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“As questões mais difíceis se resolvem à custa de
muito pensar nelas.” (LIMA BARRETO)
“Não será por amor às construções doutrinárias
rigorosas, que havemos de deixar de lado a
realidade. O processo em si é um instrumento,
instrumento de atuação do direito objetivo,
instrumento de solução da lide. Quanto maior
for-lhe a eficiência, melhores surgirão os
resultados, no âmbito do direito e da justiça.”
(ADA PELLEGRINI GRINOVER. Direito processual
civil, São Paulo, Bushatsky, 1974, p. 39)
“Uma fruta que está madura não precisa esperar
o amadurecimento da outra, ainda verde, para
ser colhida.” (FREDIE DIDIER JR. “Inovações na
antecipação dos efeitos da tutela e a resolução
parcial do mérito”, in RePro, nº 110, São Paulo,
abr-jun/2003, p. 232)
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RESUMO
Este trabalho trata fundamentalmente da admissibilidade dos julgamentos parciais do
mérito e de questões de mérito no sistema processual civil brasileiro, considerando
especialmente o modelo constitucional de processo civil, bem como no sistema processual
prospectivo previsto no Projeto de Novo Código de Processo Civil, que deve entrar vigor
em breve.
Com esse objetivo, será abordado no início da dissertação o dogma da unidade estrutural
da sentença, sua origem, fundamentos e aplicabilidade no processo civil brasileiro, já que
esse dogma parece ser o principal óbice que se opõe à realização dos julgamentos parciais.
Em seguida, procede-se à análise da natureza dos pronunciamentos judicias em que se
realizam os julgamentos parciais, quando admitidos no CPC/73, para defini-los como
decisões interlocutórias de mérito (ou de questões de mérito) ou sentenças parciais e
intermediárias.
Além disso, pretende-se estabelecer os pressupostos autorizadores dos julgamentos
parciais, para que, assim, esses julgamentos sejam realizados de forma eficiente e em prol
da efetividade da tutela jurisdicional.
Trata-se ainda os julgamentos parciais na arbitragem e suas particularidades decorrentes
das disposições específicas da Lei de Arbitragem e das características específicas do
processo arbitral.
Finalmente, nos capítulos finais deste estudo enfrentam-se os obstáculos que geralmente se
colocam à realização dos julgamentos parciais relativamente ao âmbito recursal e à
formação da coisa julgada. Para esse fim, são abordados a teoria dos capítulos de sentença,
os efeitos dos recursos e, especialmente, a formação gradual da coisa julgada à luz da
doutrina, da jurisprudência dos Tribunais Superiores e também do Projeto de Novo Código
de Processo Civil.
Palavras-chave: Processo civil – Julgamentos parciais do mérito e de questões de mérito –
Unicidade da sentença – Decisões interlocutórias de mérito – Capítulos de sentença –
Efeitos dos recursos – Coisa julgada parcial – Novo Código de Processo Civil.
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ABSTRACT
This paper deals essentially with the possibility of rendering partial judgments on the
merits and on issues of merits in the Brazilian Civil Procedure, considering especially the
constitutional framework of civil procedure, as well as in the prospective procedural
system provided by the New Code of Civil Procedure bill, which shall be in force soon.
With this goal, the principle of the indivisibility of the award on the merits, its origins, its
grounds and its applicability to the Brazilian Civil Procedure are addressed in the
beginning of the dissertation, as this principle seems to be the main obstacle against the
partial judgments.
Following this, the nature of the judicial decisions in which the partial judgments take
place – when admitted by the Brazilian Code of Civil Procedure of 1973 – shall be
analysed, in order to characterize them either as interlocutory decisions on the merits (or
on issues of merits) or as partial and intermediate awards.
In addition, there is a focus on clarifying the conditions in which the partial judgments can
be rendered, in order to be carried out in and efficient fashion, and hence contributing to
the effectiveness of the judicial relief.
Moreover, the partial judgments in arbitration, as well as their particularities arisen from
the specific provisions under the Arbitration Act and the singular characteristics of the
arbitral procedure are analysed.
The final chapters of this paper face the obstacles associated with appeals and with claim
preclusion that are usually posed against the rendering of partial judgments. For this scope,
there shall be addressed the theory of the chapters of the award, the effects of the appeals,
and specially the gradual claim preclusion in view of the scholars opinions, the case law of
the Higher Courts, and also under the New Code of Civil Procedure bill.
Keywords: Civil procedure – Partial judgments on the merits and on issues of merits –
Indivisibility of the award on the merits – Interlocutory decisions on the merits – Chapters of
the award – Effects of the appeals – Partial claim preclusion – New Code of Civil Procedure.
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1.

INTRODUÇÃO
Este trabalho concentra-se em analisar a admissibilidade e, principalmente, as

repercussões decorrentes da cisão, em mais de um pronunciamento na fase de conhecimento
do processo, do julgamento do mérito ou de questões de mérito1 no processo civil brasileiro,
atual (CPC/73) e prospectivo (NCPC2).
Já há algum tempo que se estudam os julgamentos parciais, por meio de decisões
interlocutórias de mérito ou, a depender da corrente, sentenças parciais ou interlocutórias.
Esses julgamentos parciais ganharam especial destaque na doutrina brasileira depois da
alteração do conceito legal de sentença pela lei nº 11.232/2005 (CPC, art. 162, § 1º).
No entanto, a maioria dos estudos sobre o tema se concentra mais na possibilidade em
si de se fracionar o julgamento do mérito, tendo fundamentalmente esse ponto como
hipótese3, e menos nos pressupostos para que essa técnica seja utilizada de forma eficiente,
sem que sua aplicação prejudique a tempestividade, tampouco a certeza das decisões
jurisdicionais ou a harmonia entre julgados, como temem alguns.
A propósito, parece que ainda vale aprofundar o estudo sobre as melhores formas de
solucionar as diversas – e geralmente consideradas problemáticas – questões que surgem ao se
admitir o fracionamento do julgamento da causa, i.e., quando se verifica dois ou mais, e não
apenas um único pronunciamento associado ao mérito do processo durante a etapa de
conhecimento.
Além disso, a análise da possibilidade de cisão do julgamento do mérito4 é mais usual
na doutrina do que o estudo do fracionamento da resolução de questões de mérito em
diferentes momentos do processo. No entanto, os julgamentos parciais de questões de mérito
(como o afastamento de alegação de prescrição ou decadência na decisão saneadora, p. ex.)
são uma realidade no dia a dia forense, merecem a devida atenção e também serão aqui
abordados.
1

A distinção entre mérito e questões de mérito será abordada adiante (nº 1.2 infra).
Projeto do Novo Código de Processo Civil, cf. o texto aprovado no Senado de acordo com o parecer e
destaques do Sen. VITAL DO RÊGO e remetido à sanção presidencial em dez/2014, cf. documentos disponíveis em
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116731, acesso em 19/12/2014.
3
P. ex.: BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual brasileiro,
Dissertação de Mestrado, USP, 2013, p. 17-8.
4
“(...) a técnica de realização de julgamentos parciais possui maior relevância quando se está a discutir o
mérito de determinada demanda. E, em relação a este ponto, não há dúvida na doutrina: quem admite a técnica
dos julgamentos parciais, via de regra, a relaciona à uma cisão do julgamento de mérito” (BARBOSA, Bruno
Valentim. Julgamentos parciais..., cit., p. 25).
2

Desde já, vale observar que o julgamento parcial do mérito está prestes a ser
expressamente previsto no nosso ordenamento jurídico (NCPC, art. 3535), o que esvaziará em
grande medida as discussões a respeito de sua admissibilidade.
De todo modo, além de demonstrar as razões pelas quais os julgamentos parciais
devem mesmo ser admitidos, o presente trabalho também tem como objetivo abordar as
controvérsias que podem surgir quando se verifica a cisão do julgamento.
Com esse foco, pretende-se verificar e sugerir quais são os pressupostos para que a
técnica dos julgamentos parciais seja aplicada sem causar tumulto processual, para que possa
otimizar, e não diminuir a efetividade da tutela jurisdicional.
Em outras palavras, não se procura responder apenas se a cisão do julgamento do
mérito ou das questões de mérito é admissível. Mais que isso, pretende-se analisar como essa
técnica deve ser aplicada para contribuir para o aumento da efetividade do processo, e sem ter
reflexos que possam prejudicá-la.
Como é notório, o NCPC foi recentemente aprovado em derradeira deliberação no
Congresso Nacional e remetido para sanção presidencial.
Sendo assim, vale tratar de certos pontos abordados neste trabalho também à luz do
sistema processual que deve passar a vigorar em breve. Por essa razão, alguns dos capítulos
contarão com menção ou subtítulo específico referente ao NCPC.
Nesses pontos sobre o NCPC, serão abordadas as principais alterações verificadas na
lei processual prospectiva no tocante às premissas e conclusões alcançadas com base na lei
processual vigente (CPC/73).

1.1. Os atuais paradigmas e princípios norteadores do modelo constitucional de direito
processual civil relacionados aos julgamentos parciais

A admissibilidade dos julgamentos parciais deve ser analisada, em primeiro lugar,
como uma das potenciais técnicas para viabilizar a tão almejada efetividade da tutela

“Art. 353. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
I – mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 352”.
5
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jurisdicional, por meio de processo que, “observado o equilíbrio entre os valores segurança e
celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material”.6
A tutela jurisdicional efetiva é aquela que, além de ser prestada de forma adequada e
justa, é também tempestiva, i.e., concedida em tempo razoável. Esse imperativo está contido
na norma constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional7, assim como na garantia
ao devido processo legal8 (CF, art. 5º, XXXV e LIV).
Portanto, a tempestividade da tutela já deveria ser observada pelos órgãos
jurisdicionais mesmo antes da expressa inserção do princípio da razoável duração do
processo na Carta Magna por meio da emenda constitucional nº 45 (CF, art. 5º, LXXVIII).
Isso inclusive porque o dano marginal decorrente da demora em solucionar a crise que
o jurisdicionado submete ao juiz constitui, sem dúvida, a lesão ou ameaça a direito que
sequer a lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV).
Por isso, a prestação jurisdicional efetiva deve ser realizada de modo a permitir que “o
vencedor da demanda obtenha o bem da vida pleiteado no processo em um período de tempo
razoável”.9
Com o advento da já referida emenda constitucional nº 45, a duração razoável do
processo foi elevada à categoria de garantia fundamental e, assim, deixou de ser apenas
corolário de outros princípios constitucionais. Por consequência, inclusive em razão da
“prerrogativa de um processo sem dilações indevidas” que se deduz dessa garantia
fundamental, “a regra da economia processual, de natureza precipuamente técnica,
transformou-se em postulado político”.10

