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RESUMO 

 

AMBRIZZI, Tiago Ravazzi. Julgamento fracionado do mérito no processo civil brasileiro. 

2014. 223 páginas. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. 

 

 

O estudo analisa, à luz do direito positivo em vigor no Brasil, a possibilidade de emissão 

de sentenças parciais dentro de um mesmo processo, de modo a solucionar por etapas o 

objeto litigioso. Procura-se demonstrar que não se trata de novidade absoluta, já 

convivendo o sistema brasileiro de longa data com situações de fracionamento da resposta 

judiciária, possibilidade que ficou amplificada com as sucessivas alterações por que passou 

o Código de Processo Civil Brasileiro. Examinam-se e refutam-se os afirmados obstáculos 

que impediriam ou contraindicariam o uso da técnica, com a demonstração de ser ela, em 

verdade, uma imposição do modelo processual constitucional brasileiro. Examinam-se 

aspectos técnicos ligados ao uso da técnica, verificando-se, principalmente: (i) em quais 

modalidades de cumulação de pedidos e de sujeitos ela tem cabimento; (ii) se também é 

possível falar na apreciação por etapas dos diferentes fundamentos da ação e da defesa; 

(iii) se a emissão de sentença parcial é ato discricionário ou vinculado do juiz; (iv) qual o 

momento adequado para que o juiz delibere acerca do custo financeiro do processo; (v) se 

é possível a formação gradual da coisa julgada dentro de um mesmo processo. Por fim, 

procura-se harmonizar o sistema de recursos ao uso da técnica, fazendo-se rápida menção 

aos sistemas jurídicos de outros países e ao Projeto do Novo Código de Processo Civil, que 

contempla o instituto aqui tratado na figura do “Julgamento Antecipado Parcial do 

Mérito”.   

 

Palavras-chave: Julgamento fracionado do mérito – Sentenças parciais – 

Desmembramento – Coisa julgada gradual – Capítulos de sentença  

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

AMBRIZZI, Tiago Ravazzi. Fragmented judgement of merit in Brazilian civil procedure 

law. 2014. 223 pages. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

In the light of positive law in force in Brazil, this study analyses the possibility of partial 

judgements being given in relation to the same lawsuit, in order to settle litigation in 

stages. The study seeks to demonstrate that this is not an absolute novelty and that the 

Brazilian legal system has been accustomed for a long time to situations in which the 

judicial response is fragmented. This possibility has increased following the successive 

alterations undergone by the Brazilian Code of Civil Procedure. The obstacles alleged to 

prevent or counterindicate the use of this technique are examined and refuted, 

demonstrating that in truth the technique is an imposition of the Brazilian constitutional 

procedural model. An examination is made of the technical aspects related to the use of the 

technique, verifying in particular: (i) in which modes of joinder of claims and subjects it is 

admissible; (ii) if it is also possible for the different grounds for the suit and the defence to 

be examined in stages; (iii) if the giving of partial judgement is a discretionary or binding 

act of the judge; (iv) what is the appropriate moment for the judge to decide on the 

financial cost of the proceedings; (v) if it is possible for res judicata to be gradually formed 

within the same lawsuit. Finally an attempt is made to harmonize the appeal system with 

the use of the technique, referring rapidly to the legal systems of other countries and the 

Bill of Law for the New Code of Civil Procedure, which contemplates the institution dealt 

with here as “Partial Summary Judgement of Merit”. 

  

Keywords: Fragmented judgement of merit – Partial judgements – Dismemberment – 

Gradual res judicata – Segmented judgement 
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CAPÍTULO I 

 

1. Apresentação do objeto fundamental do estudo  

 

O presente estudo tem por objeto fundamental averiguar, do ponto de vista 

do direito positivo em vigor no Brasil, a possibilidade de ocorrer a cisão do julgamento do 

mérito, mediante a emissão de pluralidade de decisões dentro de uma única relação 

processual, cada qual num estágio procedimental próprio e tendente a solucionar, em 

caráter definitivo, parte do objeto litigioso.  

 

A indagação diz respeito àqueles processos cujo objeto litigioso seja 

complexo (por motivo de cumulação inicial ou ulterior de demandas) ou então passível de 

fracionamento (em virtude da natureza do bem da vida postulado ao Estado-Juiz, que não 

raro é suscetível de divisão). Seria lícito ao juiz em casos tais promover o 

desmembramento da prestação jurisdicional definitiva, com a sua entrega em etapas? Ou, 

como diz Silas Dias de Oliveira Filho, em excelente definição do instituto, “julgar de 

forma fatiada o objeto litigioso, tão logo haja demandas maduras e prontas a tanto, 

prosseguindo-se o processo somente em relação àquelas que ensejassem maior dilação 

probatória”?
1
 

 

Embora haja intuitiva conexão entre os temas, é importante consignar que 

não estamos nos referindo, aqui, à aplicação da teoria dos capítulos de sentença, que sugere 

a realização de cortes ideológicos dentro de uma decisão formalmente única, com vistas à 

identificação e isolamento dos diversos capítulos autônomos encontrados na sua parte 

dispositiva.
2
 O que queremos perquirir é se o juiz, dentro do processo civil individual 

                                                           
1
 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no sistema 

recursal. Tese (Mestrado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013, pp. 8-9. 
2
 Como observa Cândido Rangel Dinamarco, a teoria dos capítulos de sentença se constrói sobre a 

pluralidade de capítulos encontrados no decisório. É sobre o dispositivo que o corte deve ser feito, pois é nele 

– e não na fundamentação – que reside a resposta jurisdicional à pretensão deduzida, vale dizer, o preceito 

imperativo que, acolhendo ou rejeitando a demanda, repercutirá na vida dos litigantes, com aptidão para ficar 

alcançado pelo manto da coisa julgada (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 

Malheiros, 2002, pp. 11 e 58). Reconhece o autor, porém, que por vezes também a cisão ideológica da 

fundamentação poderá trazer utilidades ao intérprete. É o que se dá, por exemplo, com a identificação e 

separação dos diversos fundamentos de certo acórdão, que poderão ensejar, conforme a natureza 

constitucional ou federal das questões resolvidas, recurso extraordinário ou especial (Capítulos de sentença, 

cit., p. 33). 
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brasileiro, pode executar um corte real no objeto litigioso, com a fragmentação da resposta 

jurisdicional de mérito em mais de uma etapa, vale dizer, mediante pronunciamentos 

formalmente autônomos uns em relação aos outros, conforme se depare com o 

amadurecimento precoce de parte da demanda frente ao objeto remanescente.  

 

A pergunta parece ser pertinente. Por influência da primitiva dicção do 

artigo 162, § 1
o
, do Código de Processo Civil – que, conceituando sentença como o ato que 

põe fim ao processo, eliminava em tese a possibilidade de múltiplas sentenças serem 

exaradas numa mesma relação processual –, tradicionalmente sempre se sustentou que o 

mérito havia de ser enfrentado e decidido em sua integralidade numa única ocasião, no ato 

final e culminante do procedimento cognitivo.  

 

Eis aí a ideia de unidade e unicidade da sentença: todas as pretensões 

trazidas para acertamento judiciário devem receber resposta simultânea, esgotando-se em 

momento único o thema decidendum.  

 

Com efeito, ao estatuir a sentença como ato final do processo (CPC, art. 

162, § 1º, em sua redação original) e, ainda, atribuir a ela a apreciação das “questões de 

fato e de direito” (CPC, art. 458, II) e o juízo sobre o acolhimento ou rejeição do pedido do 

autor (CPC, art. 459, caput), o Código teria vetado a definição progressiva do objeto 

litigioso. Simples ou complexo, vale dizer, caracterizado ou não pela acumulação de 

diferentes demandas, o objeto litigioso haveria de ser decidido em pronunciamento único 

(sentença), jamais gradualmente.
3
 

 

Aliás, diga-se de passagem que a sentença não apenas deveria concentrar a 

decisão sobre o objeto litigioso, ou seja, da questão principaliter. Segundo a opinião 

corrente, a solução das questões de mérito, antecedentes lógicos do preceito imperativo a 

ser emitido na parte dispositiva, também seria uma exclusividade da sentença.  

 

                                                           
3
 Emblemática a esse respeito a lição de Moacyr Amaral Santos: “Tendo-se formado processo 

cumulativo, o julgamento antecipado somente pode verificar-se quando admissível para todas as lides que 

nele se cumulam. Assim, por exemplo, no caso de processo com reconvenção, caberá julgamento antecipado 

se a ação e a reconvenção estiverem em condições de ser julgadas antecipadamente. Aquela ou esta não 

preencha tais condições e reclame prosseguimento do processo, isso dar-se-á para que ambas as lides sejam 

julgadas pela mesma sentença, em audiência.” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil. 2º Vol. 3ª Ed. S. Paulo: Saraiva, 1977, p. 231). 
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Assim, por exemplo, seria vedado ao juiz, na decisão de saneamento, afastar 

a prescrição suscitada pelo réu como causa extintiva do crédito perseguido pelo autor, 

determinando a abertura da instrução para a averiguação das demais matérias alegadas pela 

defesa (v.g., nulidade do contrato). Da mesma forma, pleiteado o despejo do réu do imóvel 

locado por duplo fundamento – inadimplemento dos aluguéis e desvirtuação do uso do 

bem –, não poderia o juiz, mesmo que provada de plano a inveracidade da primeira causa 

de pedir, repeli-la em saneador. Se assim procedesse, estaria, indevidamente, cindindo a 

solução das questões de mérito, reservada por lei à fundamentação da sentença (CPC, art. 

458, II), e consequentemente malferindo o princípio da unicidade da sentença.
4
 

 

Retornando à solução do mérito propriamente dito, o fato é que a lei, em 

diversas disposições, parece efetivamente induzir àquela conclusão, no sentido de vedar ao 

juiz a apreciação gradual dos diferentes pedidos, mediante a sua decisão em mais de um 

pronunciamento, conforme a maturação precoce de uma ou algumas das pretensões frente 

às demais. Afora os já referidos artigos 162, §1º, 458 e 459, todos do Código de Processo 

Civil, poderiam ser invocados, em reforço àquela orientação, entre outros: a) o artigo 318, 

do Código, que sintomaticamente prevê que “Julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a 

reconvenção”; b) o artigo 61, que determina o julgamento simultâneo da demanda 

principal e da oposição interventiva; c) os artigos 76 e 80, que preveem o julgamento 

simultâneo da ação principal e da denunciação da lide e do chamamento ao processo, 

                                                           
4
 Opõe-se a tal cisão no exame dos fundamentos da demanda ou da defesa Cândido Rangel 

Dinamarco, tachando de nula decisão com esse teor: “Diferente da divisão da sentença em capítulos é a cisão 

do julgamento, consistente em antecipar a decisão de alguma questão de mérito suscitada pelas partes, 

pronunciando-se o juiz sobre ela antes de proferir sentença. Essa prática é absolutamente contrária ao 

sistema, porque todas as questões relacionadas com o mérito devem ser julgadas em um ato só, como emerge 

do comando contido no art. 459 do Código de Processo Civil. É na sentença que o juiz acolhe ou rejeita, no 

todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor (art. 459). Essa prática transgride também o disposto no art. 

458, inc. II, do Código de Processo Civil, segundo o qual é na motivação da sentença que o juiz deve 

examinar as questões relativas ao meritum causae. Tal é o princípio da unidade da sentença, que só pode ser 

contrariado quando uma específica norma de direito o autorizar. (...) Diante do que é disposto no art. 295, 

inc. IV, e do art. 269, inc. IV do Código de Processo Civil, quando no curso do processo o juiz se vir diante 

da alegação de prescrição ou decadência, deduzida pelo réu, ele deve tomar uma dessas atitudes: a) ou reputa 

que uma dessas causas extintivas está presente e extingue desde logo o processo (art. 295, inc. IV), ou b) 

deixa de acolhê-la no momento e difere seu pronunciamento para o momento de sentenciar. Se rejeitar desde 

logo a alegação, ele estará cindindo indevidamente o julgamento de mérito, sendo nula essa decisão.” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. São Paulo: Malheiros, 

2001, pp. 668-669). No mesmo sentido: MUNHOZ DA CUNHA, Alcides A. “Sentenças interlocutórias 

desafiando apelação”. Revista de Processo, Vol. 185, Julho de 2010, pp. 211 e seguintes; BONÍCIO, Marcelo 

José Magalhães. “Notas sobre a tutela antecipada ‘parcial’ na nova reforma do Código de Processo Civil”. 

Revista dos Tribunais, Vol. 808, Fevereiro de 2003, pp. 72 e seguintes; TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. 

“Sentenças objetivamente complexas: impossibilidade do trânsito em julgado parcial”. Revista de Processo, 

Vol. 162, Agosto de 2008, pp. 228 e seguintes. 
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respectivamente; d) o artigo 330, do Código, que, ao regular o instituto do julgamento 

antecipado da lide, não faz nenhuma observação ou ressalva no sentido de excepcionar o 

princípio da unicidade e, assim, permitir expressamente a resolução parcial do meritum 

causae
5
; e) o artigo 162, § 2º, do Código, que atribui às decisões interlocutórias a tarefa de 

solucionar pura e simplesmente questões incidentes, reservando ao ato final, contrario 

sensu, a definição de todo o objeto litigioso.
6
  

  

Some-se a isso que o sistema admite a cumulação de demandas – e também 

a sua reunião, na forma do artigo 105 do Código – tendo em vista não apenas a economia 

processual, mas também com o objetivo de assegurar que diferentes pretensões, em geral 

ligadas por certa carga de conexidade, recebam julgamentos coerentes e harmônicos entre 

si.
7
 Pleiteada a indenização de danos materiais e morais decorrentes de um mesmo acidente 

de trânsito, a cumulação ou reunião, teoricamente, elimina o risco de conflito lógico entre 

os diferentes capítulos de mérito: em tese, o réu não será (i) condenado ao pagamento dos 

danos materiais ao autor e, ao mesmo tempo, (ii) liberado de arcar com a indenização 

moral sob o fundamento – incompatível com a motivação do primeiro capítulo – de que 

não causou o acidente. De duas, uma: ou o réu causou o acidente e, sendo assim, pode vir a 

responder por todos os danos, desde que configurados e demonstrados; ou ele não o causou 

                                                           
5
 “Julgar antecipadamente a lide não é apreciar parcialmente o seu mérito, em aspectos preliminares, 

mas de logo oferecer decisão que ponha fim ao processo, com solução do litígio.” (CALMON DE PASSOS, 

José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989, pp. 

489-490).  
6
 Como observa Heitor Vitor Mendonça Sica, o conceito de questão incidental, em verdade, é 

amplíssimo: “abarca todas as etapas necessárias para que o mérito da pretensão seja enfrentado, incluídas 

todas as questões de cunho processual pelas quais deve passar o juiz antes de chegar no mérito (prejudiciais 

ou não) e as próprias questões de fato e de direito que anteponham-se como fundamentos necessários para 

que se atinja uma solução final para a lide exposta em juízo. Logo se vê que essa categoria é bastante ampla e 

se subdivide em questões incidentais de mérito e questões incidentais processuais, e podem ser elas 

prejudiciais ou não.” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil. 2ª Ed. S. Paulo: Atlas, 

2008, p. 194). A rigor, portanto, o termo questão incidental não seria útil à distinção das questões resolvidas 

via interlocutória e via sentença. Porém, uma vez que as questões de mérito sejam reservadas para a sentença, 

o que parece efetivamente defluir do art. 458, II do CPC, a consequência lógica é a de restringir o alcance das 

decisões interlocutórias à solução das questões processuais ou de rito. Nesse exato sentido, adstringindo a 

finalidade das interlocutórias a tratar de “questões, controvérsias ou dúvidas que digam respeito ao 

procedimento e à relação processual”: FREDERICO MARQUES, José. Manual de direito processual civil. 

