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 Sentença: 
 

O conceito de sentença já foi apresentado anteriormente, que se encontra no artigo 
203, §1º, que prevê: é o ato do juiz, ao menos no procedimento comum, na forma do artigo 485 
ou 487, que encerra a fase de conhecimento ou de execução. A sentença, no procedimento 
comum, é caracterizada pelo fundamento, assim como pelo momento em que é proferida, 
encerrando a fase de conhecimento ou de execução.  

Hipóteses que permitem a prolação da sentença: artigo 485 do Novo CPC – quando 

o juiz indefere a petição inicial. As causas de indeferimento da inicial se encontram no artigo 
330. O indeferimento ocorre quando existe um vício processual que não foi ou não pode ser 
sanado. Nestes casos, é proferida uma sentença terminativa. Se for objeto de recurso de 
apelação, poderá ser realizado um juízo de retratação. Este juízo está previsto no artigo 331. 

 O II do artigo 485 prevê que quando o processo ficar parado durante mais de um 
ano, por negligência das partes e no III do artigo 485, por não promover os atos de diligência 
que lhe incumbia, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Essas situações citadas 
não mudaram em relação ao código anterior. O § 1º do mesmo artigo compreende a ideia de 
que se verificadas as situações descritas, a parte será pessoalmente intimada a suprir a falta, no 
prazo de cinco dias, ou seja, há uma espécie de intimação prévia. No § 2º nós temos o estado da 
questão em relação ao pagamento das custas, em que uma parte abandona, ou ambas as partes.  

O IV do artigo 485 prevê que o processo é extinto quando há ausência de 
pressupostos processuais, que se referem a uma visão macro. Quando nós analisamos cada ato 
processual individualmente, por exemplo, quando a sentença não tem dispositivo, trata-se de 
um vício tão grave que deixa de caracterizar como sentença. Por exemplo, analisa-se uma 
sentença que até possui um dispositivo, porém, a fundamentação é inadequada, mas é nula, 
não analisou todos os pedidos. Desse modo, existe uma verificação micro, individual, ato por 
ato, para saber se eles são válidos. Contudo, não se pode desconsiderar que no processo aplica-
se o mesmo raciocínio. Pode ter uma análise macro e ainda o que é necessário para ser válido.  

Quando falamos em pressupostos processuais é essa visão macro, ou seja, uma 
exigência mínima para o processo existir, assim como o mínimo para ser válido. O Novo CPC, 
que tem uma carga instrumental acentuada, adota o principio da primazia da resolução do 
mérito, tanta é a preocupação em analisar o mérito, que não busca ver o vício na forma como 
um obstáculo. O artigo 139, IX permite que o juiz possa sanar ou suprir a falta de pressupostos 
processuais. A forma do processo não configura obstáculo para a prestação jurisdicional. Sob 
esta perspectiva, o artigo 485, IV tende a ser menos utilizado, pois os atos viciados podem ser 
aos poucos convalidados, de acordo com o juiz que está atuando na condução do processo.  

O V do artigo 485 contém, de acordo com denominação de parte da doutrina, os 
pressupostos processuais negativos, quando se extingue um processo sem resolução do mérito, 
em razão da existência da perempção, litispendência e coisa julgada. Nesses casos, temos uma 
situação que caracteriza um abuso de direito. A litispendência compreende a presença de duas 
ações idênticas, como sabemos se é idêntica? É preciso analisar a tríplice identidade, se são as 

                                                           
1 Juiz Federal. 



 

 

 
 
 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a 

reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

mesmas partes, o pedido e a causa de pedir. Caso sejam duas ações idênticas, temos o abuso do 
direito de acionar o Estado-juiz. O processo precisa ser extinto, justamente por essa dupla 
coerção.  