6

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, 3ª ed., São Paulo,
Malheiros, 2010, p. 49.
7
Cf. TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na
fenomenologia processual (civil e penal), São Paulo, RT, 1997, p. 63-6.
8
“(...) o processo, para ser devido, ou justo, não pode demorar exageradamente para terminar, motivo pelo qual
não é errado afirmar que a garantia de um processo com duração razoável já estava inserida, implicitamente,
na cláusula de devido processo legal (art. 5º. LIV, da Constituição)” (BONÍCIO, Marcelo José Magalhães.
“Algumas considerações a respeito da garantia constitucional da duração razoável do processo”, in Direito
Processual Civil – volume II, coord. MILTON PAULO DE CARVALHO e DANIEL PENTEADO CASTRO, São Paulo,
Quartir Latin, 2011, p. 158-9).
9
ROCHA, Cesar Asfor. A luta pela efetividade da jurisdição, São Paulo, RT, 2007, p. 39.
10
TUCCI, José Rogério Cruz e. “Garantias constitucionais da duração razoável e da economia processual no
projeto do Código de Processo Civil” (artigo publicado na RePro 192/193, fev/2011), in Princípios e temas
gerais do processo civil (coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 3), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, São Paulo, RT, 2011, p. 426.
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Assim, na condição de postulado, a economia processual é atualmente uma
metanorma, ou norma de segundo grau, que atua como uma norma estruturante da aplicação
de princípios e regras.11
De fato, é pacífico nos dias de hoje o entendimento de que a tutela não será justa e não
será respeitado o devido processo legal se o resultado deste não for “econômico (pronto) e
efetivo”, isto é, “de duração razoável e de resultados fieis às previsões da ordem jurídica
substancial”, pois a tão almejada efetividade do processo, “quase nunca, se alcança apenas
com a definição do direito das partes”.12
Quanto maior for o lapso entre o momento adequado para a prestação da tutela
jurisdicional e a prolação da decisão sobre a pretensão deduzida em juízo, menor será a
eficácia dessa decisão13. Dito de outro modo, “justiça demorada, tardia, equivale a
denegação de justiça”.14
Nesse contexto, uma das normas que atuam em prol da economia e da celeridade
processuais é o princípio da eficiência, que tem raízes constitucionais, se aplica inclusive à
gestão do processo civil (CF, arts. 5º, LIV, e 37, caput)15 e está na iminência de ser
incorporado ao nosso sitema também no âmbito infraconstitucional (NCPC, art. 8º).16
O princípio da eficiência é uma forma contemporânea e atualizada da ideia de
economia processual, uma vez que impõe ao órgão jurisdicional os deveres de “obter o
máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency)” e, “com um meio, atingir o fim
máximo (efectiviness)”.17

Cf. ÁVILA, Humberto. “Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa”, in Revista
Eletrônica de Direito do Estado, nº 4, out-nov-dez/2005, Salvador, disponível em www.direitodoestado.com.br,
acesso em 22/8/2014, p. 9-10.
12
THEODORO JR., Humberto. “O processo justo e as tutelas jurisdicionais proporcionáveis aos direitos
substanciais em crise”, in RDDP, v. 123, jun/2013, p. 47.
13
Cf. TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo..., cit., p. 64-5.
14
THEODORO JR., Humberto. “Celeridade e efetividade da tutela jurisdicional”, in Princípios e temas gerais
do processo civil (coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 3), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA
ARRUDA ALVIM WAMBIER, São Paulo, RT, 2011, p. 308.
15
Cf. DIDIER JR., Fredie. “Apontamentos para a concretização do princípio da eficiência do processo”, in
Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, nº 52, jan-fev/2013, p. 36-41.
16
“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade,
a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
17
Cf. DIDIER JR., Fredie. “Apontamentos para...”, cit., p. 39.
11
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Em outras palavras, a prestação jurisdicional eficiente é aquela que consegue respeitar
esses parâmetros e promover satisfatoriamente os fins do processo “em termos quantitativos,
qualitativos e probabilísticos”.18
O princípio da eficiência também atua na busca da efetividade do processo, uma vez
que um dos aspectos que caracterizam a tutela jusridicional efetiva é o atingimento do
resultado esperado “com o mínimo dispendio de tempo e energias”.19
É importante destacar que o princípio da eficiência, norteado pelo postulado da
economia processual, tem não somente função orientadora da conduta do órgão jurisdicional
na administração do processo, mas também função interpretativa. Ou seja, as normas
processuais devem ser intepretadas com base na premissa de que uma de suas finalidades é a
de maximizar a eficiência do processo.20
Assim, pautado nas referidas normas e sob a ótica do modelo constitucional do direito
processual civil21, o presente trabalho pretende demonstrar que os julgamentos parciais podem
ser realizados de modo vantajoso para o sistema processual e constituem técnica que atua
francamente em favor da efetividade da tutela jurisdicional.
De fato, os julgamentos parciais permitem a desejada conciliação entre segurança (ou
certeza) e celeridade22, já que por meio deles a resposta do Estado à pretensão do
Cf. DIDIER JR., Fredie. “Apontamentos para...”, cit., p. 40.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Efetividade do processo e técnica processual” (artigo publicado na RePro
77/168, jan-mar/1995), in Princípios e temas gerais do processo civil (coleção doutrinas essenciais: processo
civil; vol. 1), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, São Paulo, RT, 2011, p. 878.
20
Cf. DIDIER JR., Fredie. “Apontamentos para...”, cit., p. 41.
21
“(...) como forma de destacar os 50 anos de fundação do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o Min.
Athos Gusmão Carneiro, Presidente do Conselho do Instituto, conclamou seus membros a escreverem a respeito
dos atuais paradigmas de estudo do direito processual civil. De minha parte, entre outros aspectos destaquei a
necessidade do estudo do direito processual civil partir da Constituição Federal, muito influenciado, não há por
que negar, pela lição destacada e tantas outras que, entre nós e na doutrina do direito estrangeiro, tendem à
mesma direção. Estudar o direito processual civil na e da Constituição, contudo, não pode ser entendido como
algo passivo, que se limita à identificação de que determinados assuntos respeitantes ao direito processual civil
são previstos e regulamentados naquela Carta. Muito mais do que isso, a importância da aceitação daquela
proposta metodológica mostra toda sua plenitude no sentido ativo de aplicar as diretrizes constitucionais na
construção do direito processual civil, realizando pelo e no processo, isto é, pelo e no exercício da função
jurisdicional, os misteres constitucionais reservados para o Estado brasileiro, de acordo com o seu modelo
político, e para seus cidadãos. A isto, inspirado na lição de Italo Andolina e Giuseppe Vignera [em nota,
referência a Il modello costituzionale del processo civile italiano. Giappichelli: Torino, 1990] venho chamando, e
não é de hoje, ‘modelo constitucional do direito processual civil’” (BUENO, Cassio Scarpinella. O ‘modelo
constitucional do direito processual civil’: um paradigma necessário de estudo do direito processual civil e
algumas de suas aplicações, trabalho que serviu de base à palestra do autor nas VII Jornadas Brasileiras de
Direito Processual Civil e Penal realizadas de 26 a 29/5/2008 em Florianópolis/SC, disponível em
http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1222960746174218181901.pdf, acesso em 21/8/2014, p. 2.
22
“Não se pode olvidar, nesse particular, a existência de dois postulados que, em princípio, são opostos: o da
segurança jurídica, exigindo, como já salientado, um lapso temporal razoável para a tramitação do processo, e
18
19
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jurisdicionado pode ser prestada por meio de cognição suficientemente profunda e sem
delongas desnecessárias, i.e., de forma não somente adequada, mas também tempestiva.
Em outras palavras, o julgamento de parte da demanda que já está madura para
julgamento de forma separada e antes de outra parte que ainda precisa amadurecer aliam
qualidade e celeridade. E se sabe que essas duas características são de rigor na prestação da
tutela jurisdicional,23 mas geralmente não são alcançadas por outras formas de tutela.
As tutelas de cognição sumária tendem a ser céleres, mas em geral são menos
profundas. Por sua vez, as sentenças que decidem todo o mérito de uma só vez são, no Brasil,
usualmente proferidas em tempo além do razoável e muitas vezes sem a necessária qualidade
na aplicação do direito, a despeito da cognição exauriente em tese exercida.
Nesse cenário, as propostas de soluções trazidas neste estudo para afastar os óbices
que alguns entendem haver para a aplicação da técnica de cisão do julgamento do mérito ou
das questões de mérito serão feitas remontando às referidas normas constitucionais.
Como se verá, os julgamentos parciais – desde que realizados de forma eficiente –
trazem somente vantagens para o sistema processual, ampliam a eficácia dos referidos
princípios constitucionais, e não prejudicam nenhuma norma basilar do processo civil
brasileiro.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo é demonstrar que os julgamentos parciais
podem ser realizados de forma simples, clara e ágil – como devem ser24 –, e, assim, servir de
instrumento para tornar mais efetiva a tutela do direito material das partes.

1.2. Premissas conceituais

Antes de delimitar precisamente o âmbito de incidência dos julgamentos parciais que
são objeto deste trabalho (1.3 infra), é preciso esclarecer os conceitos de mérito e de questões
de mérito aqui adotados, pois eles constituem premissas fundamentais para a devida
compreensão das questões relacionadas ao tema.
o da efetividade deste, reclamando que o momento da decisão final não se procrastine mais do que o necessário.
Obtendo-se um equilíbrio desses dois regramentos – segurança/celeridade –, emergirão as melhores condições
para garantir a justiça no caso concreto, sem que, assim, haja diminuição no grau de efetividade da tutela
jurisdicional” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo..., cit., p. 66).
23
Cf. BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. “Algumas considerações...”, cit., p. 161.
24
“As leis tem que traçar procedimentos simples, claros e ágeis” (THEODORO JR., Humberto. “Celeridade e
efetividade...”, cit., p. 310.
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É o que se faz nos tópicos seguintes.