Vol. 3. 3ª Ed. S. Paulo: Saraiva, 1978, pp. 38-39. Vai na mesma linha Teresa Arruda Alvim Wambier, para 

quem as interlocutórias “removem obstáculos à solução da lide, no curso do procedimento, criando condições 

para que seja proferida a decisão final”, viabilizando a marcha do processo e preparando o ato final que é a 

sentença: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. São Paulo: RT, 2000, pp. 385-

386. 
7 

Cf. MALUF, Carlos Alberto Dabus. “Cumulação de ações no processo civil”. Revista de Processo, 

Vol. 17, Janeiro de 1980, pp. 61 e seguintes. O autor agrega ainda que, ao dispensar a conexão como 

requisito, como ocorria no Código de 1939, o Código em vigor facilitou a cumulação, fazendo-o com o 

propósito indisfarçável de impedir a proliferação de demandas.  



5 
 

 

e, nessa medida, ambas as pretensões são improcedentes.  

 

Trata-se de outro ponderável argumento a reforçar aquela premissa, no 

sentido de que a decisão em etapas das demandas cumuladas seria interdita. Cindir no 

tempo a resposta a cada um dos pedidos poderia dar ensejo a decisões conflitantes do 

ponto de vista das respectivas fundamentações, andando na contramão do que inspirou o 

legislador a permitir a aglutinação dentro de um mesmo processo.  

 

No entanto, a questão não é tão simples assim. O mesmo sistema, que de um 

lado admite – e, segundo alguns, até mesmo facilita – a cumulação de pedidos, por outro 

lado sempre contemplou hipóteses de desmembramento e de paulatina redução desse 

objeto litigioso, aparentemente excepcionando, portanto, o princípio geral pelo qual a 

resposta a todas as pretensões há de ser dada em ato concentrado ao final do procedimento 

cognitivo. Por vezes esse desmembramento é ditado por razões exclusivamente 

processuais, sem implicar uma resposta de meritis à pretensão que vem a ser destacada do 

remanescente; em outras, ele ocorre por meio de uma resposta de mérito, apta à 

imunização com a coisa julgada material, em relação a parte do objeto litigioso, 

caracterizando nessa hipótese uma bifurcação do procedimento e um autêntico julgamento 

gradual do mérito.  

 

É o que procuraremos exemplificar nos itens seguintes. 

 

2. Hipóteses de desmembramento do objeto litigioso  

 

2.1 Desmembramento ditado por razões exclusivamente processuais 

 

A primeira situação que indica que o objeto litigioso não é exatamente 

indecomponível, podendo vir a ser desmembrado, tem a ver com razões de natureza 

exclusivamente processual. 

 

Não é novidade alguma que o processo de conhecimento é organizado e 

estruturado com vistas à obtenção de um pronunciamento (sentença de mérito), por meio 

do qual o órgão jurisdicional deliberará acerca da demanda a ele submetida, declarando 
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qual das partes tem razão e prestando a tutela jurisdicional em favor do titular da situação 

de vantagem. Cuida-se de produzir uma decisão de acertamento. 

 

Em se tratando de sentença meramente declaratória ou de sentença 

constitutiva, pode-se dizer, de modo geral, que a sua mera prolação já será suficiente à 

eliminação da crise substancial que motivou o ingresso em juízo, haja vista a 

desnecessidade de atos jurisdicionais ulteriores para a efetivação do comando no plano dos 

fatos. Assim, por exemplo, declarada a paternidade do réu (tutela meramente declaratória) 

ou decretado o divórcio do casal (tutela preponderantemente desconstitutiva), a crise de 

direito substancial estará automaticamente resolvida, sendo despicienda a prática de 

qualquer ato executório ulterior. Tão somente haverão de ser tomadas providências de 

cunho administrativo, no sentido de comunicar a decisão aos registros públicos, até mesmo 

para a sua publicidade e conhecimento de terceiros.  

 

Já em se tratando de crise de adimplemento, a sua eliminação não se alcança 

com a simples prolação da sentença. Mesmo que seja reconhecido o direito do autor ao 

recebimento do crédito e condenado o réu ao seu pagamento, a crise só se reputará 

debelada com o cumprimento do preceito exarado na parte dispositiva. Ocorrendo esse 

cumprimento de modo voluntário, o assunto estará resolvido e a crise, dissipada. Porém, 

não é no mais das vezes o que ocorre e, nesses casos, haverá necessidade da inauguração 

da chamada fase de cumprimento de sentença, mediante a qual serão praticados atos 

tendentes a atuar praticamente o comando judicial.
8
  

 

Sabe-se, no entanto, que para poder cumprir esse escopo, pronunciando-se 

sobre a demanda formulada e atribuindo imperativamente o bem da vida ao titular da 

situação de vantagem, o juiz necessita travar prévio contato e solucionar uma série de 

                                                           
8
 “A simples certeza advinda da tutela declaratória, portanto, é suficiente para satisfazer quem 

pretende o reconhecimento da existência ou inexistência de um direito. Se a pretensão refere-se a uma 

modificação jurídica, basta a certificação do direito potestativo apto a propiciar a alteração. Em ambos os 

casos, a função cognitiva do juiz é suficiente para eliminar a crise apresentada. Nos casos de inadimplemento 

das obrigações, todavia, só a cognição não é suficiente à solução do problema. Tendo em vista o objeto do 

processo, representado pela situação de direito material litigiosa, a simples tutela condenatória não satisfaz o 

titular do direito. Será necessário complementá-la com atos materiais destinados a efetivar praticamente o 

comando nela contido.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. “Algumas considerações sobre o 

cumprimento da sentença condenatória”. Revista do Advogado, AASP, Vol. 85, Maio de 2006, p. 65). 
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questões.
9
 Alude a doutrina, nesse particular, a um trinômio de questões que devem ser 

enfrentadas e solucionadas pelo juiz ao longo do arco procedimental, consistentes em 

questões processuais, questões ligadas às condições da ação e questões de mérito.
10

 

 

Interessa-nos, neste momento, fazer referência às duas primeiras categorias. 

Teriam elas o condão de provocar o desmembramento ou decomposição do objeto 

litigioso, naqueles processos marcados pela cumulação de demandas, reduzindo o thema 

decidendum a ser ulteriormente enfrentado?  

 

É evidente que sim. Pense-se no seguinte exemplo: demanda ajuizada pelo 

autor, pleiteando a condenação das duas rés, sociedades integrantes de um mesmo grupo 

empresarial, ao pagamento de verbas previstas em determinado contrato. Provocado ou 

não, o juiz poderá constatar, em fase ainda embrionária do processo, que uma das 

demandadas nem sequer integra o contrato à base da pretensão. Nessa contingência, nada 

impede – ao contrário, a economia processual recomenda – que o juiz reconheça de plano a 

ilegitimidade passiva de tal demandada, excluindo-a do polo passivo e determinando o 

prosseguimento do processo em relação à outra ré. Temos aí um evidente 

desmembramento ou fragmentação do objeto litigioso, pois a carência da ação eliminou a 

necessidade – ou, melhor que isso, a possibilidade – de o juiz pronunciar-se de meritis 

sobre a pretensão que o autor formulara contra a sociedade excluída. Reduziu-se, por razão 

processual, o thema decidendum.
11

 

 

Em verdade, o emprego da técnica não tem lugar apenas nos casos de 

                                                           
9
 É corrente a definição de questão como o ponto, de fato ou de direito, objeto de controvérsia entre 

as partes. No entanto, como bem apontou Antonio Scarance Fernandes, “Não é necessário para que exista a 

questão o dissenso, a controvérsia entre as partes, sendo bastante a dúvida.” (SCARANCE FERNANDES, 

Antonio. Incidente processual: questão incidental, procedimento incidental. S. Paulo: RT, 1991, p. 44). 

Parece ter razão o autor, pois há questões que o juiz soluciona agindo de ofício, mesmo que sem provocação 

de qualquer das partes. É o caso, por exemplo, da deserção do apelo, que pode e deve ser decretada, ainda 

que o apelado sobre ela haja silenciado. De mais a mais, nem mesmo a controvérsia ou dissenso é essencial à 

existência de uma questão, bastando pensar que, mesmo concordando as partes quanto à realização de 

determinada prova, o juiz poderá decidir contra a sua produção, caso considere a prova impertinente (o 

exemplo é extraído de: SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil, cit., pp. 188-190). 
10

 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. S. Paulo: RT, 1987, pp. 51 e seguintes; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito em processo civil”. Fundamentos do Processo Civil 

Moderno. Tomo I. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 259. 
11

 É curioso apontar que esse tipo de decisão, muito embora seja de cunho terminativo e 

tradicionalmente classificada como interlocutória – ao menos até a Lei 11.232/2005 –, será também portadora 

de um capítulo de mérito, apto a imunizar-se com a coisa julgada material e a produzir efeitos fora do 

processo. Trata-se do capítulo que condenará o autor ao pagamento do custo financeiro do processo.  
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carência da ação, mas em todas as situações em que se verificar o não preenchimento dos 

pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito, impedindo a deliberação sobre 

parte das demandas cumuladas. Assim, v.g., inepta a petição inicial da reconvenção ou da 

ação declaratória incidental, o juiz haverá de indeferi-la liminarmente, reduzindo o objeto 

litigioso pela falta de pressuposto processual.
12

  

 

Da mesma forma, deduzidas duas demandas em cumulação simples e 

constatando o juiz sua incompetência absoluta para o exame de uma das postulações, 

deverá desmembrar o objeto litigioso, dando solução terminativa a uma das pretensões e 

prosseguindo o processo quanto ao remanescente.
13

 Trata-se de solução que não apenas 

prestigia a economia processual – evitando que se produzam provas, por exemplo, em 

relação ao pedido para o qual o juiz é incompetente –, mas que também soa benéfica para o 

próprio autor, que, livre do óbice da litispendência, poderá repetir a demanda, desta vez 

dirigindo-a ao juízo correto.  

 

Por fim, embora o ponto, segundo pensamos, já esteja demonstrado, não 

podemos deixar de nos referir à hipótese tratada no artigo 46, § único, do Código de 

Processo Civil, que prevê que “O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao 

número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a 

defesa.” 

 

Trata-se de dispositivo introduzido pela Lei 8.952/1994 e que confere ao 

juiz os meios para controlar o chamado litisconsórcio multitudinário. Cuidando-se de 

litisconsórcio facultativo e constatando número exagerado de participantes no polo ativo 

ou no polo passivo – a sugerir dificuldade para o exercício da defesa, no primeiro caso, e 

um obstáculo para a rápida solução do litígio, no segundo
14

 –, o juiz poderá determinar “o 

                                                           
12

 Cf. TUCCI, José Rogério Cruz e. Da reconvenção: perfil histórico dogmático. São Paulo: 

Saraiva, 1984, pp. 81-82.  
13

 A técnica da desacumulação, na aludida hipótese, já era empregada na vigência do Código de 

Processo Civil de 1939, como se colhe da lição de Jorge Americano: “se a incompetência relativa não for 

argüida pela primeira vez em que couber falar no fato, fica sanada. Quanto à absoluta, anula a ação 

indevidamente acumulada, mas salva-se a ação para a qual é julgada competente, desde que haja 

separabilidade.” (AMERICANO, Jorge. Código de Processo Civil do Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1958, 

p. 220). 
14

 “O comprometimento à rápida solução do litigio ocorrerá, em regra, quando houver um número 

exagerado de réus. São conhecidas as dificuldades para a sua citação, pois eles frequentemente se ocultam, 

ou estão em local ignorado, ou não podem ser encontrados nas primeiras visitas feitas pelo oficial de justiça. 

Se houver um número muito grande deles, as citações serão extremamente difíceis, e o prazo de contestação 
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desmembramento do processo em tantos quantos forem necessários para que permaneça 

apenas um número razoável de participantes em cada qual.”
15

  

 

Em dada hipótese, não estaremos diante da exclusão de parte dos autores ou 

dos réus por motivo de ilegitimidade, mas do desdobramento, puro e simples, de uma 

relação processual em duas ou mais.
16

  

 

Mais uma vez, portanto, verifica-se a solução de uma questão meramente 

processual, que, no entanto, tem o condão de provocar a decomposição e redução do objeto 

litigioso a ser ulteriormente decidido naquela relação processual. 

 

2.2 Procedimentos especiais marcados pela bifurcação do procedimento  

 

2.2.1 Ação de consignação em pagamento  

 

Dispõe o artigo 335, do Código Civil Brasileiro que a consignação tem 

lugar, entre outras hipóteses, (i) “se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber 

o objeto do pagamento” (inciso IV) e (ii) “se pender litígio sobre o objeto do pagamento” 

(inciso V).  

 

Aludindo à primeira hipótese, Silvio Rodrigues aponta que “a dúvida que 

assalta o espírito do devedor se refere à pessoa do credor. De modo que ele, depositando a 

prestação devida, vai permitir que os vários possíveis credores provem o seu direito. O 

vencedor levantará o depósito.”
17

 Exemplifica com o caso do inquilino, que, notificado a 

pagar o aluguel por ambos os locadores, recentemente divorciados, promove o seu depósito 

em juízo para liberar-se sem ônus da obrigação. Também cita o caso do Instituto de 

                                                                                                                                                                                
só começará a correr a partir do momento em que todas elas tiverem sido realizadas. Já a dificuldade do 

direito de defesa ocorre, em regra, quando há multiplicidade de autores. O réu, citado, terá prazo comum para 

oferecer contestação. Se a quantidade de demandantes for muito grande, dificilmente ele terá tempo hábil 

para examinar a situação de cada um, oferecendo resposta especificada em relação a todos os pedidos.” 

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 3ª Ed. S. Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 146). 
15

 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, cit., p. 147. 
16

 “A inadmissibilidade do litisconsórcio passivo não acarreta ilegitimidade de parte, importa tão-

somente no desdobramento dos litígios em processos distintos; incabível, portanto, a extinção do processo 

com base no art. 267, VI, do CPC.” (JTA 110/280). 
17

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral das Obrigações. Vol. 2. 30ª Ed. S. Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 169.  
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Previdência, que, ante a postulação da viúva e de outros herdeiros do falecido, realiza a 

consignação judicial do benefício por todos eles pretendido.  

 

Já ao tratar da segunda hipótese, leciona que ela se distingue da anterior, 

“pois, enquanto naquela a dúvida concerne à pessoa do credor, nesta o objeto é que é 

litigioso. Com efeito, neste caso existe litígio judicial entre duas ou mais pessoas sobre o 

objeto da prestação e, mesmo que na mente do devedor não paire dúvida sobre quem deva 

receber o pagamento, veda-lhe a lei de pagar diretamente, a menos que assuma os 

riscos.”
18

 É o caso da devedora que, prestes a efetuar o pagamento a seu credor, é 

cientificada, na forma do artigo 312, do Código Civil, da existência de oposição de terceiro 

a que assim proceda.  

 

Configurada uma dessas situações, o sistema abre ao interessado a 

possibilidade de, prudentemente, intentar a ação de consignação em pagamento, cujo 

processamento será suscetível de variação, a depender da postura que venha a ser adotada 

pelos réus, litisconsortes necessários. Deixa-o claro o artigo 898, do Código de Processo 

Civil, ao prever três diferentes hipóteses: a) “não comparecendo nenhum pretendente, 

converter-se-á o depósito em arrecadação de bens de ausentes”; b) “comparecendo apenas 

um, o juiz decidirá de plano”; c) “comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o 

depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os 

credores, caso em que se observará o procedimento ordinário.” 

