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19. SENTENÇA  

19.1 Conceito 

- O que é a sentença?  

- Por queda necessidade de saber se se trata de sentença?  

 

19.2 Sentenças Terminativas (ou processuais) e Definitivas (ou de mérito) 

 

 
 

- Sentenças terminativas, é exceção?  

- Sentença terminativa, impede a repropositura do processo nos mesmos moldes apresentado?  

- Sentenças definitivas, observam o disposto no art. 487 do CPC/15. 

 

19.3 Elementos e efeitos da sentença  
- Elementos essenciais da sentença, na forma do art. 489 do CPC/15: relatório, fundamentos e 

dispositivo.  

- Fundamentar a decisão, é obrigação do juiz?  

- Se julga o pedido ou o nome da ação?  

- Pedido ilíquido e sentença liquida: CPC/15, art. 491. 

- Vinculação judicial ao que se pede: CPC/15, art. 492 

- Possibilidade de alteração da sentença, após sua publicação?  

 

20. COISA JULGADA   

- A segurança jurídica tem assento constitucional, sendo essencial ao Estado Democrático de 

Direito.  

 

Sentenças

Definitiva

Decisão que resolve o mérito, na 
forma do art. 487 do CPC/15

Terminativa

Decisão que, por ausência de 
algum requisito processual, não 

resolve o mérito, na forma do art. 
485 do CPC/15



 
Direito Processual Civil II 
Processo de Conhecimento  

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 48 

 

 
 

- A coisa julgada é o fim do processo!  

- Torna imutável o decidido! 

- Ao lado do direito adquirido, ato jurídico perfeito, compõe-se como o tripé de segurança 

jurídica  

 

20.1 Coisa julgada formal e material 
- Material: coisa julgada por excelência  

 > sentença de mérito  

- Formal: conformação com o fim do processo  

 > qualquer sentença  

 

20.2 Momento da formação 

- Quando não mais couber recurso da decisão extintiva do processo  

 

20.3 Limites da coisa julgada 

- Objetivo: parte decisória da sentença de mérito  

- Subjetivo: às partes da relação jurídica  

 

20.4 Relativização da coisa julgada 

 

 

  

 
 

Estabilidade das decisoes dos poderes públicos

Previsibilidade, que se reconduz à exigência de certeza e 
calculabilidade, por parte dos cidadãos. 

Segurança jurídica 