1.2.1. Mérito

Em primeiro lugar, é importante tratar das diferenças entre o mérito da causa
propriamente dito e as questões de mérito a ele associadas.
Apesar de serem conceitos distintos, há reconhecida divergência doutrinária e rotineira
confusão a esse respeito. E, inclusive por isso, muitas vezes paira incerteza sobre a definição
de mérito25 e de questões de mérito, bem como sobre a relação entre estas e aquele.
O ponto de partida da conceituação de mérito no processo civil brasileiro não poderia
ser outro senão a lei processual civil em vigor.
Sendo assim, vale lembrar que a Exposição de Motivos do CPC/73 não deixou dúvida
de que a intenção do legislador foi a de “só usa[r] a palavra ‘lide’ para designar o mérito da
causa” e, nesse contexto, concebeu lide como “o conflito de interesses qualificados pela
pretensão de um dos litigantes e pela resistência do outro”, “consoante a lição de
Carnelutti”.26
Certamente, essa remissão expressa do legislador ao conceito de lide de
CARNELUTTI é uma relevante – senão a principal – razão pela qual parte da doutrina
brasileira afirma que o mérito da causa é a lide, sem tecer maiores esclarecimentos a respeito
ou se aprofundar no exame do conceito de mérito.27
De fato, é evidente na Exposição de Motivos o objetivo de esclarecer e sistematizar os
conceitos de lide e de mérito na nossa lei processual. De todo modo, essa tentativa de
sistematização não ficou imune a críticas, já que em alguns trechos da lei lide não significa
“(...) não é nem claro nem pacífico o que deve exatamente entender-se por mérito” (LIEBMAN, Enrico Tulio.
“O despacho saneador e o julgamento do mérito” (artigo publicado na Revista Forense 104, out/1945, Rio de
Janeiro, Forense, 1945, p. 216-26; e depois na RT 767/737, set/1999), in Teoria geral do processo II (coleção
doutrinas essenciais: processo civil; v. 3), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
São Paulo, RT, 2011, p. 83.
26
“Exposição de Motivos” in Código de processo civil: histórico da lei, Brasília, Senado Federal, Subsecretaria
de Edições Técnicas, 1974, vol. 1, tomo 1, p. 13, disponível em http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/177828,
acesso em 29/7/2014.
27
“Lide e mérito da causa são sinônimos para o Código. O pedido do autor, manifestado na propositura da
ação, revela processualmente qual a lide que se pretende compor através da tutela jurisdicional”; “Na técnica
processual moderna, o mérito da causa é a própria lide, ou seja, o fundo da questão substancial controvertida.
Em outras palavras, a conceituação carneluttiana define lide como (...)” (THEODORO JR., Humberto. Curso
de direito processual civil – teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, 48ª ed., vol. 1,
Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 367 e 780).
25
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mérito, como no caso de denunciação da lide ou de curador à lide28. E ainda hoje existem
divergências sobre o conceito de mérito.
Avaliando e criticando os diferentes entendimentos, DINAMARCO sintetizou-os em
três principais correntes sobre o conceito de mérito: “a) os que o conceituam no plano das
questões referentes à demanda; b) os que se valem da demanda ou de situações externas ao
processo, trazidas a ele através da demanda; c) especificamente, para os quais o mérito é
lide, tout court (Exposição de Motivos)”.29
DINAMARCO critica a corrente “a)” fundamentalmente porque questão, na célebre e
conhecida definição de CARNELUTTI, é a dúvida quanto a uma razão.30
Logo, as questões em si não coincidem com o próprio conflito de interesses entre as
partes que foi submetido à decisão do Poder Judiciário.
Diferentemente, as questões consistem nos pontos de dúvida que se devem solucionar
para que então seja possível resolver o conflito de interesses. E podem haver questões ao
longo do procedimento que não se relacionem diretamente ao pedido do autor.31
De outra parte, DINAMARCO critica a corrente “b)” essencialmente por dois
motivos.
Primeiro, porque a demanda seria apenas o veículo, de natureza estritamente
processual, para o autor deduzir em juízo sua pretensão material, consistente em ato externo e
anterior ao próprio processo e que, portanto, não poderia constituir o meritum causae.
Sendo assim, confundir a demanda com o mérito da causa seria o mesmo que dar
menos importância à pretensão da parte em si do que ao meio pelo qual ela é deduzida em
juízo.32
Segundo, porque aqueles que tratam de situação externa à demanda dizem que o
mérito consistiria na relação jurídica substancial controvertida pelas partes. E não se poderia
admitir esse conceito porque é o processo que muitas vezes vai ou não afirmar a existência de
Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito em processo civil”, in Fundamentos do processo
civil moderno, t. I, 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 233.
29
DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 238.
30
“En cuanto la razón, ya sea de la pretensión o de la contestación, sea dudosa, surge una cuestión, la cual, por
tanto, es la duda acerca de una razón” (CARNELUTTI, Francesco. Instituiciones del processo civil, trad. da 5ª
ed. italiana por Santiago Sentis Melendo, vol. I, Buenos Aires, Ediciones Juridicas Europa-America, p. 36).
31
Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 239-41.
32
Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 247.
28
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determinada relação jurídica.
Logo, a relação jurídica que a priori sequer se sabe existir não poderia representar o
mérito do processo.
DINAMARCO critica essa corrente também porque, se o mérito fosse a relação
jurídica controvertida, o processo de execução não teria mérito (ou objeto), já que ele muitas
vezes se inicia sem que haja controvérsia sobre a relação jurídica entre as partes.33
Quanto à corrente “c)”, para a qual o mérito é a lide, a crítica de DINAMARCO
funda-se basicamente na falta de explicação para os casos em que há revelia ou
reconhecimento do pedido, bem como para o momento do processo anterior à apresentação de
resposta pelo réu. Afinal, nessas hipóteses “não há contraposição de pedidos [caracterizadora
da lide] e se fica com a impressão de que o processo não teria objeto nesse caso”.34
Feitas essas críticas às três referidas correntes, DINAMARCO prefere, a partir
principalmente de uma análise etimológica da palavra, conceituar o mérito como sendo a
pretensão35, apontando-a como definição de mérito “vitoriosa em doutrina”36 e “satisfatória”,
por ser “ela que constitui o elemento substancial da demanda, seu conteúdo socialmente
relevante”.37
É importante ressaltar que, muito embora DINAMARCO faça referência a LIEBMAN
como um dos adeptos da corrente “a”, segundo a qual o mérito reside no âmbito das questões,
fez no mesmo artigo a ressalva – com a qual concordamos – de que LIEBMAN não teria
“realmente a intenção de identificar o mérito nas questões de fundo”.38
De fato, em artigo escrito no Brasil na vigência do CPC/39, LIEBMAN confirma seu
entendimento de que é o pedido que delimita o mérito39, o que é reforçado por sua afirmação
de que “o pedido é o objeto do processo”40 (já que o objeto do processo pode ser considerado,
Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 248-9.
DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 254.
35
“Por tudo quanto foi dito nos itens precedentes, fica portanto a certeza de que é a pretensão que
consubstancia o mérito, de modo que prover sobre este significa estabelecer um preceito concreto em relação à
situação trazida de fora do processo” (DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 255).
36
O conceito de mérito como pretensão parece ser aceito, p. ex., por WATANABE (Da cognição no processo
civil, 3ª ed., São Paulo, Perfil, 2005, p. 112-5).
37
DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 255.
38
DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 239.
39
“O elemento que delimita em concreto o mérito da causa não é, portanto, o conflito existente entre as partes
fora do processo e sim o pedido feito ao juiz em relação àquele conflito” (LIEBMAN, Enrico Tullio. “O
despacho saneador...”, cit., p. 85).
40
LIEBMAN, Enrico Tullio. “O despacho saneador...”, cit., p. 88.
33
34
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“em outras palavras, o mérito da causa”41), mais precisamente o elemento formal desse
objeto.42
Além disso, LIEBMAN afirma que o conflito de interesses consistente na
contraposição entre os pedidos do autor (de procedência da medida pleiteada) e do réu (de
improcedência) “representa a lide, ou seja, o mérito da causa”, que deverá ser resolvido pelo
juiz. Mas LIEBMAN faz questão de enfatizar que é o pedido do autor que delimita o mérito, o
qual, em regra43, não é modificado pela conduta do réu, já que a contestação (ou a falta dela)
não reduz nem amplia os limites do pedido.
Respeitadas essas ponderações de LIEBMAN e, assim, “modificado” o conceito de
lide44, LIEBMAN reputa-o “perfeitamente aceitável na teoria do processo”, por representar
“satisfatoriamente o que se costuma chamar mérito da causa”, cujo julgamento consiste em
acolher ou rejeitar o pedido do autor, concedendo-lhe ou não o que foi pleiteado.45
Assim, de acordo com LIEBMAN no que toca à delimitação do mérito pelo pedido, e
apesar de haver muitas outras e mais amplas definições de mérito entre os processualistas
brasileiros46, preferimos a interpretação de que o mérito consiste no próprio pedido47-48,
DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito...”, cit., p. 238; e continua: “Confrontando-se a
linguagem tradicional, que fala no mérito, com a dos processualistas que investigam acerca do objeto do
processo, ver-se-á que o problema é um só e a busca do objeto do processo outra coisa não é, senão a busca do
conceito do mérito”.
42
Entretanto, LIEBMAN afirma que o elemento material do objeto do processo seria o “intêresse [sic] não
satisfeito que a parte (autor ou exequente) procura satisfazer através do processo” e, nessa medida, parece se
aproximar novamente da noção de lide carneluttiana (“O despacho saneador...”, cit., p. 89).
43
A não ser que, p. ex., o réu apresente reconvenção ou ajuíze ação declaratória incidental, hipótese em que
haverá uma nova demanda.
44
I.e., sem que a contestação tenha influência sobre a delimitação do mérito do processo, como se entendia com
base na superada doutrina do caráter contratual ou quase-contratual do processo, que hoje se entende constituir
uma relação de direito público.
45
LIEBMAN, Enrico Tullio. “O despacho saneador...”, cit., p. 89.
46
P. ex.: “Mérito – relativo ao enfrentamento, pelo magistrado, da lesão ou ameaça a direito que justificou o
exercício da função jurisdicional; sinônimo de ‘conflito de interesses’; ‘lide’; ‘objeto litigioso’” (BUENO,
Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol.
1, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 565).
47
“A situação cuja disciplina há de ser fixada pelo órgão de jurisdição é a que se lhe submete através do
pedido. Acolhendo ou rejeitando o pedido, formula o órgão de jurisdição a norma jurídica concreta aplicável à
situação. Ao fazê-lo, resolve o mérito da causa, por meio de uma sentença” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O
novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento, 27ª ed., Forense, 2009, p. 3; e, no mesmo
sentido: Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 5, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 109).
“‘Julgar o mérito’, como visto, é julgar o pedido, isto é, a pretensão deduzida” (YARSHELL, Flávio Luiz. Ação
rescisória..., cit., p. 115); “Não obstante o legislador brasileiro identifique mérito com a lide de Carnelutti,
parece haver também recepcionado a lição de Liebman, para quem o pedido constitui o objeto do processo, pois
ele representa o requerimento formulado ao juiz para que ele desenvolva uma atividade de determinado
conteúdo. ‘Julgar a lide’ e ‘julgar o mérito’ são expressões sinônimas, porque significam decidir o pedido do
autor, acolhendo-o ou rejeitando-o, concedendo ou negando a providência pleiteada” (BEDAQUE, José
Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 252-3).
41
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inclusive por ser este facilmente identificável pelo operador do direito e, portanto, conceito
mais apto a evitar confusões do que outros.49

1.2.2. Questões de mérito

Estabelecido o conceito de mérito como pedido, é importante definir em que
consistem as questões de mérito e como estas se diferenciam daquele, pois essa distinção é
capital para o desenvolvimento do tema.
Em primeiro lugar, adotaremos em alguma medida a já referida e amplamente aceita
conceituação carneluttiana de questão como dúvida sobre uma razão, com a ressalva de que
essa dúvida não precisa ser necessariamente decorrente de controvérsia entre as partes, como
geralmente aceito.50
Preferimos o entendimento de que, para que haja uma questão, não é imprescindível
que o ponto tenha sido controvertido por uma das partes.51 Não parece razoável dizer que em
caso de revelia o juiz não decidiria nenhuma questão, mas apenas pontos. E essa seria a
consequência lógica de se estabelecer a controvérsia pelo réu como condição para que se
verifique uma questão.52

48

Em conformidade também com a antes referida conceituação de mérito como pretensão adotada por
DINAMARCO, já que o pedido, como esclarece esse mesmo autor, nada mais é do que “o objeto do processo,
consistente na pretensão trazida pelo demandante e especificado em sua petição inicial (CPC, art. 282, inc. IV).
Julgar procedente a demanda é acolher o pedido; julgá-la improcedente é rejeitá-lo” (Vocabulário do processo
civil, 2ª ed., Malheiros, 2014, p. 193-4 e 387-8).
49
Como, p. ex., o mérito conceituado como pretensão, já que esta pode ser vista tanto pelo seu aspecto
processual, quanto pelo seu aspecto material, o que pode causar indesejável confusão para o intérprete: (...)
Agnelo Amorim Filho faz uso do termo ‘pretensão’ não no sentido processual, mas no sentido substancial. Já
tivemos ocasião de fixar nossa opinião, no sentido de que as palavras, em linguagem técnica, devem referir-se a
um só objeto. É de todo inconveniente, porque pode dar margem a confusões, usar o mesmo termo para designar
mais de uma realidade. A cada significante deve corresponder um significado. Por isso é conveniente que se
empregue o termo pretensão exclusivamente em sentido processual” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.
Nulidades do processo e da sentença, 7ª ed., São Paulo, RT, 2014, p. 107).
50
“Ponto é um fundamento relevante para julgar. Questão é o próprio ponto, quando em torno dele surge uma
controvérsia entre as partes (ponto controvertido – Carnelutti)” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Vocabulário..., cit., p. 210).
51
“(...) é de rigor anotar que o juiz não resolve somente os pontos controvertidos resultantes da proposição de
determinado ponto de direito ou de fato por uma das partes, e negada pela adversa, de tal sorte que o conceito
de questão acaba por se resumir a um ponto sobre o qual o juiz deva decidir, valendo-se de seu raciocínio lógico
e do seu dever de livre convencimento, e com o dever de apresentar motivação” (SICA, Heitor Vitor Mendonça.
Preclusão processual civil, São Paulo, Atlas, 2006, p. 188).
52
Tanto é que, para quem adota a definição de questão como “um ponto a respeito do qual não estão de acordo
autor e réu, (...) só é possível falar em questão depois da contestação, pois é nesta peça processual que o réu
torna controvertida a matéria alegada pelo autor. Sem contestação, não há controvérsia e, portanto, não há
questões” (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral
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Quando, p. ex., o juiz decide pelo indeferimento de uma prova com a qual as duas
partes tenham concordado, por ser inútil ou impertinente para a solução da causa, parece-nos
estar decidindo uma questão, e não apenas um ponto, inclusive porque nesse caso é
indiscutível a caracterização de uma decisão interlocutória, por meio da qual o juiz resolve
questão incidente (CPC, art. 162, § 2º).53
Assim, basta haver dúvida a respeito de determinado ponto que seja relevante para o
julgamento da causa para que haja uma questão, mesmo porque o juiz não está obrigado a
aceitar como verdadeiros pontos não contestados que sejam contrários às provas constantes
dos autos, ao direito aplicável54 ou, a depender do caso, às regras de experiência (CPC, arts.
277, § 2º, e 335).55
Logo, o juiz pode resolver questão associada a determinado ponto trazido pelo autor
mesmo que o réu não tenha controvertido esse ponto.
Esclarecido o conceito de questão como dúvida sobre uma razão aqui adotado, é
importante tratar da classificação de questões que abrange a espécie questões de mérito, na
medida necessária para diferenciá-las do mérito em si e, portanto, sem detalhar outros
critérios classificatórios de questões no processo civil.56
Uma assente e bem aceita classificação das questões que são objeto da cognição

