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Sentença 

Introdução 

 Sentença é o ato do juiz que implica em uma das situações dos artigos 267 ou 289 do CPC 
(CPC, art. 162). Em resumo, a lei não considera o conteúdo do ato para defini-lo, mas sim sua 
finalidade que pode ser resumida em termos não tão técnicos em: “tendência a levar o processo a 
seu fim”. 
 
Espécies de Sentenças 

 Segundo o CPC, art. 162, § 1º existem duas espécies de sentença: as que resolvem o mérito 
e as que não resolvem o mérito. Ambas visam pôr fim ao processo ou à fase de conhecimento. Em 
sendo ato do juiz que resolva o mérito, estaremos diante de uma sentença denominada definitiva. 
Caso contrário (sem resolução do mérito), estaremos diante de sentença terminativa. 
 As implicações práticas dessa distinção surgirão quando do estudo da coisa julgada, pois 
em cada caso os efeitos do trânsito em julgado se produzirão de maneiras distintas. Contudo, para 
fins de recurso, não importando qual das modalidades estiver presente, será cabível sempre a 
apelação. 
 
Requisitos Estruturais da Sentença 

 O CPC, art. 458, exige que a sentença seja composta de três partes bem diferenciadas. São 
elas: o relatório, a motivação e o dispositivo. 
 
1) Relatório: 

 É a parte inicial da sentença. Nela, o juiz deve descrever o que se passou no processo desde 
sua formação, incluindo o nome das partes, o resumo do pedido, a resposta do réu e o registro das 
principais ocorrências havidas durante o desenrolar do processo. 
 
2) Motivação: 

 São os fundamentos de fato e de direito, sobre os quais o juiz sustentará sua decisão. 
Trata-se de exigência constitucional (CF, art. 93, IX) e por essa razão trata-se de requisito de 
altíssima importância, tanto que a própria Constituição determina a pena de nulidade ao ato 
decisório que não estiver motivado. 
 Não se quer, por outro lado, fazer crer que o magistrado deva sempre apreciar todos os 
fundamentos jurídicos trazidos para a demanda por cada uma das partes. O que é imprescindível é 
a análise dos pedidos, baseando-se nas causas de pedir (que são relações oriundas do fato levado 
a juízo, não do próprio direito). 
 Ao fundamentar a sentença, o juiz deve indicar os fatos que ficaram comprovados e os 
meios de que se valeu para fundamentar seu convencimento, apontando a regra jurídica aplicável. 
Deve, então, o juiz realizar o ato de subsunção do fato à norma, descrevendo o fato e sua 
incidência perante o direito para que possamos visualizar as conseqüências jurídicas que adviram. 
É na motivação que o juiz analisa as questões argüidas em preliminar (CPC, art. 301) e, em seguida 
analisa o mérito. 
 Não é sobre a motivação que recai o efeito da coisa julgada material, razão pela qual ela 
pode ser rediscutida em outro processo, desde que haja objeto distinto. 
 
3) Dispositivo: 

 É a parte final da sentença. É a etapa em que o juiz responde ao pedido formulado pelo 
autor, acolhendo-o ou rejeitando-o. Trata-se de etapa redigida em forma de comando direto, 
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demonstrando a conclusão do magistrado a respeito das situações da causa. Não é o momento 

oportuno para apresentar fundamentos ou outros elementos. O comando jurisdicional é objetivo 
e direto. 
 Todos os pedidos formulados pelo autor e pelo réu devem ser analisados, e o resultado é 
a formação de uma unidade indissolúvel. Quando os pedidos são todos analisados nas proporções 
em que foram formulados, teremos essa unidade, de forma que não será possível dividi-la ou 
mesmo questionar-se sobre seu conteúdo. 
 Essa indissolubilidade deve estar presente pois é neste momento em que a coisa julgada 
produzirá seu efeito primordial: haverá a coisa julgada material. Tornar-se-á, portanto, o 
dispositivo imutável, não podendo ser rediscutida a questão. 
 