A coisa julgada é diferente, é um fenômeno visto com esse olhar da tríplice 
identidade. O processo já foi instaurado e julgado, já tem resolução de mérito, coisa julgada 
material e formal, ainda assim, é iniciado um novo processo, que ofende coisa julgada anterior, 
conformando caso de abuso de direito de ação, precisando ser extinto.  

A perempção ocorre quando o autor, por três vezes, dá causa à extinção do 
processo, em razão do abandono. Por três vezes o autor abandonou o processo, em uma quarta 
vez se aplica o artigo 486, § 3º: se o autor der causa por três vezes a sentença fundada em 
abandono da causa, não pode propor nova ação contra o réu, com o mesmo objeto, podendo 
ressalvada a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Este cenário representa a 
perempção, seria exercício abusivo do direito de provocar o Estado-juiz para exercer o mesmo 
direito de ação.  

O próximo ponto a ser analisado se encontra no VI do artigo 485: o processo é 

extinto se não houver legitimidade ou interesse processual. Nesta perspectiva, é importante 
lembrar-se das aulas anteriores, tendo em vista que parte da doutrina defende que não temos 
mais as condições da ação, que a legitimidade e o interesse devem ser analisados sob o prisma 
dos pressupostos processuais, também pelo fato do código não utilizar mais a expressão 
condições da ação. Contudo, não é pelo fato do código ter suprimido uma expressão que não 
vai continuar analisando a legitimidade, o interesse. A legitimidade e o interesse permanecem 
no Direito Processual Civil, não adianta apenas trocar palavras. A maior parte da doutrina 
permanece apostando na existência das condições da ação, por exemplo, o professor 
Humberto Theodoro Junior, Afrânio Silva Jardim, que é autor de Processo Penal. Se 
legitimidade e interesse fossem pressupostos processuais, por qual motivo se teria o artigo 
485, VI.  

No VII do artigo 485 se nota: o processo é extinto sem resolução do mérito quando 
o juiz acolhe convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua 
competência. As partes tiveram as convenções de arbitragem, que foi alegada pelo réu em 
preliminar de contestação, ou já foi levada ao arbítrio e há comunicação ao juiz da arbitragem 
em curso. Essa matéria o juiz não pode conhecer do ofício, cabe à parte alegar em preliminar 
de contestação, como se vê no artigo 337, § 5º. Se houver essa comunicação, seja do juízo 
arbitral ou do próprio réu, em preliminar de contestação, o processo também é extinto sem 
resolução do mérito. 

O VIII do artigo 485 permite que o processo seja extinto sem resolução do mérito 
quando o juiz homologa a desistência da ação. É importante lembrar que o § 4º do artigo 485 
estabelece que após a apresentação da contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 
do réu, desistir da ação. Se o réu foi citado e apresentou defesa, para o autor desistir, o réu 
precisa concordar. É interessante analisar o § 5º que prevê a ideia de que a desistência da ação 
pode ser apresentada até a sentença, para evitar manobras, por exemplo, promovi a demanda; 
pedindo cem mil reais; não ganhei nada, foi julgada improcedente. Diante deste cenário, 
apelei. Chegando ao tribunal, uma situação se dá quando se desiste do recurso, outro se revela 
a desistência da ação em grau recursal. Por exemplo, o recurso cai em uma Câmara em que eu 
já tinha um conhecimento prévio de como os desembargadores tratam do tema, através da 
análise de jurisprudência no site do tribunal. Percebe-se que há grande possibilidade de 
manutenção do teor da decisão que julgou improcedente em primeiro grau de jurisdição.  

Neste cenário, o recorrente busca a desistência da ação em grau recursal, pois se 
desistir. substitui a decisão de mérito anterior por uma decisão terminativa. Se estivermos 
falando de decisão terminativa, só faria coisa julgada formal. Dessa forma, aguardaria o juiz 
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de primeiro grau da vara ser removido, vamos supor que tenha passo três meses, ele foi 
convocado a compor Turma Recursal, poderá propor a demanda novamente, vai cair no 
mesmo órgão jurisdicional, podendo ter outra sorte na resolução do caso. Por este motivo, o 
código foi pontual, para evitar deslealdade, o código só permite a desistência da ação que seja 
manifestada enquanto não proferida sentença.  