do processo e processo de conhecimento, vol. 1, 10ª ed., São Paulo, RT, 2008, p. 412).
53
“O vocábulo questão, aqui, não possui exatamente o sentido de ponto controvertido. Para os fins do § 2º do
art. 162, questão é termo que deve ser compreendido em sentido amplo, de modo a alcançar todos os temas que,
conforme deliberação judicial que se adote, possam alterar os rumos da causa ou repercutir, de algum modo, em
seu resultado. Essa observação mostra-se importante porque com frequência o juiz indefere requerimentos
formulados por uma parte e não impugnados pela outra. É o que acontece, por exemplo, quando o magistrado
não admite a produção de alguma prova, apesar de ambas as partes estarem concordes em realizá-la. Com base
no art. 130 do Código, o juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, ainda que contem
com a adesão de ambos os litigantes. O ato de indeferimento, no caso, configurará decisão interlocutória,
apesar de não haver controvérsia entre as partes” (SANTOS, Nelton dos. Código de Processo Civil
interpretado, coord. ANTONIO CARLOS MARCATO, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 452).
54
Mesmo no caso de revelia, o juiz deve rejeitar, p. ex., pedido de condenação ao cumprimento de “obrigação
natural”, pois é cediço que nessa hipótese o credor conseguirá obter a prestação somente se o devedor realizá-la
voluntariamente, como exemplifica CHIOVENDA (Instituições de direito processual civil, vol. I (trad. da 2ª ed.
italiana por J. GUIMARÃES MENEGALE), 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1965, p. 182).
55
Se o autor alegar, p. ex., que esteve em São Paulo e houver prova (testemunhal ou documental, p. ex.) de que
ele estava em outra cidade em determinado dia, o juiz não é obrigado a reputar como fato verdadeiro aquela
alegação, ainda que não tenha sido controvertida pelo réu.
56
Não se tratará neste momento, p. ex., da distinção entre questões de fato e questões de direito, porque
impertinentes ao estabelecimento das premissas conceituais ora abordadas. Para conferir os pormenores dessa
classificação e o intrincado tema das questões mistas (de fato e de direito): DINAMARCO, Cândido Rangel.
“Questões mistas”, in Processo civil empresarial, São Paulo, Malheiros, 2010, p. 896-918; e KNIJNIK, Danilo.
O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, Rio de Janeiro, Forense,
2005.
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judicial é aquela que as divide em três categorias, as quais compõem o denominado trinômio
de questões: (i) umas associadas aos pressupostos processuais, (ii) outras concernentes às
condições da ação e, (iii) por fim, as questões relativas ao mérito do processo.57
A adoção desse critério tripartite de classificação de questões é clara no nosso sistema
processual, já que o CPC faz expressamente a distinção entre as duas primeiras categorias
(pressupostos processuais – art. 267, IV; e condições da ação – art. 267, VI).58
Além disso, a ausência tanto dos pressupostos processuais quanto das condições da
ação implica, conforme a lei, a extinção do processo sem julgamento do mérito.
Portanto, a opção legislativa foi a de que nenhuma dessas duas espécies de questões se
confundisse com o mérito, de modo que as questões relacionadas a este constituíssem uma
terceira categoria distinta das duas primeiras.
No entanto, essa classificação de questões em três espécies é atualmente questionada
por considerável parte da doutrina.
Muitos preferem adotar a teoria do binômio processual ou binômio de questões.
Segundo essa classificação, em apenas duas espécies, todos os requisitos processuais
necessários ao exame do mérito comporiam uma categoria única, consistente nos requisitos
de admissibilidade do processo, de modo que a única outra categoria seria a das questões
relacionadas ao meritum causae.59
Afinal, os únicos dois juízos possíveis de se distinguir seriam o de admissibilidade
(plano processual) e o de mérito (plano substancial) do processo. Logo, não se deveria falar
em um plano intermediário do ordenamento (entre os pressupostos processuais e o mérito),
onde se poderia dizer que hoje se encontram as condições da ação.60
Apesar de existirem variadas classificações de pressupostos processuais e diferentes

57

Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença, 6ª ed., São Paulo, Malheiros, 2014, p. 65-6; e
WATANABE, Kazuo. Da cognição..., cit., p. 81 e ss..
58
“O código, tomando partido na polêmica travada na doutrina, coloca as condições da ação fora do mérito,
aderindo, pois, à denominada teoria do trinômio: pressupostos processuais, condições da ação e mérito”
(GRINOVER, Ada Pelegrini. Direito processual civil, São Paulo, Bushatsky, 1974, p. 30).
59
Por todos, primeiro mencionado o desenvolvimento da teoria do trinômio processual no Brasil e, depois,
reconhecendo a tendência da doutrina à teoria do binômio: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do
processo e técnica processual, 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 161-4.
60
“Na realidade, as condições da ação situam-se em posição intermediária, entre o mérito e os pressupostos
processuais. Os pressupostos processuais referem-se à relação jurídica processual; o mérito diz respeito à lide
deduzida no processo; e as condições da ação, constituem, em verdade, traço de união, que interliga os
pressupostos ao mérito” (GRINOVER, Ada Pelegrini. Direito processual..., cit., p. 30).
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entendimentos quanto à conveniência da opção do legislador de distingui-los das condições da
ação, não entraremos nos pormenores dessa discussão, por ser pouco relevante para o objeto
deste trabalho.
Isso porque não existe – ou há muito pouca – divergência no tocante à possibilidade de
julgamento parcial sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e/ou de
condição da ação.61
Portanto, para a definição dos julgamentos parciais objeto deste trabalho, vale maior
aprofundamento na definição das questões de mérito.
As questões de mérito são aquelas que devem ser resolvidas para que o juiz possa
decidir o pedido (mérito ou objeto do processo, cf. nº 1.2.1 supra).
A solução dessas questões consiste na apreciação dos fundamentos invocados pelo
autor para sustentar a procedência do seu pedido, em confronto com as normas aplicáveis, a
defesa do réu, as provas produzidas, as regras de experiência quando necessário etc..
Para decidir um pedido condenatório decorrente de inadimplemento contratual, p. ex.,
o juiz poderá ter que resolver diversas questões, como: (a) se o contrato é válido, (b) se houve
inadimplemento do réu e (c) se houve inadimplemento do autor que justifique o
reconhecimento de exceção do contrato não cumprido em favor de réu que a tenha invocado.
Todas essas serão questões de mérito, cuja solução será necessária para o julgamento
do mérito propriamente dito, i.e., o julgamento de procedência ou improcedência do pedido
do autor. Dito de outro modo, questões de mérito são aquelas “questões cuja solução
determina o teor do julgamento do mérito”.62
Assim, fica claro que as questões de mérito não se confundem com o mérito em si.
É inegável que a resolução das questões associadas à(s) pretensão(ões) sub judice está

“Diferentes da divisão da sentença em capítulos são as cisões do julgamento (...). O sistema processual civil
brasileiro comporta aquela primeira espécie de cisão [referente “a parcelas do objeto do processo, decidindo o
juiz sobre uma delas e mandando que o processo siga avante para a instrução e julgamento referente às
demais”], sendo dever do juiz excluir desde logo do objeto do processo eventuais pretensões insuscetíveis de
julgamento do mérito (um pedido juridicamente impossível, ilegitimidade ad causam do autor ou do réu em
relação a um dos pedidos etc.)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol.
III, 6ª ed., São Paulo, Malheiros, 2009, p. 700); “Quanto à ‘extinção parcial’ sem julgamento do mérito – como
se viu – não são postos maiores óbices à sua admissibilidade” (TALAMINI, Eduardo. “Saneamento do
processo” (artigo publicado na RePro 86/76, abr-jun/1997), in Teoria geral do processo II (coleção doutrinas
essenciais: processo civil; vol. 3), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, p. 306.
62
DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos..., cit., p. 65.
61
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incluída no exercício de cognição do juízo.63
No entanto, apesar de ser determinante para a decisão sobre o mérito, a solução das
questões de mérito compõe sua fundamentação ou motivação, e não o decisório em si, no
qual o pedido é julgado procedente ou improcedente.64
A diferença fundamental entre resolver questões de mérito e julgar o mérito
propriamente dito é que, no primeiro caso, há apenas um juízo lógico sobre o material objeto
da cognição judicial, ao passo que no segundo (i.e., na decisão sobre o pedido) há um preceito
imperativo, contido no decisório. E esse preceito imperativo projetará efeitos para fora do
processo, dando ou negando definitivamente o bem da vida pleiteado pelo autor, i.e., julgando
a pretensão deduzida em juízo.65
Assim, definidos e diferenciados os conceitos de mérito e de questões de mérito no
nosso atual sistema processual, é importante esclarecer que serão objeto deste estudo tanto o
julgamento parcial do mérito (i. e., de um ou mais pedidos ou parte deles, de modo que
remanesça parte do mérito para decisão posterior), quanto o julgamento parcial das questões
de mérito (i.e., a resolução de uma, e não de todas as questões associadas à pretensão
deduzida em juízo, como no caso de rejeição de alegações de decadência e prescrição, p. ex.).

“Antes de decidir a demanda, realiza o juiz uma série de atividades intelectuais com o objetivo de se aparelhar
para julgar se a demanda é fundada ou infundada, e, pois, para declarar existente ou não existente a vontade da lei
de que se cogita. Essas atividades intelectuais, instrumento da atuação da vontade da lei mediante verificação,
constituem a cognição do juiz” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições..., vol. I, cit., p. 174).
64
“A cognição, porém, deve ser estabelecida sobre o objeto litigioso e sobre todas as questões de mérito. Ao longo
do iter lógico em direção ao provimento final, o juiz deve conhecer de todos os pontos relevantes de direito e de
fato, alegados pelas partes, mesmo permaneçam eles incontroversos, e além de conhecer, também resolver as
questões de fato e de direito, em que se convertem os pontos controvertidos pelas partes ou em relação aos quais
alimente ele qualquer dúvida. (...) Em relação ao objeto litigioso, todas as questões que possam influir em sua
decisão, sejam prejudiciais ou não, constituem antecedente lógico e por isso devem ser objeto de cognição e
resolução (...). As resoluções das questões de mérito ‘terão sede nos ‘motivos’ e constituirão os fundamentos da
conclusão que virá a seguir’” (WATANABE, Kazuo. Da cognição..., cit., p. 122-3).
65
“Ora, resolver as questões que na dinâmica do processo surgem das controvérsias em torno de fatos e do
direito não é o mesmo que julgar a pretensão posta na demanda do autor (ou seja, o mérito). As questões de fato
e de direito referentes à pretensão do autor são apreciadas e dirimidas, na motivação da sentença, incider
tantum (art. 458, inc. II), – ou seja, a solução dada a elas é um meio técnico indispensável à preparação do
julgamento da pretensão (Const., art. 93, inc, IX) mas não se confunde com esse julgamento. O que projeta
efeitos para fora do processo e sobre a vida dos litigantes em relação entre si e com os bens da vida é sempre e
somente a decisão do meritum causae, contida no decisório sentencial. Os fundamentos, como parte de um ato
processual, são sepultados junto com o processo quando este se extingue mediante sentença. Nem há coisa
julgada em relação a eles, convém sempre lembrar (art. 469). Ainda invocando o magistério de Liebman, seja
também lembrado mais uma vez que o mero juízo lógico contido na motivação da sentença não se confunde com
o preceito imperativo representado pelo decisório” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos..., cit., p. 67).
63
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1.3. Delimitação do tema: julgamentos parciais no processo civil

