentato al Potere Giudiziario, che, ad un certo punto, deve rimanere immune al riesame, 
affinché non vi sia insicurezza giuridica – è presupposto per la costruzione di metodi propri 
di interpretazione di tale pronunzia giurisdizionale. La tesi considera che la preoccupazione 
interpretativa può variare, a seconda che la sentenza possa essere ancora rivista oppure che 
non sia più soggetta ad impugnazioni, giustificando l´esame specifico di queste due situazioni. 
Sotto un altro aspetto, malgrado i requisiti per l´elaborazione della sentenza di primo grado 
siano gli stessi che per la formazione della sentenza d´appello, purtuttavia la formazione di un 
giudizio da parte di un organo monocratico è diversa da quella di un organo collegiale, 
comportando l´esame di particolarità che devono essere tenute in conto nell´interpretazione di 
ciascuna di queste pronunzie giurisdizionali. Dopo aver offerto mezzi per l´interpretazione 
della sentenza (sempre in quel senso ampio), destinati a far si che l´interprete disponga di 
elementi teorici di sostegno per il suo compito – rivelandosi, così, come zetetico il metodo di 
ricerca qui sviluppato – la tesi presenta giudicati, che sono analizzati sotto il punto di vista 
delle proposte interpretative in essa sviluppate. Il lavoro termina con una conclusione, nella 
quale sono riassunti i punti più salienti svolti lungo il suo percorso. 
 
Parole chiave: sentenza – sentenza d´appello – interpretazione – interpretazione delle 

decisioni giudiziarie. 
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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). 
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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>. 
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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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