Caso seja proferida a sentença, não se pode mais desistir, apenas recorrer. No 
máximo, é possível pesquisar com relação ao mandado de segurança no STF, trata-se de uma 
via diferente. Neste caso, o impetrante pode desistir sem necessidade da anuência da 
autoridade coatora, ou seja, não se aplica a ressalva do artigo 485, § 4º. Nesta via especial, a 
autoridade coatora não possui o mesmo status de demandado, não precisa anuir; se processa 
em caráter unilateral. Embora este entendimento seja frequente nos tribunais superiores, o STF 
também possui precedente que no mandado de segurança, sendo uma via especial, a 
desistência pode ser em etapa recursal. No recurso do mandado de segurança, pode não 
existir só recurso, mas do próprio mandado de segurança.  

O Ministro Luiz Fux, processualista, ressalvou que não pensa dessa forma. Para ele, 
o impetrante pode renunciar o direito se for o caso, em grau recursal, mas ele desistir do 
mandado de segurança em grau recursal não poderia. Porém, a maioria do STF entendeu de 
forma diferente. 

Retornando às hipóteses do artigo 485, diz que o processo é extinto sem resolução 
do mérito no caso de morte da parte, caso a ação seja considerada intransmissível por 
disposição legal. Muitas vezes, o autor morre, mas ele pode ser sucedido pelo espólio, pelos 
herdeiros. Porém, em certas situações, o direito é intransmissível, por exemplo, tem o menor 
cobrando alimentos do pai. Este menor vem a falecer, a mãe não pode cobrar esses alimentos 
para o pai. Esta situação encontra-se no artigo 485, IX do Novo CPC. 

Temos no X do artigo 485, em que o processo é extinto nos demais casos prescritos 
no código. Por exemplo, não são recolhidas as custas, não foi feito o preparo, o código fala em 
cancelamento da distribuição. Alguns autores, como o professor Nelson Nery, sustentam que 
o cancelamento da distribuição seria causa de indeferimento da inicial não prevista no artigo 
330. Porém, de qualquer forma esta hipótese do artigo 290, acerca do não pagamento de 
custas, se não for hipótese de indeferimento será outra causa extintiva, como se apresenta no 
artigo 485, X. Outro exemplo se revela a oposição, que era tratada como modalidade de 
intervenção de terceiros no processo agora é considerada como procedimento especial de 
jurisdição contenciosa. É importante observar o artigo 684, que diz: se um dos opostos 
reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Neste sentido, não 
irá mais analisar em relação a ambas, apenas um deles. São casos de extinção pulverizados 
dentro do código.  

Neste artigo 485 temos as causas de extinção de sentença terminativa. Por outro 
lado, temos o artigo 487 relacionando quais seriam as sentenças definitivas, que vão gerar 
coisa julgada formal e material. Estas sentenças definitivas podem resolver o mérito, ou 
também ter julgamento. No artigo 487, temos o I: haverá resolução do mérito quando o juiz 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. O juiz falará se julga 
procedente ou improcedente. Acerca do II: o juiz pode decidir de ofício ou a requerimento 

sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Embora decadência e prescrição sejam 
hipóteses de resolução do mérito, não há julgamento. O juiz não julga prescrito, pronuncia a 
prescrição nos termos do artigo 487, II. O III fala em sentença com resolução de mérito que 
homologa reconhecimento de procedência do pedido, transação ou renuncia formulada na 
ação ou na reconvenção. Por exemplo, foi feito um acordo entre as partes, levaram ao juiz, que 
homologou, sendo um título executivo judicial, podendo executar, como se vê no artigo 515, II 
do Novo CPC.  
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Temos também a possibilidade de homologar o reconhecimento da procedência do 
pedido, o réu é citado, ao invés de apresentar a defesa, ele irá reconhecer a procedência do 
pedido do que o autor afirma. Há também o caso de renuncia, que pode ser manifestada pelo 
autor, que é diferente da desistência da ação, a renúncia envolve o próprio direito material. 
Quem renúncia abre mão da pretensão de direito material, uma vez homologada, a decisão faz 
coisa julgada formal e material.   