Como se verá ao longo deste trabalho, há considerável divergência não somente sobre
a admissibilidade de fracionar-se o julgamento do meritum causae, como também sobre a
possibilidade de as questões de mérito não serem decididas todas em um só ato e
separadamente do pedido.
Os adeptos do chamado princípio da unicidade da sentença, segundo o qual todo o
mérito deve ser decidido em um única sentença (cf. nº 2 infra), logicamente não admitem o
julgamento em separado de questões de mérito, pois isso implicaria cindibilidade das decisões
associadas ao mérito em medida ainda maior que a cisão do julgamento do mérito em si.
Mesmo dentre aqueles que admitem os julgamentos parciais do mérito, a maioria
rechaça expressamente a possibilidade de se fracionar a resolução das questões de mérito em
mais de um momento ao longo do procedimento.66
Diz-se que a solução das questões de mérito em momento distinto do decisum sobre o
mérito seria, em regra e ressalvadas as hipóteses de antecipação de tutela, “indevido e inútil”,
pois não caberia antecipar resoluções que deveriam ser deixadas para o momento oportno para
tanto, que seria aquele em que a pretensão é acolhida ou rejeitada.67
No entanto, é inegável que o juiz pode acabar tendo que resolver determinadas
questões de mérito no curso do processo, em pronunciamento distinto daquele em que resolve
o mérito em si.68
Vejam-se, p. ex., as hipóteses nas quais o juiz deve (a) decidir se um contrato é ou não
de adesão para declarar de ofício a nulidade de cláusula de eleição de foro inserida (CPC, art.
112, par.); ou (b) decidir, por decisão interlocutória, na fase de saneamento69, se a relação

“(...) a autorização dada ao juiz para proferir sentenças parciais de mérito não inclui, segundo entendemos, o
proferimento de decisões que resolvam apenas questões de mérito, sem a aplicação de alguma das hipóteses do
art. 269” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão..., cit., p. 195).
67
Cf. YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória..., cit., p. 117.
68
“Afora questões ligadas às condições da ação, aos pressupostos processuais e à prova, em tese, o que mais
restaria para completar o objeto do conhecimento do órgão julgador seriam questões ligadas ao mérito, que, de
sua parte, estariam reservadas para julgamento na sentença. Ocorre, contudo, que é possível que o juiz venha a
apreciar questões de mérito antes de sentenciar (e, embora excepcionalmente, até mesmo depois de fazê-lo,
como já visto), de tal sorte que o exame deste tema é relevante (...)” (YARSHELL, Flávio Luiz. Ação
rescisória..., cit., p. 114).
69
Momento apropriado para decidir sobre a inversão do ônus da prova, cf. o entendimento de que essa inversão é
regra de procedimento (instrução), e não regra de julgamento: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA
66
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entre as partes é de consumo para decretar ou não a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor (CDC, art. 6º, VIII).70
Nesses casos, não há dúvida de que o juiz soluciona questões de mérito em momento
anterior e pronunciamento distinto daquele em que o pedido é decidido.
É induvidoso que essas são questões de mérito porque, tanto em um quanto em outro
caso, sua resolução poderá ter – e provavalmente terá – efeitos relevantes na decisão sobre o
meritum causae: no reconhecimento da existência de contrato de adesão, a intepretação de
cláusulas contratuais ambíguas ou contraditórias de forma mais favorável à parte aderente
(CC, art. 423); e na afirmação de existência de relação de consumo, a aplicação das normas
especiais do Código de Defesa do Consumidor no julgamento da causa (CDC, arts. 1º e 2º).
Além disso, parece-nos que as normas relativas à produção de provas da nossa lei
processual também impõem que questões de mérito sejam eventualmente resolvidas na fase
de saneamento do processo, a despeito do entendimento predominante de que as questões
relacionadas ao mérito não deveriam ser resolvidas nesse momento, mas sim no mesmo
pronunciamento em que o mérito fosse decidido.71
Basta pensar em hipótese na qual, no momento de proferir a decisão sanedora e
apreciar os requerimentos de produção de provas, o juiz já está convencido, por prova
documental, sobre a data de violação de direito que fez surgir a pretensão deduzida em juízo e
sobre a ocorrência ou não de prescrição decorrente da data daquele fato.
Nesse contexto, o autor poderia pedir a produção de prova testemunhal ou pericial
com o objetivo de provar aquela data. Ao sanear o processo, o juiz deverá logicamente
indeferir a produção dessa prova, por ser inútil, visto que o respetivo fato já está comprovado
(CPC, art. 130). E deverá fundamentar essa decisão (CF, art. 93, IX; CPC, art. 165).

DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. (...) Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra
suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem
prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a
respeito da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de
instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida ‘preferencialmente na fase de saneamento
do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de
oportunidade’” (EREsp nº 422778, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 21/6/2012).
70
Mencionado a hipótese de inversão do ônus da prova com base no reconhecimento da relação de consumo
como hipótese de julgamento de questão de mérito separadamente da decisão do meritum causae: YARSHELL,
Flávio Luiz. Curso de direito processual civil, vol. 1, 1ª ed., São Paulo, Marcial Pons, 2014, p. 280-1.
71
Nesse sentido, por todos: TUCCI, Rogério Lauria. Do julgamento conforme estado do processo, 2ª ed., São
Paulo, Saraiva, 1982, p. 291-2.
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Para cumprir esse seu dever de motivação, bem como respeitar o postulado da
economia processual, o juiz precisará resolver a questão de mérito consistente na definição da
data de ocorrência daquela violação a direito, esclarecendo que ela já foi comprovada por
prova documental, e deverá também solucionar a questão de mérito referente à verificação ou
não de prescrição associada àquele fato.
Apesar de a decisão sobre a admissibilidade de determinada prova ter natureza
procesual72, a resolução de questões de mérito é, muitas vezes, etapa lógica necessariamente
antecedente à solução de questão processual concernente à instrução probatória.
Ainda na vigência do CPC/39, em que sequer havia a previsão expressa de julgamento
antecipado no direito positivo brasileiro (CPC, art. 330), LACERDA já admitia a
possibilidade de apreciação de questões de mérito na fase de saneamento, como “ato de
economia”, fosse ou não para decidir o meritum causae e encerrar a fase de conhecimento.73
Logo, com muito mais razão diante da atual norma expressa que autoriza o julgamento
do mérito na fase de saneamento quando a causa estiver madura para tanto (CPC, art. 330),
não faz sentido postergar a resolução das questões de mérito que o juiz já está em condições
de decidir. Primeiro, porque isso implicaria delonga desnecessária, absolutamente contrária à
finalidade dos institutos da decisão saneadora e do julgamento antecipado (economia e
celeridade processuais), bem como aos referidos princípios constitucionais que justificam a
admissão dos julgamentos parciais (nº 1.1 supra). Segundo, porque não há nenhum prejuízo
ao direito material das partes decorrente desses julgamentos parciais das questões de mérito.74

“A admissibilidade das provas é uma questão tipicamente processual, que há de ser resolvida exclusivamente
no âmbito do processo em que será admitida ou não a prova” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo.
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV: arts. 332 a 475, 3ª ed., 2008, Forense, Rio de Janeiro, p. 15).
73
“(...) aos fatos constitutivos do pedido podem opor-se: a) fatos impeditivos; b) fatos extintivos; c) fatos
suspensivos, e d) negação pura e simples. Fato impeditivo típico de direito processual é a falta de condições da
ação. (...) Arrolam-se como extintivos a coisa julgada, a perempção, a decadência, a prescrição, a novação, a
compensação, o pagamento, o caso fortuito, a fôrça maior. Todos êstes fatos concernem ao mérito, porque
qualquer deles poderá conduzir a sentença definitiva de rejeição do pedido. Dentre os suspensivos, apontam-se
o depósito preparatório da ação (...). Êstes, ao contrário, não se referem ao mérito, porque apenas suspendem a
ação, à espera de que se satisfaça a condição. Tanto os fatos impeditivos de direito processual, como os
extintivos e suspensivos, deverão ser apreciados no saneador, se a tanto estiver o juiz habilitado. Por que?
Porque constituem, por sua natureza, questões prejudiciais. Se seu esclarecimento independer de prova em
audiência, se a certeza resultar categórica da prova documental ou das alegações das partes, deverá o juiz,
como ato de economia, decidir a matéria no saneador. E se o julgamento desfavorecer o autor, em questões de
mérito, estará desatada a lide” (LACERDA, Galeno. Despacho saneador, Ed. La Salle, Porto Alegre, 1953, p.
149-50). Depreende-se do período final do trecho transcrito, especialmente do “se”, que o autor admite que o
julgamento das questões de mérito na fase saneadora possa favorecer o autor, hipótese em que o mérito em si não
terá sido decidido e o processo, em regra, prosseguirá rumo à fase instrutória.
74
“Desde que o sacrifício do direito das partes não ocorra substancialmente, a justiça deverá manifestar-se
72
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Pelo contrário, a resolução de questões de mérito no curso do processo diminui a
litigiosidade entre as partes ao reduzir a amplitude da controvérsia sub judice e, assim,
propicia a celebração de transações.
Vendo-se vencido, p. ex., no tocante a prescrição ou decadência (muitas vezes a mais –
senão única – consistente alegação de inadimplementes contumazes, que lhes dá maior
esperança de êxito em sua defesa), o réu logicamente terá maior propensão a aceitar eventual
proposta de acordo do que tinha antes do julgamento daquela questão de mérito.
A resolução das questões de mérito no curso do procedimento também contribui para a
eficiência do processo, pois reduz alegações, requerimentos e discussões a respeito de provas
associadas às questões resolvidas. E assim poupa esforços de todos os atores do processo.
Ademais, os julgamentos parciais de questões de mérito, além de não ser, na nossa
opinião, vedado pelo direito positivo, é uma realidade do direito processual civil brasileiro –
como se verifica, p. ex., nos muitos casos em que o juiz rejeita alegações de prescrição ou
decadência na fase de saneamento.75
Portanto, aspectos associados a esses julgamentos parciais de questões de mérito – e
não somente aqueles relacionados aos julgamentos parciais do mérito em si – também devem
ser objeto de estudo pela doutrina.76