 

Para os fins do presente ensaio, interessa-nos examinar a terceira e última 

hipótese. Se os réus concordarem com o objeto depositado, cada qual avocando para si, no 

entanto, a titularidade do crédito, a solução será muito simples: o juiz emitirá um 

pronunciamento, declarando a liberação do autor e determinando o prosseguimento do 

feito exclusivamente entre os réus, mediante a inauguração de uma segunda fase que terá 

por objeto definir a qual deles o pagamento deve ser entregue.  

 

O mesmo valerá – observa Daniel Amorim Assumpção Neves – no caso de, 

impugnado o montante do depósito pelos réus, ele vir a ser complementado pelo autor, 

                                                           
18

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral das Obrigações, cit., p. 169. 
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dando azo à sua liberação e exclusão do processo.
19

 

 

Nas situações acima, verifica-se claramente uma bifurcação do 

procedimento e, mais que isso, a solução gradual do objeto litigioso: a primeira etapa – que 

envolveu o autor (responsável pelo depósito) e os réus (sedizentes credores) – encerrou-se 

com a decisão que declarou o autor liberado. Esse pronunciamento – que alguns 

consideram ser decisão interlocutória
20

 e outros definem como sentença
21

 – constitui, isto é 

certo, uma deliberação acerca do próprio meritum causae, pois, vazado em cognição 

exauriente, confere tutela estável ao autor, declarando-o exonerado frente a quem quer que 

venha a ser ulteriormente reconhecido como o titular do crédito.  

 

Trata-se, em suma, de provimento que define uma fração do objeto litigioso, 

em caráter definitivo e com aptidão para a imunização com a coisa julgada material
22

, 

deixando para ulterior pronunciamento a solução do restante do mérito, no deslinde da 

segunda fase demanda que, curiosamente, apresentará os sedizentes credores na dupla 

condição de sujeitos ativos e passivos da relação processual.   

 

2.2.2 Ação de exigir contas 

 

Hipótese ainda mais clara de julgamento escalonado das demandas 

cumuladas pode ocorrer na ação de exigir contas, disciplinada no artigo 915, do Código de 

                                                           
19

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 3ª Ed. 

S. Paulo: Método, 2011, p. 1335. Vale acrescentar, correndo o risco de incorrer em obviedade, que mesmo 

sem complementar o depósito o autor poderá vir a ser liberado da obrigação e excluído do processo, caso a 

defesa dos réus – fundada na insuficiência da consignação – venha a ser rejeitada. Porém, em sendo 

reconhecida a insuficiência do pagamento, a consignatória será julgada improcedente e o autor ainda será 

condenado a complementar o depósito, acrescido de todos os encargos moratórios, haja vista a natureza 

dúplice da demanda. Assim: MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 12ª Ed. S. Paulo: Atlas, 

2006, p. 91.  
20

 “A decisão referida é, sem dúvida, julgamento de mérito: o mérito da ação consignatória 

propriamente dita. Contudo, curiosamente, o procedimento de primeiro grau não se encerra, devendo 

prosseguir com novo objeto. Essa particularidade impede que, no sistema do Código, seja apelável o ato 

judicial em causa, eis que ‘não extingue processo’ e, pois, na terminologia do Código, não é sentença.” 

(FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VIII. Tomo III. 2ª Ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 1984, p. 137). 
21

 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais, cit., p. 110.  
22

 “Uma vez efetuado o depósito e declarada extinta a obrigação, tal como previsto na parte final do 

art. 898 do CPC, descabe, na continuidade do processo para elucidar-se o credor, reabrir-se discussão sobre 

ser devido, ou não, o valor depositado.” (RTJ 180/1.121, apud NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José 

Roberto Ferreira; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor. 43ª Ed. S. Paulo: Saraiva, 2011, p. 962).  
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Processo Civil.  

 

Como ensina Antonio Carlos Marcato, “Determinadas pessoas, às quais 

houver sido confiada a administração ou gestão de bens ou interesses alheios, têm a 

obrigação de prestar contas, quando solicitadas, ou de dá-las voluntariamente, se 

necessário.” Exemplifica com as situações do tutor frente ao tutelado; do curador ante o 

curatelado; do mandatário em relação ao mandante; do testamenteiro e do inventariante 

ante os herdeiros do falecido; do advogado em relação ao constituinte etc.
23

 

 

Promovida a demanda em face do gestor ou administrador, a respectiva 

inicial será portadora de uma cumulação de pedidos. Conforme observa Daniel Amorim 

Assumpção Neves, o autor postulará (i) a condenação do réu a prestar contas (obrigação de 

fazer) e (ii) a condenação do réu ao pagamento do valor que vier a ser apurado (obrigação 

de pagar). Agrega o tratadista, logo a seguir, que a hipótese é de cumulação sucessiva, o 

que efetivamente faz sentido, pois a apreciação do segundo pedido não terá lugar se o 

direito às contas houver sido negado, tudo a evidenciar a relação de dependência ou 

subordinação entre as pretensões.
24

  

 

Pois bem. Intentada a demanda, o réu poderá adotar, de maneira geral, três 

comportamentos: (i) poderá prestar as contas
25

; (ii) poderá quedar-se inerte, deixando de 

contestar o pedido e, também, de apresentar as contas; ou (iii) poderá contestar o direito do 

autor de ter prestadas as contas.  

 

A primeira hipótese é ensejadora de grande simplificação do procedimento 

e, por que não dizê-lo, da própria res in iudicium deducta. Prestadas as contas pelo réu, o 

juiz não mais necessitará decidir em torno de sua condenação, ou não, ao cumprimento 

daquela obrigação de fazer. Bastará que o processo prossiga nos termos do artigo 915, § 1º, 

do Código, mediante a verificação e julgamento das contas apresentadas, condenando-se 

                                                           
23

 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais, cit., p. 136. 
24

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, cit., pp. 1352-1355.  
25

 De se notar que em muitos casos o réu oferece contestação – sustentando, por exemplo, que 

jamais se recusou a dar contas ao autor –, mas, ao mesmo tempo, presta as contas reclamadas. Nesse cenário, 

“Se o réu apresentou as contas, não há mais necessidade de que se discuta se havia ou não o dever jurídico de 

apresentá-las. Mais conveniente que se passe, desde logo, à segunda fase, para que se possa verificar se elas 

são ou não boas.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, cit., p. 

249).  
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ao final a parte devedora a efetuar o pagamento do saldo que ficar apurado em favor da 

outra.
26

 Com efeito, como se trata de uma ação de natureza dúplice, poderá resultar na 

constituição de um título executivo contra o próprio promovente, caso se conclua, no final 

julgamento das contas, que ele é devedor do réu.   

 

Porém, nosso maior interesse é pelas duas últimas hipóteses. Nessas 

situações, não tendo havido apresentação voluntária das contas pelo demandado, o 

procedimento experimentará nítida bifurcação: na primeira fase, o juiz perquirirá se o autor 

tem ou não direito à prestação das contas (questão de mérito a solucionar incidenter 

tantum) e, em caso positivo, emitirá uma sentença cominatória, condenando o réu a prestá-

las no prazo legal (cf. CPC, art. 915, § 2º).  

 

Finda a primeira fase e tendo o juiz decidido pela procedência do pedido 

condicionante, o processo prosseguirá nos termos dos parágrafos 3º e 1º do artigo 915, 

mediante a exibição e julgamento das contas. Essa segunda fase – que no mais das vezes 

enseja a abertura de instrução, mediante a produção de prova pericial para a conferência 

das contas – será então finalizada com a prolação de uma nova sentença, que, agora 

deliberando sobre o pedido subordinado, condenará a parte devedora ao pagamento do que 

tiver sido apurado.  

 

Mais uma vez, portanto, estamos diante de hipótese de cisão do julgamento 

do objeto litigioso, eis que a resposta de meritis a cada uma das pretensões foi objeto de 

entrega fracionada, em atos jurisdicionais diversos e separados no tempo, cada qual sujeito 

a apelação e apto à imunização com a coisa julgada material.
27

  

 

                                                           
26

 Na aludida situação, observa Alexandre Freitas Câmara, fica “superada a primeira questão de 

mérito, pertinente à existência ou inexistência do direito de exigir contas. Ultrapassada essa questão, porém, 

que se revela como verdadeira questão preliminar à segunda parte do mérito (destinada a saber se as contas 

estão corretamente prestadas e qual o saldo que aproveitará a uma das partes), é preciso que esta segunda 

parte do mérito seja resolvida.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. III. 

12ª Ed. R. de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 375). 
27

 “O exame do mérito da causa, nesse feito, foi dividido em duas fases, correspondendo, a cada uma 

delas, uma fase do procedimento. Assim sendo, o pronunciamento judicial, que encerra a primeira fase 

contém a decisão da primeira questão de mérito, e funciona como chave de abertura da segunda fase do 

procedimento. (...) O que se tem, repita-se, é uma cisão do julgamento do mérito, o que nos leva a considerar 

que, em verdade, o que se tem na hipótese é provimento que deve ser considerado como sentença parcial.” 

(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, cit., pp. 378-379).  
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2.2.3 Ações de divisão e demarcação de terras particulares 

 

Outra hipótese de fracionamento na entrega da prestação de mérito verifica-

se nas ações de divisão e demarcação de terras particulares, que se encontram vastamente 

reguladas nos artigos 946 a 981, do Código de Processo Civil.  

 

A ação de demarcação, como preceitua o artigo 946, inciso I, é a ação do 

proprietário “para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se 

novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.” Trata-se do meio processual 

adequado para fazer valer o direito material estatuído no artigo 1297, do Código Civil: “O 

proprietário tem o direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, 

urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação 

entre dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos entre os 

prédios, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.”  

 

Já a ação de divisão, consoante dispõe o artigo 946, II, do Código de 

Processo Civil, assiste “ao condômino para obrigar os demais consortes, a partilhar a coisa 

comum.” A correspondência se estabelece, aqui, com o artigo 1320, do Código Civil, que, 

referindo-se ao condomínio instituído sobre bem divisível
28

, prevê: “A todo tempo será 

lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um 

pela sua parte nas despesas da divisão.” 

 

Não nos interessa, ante os objetivos estritos do presente estudo, tratar 

exaustivamente desses dois procedimentos especiais. O que nos interessa é observar que 

aqui também a lei prevê a bipartição ou bifurcação do procedimento em duas fases, 

seccionando-se no tempo a deliberação acerca do objeto litigioso. É o que observa, em 

expressiva síntese, Alexandre Freitas Câmara: “os procedimentos aqui examinados 

dividem-se em duas fases: uma destinada à verificação da existência ou não do direito 

material à demarcação ou divisão; outra destinada à sua efetivação (no caso de existir, 

efetivamente, o direito substancial).”
29

  

                                                           
28

 É evidente que a ação de divisão só tem cabimento, como a própria denominação indica, para o 

desfazimento do condomínio estabelecido sobre bem divisível. Sendo indivisível o bem, a ação adequada 

para dissolver o condomínio será a de alienação judicial da coisa comum, regulada no artigo 1117, II, do 

Código de Processo Civil. 
29

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, cit., p. 449. Essa relação de 
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Com efeito, intentada a ação de demarcação – com a apresentação dos 

títulos de propriedade e, principalmente, dos “limites por constituir, aviventar ou renovar” 

(CPC, art. 950) –, segue-se a citação dos réus e a eventual oferta de contestação por parte 

destes. Com ou sem contestação ou resistência pelos réus, o juiz procederá na forma do 

artigo 956, nomeando arbitradores e agrimensor para levantarem o traçado da linha 

demarcanda.
30

 Concluídos os estudos e apresentado o laudo sobre o traçado da linha 

demarcanda, tal como previsto no artigo 957, caput e devidamente instruído com a planta 

da região e com o memorial das operações de campo (§ único), o juiz, então, depois de 

permitir a manifestação das partes em contraditório, emitirá a sentença, julgando a primeira 

fase da ação (CPC, art. 958).  

 

Se a sentença for terminativa ou de improcedência do pedido demarcatório, 

tollitur quaestio: o processo encerrar-se-á imediatamente, dispensando a instauração da 

segunda fase do procedimento. No entanto, dando pela procedência do pedido do autor, a 

sentença determinará o traçado da linha demarcatória, abrindo o caminho para a segunda 

fase da ação, que terá por objeto a execução material da demarcação, culminando com a 

prolação de uma nova sentença que homologará a demarcação efetuada (CPC, art. 966). 

 

Controverte a doutrina acerca da natureza jurídica dessa sentença que julga 

a primeira fase da ação. Para alguns, a sentença poderá se revestir de carga meramente 

declaratória (se apenas tiver cuidado de aviventar os rumos apagados ou de renovar os 

marcos destruídos ou arruinados) ou até mesmo constitutiva (se constituir marcação até 

então inexistente entre os imóveis, desfazendo a confusão entre os prédios)
31

; para outros, 

a sentença será sempre de cunho declaratório, eis que não atribui propriedade, mas apenas 

lhe define os limites e a extensão.
32

  

                                                                                                                                                                                
prejudicialidade – no sentido de que a segunda fase do procedimento só será inaugurada se antes tiver sido 

acolhido o pedido de demarcação ou de divisão, na sentença que decidir a primeira fase – é também 

acentuada por GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, cit., p. 349. 
30

 A eventual inação dos réus em contestar o pedido não autoriza o juiz a dispensar a produção da 

perícia por parte dos arbitradores e agrimensor. Existe, aqui, uma exceção à regra geral de que a revelia do 

demandado implica a presunção de veracidade dos fatos alegados, autorizando o juiz a decidir a causa no 

estado. Assim, entre outros: MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais, cit., p. 197. 
31

 Assim: MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais, cit., p. 189; CÂMARA, 

Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, cit., p. 449. 
32

 Nessa linha, que conta com a nossa adesão: GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de 

Direito Processual Civil, cit., p. 328; BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Vol. IX. 2ª Ed. R. de Janeiro: Forense, 1980, p. 97. Acrescenta este último autor que a sentença em 
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O que não se discute, no entanto, é que o pronunciamento em apreço 

corresponde a uma sentença parcial de mérito, que esgota parte do objeto litigioso e fica no 

aguardo de complemento pela sentença que vier a julgar a segunda fase.
33

 Embora não 

encerre o processo, trata-se de uma sentença definitiva, apta à imunização com a coisa 

julgada
34

, que, todavia, deixa parte do mérito para ser decidido na segunda fase da ação, 

mediante nova sentença.
35

 Evidente a resolução gradual, na espécie, da res in iudicium 

deducta. 

 

O mesmo vale para a ação de divisão. De maneira semelhante, também o 

procedimento aqui é bipartido ou bifurcado: na primeira fase – ou melhor, na sentença que 

julgar a primeira fase – o juiz limitar-se-á a declarar se procede ou não o pedido de divisão 

deduzido pelo autor.  