O artigo 488 prevê que desde que possível, o juiz resolverá o mérito, trata-se do 
princípio da primazia da resolução do mérito. Mais uma vez, o código reafirmou esta ideia no 
artigo 488. 

 

 Elementos da sentença: 
 

Estão previstos no artigo 489, de acordo com este dispositivo, uma sentença deve 
ter em sua estrutura: relatório, fundamentação e dispositivo. 

 
a) Relatório:  

 
Utilizado para descrever o que aconteceu ao processo até então, ele não é tão 

importante. A lei não diz se o relatório deve ser amplo ou mais objetivo. Em algumas 
situações, o relatório é dispensável. Muitos autores citam os Juizados Especiais, o artigo 38 da 
Lei 9.099/1995. Esta hipótese permanece, até mesmo pelo fato de estar prevista em lei especial.  

Contudo, existem outros exemplos, como se vê no artigo 770 do Novo CPC, que cuida 
de um procedimento especial de jurisdição voluntária chamado de ratificação dos protestos 
marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo.  Esta previsão se encontrava no 
código de 1939. É uma área de atuação bem específica. Nesta situação, da ratificação de 
protestos marítimos, imagine que a embarcação para no porto. O capitão entende por bem em 
ratificar judicialmente o diário de bordo, leva ao Judiciário local, cai na justiça estadual e é 
necessária a presença de um advogado. O juiz poderá homologar e precisa ser algo ágil, ele 
fica dispensado de trazer o relatório na sentença.  

O I do artigo 489 diz que é preciso ter um relatório.  
 

b) Fundamentação: 
 
O Novo CPC exige uma fundamentação melhor das decisões judiciais, o juiz não 

deve ser arbitro. A parte trouxe o pedido, concedeu ou não, devendo o juiz demonstrar as 
razões, de maneira fundamentada, para a formação do seu conhecimento. O dispositivo não 
está bem redigido, a fundamentação é necessária, mas poderia ser uma redação mais pontual. 
§ 1º do artigo 489: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
interlocutória, sentença ou acórdão que: I - que se limitar a indicação, reprodução ou a 
paráfrase de ato normativo; II- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso.   

O juiz não poderia fixar, por exemplo, dez mil reais de danos morais invocando 
apenas o princípio da razoabilidade. Contudo, é importante observar o artigo 8º: ao aplicar o 
ordenamento jurídico, o juiz atenderá os fins sociais, a exigência do bem comum, 
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade e razoabilidade. Trata-se de uma norma fundamental que estimula o 
emprego de conceitos jurídicos indeterminados.  

Já o artigo 489, §1º, II, trata-se de uma previsão oposta. É importante observar a 
sistemática do código na sua aplicação. A perda da unidade sistemática era uma das grandes 
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críticas feitas ao Código de Processo Civil de 1973. Embora traga avanços, em alguns aspectos, 
o Novo CPC poderia trazer questões mais fechadas em alguns aspectos.  

O III do §1º do artigo 489 prevê: também não é fundamentada a decisão que 

apresenta motivos que servem para justificar qualquer outra decisão. O legislador queria 
que o juiz não colocasse que indefere o pedido por falta de amparo legal, pura e simplesmente. 
Não se quer decisão padronizada.  

No IV do §1º do artigo 489: é omissa a decisão que enfrenta todos os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a posição adotada pelo julgador. Este 
trecho do artigo tem um alto grau de subjetivismo, poderia ser uma redação um pouco mais 
precisa. 