através de deliberações judiciais não entravadas pela delonga desnecessária, pelos encargos financeiros inúteis
e pelo exagero de atos supérfluos. Somente sob este pálio, a justiça concretizará sua alta missão, tornando-se
instrumento da paz social e gerando confiança nos indivíduos que acodem aos pretórios, guiados pela
esperança de que, no seio dos órgãos judiciários, encontrarão amparo para resguardar incólume a efetivação
de seus direitos” (LIMA, Alcides de Mendonça. “Do saneamento do processo”, in Saneamento do processo
(estudos em homenagem ao Prof. Galeano Lacerda), org. CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, Sérgio
Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1989, p. 71).
75
Apenas para exemplificar, mas sem muitas outras referências que se poderia citar no mesmo sentido para não
cansar o leitor: “Prescrição - Matéria Rejeitada no Saneador - Ausência de Recurso - Nova Argüição em
Apelação - Preclusão - Recurso lmprovido. Afastada a prescrição argüida na oportunidade do despacho
saneador, que restou irrecorrido, opera-se a preclusão sobre a matéria” (TJSP, Apel. nº 918909125.2001.8.26.0000, Rel. Des. EGIDIO GIACOIA, j. 10/10/2005); e “Despacho saneador que afastou a preliminar
de decadência. Interposição de agravo de instrumento que dispôs no sentido da inocorrência da decadência,
tendo tal decisão se tornado imutável pelo aspecto da preclusão. Recurso desprovido” (TJSP, Apel. nº 000245297.2002.8.26.0491, Rel. Des. JOÃO BATISTA VILHENA, j. 30/7/2013).
76
“(...) a realidade do processo – como a de qualquer outro instituto jurídico – está longe de deixar-se
apreender de maneira exaustiva por mirada puramente técnica. Antes de mais nada, é incompleto o próprio
retrato que esta pode nos fornecer do aparelho processual e de seu movimento. O técnico do direito, ao
descrever o processo, vale-se essencialmente de normas, legais (lato sensu) ou costumeiras que sejam; ajunta a
esses os dados que lhe ministra a jurisprudência sobre questões controvertidas ou controversíveis; e afronta
seus raciocínios e conclusões com os de outros técnicos do direito que lhe hajam dedicado a igual empresa. Na
prática dos juízos, porém, viceja toda uma congérie de praxes, de rotinas burocráticas, de modos de agir, que,
sem chegarem a caracterizar-se como manifestações de direito consuetudinário, se insinuam nos interstícios do
ordenamento ‘oficial’, complementando-o – ou, às vezes deformando-o. (...) elas imprimem, em alguns casos,
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Não estudar os julgamentos parciais de questões de mérito e suas consequências no
processo civil brasileiro seria o mesmo que ignorar instuto que é “vivo” na prática
jurisdicional e, assim, deixar de contribuir para o aprimoramento e consolidação das soluções
relacionadas ao tema.
Por fim, autorizar os julgamentos parciais do mérito, mas não admitir os julgamentos
pariciais das questões de mérito, como fazem a maioria dos autores favoráveis ao
fracionamento do julgamento do mérito, poderia implicar grave e injustificada violação do
princípio da isonomia e seu corolário da igualdade de tratamento dos litigantes pelo órgão
judicial (CF, art. 5º, caput; CPC, art. 125, I).
Um claro exemplo disso seria admitir apenas o pronunciamento da prescrição e da
decadência na fase saneadora, com a consequente extinção da fase de conhecimento do
processo, mas não a rejeição da alegação de prescrição e decadência nessa mesma fase.
Por que o réu teria direito ao julgamento de uma questão de mérito em seu favor desde
já e o autor teria que esperar até o fim do processo para ver resolvida essa questão em seu
favor? Há norma(s) hierarquicamente superiore(s) à garantia constitucional à isonomia que
imponha essa solução? Parece que não.
Na nossa opinião, nenhum princípio da unicidade da sentença ou da concentração da
resolução das questões de mérito na (fundamentação da) sentença77 pode justificar esse
tratamento anti-isonomico e contrário à efetividade e tempestividade do processo no tocante à
solução das questões de mérito.
Por tudo isso, adota-se aqui como premissa a possibilidade de cisão tanto do
julgamento do mérito quanto das questões de mérito no processo civil brasileiro.
Portanto, os julgamentos parciais objeto deste trabalho são tanto aqueles que
consistem em decisões sobre parte do mérito do processo, como aqueles realizados por meio
de pronunciamentos que resolvem apenas parte das questões de mérito.

marcas muito fortes na fisionomia do pleito” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Sobre multiplicidade de
perspectivas no estudo do processo”, in Revista Brasileira de Direito Processual Civil, vol. 56, Rio de Janeiro,
Forense, 4º trim./1984, p. 15).
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“(...) nos fundamentos da sentença vêm à tona as questões resultantes da controvérsia formada entre a causa
petendi apresentada na demanda e a causa excipiendi que a resposta trouxe” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
“O conceito de mérito...”, cit., p. 241).
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10.

CONCLUSÕES

a) A admissibilidade dos julgamentos parciais e suas repercussões devem ser analisadas a
partir do modelo constitucional de processo civil e, consequentemente, considerando
os princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, da
efetividade e da tempestividade da tutela jurisdicional (ou razoável duração do
processo), assim como os princípios da economia processual e da eficiência do
processo (CF, art. 5º, XXXV, LIV e LXXVIII, e 37, caput).

b) Esses princípios constitucionais devem nortear tanto a interpretação quanto a aplicação
das normas processuais, inclusive para que o juiz realize a gestão do processo de
forma eficiente, visando ampliar ao máximo a eficácia do princípio – e postulado
político – da economia processual (CF, art. 5º, LXXVIII).

c) Ao ampliar a eficácia das referidas normas constitucionais, os julgamentos parciais
consistem em técnica maximizadora da efetividade da tutela jurisdicional, inclusive
porque oferecem solução da crise submetida ao Poder Judícia que alia as
características da celeridade e da certeza (ou segurança), as quais não se verificam
com a mesma amplitude quando há cognição sumária, nem quando se concentra todo
o julgamento da causa em uma única sentença, no fim do processo.

d) O conceito de mérito não se confunde com o de questões de mérito. O mérito consiste
no pedido, seu julgamento está contido no decisório e implica preceito imperativo, que
surte efeitos para fora do processo. As questões de mérito, por sua vez, são as questões
que devem ser resolvidas pelo juiz para julgar o pedido. A solução dessas questões é
mero juízo lógico objeto da cognição judicial e não produz efeitos extraprocessuais.

e) Os julgamentos parciais podem ter por objeto tanto o mérito quanto as questões de
mérito, i.e., pode-se fracionar em diferentes momentos do procedimento tanto a
decisão do(s) pedido(s), ou de parte dele(s), quanto a resolução das questões
determinantes do julgamento do(s) pedido(s).
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f)

O chamado princípio da unidade estrutural da sentença não impede os julgamentos
parciais, pois nosso direito processual civil não contém as premissas (especialmente a
primazia da oralidade) com base nas quais esse princípio foi construído por
CHIOVENDA e concebido por LIEBMAN no direito italiano.

g) A resistência da doutrina com relação ao fracionamento do julgamento do mérito ou
das questões de mérito não pode prevalecer, porque decorre de uma “importação”
indevida do princípio da unicidade da sentença, do sistema italiano para o sistema
brasileiro, e não tem amparo em nosso direito positivo.

h) Os julgamentos parciais são realizados por meio de decisões interlocutórias, e não
sentenças parciais, como se depreende de interpretação sistemática do CPC,
notadamente dos conceitos de sentença e decisão interlocutória, bem como do
princípio da correspondência (CPC, arts. 162, §§ 1º e 2º, 513 e 522).

i)

A conclusão anterior (“h”) não foi alterada pela lei nº 11.232/2005, pois esta apenas
(1) encerrou a divisão entre processo de conhecimento e processo de execução no que
se refere à obrigação de pagar quantia certa, deixando claro haver um único processo
sincrético composto de distintas fases (ou etapas); e (2) agregou explicitamente ao
conceito de sentença o critério substancial (ou de conteúdo), ao incluir expressa
referência aos arts. 267 e 269 no art. 162 do CPC, mas não excluiu o critério finalístico
(ou topológico), de pôr fim à fase – antes processo – de conhecimento em primeiro
grau de jurisdição, que ainda é necessário para que o pronunciamento se caracterize
como sentença.

j)

A possibilidade dos julgamentos parciais é confirmada em alguns contextos
expressamente previstos no CPC: (1) a sentença genérica que decide apenas sobre o
an debeatur, deixando o julgamento do quantum debeatur para a fase de liquidação de
sentença; (2) o julgamento da reconvenção ou da ação declaratória incidental em
pronunciamento e momento distintos daqueles em que se dá decisum sobre a demanda
principal; (3) a autocomposição sobre parte da causa, que pode ser homologada no curso
do processo, o qual prosseguirá para julgamento da parcela remanescente do mérito;
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(4) os procedimentos especiais bipartidos em que parte da causa é resolvida em uma
primeira decisão que não exaure o julgamento do mérito, deixando o decisum de
parcela deste para uma segunda etapa, como pode ocorrer (4.1) na ação de
consignação em pagamento (CPC, arts. 895, 898 e 899, § 1º), (4.2) na ação de
prestação de contas (CPC, arts. 915, § 2º, e 918) e (4.3) nas ações demarcatória e
divisória (CPC, arts. 958, 966, 971, par., e 980).

k) Nos procedimentos especiais da ação de prestação de contas e das ações demarcatória
e divisória, os julgamentos parciais são excepcionalmente realizados por meio de
sentenças intermediárias e parciais, e não por decisões interlocutórias, como ocorre
em regra no procedimento comum.

l)

Os julgamentos parciais podem ser realizados quando (1) houver cumulação de
demandas ou objeto decomponível e (2) se verificar independência jurídica da parte da
causa a ser decidida com relação à parte que permanecer pendente de decisão,
especialmente para permitir a descumulação de pedidos.

m) Entretanto, os julgamentos parciais do mérito não devem ser realizados com relação à
cumulação alternativa, pois nesse caso há uma falsa ou aparente cumulação, já que o
pedido é, na verdade, único. Além disso, o acolhimento de uma das pretensões
alternativamente cumuladas dispensaria a análise da outra, de modo que se pode dizer
haver certa interdependência entre elas. Assim, não se verifica a independência
jurídica da parte da causa a ser decidida com relação à parte remanescente, que é
pressuposto para os julgamentos parciais.

n) De forma análoga, não se deve admitir os julgamentos parciais de questões de mérito
decorrentes de fundamentos alternativamente cumulados (i.e., quando o acolhimento
de qualquer um puder conduzir autonomamente ao resultado almejado pelo autor),
pois nesse caso a decisão sobre questão associada a um deles pode dispensar a
apreciação do outro (princípio do livre convencimento motivado) e, portanto, pode-se
dizer que elas também são interdependentes em alguma medida. Para que possa ser
objeto de julgamento parcial, a questão de mérito deve ser premissa necessária da
decisão sobre o mérito da causa, como se verifica no caso das questões prejudiciais.
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o) A cumulação subjetiva de demandas por meio de litisconsórcio unitário não pode ser
descumulada para se realizar julgamento parcial, pois nessa hipótese a relação de
direito material exige que a decisão seja única e uniforme para todos os
litisconsortes.

p) Os julgamentos parciais devem ser realizados notadamente quando não houver
necessidade de produção de prova complementar para resolver determinada parte da
causa, inclusive nos casos de controvérsias repetitivas e incontrovérsia sobre parte do
mérito ou das questões de mérito. Nessas hipóteses, o fracionamento do julgamento da
causa constitui poder-dever, e não mera faculdade do juiz, inclusive por força dos
princípios constitucionais que justificam os julgamentos parciais, especialmente o da
tempestividade da tutela jurisdicional.

q) Os

julgamentos

parciais

também

podem

ser

realizados

na

arbitragem,

independentemente de autorização expressa das partes nesse sentido, pelos mesmos
fundamentos constitucionais que autorizam os julgamentos parciais no processo
estatal, e outros aplicáveis especialmente ao processo arbitral, como a flexibilidade do
procedimento. Na arbitragem, os julgamentos parciais são realizados por sentença
parcial, e não decisão interlocutória, em razão da definição específica de sentença do
art. 29 da LArb. Entretanto, diante da autonomia das partes para determinar o
procedimento (LArb, arts. 2º e 21), elas podem proibir a prolação de sentenças parciais
na arbitragem.

r)

O recurso cabível contra os julgamentos parciais é, em regra, o agravo de instrumento,
uma vez que o CPC adota o critério da natureza da decisão para determinar o
respectivo recurso cabível (princípio da correspondência – CPC, arts. 513 e 522) e
aquele é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, em que os julgamentos
parciais são geralmente realizados.

s)

O Projeto de Novo Código de Processo Civil também estabelece que, em regra, se
deve proceder aos julgamentos parciais por meio de decisões interlocutórias,
impugnáveis por agravo de instrumento (art. 351, par., e 353, § 4º).
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t)

Em princípio, os julgamentos parciais não serão afetados por julgamentos posteriores
no

mesmo

processo.