 

Trata-se de provimento de natureza exclusivamente declaratória, pois nada 

cria ou desconstitui: em verdade, tal sentença apenas declara o direito do autor à dissolução 

do condomínio, sem, no entanto, por fim à indivisão.
36

  

 

A efetiva dissolução do estado de condomínio – que animou o autor a vir a 

juízo – só será alcançada mais adiante, com a prolação da sentença que julgar a segunda 

fase da ação, homologando a divisão (CPC, art. 980). Aí sim terá sido completada a 

prestação jurisdicional, mediante um pronunciamento de cunho constitutivo, que criará 

                                                                                                                                                                                
apreço “não somente resolve a controvérsia sobre o direito de demarcar, que aprecia o domínio e outros 

problemas trazidos à tona pela contestação, como também é a sede do mais importante dos provimentos a 

que leva a ação cogitada, que é a fixação da linha divisória entre os prédios. Ao partirem os interessados para 

a segunda fase, a fase administrativa, o que terão de fazer é a marcação no terreno dos pontos por onde 

passará a linha, isto é, a execução do traçado, já que o estabelecimento da linha, o seu risco, isso já foi objeto 

de decisão na fase contenciosa.” (Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 100). 
33

 Precisamente nesse sentido: SILVA, Ovídio Baptista da. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Vol. 13. S. Paulo: RT, 2000, p. 443.  
34

 Cf. BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 15. 
35

 Sobre a sentença da segunda fase da ação, vale a lição de Hamilton de Moraes e Barros: “Não se 

está diante de sentença meramente homologatória, ato só de aprovação, mas ao contrário diante de sentença 

prolatada em tema controvertido, julgamento vindo, aliás, no curso de procedimento especial de jurisdição 

contenciosa. Julga a execução que se contém na segunda fase. É sentença de mérito, de conteúdo decisório, a 

segunda das sentenças previstas no procedimento demarcatório, pondo fim à confusão de limites, razão por 

que tem força de coisa julgada material, ou substancial.” (Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 

121). 
36

 Preciso nesse sentido é o diagnóstico de CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito 

Processual Civil, cit., p. 459.  
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situação jurídica nova, mediante o desfazimento do condomínio até então existente.
37

  

 

Fica muito claro, novamente, um julgamento escalonado do mérito, pois 

primeiro se declarou o direito à divisão, passando-se ao depois à prolação de uma nova 

sentença, que concretizou o direito reconhecido no primeiro pronunciamento, constituindo 

a nova realidade jurídica.  

 

2.3 Sentença sujeita a liquidação 

 

Ao tratar das espécies de sentença civil condenatória, a doutrina costuma 

contrapor a condenação ordinária à condenação genérica. Afirma-se, nesse sentido, que a 

condenação ordinária “é aquela coberta, em caráter principal, pelo an debeatur e pelo 

quantum debeatur. Tal sentença declara a existência concreta do direito material, define 

seus sujeitos e determina todos os requisitos indispensáveis para executar.”
38

 

 

Já a condenação genérica, sustenta-se, é aquela em que “o momento 

declaratório, relativo à quantificação do valor da obrigação, é diferido. (...) A sentença 

condenatória reconhece em caráter principal a existência do direito, aplicando a sanção 

executiva, mas competirá ao processo de liquidação fixar o quantum. Neste processo, o 

juiz realiza aquela função que não foi feita ao condenar, integrando o momento 

declaratório da sentença condenatória.”
39

 

 

Com efeito, muito embora a lei processual exija da inicial, como regra geral, 

a formulação de pedido certo e determinado – vale dizer, que explicite o que o autor 

pretende e em que quantidade
40

 –, abre nos incisos I, II e III do artigo 286 algumas 

exceções àquele princípio. Permite a dedução do que chama de “pedido genérico”: (i) “nas 

ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados” (inciso 

                                                           
37

 “A sentença que homologa a divisão é preponderantemente executiva, com relevante eficácia 

constitutiva e declaratória, a ponto de produzir coisa julgada e só pode ser desconstituída por ação 

rescisória.” (SILVA, Ovídio Baptista da. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 479). 
38

 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. In: MARCATO, Antonio Carlos (Coord.). Código de 

Processo Civil Interpretado. S. Paulo: Atlas, 2004, p. 1772. 
39

 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Código de Processo Civil Interpretado, cit., p. 1773. 
40

 “Outrossim, o pedido deve ser certo e determinado. O autor não pode deixar qualquer margem de 

dúvidas sobre o que pretende. Certo é o pedido quanto ao bem da vida pretendido e à providência escolhida. 

Determinado é o pedido no que pertine à sua extensão. Em suma, o autor deve explicitar o que pretende e em 

que quantidade.” (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 2ª Ed. R. de Janeiro: Forense, 2004, p. 

186). 
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I); (ii) “quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato 

ou fato ilícito” (inciso II); e (iii) “quando a determinação do valor da condenação depender 

de ato que deva ser praticado pelo réu” (inciso III).  

 

Por outro lado, como agrega Heitor Vitor Mendonça Sica, a jurisprudência, 

agindo de maneira condescendente, tem permitido a formulação de pedido ilíquido em 

situações diversas das acima referidas, o que resulta praticamente numa ampliação do rol 

legal de exceções e em inúmeras vantagens para o demandante.
41

  

 

Nas circunstâncias acima, fica aberta a possibilidade de a sentença, a ser 

exarada ao final da fase de conhecimento, não definir por completo o objeto litigioso. 

Pense-se, por exemplo, na hipótese do comprador de unidade imobiliária, que, sem recebê-

la no prazo ajustado, intenta demanda pleiteando a indenização dos prejuízos materiais 

correspondentes. Pode acontecer de a sentença julgar procedente o pedido do adquirente, 

condenando a construtora ao pagamento do aluguel que ele poderia obter caso o imóvel 

tivesse sido entregue no prazo (lucros cessantes), relegando, no entanto, a apuração do 

respectivo montante para a fase de liquidação.  

 

Parece claro, na hipótese acima, que estamos diante de uma sentença 

parcial: ela reconhece a conduta ilícita da ré e o direito do autor de ser indenizado; porém, 

essa condenação, vazada em termos ilíquidos, não é ainda suficiente para eliminar a crise 

substancial que motivou o autor a vir a juízo. A atividade cognitiva haverá de prosseguir, 

mediante uma nova etapa (liquidação por arbitramento), ao cabo da qual a primeira 

sentença será integrada e complementada, com a declaração do quantum indenizatório 

devido. Há relação de complementariedade entre os pronunciamentos, que juntos formam 

um todo unitário.
42

 

 

                                                           
41

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. “A nova liquidação de sentença e suas velhas questões”. In: 

BUENO, Cassio Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos Polêmicos da nova 

Execução. Vol. 4. S. Paulo: RT, 2008, pp. 213-215. Exemplifica com o caso do pedido de indenização de 

dano moral, que não raro é feito sem a especificação do montante pretendido pelo postulante. E também com 

a tolerância da jurisprudência, que muitas vezes tem permitido que o autor pleiteie indenização material em 

termos ilíquidos, para que o respectivo valor seja apurado na fase de instrução, ao ensejo de pericia.  
42

 SILVA, Ovídio Baptista da. “Natureza da sentença de liquidação”. Da sentença liminar à 

nulidade da sentença. R. Janeiro: Forense, 2002, pp. 317 e seguintes. Na mesma linha: CIANCI, Mirna. In: 
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De fato, como ensina Athos Gusmão Carneiro, “ao ajuizar a petição inicial, 

formulando seu pedido e rogando ao Estado a tutela jurisdicional, o autor está exercendo, 

desde logo e integralmente, a pretensão que lhe assiste: a de ver seu (afirmado) direito 

reconhecido, quantificado e cumprido. A ação é, pois, uma só e única.”
43

 Se assim é, pode-

se dizer com segurança que a resposta jurisdicional ao pedido do autor só se tornará 

completa, ao menos em termos de acertamento, com a solução da fase ulterior de 

liquidação, que, declarando
44

 o quantum debeatur, integrará o primeiro pronunciamento. 

Há, portanto, evidente julgamento fracionado ou em etapas do objeto litigioso, com o 

mérito sendo solucionado mediante dois pronunciamentos sucessivos e interligados, cada 

qual apto à imunização com a coisa julgada material.
45

  

 

Mesmo porque, como se tem reconhecido, a dedução de pedido ilíquido na 

                                                                                                                                                                                
ARMELIN, Donaldo et al. Comentários à execução civil: título judicial e extrajudicial (artigo por artigo) - 

de acordo com as Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 43. 
43

 CARNEIRO, Athos Gusmão. Cumprimento da Sentença Civil. R. de Janeiro: Forense, 2007, pp. 

27-28.  
44

 Reconhecem a natureza declaratória do pronunciamento que julga a liquidação e seu caráter 

complementar da sentença liquidanda, entre outros: DINAMARCO, Cândido Rangel. “As três figuras da 

liquidação de sentença”. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Tomo. II. 3ª Ed. S. Paulo: Malheiros, 

2000, p. 1326; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, cit., p. 921; SICA, 

Heitor Vitor Mendonça. “A nova liquidação de sentença e suas velhas questões”, cit., p. 234-236 (em se 

tratando da decisão que julga a liquidação por arbitramento). Defendem a natureza constitutiva do 

pronunciamento: ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11ª Ed. São Paulo: RT, 2008, pp. 273-274; 

FLACH, Daisson. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (Coord.). A nova execução: comentários à Lei 

nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005. R. de Janeiro: Forense, 2005, pp. 45-46. 
45

 Exatamente nesse sentido são as palavras de Daisson Flach: “A definição do quantum, portanto, 

desafia nova sentença com função integrativa do julgado anterior, condição indispensável à sua execução. 

Não se trata, como é fácil perceber, do acertamento de mero elemento secundário. Ao contrário, determina a 

possibilidade de realização concreta do direito cuja tutela está a parte a buscar, constituindo parcela do 

próprio mérito da causa. Ao permitir o sistema italiano, como também faz o brasileiro, a prolação de um 

juízo genérico, submetida a posterior liquidação, o que está a fazer não é outra coisa senão autorizar o 

julgamento fracionado da causa com recurso a sentenças parciais e sucessivas de mérito.” (FLACH, Daisson. 

A nova execução: comentários à Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, cit., p. 43). Na mesma linha vai 

Daniel Mitidiero, para quem a decisão que julga a liquidação deve ser classificada como sentença parcial, eis 

que “aí se decide de maneira irrevogável a respeito de uma questão atinente ao objeto litigioso, ao mérito da 

causa, encerrando-se com sua prolação uma fase processual.” (MITIDIERO, Daniel Francisco. In: 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (Coord.). A nova execução: comentários à Lei nº 11.232, de 22 de 

dezembro de 2005. R. de Janeiro: Forense, 2005, p. 8). Em senso contrário parece ser o posicionamento de 

José Antonio Fichtner e André Luís Monteiro, para quem só haveria sentença parcial em caso de a sentença, 

sendo exarada em termos ilíquidos, ser desconforme ao pedido líquido formulado na inicial: “Consideramos 

que a sentença ilíquida apenas se insere na categoria das sentenças parciais se, aplicado à hipótese o principio 

da congruência, o pedido houver sido deduzido líquido e a sentença, por qualquer motivo, haja sido proferida 

de forma ilíquida. (...) Assim, quando o autor faz pedido genérico e a sentença o acolhe e determina a 

quantificação da obrigação em liquidação, não há pedido que não tenha sido examinado ou cuja análise tenha 

sido postergada para outra oportunidade.” (FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. “Sentença 

parcial de mérito na arbitragem”. Temas de arbitragem: Primeira Série. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 

149-188).  
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prefacial não induz, necessariamente, à iliquidez da respectiva sentença.
46

 Tendo sido 

colhidas as provas necessárias à quantificação do dano já na fase de conhecimento, o juiz 

não só pode – como deve! – exarar desde logo uma sentença líquida, tornando despicienda 

a inauguração da fase de liquidação. Não se cogita de violação ao princípio da correlação 

ou congruência na espécie. Reforça-se, com isso, que a declaração do quanto devido 

corresponde a uma parte ou fatia do mérito, que, sendo relegada para a fase de liquidação, 

importará no seccionamento da prestação jurisdicional de meritis em duas etapas. 

 

De se observar, no entanto, que a atividade de liquidação por vezes vai além 

da mera quantificação. Conforme pondera Heitor Vitor Mendonça Sica, em estudo de 

leitura obrigatória em relação ao tema
47

, nem todos os incisos do artigo 286 do Código se 

referem a casos de simples iliquidez do pedido. Oferece dois exemplos, que considera 

encartáveis no permissivo do artigo 286, II, do Código e que soam particularmente 

elucidativos, a saber: 

 

(i) ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, na qual o autor pleiteia o 

ressarcimento das despesas com o tratamento até o fim da convalescença. Evidente 

que, em relação aos montantes já despendidos pelo autor, o pedido será líquido e 

certo. Porém, quanto os tratamentos a serem realizados no futuro – no curso da 

demanda e até após a sentença –, a rigor ainda há mera expectativa de danos, que, 

no entanto, também integram o pedido;  

(ii) ação de reintegração de posse de prédio urbano, cumulada com pedido de 

indenização de danos a ele causados no período de ocupação indevida. Ao tempo 

do ajuizamento, o autor, esbulhado na posse, não tem certeza – apenas cogita – da 

existência real de danos causados pelos ocupantes ou da possibilidade de virem a 

ocorrer antes da efetiva desocupação.   

 

Trata-se de pedidos aos quais não falta mera quantificação. Mais do que 

                                                           
46

 É perfeitamente possível que, em reação a um pedido ilíquido, o juiz profira sentença líquida. É, 

aliás, o que prevê o artigo 475-A, § 3º, do Código de Processo Civil em relação às demandas por ele 

contempladas. O que não pode acontecer é o contrário, ou seja, o juiz exarar uma sentença ilíquida em reação 

a um pedido que era certo e determinado (CPC, art. 459, § único). Mesmo aqui, porém, o caso é de mera 

anulabilidade e, se o vício não for arguido pelo autor em grau de recurso, convalescerá, ensejando então a 

abertura da fase de liquidação para apuração do quantum debeatur (Cf. Súmula 318 do Superior Tribunal de 

Justiça). 
47

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. “A nova liquidação de sentença e suas velhas questões”, cit., pp. 



21 
 

 

isso, como defende o referido autor, eles recaem sobre a probabilidade de um dano e sobre 

fatos cuja ocorrência não pôde ser apurada ao tempo da propositura da ação. Daí decorre a 

possibilidade de sobrevir uma sentença genérica, que a rigor não chegará sequer a declarar 

o an debeatur, limitando-se a reconhecer a potencialidade da ocorrência dos danos 

reclamados e a relegar a sua efetiva apuração para a fase de liquidação.
48

  

 

A liquidação adequada, na espécie, é a por artigos, prevista no artigo 475-E, 

do Código de Processo Civil. Muito mais que a mera apuração do valor de determinados 

bens ou serviços – atividade de simples quantificação, típica da liquidação por 

arbitramento
49

 –, aqui se cuida de alegar e provar fatos novos, vale dizer, fatos 

constitutivos do direito cujo reconhecimento é postulado, mas que escaparam à cognição 

judicial na fase anterior e na sentença genérica nela proferida.
50

 Daí falar-se que a 

liquidação por artigos constitui uma ação incidental: veicula causa de pedir e pedido 

próprios, que o réu é chamado a impugnar sob pena de revelia e da consequente presunção 

de veracidade dos fatos novos alegados, algo inocorrente na liquidação por arbitramento, 

cujo objeto está limitado, como visto, à atividade de quantificação.
51

 

 

Aliás, assim vistas as coisas, torna-se compreensível e aceitável que a 

liquidação por artigos, por vezes, resulte no valor zero. Imagine-se, na ação de indenização 

acima aludida, que a sentença genérica tenha reconhecido a culpa do réu no acidente e 

determinado que ele indenizasse o autor, mediante o reembolso dos gastos incorridos para 

o seu tratamento médico. Tratando-se de uma sentença de caráter, a rigor, hipotético – que 

manda indenizar, se dano tiver havido –, é perfeitamente possível que, na fase de 

liquidação por artigos, conclua-se pela inexistência de valor a ser pago pelo réu, seja 

porque o autor, v.g., submeteu-se a tratamento junto ao sistema público de saúde, portanto 

sem a assunção de prejuízo, seja porque o autor já foi reembolsado dos custos pelo seu 

plano de saúde.  