Defeitos da Sentença 

 A sentença é um ato processual que possui requisitos estruturais bem definidos pelo CPC. 
A inobservância desses requisitos implicará em vícios no ato e implicações surgirão. O processo 
civil brasileiro trata o tema reconhecendo-o como nulidades. Não é tema afeto apenas às 
sentenças, mas sim a todos os atos processuais. O sistema reconhece, então, duas formas de 
nulidade: a absoluta e a relativa. 
 Ditas nulidades, quando aplicadas às sentenças, geram situações diversas, chegando a 
tornar possível a convalidação de uma nulidade absoluta. Como regra, a nulidade absoluta de uma 
sentença não pode ser convalidada, tornando possível a propositura da ação rescisória para 
reconhecer-se a nulidade absoluta. No entanto, o sistema processual estabelece um prazo bienal 
para a propositura da ação rescisória. Caso não seja manejada no prazo adequado, haverá a 
convalidação de uma sentença nula, pois já não pode mais ser rescindida. 
 Como já vimos, a sentença compõe-se de três partes. A falta ou deficiência em algum dos 
elementos ensejará a nulidade. Porém a ausência completa de dispositivo implica em 

inexistência da sentença. 
 É notório que a ação delimita objetivamente a atuação do juiz, devendo ele decidir a lide 
nos limites em que foi proposta (isso em razão do princípio da inércia). Porém, haverá nulidade 
por falta ou defeito de relação entre o objeto da ação e a decisão. 
 Sobre essa ausência de correlação entre ação e sentença, a doutrina reconhece três “tipos” 
de sentenças, utilizando como parâmetro o alcance e correlação que ela exerceu em relação à 
ação. São as sentenças extra petita, ultra petita e infra (ou citra) petita. 
 

1) Extra petita: são sentenças em que o juiz aprecia pedido ou causa de pedir distintos 
daqueles delineados pelo autor na petição inicial. Trata-se de sentença nula pela ausência 
de correlação entre os limites objetivos da ação e a sentença proferida. Observe-se que a 
situação envolve julgamento de pedido distinto e não o simples acolhimento de 
fundamentação ou tese jurídica não distinta das invocadas. Neste último caso, não haverá 
vício na sentença. 

2) Ultra petita: neste caso, o juiz aprecia o pedido e os fundamentos, porém concede 
quantidade superior à que foi pleiteada na inicial. Concede-se, portanto, além do que foi 
pedido e não algo diferente do que foi pedido (como observamos na sentença extra 

petita). 
3) Infra petita (ou citra petita): são aquelas em que o juiz não apreciou algum dos pedidos 

formulados na demanda. Ocorre com razoável freqüência nas demandas em que há 
pedidos cumulados, esquecendo o juiz de pronunciar-se sobre um dos pedidos. Em 
havendo a falha mencionada, estará a sentença sujeita à declaração de nulidade ou mesmo 
sua rescisão (pela via da ação rescisória), tendo em vista que  a doutrina entende a 
sentença como ato único, mesmo em caso de cumulação de demandas. 
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 Por fim, é preciso mencionar que a sentença que deixa de apreciar um pedido é viciada, 
mas a que concede menos do que foi pedido é perfeita. Tratamos no segundo caso da sentença de 
parcial procedência do pedido, na qual o magistrado abordou a lide dentro de seus limites, 
julgando todos os pedidos, porém concedendo ao autor menos do que havia pedido. Repita-se, 
sentença com este conteúdo é completa e não está sujeita a argüição de nulidade. 
 
Correção da Sentença 

 A sentença é o ato do juiz que cumpre e esgota seu ofício de julgar. É o ato visado pelo 
autor desde a propositura da demanda e ao proferi-la o CPC não autoriza que o juiz, como regra, a 
altere. No entanto, hipóteses excepcionais são previstas pelo CPC, art. 463. 
 

 

 Após a publicação da sentença, que pode ser feita em audiência (na presença das partes) 
ou mesmo pela entrega da mesma em cartório (ao escrivão), ela torna-se inalterável. Não estando 
as partes presentes no momento de sua prolação, a sentença precisa ser publicada para dar 
ciência às partes de seu conteúdo, para fins de recurso, mas com a simples entrega nas mãos do 
escrivão é suficiente para torná-la imodificável pelo próprio juiz. 
 A correção de erros materiais não alteram a substância da sentença, de forma que é 
possível ao juiz corrigi-la, mesmo por ato de ofício. De outro lado, caso o magistrado não efetue a 
correção ou mesmo existam na sentença questões obscuras, contraditórias ou omissas, o CPC 
faculta às partes a utilização do recurso de embargos de declaração. 
 Trata-se de modalidade recursal um tanto distinta das demais, pois não visa a alteração do 
conteúdo substancial da sentença ou decisão, mas apenas torná-la inteligível, ou seja, 
compreensível. Neste caso, os esclarecimentos serão feitos pelo próprio magistrado julgador e não 
por um órgão superior, pois apenas o prolator da sentença pode esclarecer seu conteúdo e 
estabelecer adequadamente os limites do julgado. 
 