Entretanto,

pode

haver

exceção

a

essa

regra

se,

excepcionalmente, a parte da causa que foi objeto do julgamento parcial for
juridicamente dependente da parte ainda pendente de decisão. Nesse caso, o
julgamento parcial poderá ser afetado pelo efeito expansivo que o julgamento da parte
remanescente da causa terá sobre ele, analogamente ao que se verifica com relação a
capítulos de sentença não impugnados que dependam juridicamente de capítulos de
sentença impugnados em recurso parcial.

u) Se o julgamento parcial for atingido pela autoridade da coisa julgada material, o
decisum nele contido não pode ser prejudicado por posterior reconhecimento, no
julgamento de parcela remanescente da causa, de vício processual ou nulidade, ainda
que se trate de questão de ordem pública.

v) O fato de os julgamentos parciais poderem implicar a formação de coisa julgada
parcial e, consequentemente, a multiplicidade de trânsitos em julgado e de ações
rescisórias não constitui óbice à admissão da técnica de fracionamento do julgamento
da causa.

w) Assim como ocorre no caso de capítulos de sentença não impugnados em recurso
parcial, os julgamentos parciais não recorridos são atingidos pela autoridade da coisa
julgada material. Portanto, o termo inicial do prazo para ajuizamento das respectivas
ações rescisórias se verifica, a rigor, com o trânsito em julgado de cada um dos
capítulos de sentença ou julgamentos parciais não impugnados, como afirma a maioria
da doutrina e a jurisprudência do STF.

x) No entanto, a súm. 401 do STJ e o art. 972 do Projeto de Novo Código de Processo
Civil estabelecem que o termo a quo prazo para propor ação rescisória contra qualquer
decisão sobre o mérito da causa se verifica somente com o trânsito em julgado da
última decisão proferida no processo. Esse entendimento posterga a formação da coisa
julgada soberana com relação às decisões de meritis que transitam em julgado no
curso do processo e, assim, diminui a efetividade dos julgamentos parciais, pois
aumenta o período de incerteza da respectiva decisão comparativamente ao que se
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verificaria se fosse adotada a posição da maioria da doutrina e do STF sobre a
contagem do prazo da ação rescisória.

y) Não se pode afirmar que, por estabelecer que o prazo para ação rescisória tem início
apenas depois da última decisão do processo, o Projeto de Novo Código de Processo
Civil não permite a coisa julgada parcial ou por capítulos. Pelo contrário, os arts. 353,
caput e § 2o, 963 e 1010, § 1º, indicam que o Projeto admite a formação gradual da
coisa julgada, autorizadora de execução definitiva do capítulo de sentença ou
julgamento parcial não impugnado, conclusão esta que não pode ser infirmada por
aquela opção legislativa quanto à contagem do prazo da ação rescisória.

175

BIBLIOGRAFIA
ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. “A Repercussão Geral dos Recursos
Extraordinários e o Julgamento por Amostragem no Âmbito do Supremo Tribunal Federal”, in
As novas reformas do CPC e de Outras Normas Processuais, org. MAURICIO GIANNICO, São
Paulo, Saraiva, 2009.
ALVIM, Arruda. “Ação declaratória incidental”, in RePro, nº 20, 1980.
__________. Manual de direito processual civil, vol. 1, 9ª ed., São Paulo, RT, 2005.
ALVIM, Eduardo Arruda. “O perfil da decisão calcada no § 6º do art. 273 do CPC – Hipótese
de julgamento antecipado parcial da lide”, in Revista Forense, nº 398, jul-ago/2008.
AMORIM, José Roberto Neves. Coisa julgada parcial no processo civil, São Paulo, Elsevier,
2010.
APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões
de ordem pública no direito processual civil, São Paulo, Atlas, 2011.
ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. II: arts.
154 a 269, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005.
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa julgada progressiva e resolução parcial do mérito,
Curitiba, Juruá, 2008.
__________. “Decisão interlocutória de mérito no projeto do novo CPC: reflexões
necessárias”, in O projeto do novo Código de Processo Civil – Estudos em homenagem ao
Prof. José de Albuquerque Rocha, Salvador, JusPODIVM, 2011.
ARAÚJO, Luciano Vianna. Sentenças parciais?, São Paulo, Saraiva, 2011.
ARMELIN, Donaldo. “Notas sobre sentença parcial e arbitragem”, in Revista de Mediação e
Arbitragem, nº 18, São Paulo, 2008.
ASSIS, Araken de. Cumprimento de sentença, 4ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2010.
__________. Cumulação de ações, 4ª ed., São Paulo, RT, 2002.
__________. Manual dos recursos, São Paulo, RT, 2007.
ASSIS, Arnoldo Camanho de. “O agravo de instrumento contra decisões que versam sobre o

176

mérito da causa”, in Revista de Informação legislativa, ano 48, nº 190, abr-jun/2011,
disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242879, acesso em 28/7/2014.
ÁVILA, Humberto. “Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa”, in
Revista Eletrônica de Direito do Estado, nº 4, out-nov-dez/2005, Salvador, disponível em
www.direitodoestado.com.br, acesso em 22/8/2014.
AYOUB, Luiz Roberto. “A sentença parcial”, in Revista da EMERJ, nº 44, Rio de Janeiro,
2008.
BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e incidental, 7ª ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1996.
__________. “Despacho saneador e julgamento do mérito” (artigo publicado na RT 391/9,
mai/1968), in Teoria geral do processo II (coleção doutrinas essenciais: processo civil; vol. 3),
org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER.
BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual
brasileiro, Dissertação de Mestrado, USP, 2013.
BEDAQUE, José Roberto. Efetividade do processo e técnica processual, 3ª ed., São Paulo,
Malheiros, 2010.
__________. “Nulidades processuais e apelação”, in Meios de impugnação ao julgado civil –
Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira, org. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO,
Rio de Janeiro, Forense, 2007.
__________. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumária e de urgência (tentativa de
sistematização), 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 2006.
BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Reconvenção no processo civil, São Paulo, Saraiva, 2009.
BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. “Algumas considerações a respeito da garantia
constitucional da duração razoável do processo”, in Direito Processual Civil – volume II,
coord. MILTON PAULO DE CARVALHO e DANIEL PENTEADO CASTRO, São Paulo, Quartier Latin,
2011.
__________. Capítulos de sentença e efeitos dos recursos, São Paulo, RCS, 2006.
__________. “Notas sobre a tutela antecipada parcial na nova reforma do Código de Processo
Civil”, in RT, nº 808, São Paulo, fev/2003, p. 72-81.

177

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do
direito processual civil, vol. 1, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011; vol. 2, tomos I e II, 2011.
__________. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, vol. 1: comentários
sistemáticos às Leis n. 11.187, de 19-10-2005, e 11.232, de 22-12-2005, São Paulo, Saraiva,
2006.
__________. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, vol. 2: comentários
sistemáticos às Leis n. 11.276, de 7-2-2006, 11.277, de 7-2-2006, e 11.280, de 16-2-2006, 2ª
ed., São Paulo, Saraiva, 2007.
__________. O ‘modelo constitucional do direito processual civil’: um paradigma necessário
de estudo do direito processual civil e algumas de suas aplicações, trabalho que serviu de
base à palestra do autor nas VII Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil e Penal
realizadas

de

26

a

29/5/2008

em

Florianópolis/SC,

disponível

em

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1222960746174218181901.pdf, acesso em
21/8/2014.
__________. Tutela antecipada, São Paulo, Saraiva, 2004.
BUIKA, Heloisa Leonor. “Análise da teoria dos capítulos de sentença e suas implicações no
âmbito dos recursos”, in RDDP, nº 133, abr/2014.
BUZAID, Alfredo. A ação declaratória no direito brasileiro, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1986.
__________. Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/73, in Código de processo civil:
histórico da lei. Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1974, vol. 1, t.
1, disponível em http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/ 177828, acesso em 18/8/2014.
CALAMANDREI, Piero. “Oralità nel processo”, in Opere giuridiche, vol. I, Napoli, Morano,
1965.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, vol. III, 16ª ed., Rio de
Janeiro, Lumen Juris, 2010.
CAMARDI, Giuseppe. La sentenzie non definitive su questioni preliminari di merito,
Dissertação

de

Doutorado,

Universidade

de

Bolonha,

2008,

disponível

em

http://amsdottorato.unibo.it/771/, acesso em 22/10/2014.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2004.

178

__________. “Ensaio sobre a sentença arbitral parcial”, in RePro, nº 165, nov/2008, p. 9-28.
CARNEIRO, Athos Gusmão. “Ação rescisória, biênio decadencial e recurso parcial”, in
RePro, nº 88, out-dez/1997, p. 228-35.
__________. Da antecipação de tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005.
__________. “Questões polêmicas no novo Código de Processo Civil” (artigo publicado na
RT 496/15, fev/1977), in Princípios e temas gerais do processo civil (coleção doutrinas
essenciais: processo civil; vol. 1), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, São Paulo, RT, 2011.
__________. O novo recurso de agravo e outros estudos, 3ª ed., Forense, Rio de Janeiro,
1998.
CARNELUTTI, Francesco. Instituiciones del processo civil, trad. da 5ª ed. italiana por
Santiago Sentis Melendo, vol. I, Buenos Aires, Ediciones Juridicas Europa-America.
__________. Da antecipação de tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005.
CHIOVENDA, Giuseppe. Cosa giudicata e preclusione, Società Editrice del Foro Italiano,
Roma, 1933.
__________. Instituições de direito processual civil, vols. I e III (trad. da 2ª ed. italiana por J.
GUIMARÃES MENEGALE), 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1965.
__________. “Procedimento oral”, in Processo oral (coletânea de estudos de juristas
nacionais e estrangeiros, 1ª série), org. FRANCISCO MORATO (et al) Rio de Janeiro, Forense,
1940, p. 57 e ss.
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV: arts.
332 a 475, 3ª ed., 2008, Forense, Rio de Janeiro.
__________. Sobre os limites objetivos da apelação civil, Tese de Cátedra, USP, São Paulo,
1986.
COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Roque
Depalma, 3ª ed., 1958.
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “O § 6º do art. 273 do CPC: tutela antecipada parcial ou
julgamento antecipado parcial da lide?”, in RDDP, nº 1, São Paulo, Dialética, abr/2003.
DALL’AGNOL, Antonio. Comentários ao Código de Processo Civil, coord. OVÍDIO A.
179

BATISTA DA SILVA, vol. 2: do processo de conhecimento, arts. 102 a 242, São Paulo, RT, 2000.
DIDIER JR., Fredie. “Apontamentos para a concretização do princípio da eficiência do
processo”, in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, nº 52, jan-fev/2013.
__________. Curso de direito processual civil, vol.1, 11ª ed., Salvador, JusPODIVM, 2009.
__________. BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil, vol.
2, 4ª ed., Salvador, JusPODIVM, 2009.
__________. CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo José; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA,
Rafael. Curso de direito processual civil, vol. 3, 10ª ed., Salvador, JusPODIVM, 2012.
__________. “Inovações na antecipação dos efeitos da tutela e a resolução parcial do mérito”,
in RePro, nº 110, São Paulo, abr-jun/2003.
DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo, São Paulo,
Malheiros, 2013.
__________. “Ação rescisória contra decisão interlocutória”, in Nova era do processo civil, 3ª
ed., São Paulo, Malheiros, 2009.
__________. Capítulos de sentença. 6ª ed., São Paulo, Malheiros, 2014.
__________. “Questões mistas”, in Processo civil empresarial, São Paulo, Malheiros, 2010.
__________. Instituições de direito processual civil, São Paulo, Malheiros, vol. II, 6ª ed.,
2009; vol. III, 6ª ed., 2009, vol. IV, 3ª ed., 2009.
__________. Litisconsórcio, 8ª ed., São Paulo, Malheiros, 2009.
__________. “O conceito de mérito em processo civil”, in Fundamentos do processo civil
moderno, t. I, 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 232-76.
__________. “Os efeitos dos recursos”, in Nova era do processo civil, 3ª ed., São Paulo,
Malheiros, 2009.
__________. Vocabulário do processo civil, 2ª ed., Malheiros, 2014.
FABRÍCIO. Adroaldo Furtado. “Ação consignatória fundada em dúvida quanto à titularidade
do crédito”, in Ajuris, nº 18, mar/1980.
__________. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, vol. 8, tomo III: arts. 890 a 945, Rio de Janeiro, Forense, 2001.
180