                                                                                                                                                                                
212-213. 

48
 SICA, Heitor Vitor Mendonça. “A nova liquidação de sentença e suas velhas questões”, cit., p. 

224.  
49

 DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 717. 
50

 DINAMARCO, Cândido Rangel. “As três figuras da liquidação de sentença”, cit., p. 1329; 

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Código de Processo Civil Interpretado, cit., p. 1797. 
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 Nesse sentido: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Código de Processo Civil Interpretado, cit., 

pp. 1790 e 1802; SICA, Heitor Vitor Mendonça. “A nova liquidação de sentença e suas velhas questões”, cit., 

p. 220. 
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A sentença em questão, em outras palavras, veicula “mera declaração da 

potencialidade danosa do fato, não a declaração concreta da existência do dano”
52

, sendo 

por isso explicável que a respectiva liquidação (por artigos) possa encerrar-se com 

resultado final zero.
53

 Trata-se aqui de improcedência da liquidação – julgamento de 

mérito, portanto, que ficará acobertado com a coisa julgada material –, e não de mera 

extinção terminativa, a despeito de assim já haver entendido o Superior Tribunal de Justiça 

ante a falta de prova do dano pelo liquidante.
54

  

 

Em suma, o que parece correto é que, como percebeu Heitor Vitor 

Mendonça Sica, no caso da liquidação por artigos a segunda sentença não é acessória à 

primeira, desempenhando ela, em verdade, um papel muito maior do que o de 

complementação do primeiro julgado. Reage ela ao pedido formulado pelo liquidante ao 

requerer a instauração da liquidação e apenas indiretamente ao pedido genérico acolhido 

pela sentença liquidanda. Acentua-se, portanto, a fragmentação do julgamento do objeto 

litigioso em tal hipótese.
55

  

 

2.4 Homologação de atos autocompositivos  

 

Como registra Cândido Rangel Dinamarco
56

, julgamento do mérito 

                                                           
52

 DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV, cit., p. 729-730. 
53

 Como diz Araken de Assis, “Trabalhando o órgão judiciário com juízos de probabilidade, pode 

suceder condenação genérica sobre o dano antes hipotético que real, cujos reflexos, na liquidação, conduzem 

à improcedência desta. (...) Claro que não se observará, nesses casos anômalos, qualquer nulidade. O 

resultado prático é que desfavorece o liquidante." Acrescenta a seguir que, de maneira diversa, soa 

praticamente impossível ser alcançado resultado zero na liquidação por cálculo ou por arbitramento, "porque 

a realidade sobre a qual se debruçam é apreensivel de logo." (ASSIS, Araken de. Manual da Execução, cit., 

p. 729). Também reconhecendo que a sentença genérica, em casos tais, tem uma dose muito mais de 

aparência do que propriamente de realidade, o que explica a possibilidade do resultado zero na liquidação, é a 

lição de: WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação de sentença. S. Paulo: RT, 1997, pp. 94-102. 
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 Veiculando esse entendimento, a nosso ver equivocado, confira-se o seguinte julgado: 

“Impossibilitada a demonstração do dano sem culpa de parte a parte, deve-se, por analogia, aplicar a norma 

do art. 915 do CPC/39, extinguindo-se a liquidação sem resolução de mérito quanto ao dano cuja extensão 

não foi comprovada, facultando-se à parte interessada o reinício dessa fase processual, caso reúna, no futuro, 

as provas cuja inexistência se constatou.” (STJ, REsp 1280949/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 03/10/2012). 
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 SICA, Heitor Vitor Mendonça. “A nova liquidação de sentença e suas velhas questões”, cit., p. 

236. Aliás, atento a tais contingências o autor defende, de maneira interessantíssima, que a sentença genérica, 

sujeita a liquidação por artigos, é de cunho apenas declaratório, sendo condenatório o provimento que julga 

procedente a liquidação.  
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 DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 6ª Ed. S. Paulo: Malheiros, 

2009, p. 263. 
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propriamente dito só ocorre, verdadeiramente, na hipótese regulada no artigo 269, inciso I, 

do Código de Processo Civil, vale dizer, quando o magistrado delibera sobre as pretensões 

deduzidas principaliter – seja pelo autor, seja pelo réu
57

, seja por terceiro
58

 –, 

pronunciando a sua procedência ou improcedência e atribuindo, consequentemente, o bem 

da vida ao titular da situação de vantagem.  

 

Agrega, todavia, que a lei brasileira catalogou outras hipóteses, que a rigor 

não seriam de autêntico julgamento de mérito, conferindo a elas idêntico tratamento, ao 

menos no que tange à aptidão para a estabilidade e para a imunização com a autoridade da 

coisa julgada material. Trata-se dos pronunciamentos referidos nos demais incisos do 

artigo 269, do Código de Processo Civil, que, justamente por dispensarem qualquer 

incursão ou deliberação do juiz acerca da existência do direito substancial afirmado, são 

chamados pelo autor de falsas sentenças de mérito.
59

 

 

Deixando para ulterior comentário a hipótese do inciso IV, que trata da 

pronúncia da prescrição ou decadência, examinemos brevemente, sem qualquer ânimo de 

exaurimento, o que preveem os incisos II, III e V.  

 

O inciso II dispõe haver resolução de mérito “quando o réu reconhecer a 

procedência do pedido.” Cuida-se, segundo lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, de ato privativo do réu, consistente na admissão de que a pretensão do autor 

é fundada e que, portanto, deve ser acolhida.
60

 Na mesma linha vão Luiz Rodrigues 

Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini, elucidando que o 

reconhecimento jurídico do pedido alcança o direito, e não apenas os fatos (não se 

confundindo por isso com a confissão), sendo vinculativo para o juiz, que, presentes os 

requisitos de validade do ato, não terá alternativa a não ser a de homologar aquela 

manifestação volitiva do réu
61

, em pronunciamento que conferirá tutela estável e definitiva 

ao autor. 
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 Por exemplo, mediante reconvenção ou pedido contraposto, nos casos em que admitido. 
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 Por exemplo, mediante oposição interventiva. 
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 DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III, cit., p. 264. 
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 NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e 

legislação processual extravagante em vigor. 6ª Ed. S. Paulo: RT, 2002, p. 605. 
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 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. 

Curso Avançado de Processo Civil. S. Paulo: RT, 1998, p. 427. 
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O inciso III, por sua vez, diz com a celebração de transação entre os 

litigantes. O conceito deve ser haurido do direito material, mais precisamente do artigo 840 

do Código Civil Brasileiro, que prevê ser lícito aos interessados prevenirem ou terminarem 

o litígio mediante concessões recíprocas. Daí dizer-se que a transação “é o negócio jurídico 

bilateral pelo qual as partes previnem ou extinguem relações jurídicas duvidosas ou 

litigiosas, por meio de concessões recíprocas, ou ainda em troca de determinadas vantagens 

pecuniárias.”
62

 

 

Por fim, o inciso V prevê que há resolução do mérito quando o autor 

renunciar ao direito em que se funda a ação. Trata-se, como é intuitivo, de instituto que 

muito se aproxima do reconhecimento jurídico do pedido. A diferença é que, aqui, o ato de 

disposição – ou melhor, de submissão ao interesse alheio – é privativo do autor, que abdica 

da pretensão inicialmente deduzida, o que, sendo homologado e passando em julgado, 

conferirá tutela estável ao réu, impedindo o autor de repropor a demanda.
63

  

 

O que teriam essas três situações de comum entre si? A resposta é simples: 

em todas elas estamos diante de atos autocompositivos, mediante os quais a solução do 

litígio é fornecida pelos próprios sujeitos parciais do processo, retirando do Estado-Juiz o 

poder de prover a respeito e de dar solução adjudicada ao conflito.  

 

Presentes que estejam os requisitos de validade do reconhecimento jurídico, 

transação ou renúncia – o que o juiz controlará em caráter apenas externo e delibatório, 

sem incursionar acerca da justeza ou conveniência da manifestação a ele submetida
64

 –, o 
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 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Dos Contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade. 

Vol. 3. 30ª Ed. S. Paulo: Saraiva, 2002, p. 367. 
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 “Renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Ato privativo do autor, implica a disponibilidade 

do direito deduzido em juízo, impossibilitando o autor de repropor a ação pleiteando o direito a que 
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de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual extravagante em vigor, cit., p. 

607). 
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 Cândido Rangel Dinamarco aponta serem cinco os pontos a serem verificados pelo juiz, como 

percurso necessário à homologação, a saber: “a) se realmente houve um reconhecimento, transação ou 

renúncia; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do 
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representadas.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III, cit., p. 
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representação processual (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 17ª Ed. S. Paulo: Malheiros, 2001, p. 29).  
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ato será homologado e o objeto litigioso, com isso, terá sido solvido. Trata-se a sentença 

homologatória de um pronunciamento que, embora não julgue intrinsecamente a lide, 

reveste-se, entretanto, da autoridade da coisa julgada, eliminando a rigor o próprio 

interesse processual na emanação do provimento que até então era reclamado do Estado-

Juiz.
 65

   

 

A situação não oferece maior dificuldade quando o ato autocompositivo 

alcança e esgota a integralidade do objeto litigioso. Se o autor postulara exclusivamente o 

ressarcimento de danos materiais e o réu, uma vez citado, reconhece juridicamente a 

pretensão, o juiz, presentes os requisitos de validade, homologará o ato de disposição. 

Teremos aqui, inequivocamente, uma sentença de mérito, que, justamente exaurir a 

questão principaliter em sua inteireza, provocará a extinção do processo (ou melhor, da 

fase processual cognitiva, na sistemática resultante da Lei 11.232/2005). Essa sentença, 

com a não interposição ou com o exaurimento dos recursos cabíveis à sua impugnação, 

adquirirá a estabilidade da coisa julgada material, atraindo a dupla consequência (i) de só 

poder ser atacada e desconstituída pela via da ação rescisória e (ii) de comportar execução 

definitiva contra o obrigado. 

 

Porém, e nos casos em que o reconhecimento jurídico, a transação ou a 

renúncia são apenas parciais, vale dizer, de alcance limitado a uma fração do objeto 

litigioso? Como proceder o juiz nessas situações? Pode ele homologar a renúncia do autor 

ao pedido de indenização moral, reduzindo automaticamente o objeto litigioso naquela 

medida e determinando o prosseguimento do processo apenas em relação ao pedido de 

indenização material remanescente? Ou, ao revés, deve prestar homenagem ao princípio da 

unicidade e da concentração, aguardando a instrução e amadurecimento do objeto 

remanescente (pedido de indenização material) para, enfim, dar solução simultânea a todas 

as pretensões em sentença única? Caso seja possível a homologação imediata do ato 

autocompositivo, tratar-se-á de uma decisão definitiva e estável em relação às pretensões 

por ele cobertas ou de ato suscetível de ulterior reexame e modificação pelo próprio juiz, 

dentro do mesmo processo?  

  

Essas perguntas parecem ser pertinentes.  
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Primeiro, pela redação primitiva do artigo 269, do Código de Processo 

Civil, que dispunha extinguir-se o processo nos casos de reconhecimento jurídico, 

transação ou renúncia. Ora, se a lei falava em extinção do processo, lícito supor que estava 

se referindo, naturalmente, àqueles atos capazes de eliminar o objeto litigioso como um 

todo, e não à transação, renúncia ou reconhecimento meramente parciais, inaptos a 

provocar o resultado extintivo. 

 

Segundo, por que o conceito de sentença tradicionalmente se manteve 

atrelado ao efeito do ato, vale dizer, à sua aptidão de encerrar o processo de conhecimento. 

Era o que dispunha o artigo 162, § 1º, do Código, em sua original dicção
66

, e é o que 

continuam a defender diversos tratadistas, segundo os quais, mesmo após as alterações 

implementadas pela Lei 11.232/2005, o pronunciamento só será sentença se, além do 

conteúdo dos artigos 267 ou 269 do Código, adicionalmente acarretar o término da etapa 

procedimental em primeiro grau.
67

  

 

Admitida essa premissa, seria natural a conclusão de que a homologação do 

reconhecimento, da renúncia ou da transação parciais sempre foi e continua sendo feita via 

decisão interlocutória, sendo, por isso, impossível falar aqui em formação da coisa julgada 

material, já que este seria um atributo exclusivo da sentença de mérito (CPC, art. 467).
68

 

Cuidar-se-ia a decisão homologatória, sob essa ótica, de um pronunciamento incapaz de 

                                                                                                                                                                                
RT, 1997, p. 627. 
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 “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.” 
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 Nessa linha são, exemplificativamente, as lições de: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. “O 

novo regime do agravo (Lei n. 11.187/2005)”. Revista do Advogado, AASP, Vol. 85, Maio de 2006, pp. 159-

173; BUENO, Cassio Scarpinella. “A Nova Etapa da Reforma do Código de Processo Civil”. 2ª Ed. S. Paulo: 

Saraiva, 2006, pp. 14-23. A este ponto retornaremos, com maior profundidade, adiante.  
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 É ilustrativo acerca desse posicionamento o estudo de BOTELHO DE MESQUITA, José Ignacio. 

“Metamorfose dos embargos”. Revista do Advogado, AASP, Vol. 85, Maio de 2006, pp. 57-62. O autor 

critica a atual sistemática do cumprimento da sentença civil condenatória, pela qual a defesa do executado 

passou a ser realizada mediante o incidente de impugnação, e não mais por embargos. É que, sendo a 

impugnação decidida mediante pronunciamento interlocutório, não ficaria, no entendimento do autor, 

alcançada pela coisa julgada material: “Ora, a metamorfose dos embargos do devedor em mera impugnação 

traz, como consequência direta e imediata, a transformação de sua finalidade, que deixa de ser a produção de 

uma sentença de mérito, para passar a ser a produção de uma decisão interlocutória, desvestida como tal de 

qualquer dos atributos que adornam a coisa julgada material. A ninguém é dado ignorar que o trânsito em 

julgado de uma decisão interlocutória não produz os efeitos da coisa julgada material (CPC, art. 467) nem a 

preclusão das alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido 

(CPC, art. 474).” Em sentido oposto, sustentando haver na espécie uma sentença de mérito, sujeita, no 

entanto, a impugnação por agravo, haja vista a quebra do princípio da correspondência ditada 

excepcionalmente pelo sistema, confira-se: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da 

sentença. 7ª Ed. São Paulo: RT, 2014, pp. 32-33.  
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irradiar efeitos para fora do processo e de oferecer solução estável à parcela do objeto 

litigioso por ele tratada, que assim ficaria na dependência de “confirmação” pela sentença 

final.  

 

Conquanto ponderáveis os argumentos, esse culto extremado à unicidade do 

julgamento pode conduzir a situações verdadeiramente angustiantes para o jurisdicionado e 

inaceitáveis para um modelo processual que se pretende de resultados.  

 

Imagine-se a título ilustrativo a hipótese do réu que, citado em ação de 

cobrança, comparece a juízo para (i) reconhecer juridicamente metade da pretensão do 

autor e (ii) limitar a sua contestação à metade remanescente. A prevalecer o dogma da 

unicidade da sentença, o autor, mesmo sendo incontroversa parte de sua pretensão, terá de 

aguardar o regular transcurso do feito, com o desenvolvimento de provável instrução, 

circunscrita ao objeto remanescente. Tudo isso para, sabe-se lá depois de quanto tempo, ter 

enfim declarado em definitivo aquilo que de há muito já era possível pronunciar, ou seja, o 

seu direito ao recebimento do montante reconhecido juridicamente pelo réu. 