 Já o V do §1º do artigo 489: se limitar a invocar precedente, enunciado de súmula, 

sem indicar seus fundamentos determinantes. O juiz, quando indica enunciado de súmula 
ou precedente não basta mencionar, precisa conectar ao caso concreto, precisa vincular ao 
caso, em relação ao precedente que julgou o tema.  

No VI se prevê: quando o juiz deixa de seguir enunciado de súmula ou precedente 

invocado pela parte. A parte trouxe na petição um entendimento seguido pelo STF, o juiz não 
analisa. Neste cenário, a parte precisa mostrar que o precedente se aplica ao caso, como se vê 
no Enunciado n. 9º da INFAN: a parte que alega o precedente, seja advogado público, privado, 
Ministério Público, ela tem o ônus demonstrar por qual motivo o precedente se aplica ao caso 
concreto. Se ela fizer isso, o juiz terá que fundamentar os motivos pelos quais não se aplica ao 
caso.  

Observem o §2º do artigo 489: no caso de colisão entre normas, o juiz deve 
justificar os objetos e os critérios gerais de ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão. É importante lembrar que o tempo do processo conspira contra a parte que tem 
razão. O resultado disso é que é preciso ter uma visão mais real do fenômeno processual.  Não 
é preciso fazer verdadeiros planos metodológicos para construir a sentença. A norma expressa 
dispõe que se existe choque entre normas jurídicas, é necessário resolver, com base na 
especialidade, anterioridade e hierarquia.  

Já o §3º do artigo 489 prevê que: a decisão judicial deve ser interpretada a partir do 
conjunto de todos os seus elementos, a partir do princípio da boa-fé.  

 
Além da estrutura da sentença, é importante verificar alguns pontos que são 

fundamentais. A sentença, com o Novo CPC, pode ser protestada. É uma forma de funcionar 
como fato coercitivo extra em relação ao demandado. Precisa ser uma sentença transitada em 
julgado, como se vê no artigo 517. O Código de Processo Civil permite o protesto da sentença 
transitada em julgado, bem como também permite o protesto de decisão interlocutória que 
reconhece obrigação alimentar. Neste caso dos alimentos provisórios, se está fazendo menção 
ao artigo 528, §1º.  

Além do protesto, que funciona como um fator coercitivo, existe a possibilidade de a 
sentença ser título hábil a constituir hipoteca judiciária, como se vê no artigo 495. É possível 
transcrever essa sentença em título próprio para que possa se uma hipoteca judiciária, que dá 
uma salvaguarda maior ao credor. Muitas vezes, estamos habituados em ter várias execuções 
em face do mesmo devedor e ele não ter patrimônio. O único bem que o devedor possui já foi 
penhorado por vários credores.  

A penhora gera direito de preferência, reconhecido no Novo CPC, no artigo 797: 
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, 
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de 
preferência sobre os bens penhorados. O credor que fez a penhora primeiramente passa a ter 
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a preferência sobre os demais, que fizeram a penhora posteriormente. A hipoteca judiciária 
também confere direito de preferência, como se vê no artigo 495, §4º.  

Existem outras disposições que são muito parecidas com o código anterior, por 
exemplo, o artigo 494, que se lê: ao ser publicada a sentença, o juiz não pode mais alterá-la, 
salvo, quando houver erro material, erro de cálculo. De ofício, o juiz pode trocar, só não dará 
direito a ninguém para recorrer, pois não altera o conteúdo da sentença, trata-se de uma 
correção formal. Além deste ajuste, também o juiz pode mexer na sentença em razão de 
embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 1.022. Neste 
artigo, há a previsão de que servem para omissão, contradição, obscuridade e erro material. 
Quando o erro é material, não haverá preclusão para o juiz, pode ver até mesmo de ofício. 
Pode-se fazer por meio de simples petição, por qual motivo se poderia realizar através de 
embargo de declaração? Há um cenário desnecessário. 