__________. “Extinção do processo e mérito da causa”, in RePro, nº 58, abr-1990.
FIDELIS, Vanessa. Utilização da sentença de improcedência prima facie como mecanismo
aceleratório do julgamento de demandas repetitivas, Dissertação de Mestrado, USP, 2013.
FONSECA, João Francisco Naves da. Efeito devolutivo na apelação e “questões de ordem
pública”,

texto

publicado

em

18/7/2010

no

site

do

IBDP,

disponível

em

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?novo-cpc-2, acesso em 1/11/2014.
__________. O julgamento liminar de improcedência da demanda (art. 285-A): questões
polêmicas,

texto

publicado

em

18/7/2010

no

site

do

IBDP,

disponível

em

http://www.direitoprocessual.org.br/ index.php?novo-cpc-2, acesso em 1/11/2014.
FUX, Luiz. Curso de direito processual civil, vol. I, 4ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008.
GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil brasileiro, São Paulo, Saraiva,
2005.
GRECO, Leonardo. Primeiros comentários sobre a reforma da execução oriunda da Lei
11.232/05, nº 3, disponível em http://www.amperj.org.br/artigos/print.asp?ID=94, acesso em
13/8/2014.
GRINOVER, Ada Pelegrini. A marcha do processo, Rio de Janeiro, Forense Universitária,
2000.
__________. Direito processual civil, São Paulo, Bushatsky, 1974.
JORGE, Flávio CHEIM. Teoria geral dos recursos cíveis, 3ª ed., São Paulo, RT, 2007.
KNIJNIK, Danilo. O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal
de Justiça, Rio de Janeiro, Forense, 2005.
LACERDA, Galeno. Despacho saneador, Ed. La Salle, Porto Alegre, 1953.
LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Prejudicialidade no processo civil, São Paulo, Saraiva, 2008.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficacia ed autorità della sentenza, Multa Paucis AG, Milão, 1935.
__________. Manual de direito processual civil, vol. 1, 3ª ed. (trad. e notas de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO), São Paulo, Malheiros, 2005.
__________. “O despacho saneador e o julgamento do mérito” (artigo publicado na Revista
Forense 104, out/1945, Rio de Janeiro, Forense, 1945, p. 216-26; e depois na RT 767/737,

181

set/1999), in Teoria geral do processo II (coleção doutrinas essenciais: processo civil; vol. 3),
org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, São Paulo, RT, 2011.
LIMA, Alcides de Mendonça. “Do saneamento do processo”, in Saneamento do processo
(estudos em homenagem ao Prof. Galeano Lacerda), org. CARLOS ALBERTO ÁLVARO

DE

OLIVEIRA, Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1989.
LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro, 4ª ed., São Paulo, RT,
2009.
__________; “Poderes do juiz e o aprimoramento da prestação jurisdicional”, in RePro, nº 35,
abr-jun/1984.
LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execução provisória, São Paulo,
RT, 2000.
__________. Estabilização da tutela antecipada e julgamento parcial do mérito, artigo
publicado

em

15/7/2010

no

site

do

IBDP

disponível

em

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?novo-cpc-2, acesso em 1/11/2014.
__________. “Sentença e liquidação no CPC (lei 11.232/2005)”, in Processo e Constituição:
estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, coord. LUIZ FUX,
NELSON NERY JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, São Paulo, RT, 2006.
MARCATO, Antônio Carlos. Ação de consignação em pagamento, 6ª ed., São Paulo,
Malheiros, 2001.
__________ (coord.). Código de processo civil interpretado, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2008.
__________. “Julgamento de plano de causas repetitivas”, in Revista Síntese de Direito Civil
e Processual Civil, nº 70, mar-abr/2011.
__________. Procedimentos especiais, 12ª ed., São Paulo, Altas, 2006.
MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela, 10ª ed., São Paulo, RT, 2008.
__________; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento, vol. 2, 7ª ed., São Paulo,
RT, 2008.
__________. Técnica processual e tutela dos direitos, São Paulo, RT, 2004.
MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil, 9ª ed., Campinas, Millenium,
2003.
182

MARTINS, Pedro Batista. “A arbitragem e o mito da sentença parcial”, in Arbitragem –
Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in Memoriam, coord.
CARLOS ALBERTO CARMONA, PEDRO BATISTA MARTINS e SELMA FERRERIA LEMES, São Paulo,
Atlas, 2007.
MEDINA, Jose Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações
autônomas de impugnação, vol. 2, 2ª ed., São Paulo, RT, 2011.
__________; WAMBIER, Luiz Rodrigues; e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves
comentários à nova sistemática processual civil 2, São Paulo, RT, 2006.
MIRANDA, Gilson Delgado. PIZZOL, Patrícia Miranda. Recursos no processo civil, 6ª ed.,
São Paulo, Atlas, 2009.
MITIDIERO, Daniel. Antecipação de tutela: da tutela cautelar à técnica antecipatória, São
Paulo, RT, 2013.
MONTEIRO, André Luís. “Sentença parcial de mérito na arbitragem”, in Temas de
arbitragem, 1ª série, coord. JOSÉ ANTONIO FICHTNER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO, Rio de
Janeiro, Renovar, 2010.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. “A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema
do processo civil brasileiro”, in Temas de direito processual civil, São Paulo, Saraiva, 1977.
__________. “A nova definição de sentença”, in RePro, nº 136, São Paulo, RT, 2006.
__________. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 5, 13ª e 16ª ed., Rio de Janeiro,
Forense, 2006 e 2011.
__________. “Efetividade do processo e técnica processual” (artigo publicado na RePro
77/168, jan-mar/1995), in Princípios e temas gerais do processo civil (coleção doutrinas
essenciais: processo civil; vol. 1), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, São Paulo, RT, 2011.
__________. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento, 27ª
ed., Forense, 2009.
__________. “Sentença objetivamente complexa, trânsito em julgado e rescindibilidade”, in
RePro nº 141, São Paulo, RT, 2006, p. 7-19.
__________. “Sobre multiplicidade de perspectivas no estudo do processo”, in Revista

183

Brasileira de Direito Processual Civil, vol. 56, Rio de Janeiro, Forense, 4º trim./1984.
MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa julgada, Belo Horizonte, Fórum, 2008.
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos, 7ª ed., São Paulo, RT, 2014.
__________; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante, 11ª ed., São Paulo, RT, 2010.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “O novo conceito de sentença e os problemas
recursais”, in Execução civil e cumprimento da sentença, vol. 2, coord. GILBERTO GOMES
BRUSCHI e SÉRGIO SHIMURA, São Paulo, Método, 2007.
NOGUEIRA. Gláucia Assalin. O julgamento parcial - Possibilidade de cisão do julgamento
de mérito relativamente à parte incontroversa de demanda, Dissertação de Mestrado, USP,
2009.
OLIANI, José Alexandre Manzano. “Capítulos de sentença, apelação parcial e sentença
juridicamente inexistente – Breves considerações”, in Os poderes instrutórios do juiz e o controle
das decisões judiciais – Estudos em homenagem à Professora Tereza Arruda Alvim Wambier, org.
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (et al), São Paulo RT, 2008.
OLIVEIRA FILHO, Silas dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no
sistema recursal, Dissertação de Mestrado, USP, 2013.
PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis, 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 2002.
REDONDO, Bruno Garcia. “Novo conceito de sentença: sentença parcial e apelação em autos
suplementares”, in Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, nº
62, Rio de Janeiro, 2007.
ROCHA, Cesar Asfor. A luta pela efetividade da jurisdição, São Paulo, RT, 2007.
ROSSI, Ernesto Rodriguez. Cosa juzgada, Ediar, 1974.
SACCO, Rodolfo. Introdução ao Direito Comparado, trad. VERA JACOB FRADERA, São Paulo,
RT, 2001.
SANCHEZ, Guilherme Cardoso. Sentenças parciais no processo arbitral, Dissertação de
Mestrado, USP, 2013.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil, 1º vol., 25ª ed., São
Paulo, Saraiva, 2007.
184

SICA, Heitor Vitor Mendonça. “Algumas implicações do novo conceito de sentença no
processo civil, de acordo com a lei nº 11.232/2005”, in Reflexões sobre a reforma do Código
de Processo Civil – estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover, Cândido R.
Dinamarco e Kazuo Watanabe, org. CARLOS ALBERTO CARMONA, São Paulo, Atlas, 2007.
__________. “A nova liquidação de sentença e suas velhas questões”, in Aspectos polêmicos
da nova execução, org. CASSIO SCARPINELLA BUENO e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, 1ª
ed., São Paulo, RT, 2008, vol. 1.
__________. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do
réu, São Paulo, Atlas, 2011.
__________. Preclusão processual civil, São Paulo, Atlas, 2006.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, 28ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2009.
SILVA, Ovídio A. Baptista da. “Decisões interlocutórias e sentenças liminares” (trabalho a ser
apresentado no XVI Congresso Nacional de Derecho Procesal, realizado em Buenos Aires,
em outubro de 1991), in SILVA, Ovídio A. Baptista da. Da sentença liminar à nulidade da
sentença, Rio de Janeiro, Forense, 2002.
SOUZA JR., Sidney Pereira de. Sentenças parciais no processo civil – Consequências no
âmbito recursal, São Paulo, Método, 2009.
TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão, São Paulo, RT, 2005.
__________. “Saneamento do processo” (artigo publicado na RePro 86/76, abr-jun/1997), in
Teoria geral do processo II (coleção doutrinas essenciais: processo civil; vol. 3), org. LUIZ
RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER.
TEIXEIRA, Guilherme Puchalski, “Sentenças objetivamente complexas: impossibilidade do
trânsito em julgado parcial”, in Ajuris, nº 110, Porto Alegre, jun/2008.
THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil, vol. I, 55ª ed., Rio de Janeiro,
Forense, 2014.
__________. Curso de direito processual civil – teoria geral do direito processual civil e
processo de conhecimento, 48ª ed., vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 2008.
__________. “O novo art. 543-C do Código de Processo Civil (Lei nº 11.672, de 8.5.2008)”,
in Revista Forense, vol. 397, mai-jun/2008.

185

__________. “O processo justo e as tutelas jurisdicionais proporcionáveis aos direitos
substanciais em crise”, in RDDP, v. 123, jun/2013.
TUCCI, José Rogério Cruz e. “Garantias constitucionais da duração razoável e da economia
processual no projeto do Código de Processo Civil” (artigo publicado na RePro 192/193,
fev/2011), in Princípios e temas gerais do processo civil (coleção doutrinas essenciais:
processo civil; vol. 1), org. LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
São Paulo, RT, 2011.
__________. Lineamentos da nova reforma do CPC, 2ª ed., São Paulo, RT, 2002.
__________. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na
fenomenologia processual (civil e penal), São Paulo, RT, 1997.
TUCCI, Rogério Lauria. Do julgamento conforme estado do processo, 2ª ed., São Paulo,
Saraiva, 1982.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria
geral do processo e processo de conhecimento, vol. 1, 10ª ed., São Paulo, RT, 2008.
__________. Sentença civil: liquidação e cumprimento. São Paulo, RT, 3ª ed., 2006.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, 7ª ed., São Paulo,
RT, 2014.
__________. “O conceito de sentença no CPC reformado”, in Meios de impugnação ao
julgado civil – Estudos em homenagem ao Prof. José Carlos Barbosa Moreira, coord.
ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, Rio de Janeiro, Forense, 2007.
WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, 3ª ed., São Paulo, Perfil, 2005.
YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória, São Paulo, Malheiros, 2005.
__________. Curso de direito processual civil, vol. 1, 1ª ed., São Paulo, Marcial Pons, 2014.
__________; BONÍCIO, Marcelo. Execução civil: novos perfis, São Paulo, RCS, 2006.
ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008.

186