 

Não se trata de preocupação meramente teórica. Com efeito, a 

impossibilidade de pronta homologação do reconhecimento jurídico parcial, com a entrega 

de tutela definitiva ao autor e imediata formação do título executivo judicial sobre aquela 

fração da lide, já foi defendida por autorizadíssima pena, naquela que talvez constitua a 

mais conhecida monografia brasileira a respeito do tema. Seria vedada a solução 

fragmentada do objeto litigioso, principalmente à vista dos problemas que o uso da técnica 

poderia ocasionar do ponto de vista do sistema recursal.
69

  

 

Outra hipótese, igualmente emblemática, é a de ser celebrada por autor e 

réu, no curso do procedimento cognitivo, uma transação parcial, vale dizer, que se limite a 

alcançar e compor parte do objeto litigioso. Aqui novamente o apego irracional ao dogma 
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 “Em nosso Direito, tal não se coloca, pois, havendo cumulação de pedidos, o reconhecimento de 

um deles leva o processo até o final, quando haverá um pronunciamento conjunto do magistrado sobre todos 

os pedidos cumulados. Não há possibilidade de se conhecer de um dos pedidos cumulados na oportunidade 

do julgamento conforme o estado do processo e de outros a final, uma vez que esse comportamento poderia 

trazer um tumulto processual, haja vista que o recurso desta decisão seria o de apelação, dado não se tratar de 

decisão de questão incidente. (...) Diante do reconhecimento parcial, não haverá o encerramento do processo, 

sendo necessária a produção de provas para formar o juiz o seu convencimento quanto aos outros pedidos 

acerca dos quais não houve reconhecimento.” (FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Reconhecimento jurídico do 

pedido. S. Paulo: RT, 1977, pp. 61-62).  
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da concentração do julgamento pode conduzir a resultados inaceitáveis. Negada a pronta 

homologação do ajuste e a consequente formação do título definitivo judicial, o credor, em 

caso de descumprimento das obrigações pactuadas, não disporá de meios para promover, 

de imediato, a execução forçada e definitiva da transação. Terá de esperar pela solução 

atinente ao objeto litigioso remanescente, vale dizer, pelo ato final da fase de 

conhecimento, que conglobará o mérito em sua inteireza...  

  

O que se percebe, nas aludidas hipóteses, é uma completa inversão de 

valores. O processo, em vez de instrumento de pacificação, funcionaria, ao revés, como 

mecanismo fomentador da perpetuação do litígio. Se as partes, por iniciativa própria, já 

cuidaram de eliminar parte do objeto litigioso, por que adiar a homologação de tais atos e a 

formação da coisa julgada material sobre o respectivo pronunciamento? Num sistema que 

manda que o juiz vele pela rápida solução do conflito e procure conciliar as partes a todo 

tempo (CPC, art. 125, incisos II e IV), impondo, ainda, que a resposta jurisdicional seja 

exarada em prazo razoável e sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVII), isto parece soar 

um autêntico contrassenso.  

 

E felizmente tem prevalecido a maior sensibilidade no enfrentamento da 

matéria. Como se tem ponderado, a nosso ver com acerto, “Negar a homologação e mandar 

que as partes esperem para que ela só se dê no momento de decidir sobre o que resta do 

conflito (sentença), seria retardar injustificadamente a tutela jurisdicional e frustrar as 

expectativas das partes.”
70

 

 

Nessa linha, a doutrina, de maneira praticamente uníssona e já há bastante 

tempo, vem reconhecendo ao juiz o poder – e, mais que isso, o dever – de dar pronta 

homologação à transação, renúncia ou reconhecimento parcial. Na sistemática original do 

Código – que exigia, sem margem para discussão, a extinção do processo para qualificar o 

ato como sentença – dizia-se haver aí uma decisão interlocutória; todavia, sendo ela 

definidora de parte do meritum causae e, portanto, equiparável na essência a uma sentença, 

nunca se pôs em dúvida a aptidão do pronunciamento para reduzir o objeto litigioso, 

deixando parte do mérito resolvida em definitivo e relegando o remanescente para a 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
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sentença final.
71

  

 

A propósito, como já ensinava Alcides de Mendonça Lima, não é a 

localização do ato na cadeia procedimental e nem o recurso dele interponível que 

determinam a sua aptidão para ficar coberto com a coisa julgada material. O que importa 

para esse fim, bem assim para tornar o pronunciamento suscetível de impugnação pela via 

da ação rescisória, é o seu conteúdo, vale dizer, a circunstância de o ato oferecer ou não 

resposta definitiva ao meritum causae.
72

 É o que, de resto, tem prevalecido no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência vem admitindo de longa data o cabimento 

de ação rescisória contra as chamadas interlocutórias de mérito, ou seja, contra decisões 

que, mesmo não tendo o condão de provocar a extinção do procedimento cognitivo, 

deliberam em definitivo sobre parte do objeto litigioso.
73

  

 

Daí ser inegável que a homologação de transação, reconhecimento jurídico 

ou renúncia parcial, independentemente de ser qualificada pelo intérprete como sentença 

ou decisão interlocutória, faz sim, como sempre fez, coisa julgada material. Impede a sua 

homologação que o Estado-Juiz lhe proceda à revisão, seja no mesmo processo, seja em 

                                                           
71
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arbitragem”, cit., p. 159; LEITE, Clarisse Frechiani Lara. “O conceito de sentença”. In COSTA, Suzana 

Henriques da. (Coord.). A Nova Execução Civil - Lei 11.232/05. S. Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 82; 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado 

de Processo Civil, cit., p. 427; NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual extravagante em vigor, cit., p. 605; FUX, Luiz. Curso de Direito 

Processual Civil, cit., p. 604. 
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 “O que vale é estar o mérito em jogo e, não, o fato de o provimento ser considerado sentença. (...) 

Quando, portanto, o intérprete e aplicador estiver ante uma decisão (termo amplo, como sinônimo de 

provimento do juiz) com evidente conteúdo de mérito, independentemente do recurso cabível, a rescisória 
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rescisória contra acórdão em agravo de instrumento”. Revista Forense, Vol. 298, pp. 8-9). 
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 Assim: REsp 100.902/BA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado 

em 10/06/1997, DJ 29/09/1997, p. 48212; REsp 685.738/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 03/12/2009; REsp 628.464/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
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outro feito qualquer (ressalvada, evidentemente, a excepcional via da ação rescisória). 

Esgotou-se a atividade jurisdicional em relação à parcela do mérito alcançada pelo ato 

autocompositivo, de modo que o processo somente prosseguirá no tocante às pretensões 

remanescentes.
74

  

 

Sobre esse último ponto, aliás, há precedente relativamente recente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, que a nosso ver deu tratamento primoroso à matéria. 

Tratava-se de agravo, tirado de pronunciamento do juiz de primeiro grau que reconsiderou, 

de ofício, a anterior decisão homologatória de transação parcial firmada entre as partes. 

Concluiu o Tribunal ao julgar o recurso que, homologada a transação parcial, houve cisão e 

redução do objeto litigioso, formando-se a coisa julgada material sobre a fração do mérito 

alcançada pela composição e prosseguindo o feito, exclusivamente, em relação ao restante. 

Daí por que não é lícito ao magistrado revolver os temas já disciplinados na anterior 

transação homologada, a não ser vulnerando (i) a garantia constitucional da coisa julgada, 

bem assim (ii) o direito também constitucional das partes à prestação da tutela sem 

dilações indevidas.
75

  

 

Em suma, fica demonstrada, aqui também, a abertura do sistema à resolução 

fracionada do objeto litigioso, mediante a técnica da desacumulação das diferentes 

                                                                                                                                                                                
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 275.  
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TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013. 
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 TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, AI n. 0192686-05.2012.8.26.0000, Relator Desembargador 

Clóvis Castelo, j. 05.11.2012. Do voto condutor do julgado, reproduz-se, por emblemática, a seguinte 
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sentença, com julgamento parcial da lide, ela também não o proíbe. Tanto que a praxe jurídica vem adotando 
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CPC. Considerando-se que a transação, homologada em juízo, por decisão irrecorrida, não afrontou qualquer 

norma de ordem pública, e não tendo as partes ou magistrado singular apontado qualquer vício, de ordem 
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de ofício. A uma, porque referido direito recuperação do imóvel já foi reconhecido como devido pela parte 

ré, ausente portanto controvérsia quanto a este ponto. Desta forma, a homologação do acordo quanto a este 

tópico atendia o direito constitucional das partes à razoável duração do processo (princípio da celeridade, CF, 

art. 5º, LXXVIII), ausente ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). A duas, porque a decisão que 
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quer pelo legislador, quer pelo magistrado da causa. Cediço que o princípio que protege a imutabilidade da 

coisa julgada visa garantir não só a segurança jurídica da prestação jurisdicional, como também e 

principalmente atender à finalidade maior do processo que é a pacificação com justiça. Ressuscitar pontos já 

pacificados, ampliando a litigiosidade das partes não beneficia nem as partes, nem o Judiciário, e nem o 

Estado.” 
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demandas trazidas a acertamento.  

 

2.5 Pronúncia de prescrição ou decadência parcial 

 

Prescrição e decadência são institutos que ostentam inegável grau de 

afinidade. Em ambos tem-se a influência do elemento tempo no âmbito do direito, 

mediante a consolidação e atribuição de estabilidade a situações de fato que o tempo 

consagrou.  

 

Qual seria, então, o critério distintivo fundamental a apartá-las? 

 

A prescrição, segundo a tradicional lição de Clovis Bevilacqua, de geral 

aceitação entre os civilistas pátrios
76

, consiste na “perda da ação atribuída a um direito, e 

de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso delas, durante um 

determinado espaço de tempo.”
77

 O que se perde com o advento da prescrição, portanto, 

não é o próprio direito subjetivo, mas a sua coercibilidade, vale dizer, os seus órgãos de 

defesa, sem os quais o titular não pode provocar o Judiciário para atuá-lo coativamente 

contra o sujeito passivo.  

 

Ilustra-se o ponto com a situação do devedor, que pagou a seu credor, 

espontaneamente, a dívida já prescrita. Tanto a prescrição não interfere na existência do 

direito subjetivo que o credor, na aludida hipótese, não é obrigado à repetição do que 

recebeu.
78
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 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral. Vol. 1. 30ª Ed. S. Paulo: Saraiva, 2002, pp. 324-

329; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Vol. 1: Parte Geral. 15ª Ed. S. Paulo: 

Saraiva, 1977, pp. 285-287; SANTOS, J. M. de Carvalho. Código Civil Interpretado. Vol. III. 12ª Ed. Rio de 
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 BEVILACQUA, Clovis. Theoria Geral do Direito Civil. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Paulo de 

Azevedo, 1953, p. 370.  
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 Diverge nesse ponto, discrepando da posição doutrinária predominante acima aludida, Caio Mário 

da Silva Pereira. Afirma que “com o perecimento da ação, extingue-se efetivamente o próprio direito, pois na 

verdade, a ação é um elemento externo do direito subjetivo que toma corpo à vista de qualquer lesão. O 

direito perde a faculdade de se fazer valer, e qualquer atentado o atinge até a essência, restando sem poder 

defensivo, porque não é direito sobrevivo, porque se extingue.” A seguir, em atenção ao exemplo do 

pagamento da dívida já prescrita, diz que ele não autoriza a conclusão de que a prescrição não fulmina a 

existência do direito subjetivo: “perecendo embora o direito, a causa do pagamento reside no dever moral de 

se não locupletar com a jactura alheia. Quem pagou dívida prescrita preferiu atender à imposição de sua 
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satisfação de um dever moral, a regra do art. 970 do Código Civil de 1916, subsistente no art. 907 do 

Anteprojeto de Código de Obrigações, encontra perfeito fundamento, sem necessidade de se recorrer a uma 
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Já a decadência, segundo se afirma, vai além: mais que o perecimento da 

ação que guarnece o direito, nela é o próprio direito subjetivo que fenece.
79

 Como diz 

Washington de Barros Monteiro, realçando a distinção, “a prescrição atinge diretamente a 

ação e por via oblíqua faz desaparecer o direito por ela tutelado; a decadência, ao inverso, 

atinge diretamente o direito e por via oblíqua, ou reflexa, extingue a ação.”
80

  

 

À luz dessas premissas – que, pragmaticamente, não contribuem para 

identificar se o prazo é de uma ou de outra categoria, devendo o intérprete socorrer-se de 

outros critérios para tanto
81

 –, seria possível supor que a decisão que pronuncia a 

prescrição é apenas terminativa, ao passo que seria de mérito a que reconhece a 

decadência. Na primeira hipótese (prescrição) o juiz teria apenas negado o direito de ação 

ao autor, vale dizer, a possibilidade de submeter o réu ao cumprimento de determinada 

obrigação por um motivo processual, sem, no entanto, incursionar e nem tampouco 

                                                                                                                                                                                
construção demasiado sutil, assentada na sobrevivência do direito sem ação. (...) o que se pode, em verdade, é 

concluir é que o direito, juntamente com a ação, perece em virtude da praescriptio, restando apenas o dever 
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pudesse ter.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III, cit., p. 

267). 
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 Até onde nos foi dado apurar, o critério mais seguro e coerente para verificar se determinado 
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prestação”, e que se caracterizam, exatamente, pelo fato de serem insuscetíveis de lesão ou violação) – não 

podem jamais, por isso mesmo, dar origem a um prazo prescricional. Por via de consequência chegar-se-á, 
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declarar que o direito substancial afirmado inexiste. Já na segunda hipótese (decadência) o 

juiz teria ido além para proclamar a inexistência do direito substancial afirmado pelo autor, 

declarando a improcedência de sua pretensão e concedendo, consequentemente, tutela 

estável em favor do réu.  

 

No entanto, o fato é que temos lei e ela equiparou as duas situações. Dispõe 

o artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, com efeito, que haverá resolução de 

mérito “quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição.”  

 

Que o juiz não só pode como deve pronunciar a decadência ou prescrição, 

quando ela relacionar-se à integralidade do objeto litigioso, dando azo, consequentemente, 

à extinção do processo, não existe nenhuma dúvida. A lei processual assim determina em 

mais de uma oportunidade, deixando claro ser desejável que o reconhecimento da 

prescrição ou decadência ocorra o quanto antes, encurtando a litispendência e assim 

homenageando a ideia de economia processual. É o que se depreende do artigo 295, inciso 

IV, do Código, que determina o indeferimento da inicial “quando o juiz verificar, desde 

logo, a decadência ou a prescrição.” E é também o que se percebe do artigo 329, do 

Código, que determina o julgamento no estado do processo – obviando, portanto, a 

abertura de fase instrutória – quando configurada qualquer das hipóteses do artigo 269, II a 

V.  

 

Porém, mais uma vez cabe aqui a pergunta: a lei, que em ambos os 

dispositivos alude à extinção do processo, permitiria também o reconhecimento da 

prescrição ou decadência apenas parcial, ou seja, daquela apta a comprometer apenas uma 

parcela da pretensão ou das pretensões deduzidas? Poderia o juiz, mediante 

pronunciamento dessa natureza, desmembrar o objeto litigioso, decidindo em definitivo 

uma parte dele e determinando o prosseguimento do feito apenas em relação ao restante, 

cindindo no tempo a entrega da prestação jurisdicional de mérito?  

