
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI                                                                                               

CURSO: DIREITO               PERÍODO: 4º              SEMESTRE/ANO: 2º/2010         DISCIPLINA: DIREITO CIVIL III                
PROFESSORA: HELEN KARINA AMADOR CAMPOS 

1 

 

MATERIAL DE APOIO 03 

 

UNIDADE III – INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

► O contrato origina-se de ato volitivo e por isso requer sempre uma 

interpretação. 

 

► Interpretar o negócio jurídico = precisar o sentido e alcance do conteúdo da 

declaração de vontade → apurar a vontade concreta das partes. 

 

► As regras de interpretação dos contratos previstas no Código Civil dirigem-se: 
 

1º) Às partes; 
 

2º) Ao juiz, como representante do Poder Judiciário. 

 

► A interpretação contratual pode ser: 
 

a) Declaratória 
 

b) Construtiva ou Integrativa  

 

Regras de interpretação no Direito Civil brasileiro 

 

► Não há capítulo específico sobre interpretação dos contratos. 

 

► Algumas normas específicas: arts. 112 a 114, 423 e 819. 

 

► Regra do CC/02: não-estabelecimento de regras formais e genéricas _ 

estanques _ de interpretação dos contratos. 

  

► Interpretação objetiva = análise do texto → conduz, em regra, à descoberta da 

intenção dos pactuantes.  

 

► Interpretação subjetiva → vontade dos contratantes. 
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► Art 112: deve-se atender à intenção manifestada no contrato, o sentido mais 

adequado a uma interpretação que leve em conta a boa-fé, e o contexto e o fim 

econômico do negócio jurídico. Compreensão adequada do que aparenta ser a vontade 

dos sujeitos contratantes, ainda que isso não transpareça aparentemente da literalidade 

do quanto escrito. 

 

► Dois princípios que deverão ser sempre observados na interpretação do 

contrato:  

a) Boa-fé: arts. 113 e 422. 

 

b) Conservação ou aproveitamento do contrato: art. 114 

 

CONCLUSÕES (Pablo
1
) – convivência e adequação das regras de interpretação 

(subjetiva e objetiva). A vontade não prevalecerá sempre, de forma absoluta. 

 

► Principal referência da hermenêutica contratual = principiologia 

constitucional → especialmente os princípios da dignidade da pessoa humana, função 

social e boa-fé objetiva. 

 

► Regra de ouro = art. 113. 

 

Enunciados do STJ: 

 

26 – A cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe 

ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato 

segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de 

comportamento leal dos contratantes. 

 

27 – Na interpretação da cláusula geral da boa-fé, deve-se levar em 

conta o sistema do Código Civil e as conexões sistemáticas com outros 

estatutos normativos e fatores metajurídicos. 

 

 

                                                 
1 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil – contratos. 2.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006, pp. 174 e 175. 
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Critérios práticos para a interpretação dos contratos
2
: 

 

(a) A melhor maneira de apurar a intenção dos contratantes é verificar o modo pelo qual 

o vinham executando, de comum acordo; 

 

(b) Deve-se interpretar o contrato, na dúvida, da maneira menos onerosa para o 

devedor;  

 

(c) As cláusulas contratuais não devem ser interpretadas isoladamente, mas em 

conjunto com as demais; 

 

(d) Qualquer obscuridade é imputada a quem redigiu a estipulação, pois, podendo ser 

claro, não foi; 

 

(e) Na cláusula suscetível de dois significados, interpretar-se-á em atenção ao que pode 

ser exeqüível (princípio da conservação ou aproveitamento do contrato). 

 

Interpretação dos contratos de adesão 

 

► Não ocorre da mesma forma que um contrato paritário tradicional. 

 

► Regras disciplinadoras: arts. 423 e 424 

 

                                                 
2 Fundados nas regras de interpretação de convenções de POTHIER, referentes ao Código Civil francês, mas 

perfeitamente adaptáveis ao nosso sistema. 

 