Coisa Julgada 

Introdução 

 É uma qualidade dos efeitos da sentença ou do acórdão (decisão de mérito proferida pelos 
órgãos colegiados) que torna imutável o conteúdo da sentença uma vez esgotados os recursos ou 
pela inércia da parte em mover os recursos cabíveis. 
 Com o esgotamento dos recursos ou mesmo pela sua não utilização tempestiva, haverá o 
conhecido trânsito em julgado. A partir deste momento, a sentença torna-se imodificável. No 
entanto, essa imodificabilidade ainda pode ser atacada pela via da ação rescisória, o que nos 
permite afirmar que a imutabilidade da sentença se dá dentro do mesmo processo em que foi 
proferida, nada impedindo que uma ação posterior e autônoma (movida em situações 
excepcionais) possa alterar-lhe o conteúdo. Por fim, ultrapassado o prazo para a propositura da 
ação rescisória (dois anos após o trânsito em julgado), estaremos diante de uma imutabilidade 
inatacável pelos meios processuais existentes. 

 Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 
 I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe retificar 
erros de cálculo; 
 II - por meio de embargos de declaração. 
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 Ressalte-se que a garantia da coisa julgada é de extrema importância para o direito 
brasileiro, tendo em vista que torna as decisões proferidas definitivas e não mais passíveis de 
discussão, garantindo a autoridade do Poder Judiciário e a pacificação social. Tamanha a 
importância do instituto que a própria Constituição Federal tratou do tema como garantia 
individual (CF, art. 5º, XXXVI). 
 
Espécies de Coisa Julgada 

 Por mais que não existam duas espécies de coisa julgada como alguns preconizam, a 
doutrina divide os efeitos da coisa julgada em duas espécies: coisa julgada formal e coisa julgada 

material. 
 O critério diferenciador é a projeção dos efeitos de cada uma, sendo uma dela voltada para 
dentro do processo e outra para fora dele. 
 
Coisa Julgada Formal 

 É um fenômeno intraprocessual (para dentro do processo) e consiste na imutabilidade da 
sentença dentro do processo em que foi proferida. 
 O número de recursos é limitado dentro do sistema processual e uma vez manejados todos 
os recursos oportunos, o efeito da coisa julgada formal se aperfeiçoará. Contudo, a inércia da 
parte em utilizar os recursos autorizados pode antecipar a ocorrência desse efeito e a inércia da 
parte, combinada com o decurso do prazo gera o fenômeno da preclusão. Portanto, a coisa 
julgada formal pode originar-se da conhecida preclusão máxima, que além de gerar a 
impossibilidade de praticar-se o ato processual, gera a imodificabilidade intraprocessual da 
sentença. 
 Em linhas gerais, podemos dizer que a coisa julgada formal é fenômeno afeto às sentenças 
que extingam o processo sem resolução do mérito. 
 
Coisa Julgada Material 

 Nesta modalidade os efeitos da imutabilidade são projetados para fora da relação 

processual. Com isso, impede-se que a pretensão seja novamente proposta em juízo, com os 
mesmos fundamentos. O que torna-se imutável é a solução conferida com conflito. 
 O que foi decidido em juízo não mais pode ser discutido, não apenas no mesmo processo, 
mas em nenhum outro. Principalmente essa característica de impedir a propositura de outra ação 
com a mesma pretensão e os mesmos fundamentos demonstra a característica extraprocessual da 
coisa julgada material. É sobre ela que a Constituição Federal se debruçou ao estabelecer a 
garantia da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 
 Conclusivamente, a coisa julgada material incide sobre as sentenças de mérito, impedindo 
a propositura de nova demanda idêntica. Aliás, o CPC estabelece a possibilidade de o réu, tão logo 
seja citado e antes mesmo de contestar o mérito da ação, levante a preliminar de coisa julgada 
(CPC, art. 301, VI). 
 
 