 

Há quem se posicione contrariamente a tal possibilidade, que resultaria na 

“extinção parcial” do processo. Ao tratar do julgamento antecipado no que chama de 

processo cumulativo, José Frederico Marques transmite essa impressão, ao afirmar que 

“não pode o juiz decidir antecipadamente um ou alguns dos litígios e deixar os demais para 
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a sentença a ser proferida a final.” Argumenta que, se parte do mérito fosse julgada 

antecipadamente, dessa decisão seria cabível apelação – e não agravo –, a qual provocaria 

o efeito perverso de suspender o curso do procedimento, retardando, portanto, o exame dos 

pedidos remanescentes. Em suma, o julgamento segmentado ensejaria o caos no sistema 

recursal, sendo por isso interdito.
82

  

 

Na mesma linha também parece ser o pensamento de Pontes de Miranda, 

que aparentemente atrela o disposto no artigo 329 do Código à solução integral do objeto 

litigioso.
83

 

 

Ajunta-se a esses argumentos o de que, ao menos na sistemática tradicional 

do Código, anterior à Lei 11.232/2005, o reconhecimento de prescrição ou decadência 

parcial, por não extinguir o processo como um todo, corresponderia a uma simples decisão 

interlocutória. E, sendo interlocutória, não seria apta a deliberar sobre a questão 

principaliter, nem tampouco a imunizar-se com a autoridade da coisa julgada. Como dizia 

Egas Dirceu Moniz de Aragão, “As chamadas decisões interlocutórias nada mais são do 

que despachos, fadadas a solucionar incidentes que poderiam ou não impedir a marcha do 

processo para a sentença. (...) Nelas, assim como nos despachos, não há julgamento do 

mérito, da lide, do pedido do autor.”
84

 

 

Pois bem. Devemos reconhecer que não há muito sentido em que o juiz 

rejeite antecipadamente a alegação de prescrição ou decadência, deixando para depois (i) a 

produção de provas, (ii) o exame e solução das demais questões de mérito e (iii) a 

definição do próprio mérito. Embora a prática indique ser relativamente comum este tipo 

de pronunciamento ao ensejo do saneador, convenhamos que isto não antecipa a produção 

de qualquer resultado concreto no plano do direito material. O que impactará a vida dos 

litigantes é a deliberação acerca do pedido formulado, vale dizer, o pronunciamento acerca 

da questão principaliter. E quanto a esta, na aludida hipótese, nada se disse.  
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Aliás, é justamente por isso que a doutrina, de modo geral, descarta a 

possibilidade de o juiz cindir a análise dos fundamentos da ação ou da defesa, sem 

simultaneamente ferir o meritum causae. As questões de mérito, necessárias ao 

acolhimento ou rejeição de determinado pedido, devem ser analisadas simultaneamente à 

respectiva decisão, na forma, aliás, prevista nos artigos 458 e 459, do Código de Processo 

Civil. Por isso é que não pode o juiz, no saneador, afastar a prescrição alegada pelo réu e 

mandar o processo prosseguir para a instrução e ulterior julgamento do pedido 

condenatório formulado pelo autor. Do mesmo modo como não pode e nem deve, por 

exemplo, afastar de plano um dos fatos constitutivos do direito afirmados na inicial (v.g., o 

erro na celebração do negócio) e mandar prosseguir o feito mediante a instrução necessária 

ao ulterior enfrentamento do outro fundamento (dolo).
85

  

 

Porém, se o juízo que se faz acerca da prescrição ou decadência é positivo, 

no sentido de ser ela ocorrente para fulminar, senão no todo, ao menos parte da pretensão, 

não vemos óbice a que isto seja declarado desde logo, dando solução estável a parte do 

objeto litigioso e relegando o remanescente para ulterior deliberação. Segundo pondera 

Eduardo Talamini, “se a ‘extinção parcial’ sem julgar mérito é possível, embora o art. 329 

não a preveja expressamente (referindo-se apenas ao processo como um todo), o exame 

direto de parte do mérito nessa fase também há de sê-lo, a despeito de o art. 330 não 

explicitar essa possibilidade. (...) o objetivo da fase saneadora é precisamente diminuir a 

matéria objeto da cognição do juiz, na continuidade do processo, estritamente àquilo que 

ainda não se está em condições de decidir.”
86

 

 

Realmente, se já se sabe de antemão que alguma das pretensões ou parte 

dela não vingará, eis que alcançada pela prescrição ou decadência, parece incompatível 

com as ideias de celeridade e de economia processual sobrestar o pronunciamento a 

respeito, pela simples circunstância de outra parte do mérito, totalmente independente, não 
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se encontrar em condições de simultânea decisão.  

 

Pense-se, por exemplo, em ação intentada por representante comercial 

contra a representada, postulando o recebimento de comissões inadimplidas. Reconhecida 

que seja a prescrição sobre parcela dos negócios apontados na inicial, ficarão eles alheios à 

apuração que se fará na fase de instrução, muito provavelmente por meio de perícia 

econômico-contábil, reduzindo a complexidade da prova técnica e os seus custos. Vê-se, 

portanto, que reconhecimento precoce da prescrição, até a fase ordinatória, tende a militar 

em prol da economia processual, simplificando a fase de instrução superveniente.  

 

O mesmo vale para os casos de decadência. Pleiteado o desfazimento de 

dois atos de alienação praticados pelo mesmo réu com fundamento no vício da fraude 

contra credores (CC, art. 158 e seguintes), a declaração precoce de decadência, a 

comprometer a primeira das pretensões anulatórias, descomplicará a fase de instrução. 

Ficará dispensada, por exemplo, a oitiva de testemunhas tendentes à demonstração do 

consilium fraudis e do animus nocendi no primeiro ato de disposição patrimonial.  

 

Sem falar que, reduzido o objeto litigioso, ficará atenuado o dano marginal 

que o processo causa ao réu, mediante a imobilização de seu patrimônio. Pendente uma 

ação pauliana, é difícil crer que o réu, adquirente de um dos imóveis alcançados pelo pleito 

anulatório, encontre interessado disposto à compra da coisa litigiosa (CPC, art. 219, caput). 

Porém, afastado este risco pela decadência e encurtada a litispendência em relação a este 

bem, o óbice pragmático posto à sua alienação ficará prontamente levantado.
87

  

 

E efetivamente tem sido este o posicionamento predominante na doutrina, 

seja aquela produzida sob a sistemática original do Código, seja aquela superveniente à 

reforma impingida pela Lei 11.232/2005. Permite-se a declaração precoce da prescrição ou 

decadência parcial, ensejando a redução da área da lide. Teremos aqui a solução, em 

caráter definitivo, de parcela do mérito, alcançada pela prescrição ou decadência, 

atribuindo-se nesse ponto tutela estável ao réu. A instrução e a sentença supervenientes 
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2002, p. 15). Na verdade, ao que nos parece, a litispendência causa danos a qualquer dos litigantes que tenha 

razão, seja ele o autor, seja ele o réu. 



37 
 

 

dessa fração do mérito não se ocuparão, adstringindo-se às pretensões remanescentes, não 

atingidas pela prescrição ou decadência.
88

  

 

Cuida-se de decisão que, restando irrecorrida ou com o exaurimento dos 

recursos cabíveis, cobrir-se-á com a res judicata, só podendo ser desconstituída pela via da 

ação rescisória. Não nos parece correto nesse ponto, portanto, o entendimento segundo o 

qual haveria aí mera preclusão
89

, ficando subordinada a formação da coisa julgada à 

prolação da sentença final. O caso é de paulatina redução do objeto litigioso, a partir do 

desmembramento das pretensões que são autônomas e independentes entre si.  

 

Justamente o que tem entendido a jurisprudência, que em casos de 

prescrição sobre parte do pedido alude à “extinção parcial do processo”, deixando claro 

haver, na espécie, o julgamento escalonado do mérito, mediante a solução em etapas do 

objeto litigioso.
90

 O que foi alcançado pela prescrição fica “extinto” e o processo segue 
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 Nesse sentido, concebendo o fracionamento na espécie e pondo-se de acordo com a aptidão do 

pronunciamento para imutabilizar-se com a coisa julgada material: ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa 

Julgada Progressiva e Resolução Parcial do Mérito, cit., pp. 220-221 e 230-231; AMORIM, José Roberto 

Neves. Coisa julgada parcial no processo civil. Tese (Doutorado em Direito Processual) – Faculdade de 

Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 211; LEITE, Clarisse Frechiani 

Lara. “O conceito de sentença”, cit., p. 82; YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e 

rescisório. S. Paulo: Malheiros, 2005, pp. 186-191; GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito 

processual civil brasileiro, cit., pp. 150-151. Curiosamente, também José Frederico Marques, cuja lição de 

início parecia rechaçar a possibilidade de julgamento fracionado do mérito, em outro volume de sua obra 

concebe o reconhecimento de prescrição ou decadência sobre um dos litígios cumulados, declarando haver aí 

o acolhimento de uma “preliminar de mérito” (MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual 

civil. Vol. III. 3ª Ed. S. Paulo: Saraiva, 1978, p. 45). Não esclarece, todavia, se referido pronunciamento é 

passível, ou não, de acobertar-se com a coisa julgada material.  
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 Assim entende Eduardo Talamini, para quem: “Não há que se falar, desde logo, em coisa julgada 

do provimento relativo a parte do mérito. Afinal, a decisão não será sentença: o restante do processo 

prosseguirá. Vale aqui o mesmo raciocínio pelo qual a decisão extintiva parcial sem julgamento de mérito 

não é sentença. Haverá apenas preclusão - e, ainda assim, limitada: não mais será possível reexame do tema 

(salvo em recurso), a não ser que tenha sido desconsiderada questão conhecível de oficio. Depois, com a 

sentença, desde que não abalada a anterior decisão parcial do mérito, advirá a coisa julgada: nesse caso, o 

comando da sentença automaticamente incorpora o anterior decisum parcial sobre o mérito.” (TALAMINI, 

Eduardo. “Saneamento do processo”, cit., pp. 76 e seguintes). Todavia, o fato de, na sistemática original do 

Código, ser interlocutório o pronunciamento que declara a prescrição parcial, não impede que se reconheça 

ali uma decisão de mérito, equiparável na essência a uma sentença e suscetível, por isso, de imunização com 

a coisa julgada. Como já visto, é a substância do ato, mais que a sua tipicidade ou localização na cadeia 

procedimental, que determinará a estabilidade, ou não, do pronunciamento. Assim: THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. “Coisa julgada: pluralidade e unicidade (Súmula n. 401 do STJ).” Extraído de 

http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20130430104340.pdf. Acesso em 20.10.2014. 
90

 Assim: TJSP, 14ª Câmara de Direito Público, Apelação n. 0519009-24.2006.8.26.0116, Relator 

Desembargador Geraldo Xavier, j. 14.08.2014; TJSP, 18ª Câmara de Direito Público, Apelação n. 0519778-

32.2006.8.26.0116, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j. 25.09.2014; TJSP, 14ª Câmara de Direito 

Público, Apelação n. 0502387-31.2006.8.26.0224, Relator Desembargador João Renato Pezarini, j. 

14.08.2014; TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, AI n. 2092564-76.2014.8.26.0000, Relator 

Desembargador Castro Figliolia, j. 06.10.2014. 

http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20130430104340.pdf
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apenas em relação às pretensões restantes.  

 

2.6 Artigo 273, §6
o
, do Código de Processo Civil (Lei 10.444/2002) 

 

As hipóteses acima tratadas evidenciam que o Código de Processo Civil, em 

sua original sistemática, não era completamente infenso à solução fracionada do objeto 

litigioso. Ao menos nas aludidas situações, bem assim em algumas outras, colhidas pela 

doutrina da realidade forense
91

, a prestação de mérito era entregue em etapas, 

excepcionando o princípio de que o pedido há de ser decidido concentradamente numa 

única ocasião (sentença final).  

 

Com a edição da Lei 10.444/2002, o artigo 273, do Código de Processo 

Civil – que disciplina a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional – passou a contar 

com o § 6
o
, portador da seguinte redação: “A tutela antecipada também poderá ser 

concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 

incontroverso.” 

 

Instaurou-se então verdadeira celeuma, que de resto parece persistir até os 

dias de hoje, no sentido de definir a natureza jurídica e o alcance do dispositivo em 

questão. Tratar-se-ia de medida meramente antecipatória, marcada pela provisoriedade e 

pela possibilidade de alteração ou revogação, sujeita, portanto, ao mesmo regime jurídico 

aplicável aos provimentos fundados nos incisos I e II do artigo 273? Ou teria o legislador 

inovado, para permitir que, presentes certos requisitos, o juiz pudesse desde logo, initio 

litis, conceder tutela estável em prol do autor, eliminando parcela do objeto litigioso 

caracterizada pela incontrovérsia? 

 

Trata-se de questão de alta relevância prática. Pense-se, por exemplo, na 

hipótese de ser ajuizada uma ação de indenização, pleiteando a condenação do réu ao 

pagamento de danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de acidente de veículo a ele 
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 Admitem, por exemplo, que a ação declaratória incidental seja julgada antes da demanda 

principal, quando o respectivo objeto alcançar amadurecimento precoce: ARAÚJO, Luciano Vianna. 

Sentenças parciais? Tese (Mestrado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, pp. 146-147; MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Comentários ao 

Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cit., pp. 34-35; LEITE, Clarisse Frechiani 

Lara. “O conceito de sentença”, cit., p. 82 (alude ao julgamento antecipado do incidente de falsidade).  
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imputado. Se o réu, em sua defesa, (i) reconhecer ter sido o culpado pelo acidente 

(confissão quanto à matéria fática), (ii) não impugnar o direito do autor ao ressarcimento 

dos danos emergentes e (iii) adstringir a sua contestação aos lucros cessantes pretendidos 

pela inicial, como proceder o juiz? Pode ele, apenas e tão somente, antecipar os efeitos da 

sentença final, mediante pronunciamento que permitirá a execução provisória dos danos 

emergentes não impugnados, mas que, no entanto, ficará sujeito a confirmação por ocasião 

da sentença final, com risco de modificação ou revogação? Ou pode o juiz, de plano, 

solucionar em definitivo aquela parcela do mérito, condenando o réu ao pagamento dos 

danos emergentes, mediante pronunciamento definitivo, embora parcial?  

 

Parcela considerável da doutrina alinha-se à primeira hipótese. Para esta 

corrente, a falta de impugnação do réu aos fatos constitutivos narrados na inicial (cuja 

ocorrência seja suficiente para atrair a procedência de parte do pedido), aliada à falta de 

alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, induz 

apenas e tão somente à verossimilhança da postulação do autor nesse particular. Não 

produz a falta de contestação mais que a presunção relativa quanto aos fatos não 

impugnados, sendo insuficiente, por isso, para gerar absoluta “convicção no espírito do 

julgador, que se limita a impor a consequência prevista em lei, sem prévia cognição 

exauriente sobre a situação fática.”
92

 Daí submeter-se a medida, segundo essa linha de 

pensamento, à possibilidade de revogação ou modificação, de conformidade com o artigo 

273, § 4
o
, do Código, bem assim ao requisito da reversibilidade, expresso no § 2

o
 do 

mesmo dispositivo. 

 

Na mesma linha posiciona-se Silas Dias de Oliveira Filho, sustentando que 

a cognição do juiz na espécie é sumária, e não exauriente: a falta de contestação faz incidir 

a presunção relativa sobre os fatos alegados pela inicial e não impugnados, dispensando o 

autor do ônus de sua comprovação (CPC, art. 334, II e III), mas nem por isso eliminando o 

direito do réu de produzir a prova em contrário. Acrescenta que a falta de impugnação aos 

fatos aduzidos na inicial não tem o condão de obrigar o juiz a, necessariamente, decidir a 

causa em desfavor do réu, máxime nos casos (i) de ser implausível a narrativa da inicial ou 

(ii) de não ter ela, mesmo que verdadeira, a aptidão de atrair a consequência jurídica 

pretendida pelo autor. Portanto, o provimento do artigo 273, § 6º, do Código, embora tenha 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 

urgência (tentativa de sistematização). 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 361.  