O artigo 492 faz menção ao principio da congruência, em que o juiz não pode dar 
decisão de natureza diversa, assim como condenar o réu em quantidade superior ao que foi 
demandado. O artigo 492 fala em respeitar ao que foi pedido. Em aula anterior, vimos que o 
pedido deve ser interpretado de acordo com a boa-fé, com o conjunto da postulação.  

 

 Remessa necessária:  
 

Equivale ao antigo reexame necessário ou duplo grau obrigatório. A remessa 
necessária não é recurso, pois não tem o traço da voluntariedade. Simplesmente, a remessa 
necessária tem imposição normativa, ou seja, em certos casos, é realizada a remessa necessária, 
submeter o tema ao órgão hierarquicamente superior. Este órgão é que vai analisar se está 
certa ou não a decisão. Depende do que está previsto em lei, em uma ação popular, por 
exemplo, prevista em lei própria, no caso, a Lei 4.717/1964, se o processo tem pedido julgado 
improcedente, haverá a remessa necessária.  

No Novo CPC, as causas serão diferentes, por este motivo, o artigo 496 pontua que 
haverá remessa necessária quando tiver uma demanda, que proferida contra a União, o 
estado, o município. Neste cenário, a Fazenda Pública foi vencida, mas não apenas vencida, 
temos também patamares distintos, que motivam a remessa necessária. Para que ela se faça 
presente, o proveito econômico obtido obedecerá alguns critérios, precisa ser valor líquido e 
certo. Ademais, o valor deve ser superior a mil salários mínimos para remessa em relação à 
União; quinhentos salários mínimos acerca dos estados, distrito federal, autarquias, fundações 
e municípios que são capitais e cem salários mínimos para os demais municípios. Tal 
disciplina se encontra no artigo 496, §3º, I, II e III do Novo CPC. No código anterior, era 
quando condenava a Fazenda Pública acima de sessenta salários mínimos, apenas.  

Essa remessa necessária é considerada um sucedâneo recursal. Não é um recurso, 
tendo em vista que o juiz não pode recorrer da própria decisão. É um entendimento muito 
antigo, não pode ser visto com recurso, tanto no CPC, quanto no CPP. No Código de Processo 
Penal, o artigo 574 chama de recurso de ofício, mas os processualistas penais lembram que é 
um código antigo. Naquele contexto se entendia que era um recurso, contudo, atualmente, não 
mais. Recurso é remédio voluntário, idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma 
ou integração de decisão judicial voluntário. A remessa necessária não é voluntária, é 
obrigatória. O próprio magistrado na sentença, falará sobre a questão da remessa necessária, 
se for o caso, remetendo ao tribunal.  

Alguns professores defendem que remessa necessária é um recurso, apresentando 
pouca argumentação a respeito, defendendo que há traço de voluntariedade. Contudo, o juiz 
está aplicando apenas a lei, parece recurso, podendo levar a invalidação da decisão judicial. 
Mesmo não sendo recurso, em algumas situações, pode ter tratamento assemelhando. Acerca 
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do recurso, temos o princípio que veda a reforma para pior, quem recorre não pode ficar 
preocupado com a diminuição dos valores obtidos, por exemplo. Não pode reduzir a 
condenação para quem recorre exclusivamente. Esta ideia é aplicável à remessa necessária. Por 
exemplo, o autor pediu cinco milhões e ganhou com o processo quatro milhões, ninguém 
recorreu.  Haverá remessa necessária. Neste sentido, o tribunal poderá manter a condenação 
ou melhorar, não poderá prejudicar a Fazenda Pública, não está no artigo 496, mas sim na 
súmula 45 do STJ.  

Outro ponto importante é o artigo 932, que permite o desembargador decidir 
monocraticamente o recurso. De acordo com a súmula 253 do STJ será aplicado na remessa 
necessária.  

 