40 
 

 

despertado a atenção da doutrina para a viabilidade de desacumulação das diferentes 

demandas, não corresponde a um pronunciamento definitivo quanto a parte do mérito.
93

  

 

Ao que parece, esse é o pensamento atual de José Roberto dos Santos 

Bedaque. O tratadista aponta que, imediatamente após a reforma, chegou a criticar a falta 

de ousadia do legislador, que, diante do descumprimento do ônus de impugnação 

especificada pelo réu (CPC, art. 302), poderia ter ido além, para autorizar o juiz a proferir 

julgamento parcial da lide na espécie, outorgando tutela definitiva ao autor no tocante à 

fração incontroversa de seu pedido. Fosse essa a solução adotada, o processo prosseguiria 

apenas para julgamento da parte controvertida, ficando eliminada parcela do objeto 

litigioso. Relata, todavia, que com o passar do tempo revisou essa posição, hoje 

considerando adequada a alternativa legal, que assegura ao juiz a possibilidade de revogar 

a medida antecipatória: “Melhor refletindo, a alternativa legal parece-me adequada, pois 

produz os efeitos práticos pretendidos, sem retirar do juiz a possibilidade de revogar a 

antecipação por haver concluído, à luz dos elementos dos autos, pela inexistência do 

direito, mesmo em relação aos fatos incontroversos.”
94

  

 

De teor praticamente coincidente é a lição de Cândido Rangel Dinamarco, 

para quem, não impugnados fatos conducentes ao acolhimento de parte do pedido, o 

julgamento antecipado parcial da lide seria vedado. O sistema só permitiria ao juiz, nessa 

situação, antecipar provisoriamente os efeitos da tutela final, nos limites do pedido que, 

pela falta de impugnação, tornou-se incontroverso. Defende, no entanto, que essa 

antecipação, por se basear num juízo de quase certeza quanto à existência do direito 

invocado pelo autor – tornando muito reduzido, portanto, o risco de sua revogação –, possa 

ser concedida ainda que dela resulte o perigo de irreversibilidade.
95

  

 

Coerente com os autores acima referidos é a opinião de Marcelo José 

Magalhães Bonício. Na mesma linha de Bedaque e Dinamarco, entende que o sistema não 
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 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., pp. 138-158. 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 

urgência (tentativa de sistematização), cit., pp. 362-363. Por outro lado, admite Bedaque, nesta mesma 

passagem de sua obra, que as situações concernentes ao reconhecimento jurídico parcial do pedido, transação 

parcial e renúncia parcial sujeitam-se a pronta homologação por parte do magistrado, acarretando, portanto, a 

redução do objeto litigioso.  
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma, cit., pp. 95-98.  
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autoriza o julgamento antecipado parcial da lide, de modo que a decisão exarada nos 

termos do artigo 273, § 6
o
, do Código não seria definitiva, mas provisória e revogável; 

reconhece, no entanto, que ao proferi-la o magistrado trabalha com juízo elevadíssimo de 

probabilidade, o mesmo que, a rigor, seria suficiente para permitir o julgamento antecipado 

da lide, na forma do artigo 330, II, do Código, se incontroversa a totalidade do pedido.
96

 

 

Segundo nos parece, o dispositivo em apreço, embora (mal) inserido no 

artigo 273, do Código, não diz respeito a uma simples antecipação provisória de parte dos 

efeitos da tutela final. Permite ele que o juiz promova a resolução fracionada do mérito, 

emitindo desde logo decisão definitiva sobre o(s) pedido(s) incontroverso(s) e relegando 

para momento ulterior a solução do objeto litigioso restante, ainda pendente de maturação.  

 

Explica-se: ao contrário das demais hipóteses previstas no artigo 273 – nas 

quais se antecipam os efeitos da tutela final em vista da verossimilhança do direito 

afirmado –, na situação contemplada pelo § 6
o
 o juiz trabalha num cenário de certeza 

processual. O reconhecimento jurídico de parcela do pedido vincula o juiz e importa 

automática redução do objeto litigioso, como já visto acima. Por outro lado, ressalvadas as 

hipóteses dos incisos I a III do artigo 302, a confissão ou a falta de impugnação torna 

incontroversos os fatos narrados na inicial e, desde que deles decorram os efeitos jurídicos 

pretendidos, o sistema autoriza o juiz a de plano proferir a decisão de acertamento em 

favor do autor. Decisão, portanto, de cunho definitivo, ainda que restrito o seu alcance a 
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 “A decisão exarada com base no dispositivo não é definitiva, não é apta para imunizar-se com a 

coisa julgada e por isso fica sempre sujeita a confirmação ou revogação quando da sentença final: Todavia 

convém destacar que há uma diferença básica entre as duas situações. Se o sistema admitisse que o 

julgamento fosse parcial, diante da impugnação parcial do réu, então a decisão poderia transitar 

materialmente em julgado, prosseguindo o processo apenas para que houvesse instrução e julgamento do 

restante da lide. Mas, como esta situação, ao contrário do que acontece na Itália (art. 186 bis do Código de 

Processo Civil italiano), não é admitida em nosso sistema, que trabalha apenas com a possibilidade de 

concessão de tutela antecipada parcial, então esta decisão, que conceder a tutela antecipada, terá sempre um 

caráter provisório, podendo ser revista a qualquer momento do processo (art. 273, § 4.º) e será sempre 

dependente de confirmação na sentença que irá ser proferida, para só então transitar em julgado (art. 520, inc. 

VII). É lógico que o trânsito em julgado é da decisão sobre o mérito e não da decisão que simplesmente 

confirma a tutela antecipada. (...) Em sua nova configuração, a tutela antecipada "parcial" dispensa a 

exigência de periculum in mora, bem como a proibição de que efeitos irreversíveis ocorram, tal como ensina 

Cândido Rangel Dinamarco, porque na hipótese em que o réu apresentar uma impugnação parcial o sistema 

passará a trabalhar não mais com um juízo de probabilidade frágil e superficial, para a concessão da tutela 

antecipada, mas com um juízo de probabilidade extremamente elevado, que, não fossem as regras existentes, 

possibilitaria mesmo um julgamento antecipado e definitivo da lide, embora parcial. Assim, nos casos em 

que o réu deixou, propositadamente, de impugnar um ou mais dos pedidos formulados, ele demonstrou, na 

verdade, aquiescência quanto ao que não foi impugnado, e isso é muito relevante para o sistema, merecendo 

o tratamento diferenciado que foi instituído.” (BONÍCIO, MARCELO José Magalhães. “Notas sobre a tutela 

antecipada ‘parcial’ na nova reforma do Código de Processo Civil”, cit., pp. 72 e seguintes). 

http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/relationships/document?stid=st-rql&marg=LGL-1973-5&ds=BR_LEGIS_CS;BR_JURIS_CS;BR_DOUTRINA_CS;BR_SUMULAS_CS&sourceProduct=&startChunk=1&endChunk=1
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uma fração do objeto litigioso.
97

 

  

O pronunciamento, portanto, não se dá com base em mera probabilidade, 

mas com espeque em cognição exauriente, da mesmíssima profundidade apta a autorizar e 

determinar o julgamento antecipado da lide, consoante o artigo 330, II, do Código.
98

 Ora, 

quem pode o mais, pode o menos. Se em caso de incontrovérsia total o juiz pode e deve 

resolver desde logo o mérito em sua inteireza, mediante julgamento antecipado da lide, é 

natural que idêntica solução seja adotada quando a incontrovérsia for apenas parcial. 

Resolve-se parcialmente o mérito, mediante decisão intermediária, porém definitiva, que 

não fica sujeita a confirmação pela sentença final e que, se não impugnada por meio de 

recurso, imuniza-se de pronto com a coisa julgada material. 

  

Trata-se, em suma, de mais uma modalidade de julgamento conforme o 

estado do processo, o que revela que o locus mais adequado para abrigar o dispositivo, a 

rigor, era o artigo 330, do Código de Processo Civil. Como observa, a nosso ver 

acertadamente, Fredie Didier Jr., “defender a tese de que se trata este § 6.º de simples 

hipótese de antecipação da tutela é retirar-lhe qualquer utilidade. Se o art. 273 do CPC 

prevê uma tutela antecipada atípica, genérica, inominada, bastando o preenchimento dos 

seus requisitos, qual seria a utilidade de o legislador dizer que, quando parte do pedido é 

incontroversa, seria possível a antecipação da tutela? Se apenas se tratasse de uma decisão 

provisória, essa menção seria ociosa, pois a situação em análise enquadrar-se-ia, à 

perfeição, na hipótese de abuso do direito de defesa (inc. II) – realmente, a permanência da 

defesa do réu, no caso, seria manifestamente abusiva, em razão da incontrovérsia.”
99
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 Como observa Daniel Francisco Mitidiero, ao tratar do dispositivo em testilha, a incontrovérsia 

concerne ao pedido do demandante e pode resultar de reconhecimento parcial do pedido, de transação parcial 

ou da não contestação. A incontrovérsia fática, vale dizer, relativa à causa petendi, só atrairá a aplicação do § 

6º se os fatos incontestados forem suficientes para atrair a consequência jurídica pretendida. (MITIDIERO, 

Daniel Francisco. “Direito fundamental ao julgamento definitivo da parcela incontroversa: uma proposta de 

compreensão do art. 273, § 6º do CPC, na perspectiva do direito fundamental a um processo sem dilações 

indevidas (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988)”. Revista de Processo, Vol. 149, Julho de 2007, pp. 105 e 

seguintes). 
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 Como leciona Eduardo Talamini, o instituto da coisa julgada material pressupõe decisão exarada 

mediante cognição exauriente, sendo o atributo da imutabilidade constitucionalmente incompatível com 

decisões lastreadas em cognição superficial, que, por isso mesmo, ficam sujeita a revisão e confirmação. 

Observa a seguir que a sentença de procedência decorrente da revelia do réu (CPC, art. 330, II) não é exceção 

à regra: não se trata de decisão lastreada em cognição sumária, mas de um julgamento baseado em presunção 

legal, que o juiz poderá inclusive afastar mediante a determinação de ofício de providências de instrução, 

caso lhe pareça inverossímil o relato do autor (TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São 

Paulo: RT, 2005, pp. 53-56).  
99

 DIDIER JR., Fredie. “Inovações na antecipação dos efeitos da tutela e a resolução parcial do 

mérito”. Revista de Processo, Vol. 110, Abril de 2003, pp. 225 e seguintes. 
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Reforça esse posicionamento Cassio Scarpinella Bueno, aduzindo que o 

inciso II do artigo 273, ao tratar do abuso do direito de defesa e do propósito protelatório 

do réu, já permitia, desde a reforma de 1994, a antecipação (provisória) da tutela nos casos 

de incontrovérsia parcial da demanda. De tal sorte que soaria redundante e inócuo 

interpretar o §6º, introduzido posteriormente, como mera hipótese de antecipação 

provisória dos efeitos da tutela final.
100

 

 

Precisamente nessa linha, sustentando haver na espécie uma cisão do 

momento do julgamento de mérito, são também as lições, entre outros, de José Henrique 

Mouta Araújo
101

, Alcides Munhoz da Cunha
102

, Daniel Francisco Mitidiero
103

, Paulo 

Afonso de Souza Sant´Anna
104

, Luciano Vianna Araújo
105

, Flávio Luiz Yarshell
106

 e Luiz 

Guilherme Marinoni.
107

 Aliás, este último tratadista esclarece que o instituto não se 

restringe aos casos de reconhecimento jurídico parcial, de confissão ou de não contestação, 

alcançando também as situações em que, mesmo controvertido o pedido, já se encontra 

maduro e pronto para julgamento, funcionando, portanto, como cláusula geral a permitir o 

julgamento do mérito em etapas.
108
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a um processo sem dilações indevidas (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988)”, cit., pp. 105 e seguintes.  
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 SANT´ANNA, Paulo Afonso de Souza. “Sentença parcial”. Revista de Processo, Vol. 151, 

Setembro de 2007, pp. 151 e seguintes. 
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 ARAÚJO, Luciano Vianna. Sentenças parciais?, cit., pp. 125-133. 
106

 YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, cit., pp. 189-191. 
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 MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda. São Paulo: 

RT, 2007, pp. 184-188. Justamente por entender haver na espécie hipótese de julgamento antecipado parcial 

do mérito, o autor sugere a introdução de §1º ao 330, com a seguinte redação: “O juiz poderá conhecer 

diretamente de parcela do pedido, ou de um dos pedidos cumulados, quando o restante do pedido ou o outro 

pedido cumulado exigir dilação probatória.” (p. 205).  
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 “(...) o pedido é incontroverso não apenas nos casos de não-contestação e de reconhecimento de 

parte do pedido, mas também quando é contestado e não existe necessidade de dilação probatória em relação 

a ele. Por exemplo: o autor cumula dois pedidos, postulando no primeiro que o réu seja inibido a não mais 

usar determinada marca comercial e, no segundo, a sua condenação ao pagamento de perdas e danos. Com a 
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danos. Na audiência preliminar, por inexistir necessidade de outras provas em relação ao pedido que objetiva 
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Com efeito, direitos fundamentais são multifuncionais: entre suas tarefas, 

está a de ofertar balizas para a interpretação da legislação infraconstitucional. Fala-se aí em 

interpretação conforme aos direitos fundamentais.  

 

Ora, tendo a Constituição Federal atribuído ao Estado a missão de assegurar 

o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e, mais recentemente, agregado a essa garantia a 

promessa solene de prestação de tutela sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII), este 

dever passa a gravar tanto o legislador ordinário quanto o Estado-Juiz.  

 

Ambos, sem dúvida, estão obrigados à sua realização. O legislador tem o 

dever de criar procedimentos e instrumentos aptos a permitir a entrega da tutela sem 

retardos injustificados e além do razoável; já ao Estado-Juiz incumbe conferir realização 

prática a esse postulado constitucional, pois ele é de eficácia imediata (CF, art. 5º, § 1º), o 

que significa dizer que a falta ou a deficiência da legislação infraconstitucional não pode 

servir de escusa para o descumprimento desse múnus pelo Judiciário.  

 

Estando o julgador diante de uma situação em que se antevê que parte do 

objeto litigioso é incontroversa ou suficientemente amadurecida para ser decidida, 

formando-se juízo de certeza nesse particular, realmente não parece razoável postergar a 

concessão de tutela definitiva e estável em benefício do titular da situação de vantagem. 

Como diz Daniel Francisco Mitidiero, “se a incontrovérsia denota um juízo de certeza (e, 

portanto, tomado sob cognição exauriente), não há como sustentar, na perspectiva da teoria 

dos direitos fundamentais (que é precisamente a perspectiva do Estado Constitucional), que 

o art. 273, § 6º do CPC dá azo a uma simples antecipação (provisória) dos efeitos da 

                                                                                                                                                                                
a inibição, são fixados como controversos apenas os fatos relativos ao pedido ressarcitório. De modo que o 

pedido de tutela inibitória se torna incontroverso no curso do processo. A tutela inibitória, assim, pode ser 

prestada com base no § 6º do art. 273.” (...) “Obrigar o autor a esperar a instrução necessária para a definição 

de um de seus pedidos, quando o outro já foi evidenciado, é impor à parte, de forma irracional, o ônus do 

tempo do processo e agravar o ‘dano marginal’ que é acarretado a todo autor que tem razão.” (MARINONI, 

Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda, cit., pp. 177-183). Em senso contrário posiciona-se 

Arruda Alvim. A seu ver, mesmo que o réu não tenha impugnado os fatos narrados na inicial, se tiver 

contestado o pedido, isto bastará para afastar a aplicação do dispositivo em apreço. A intenção do legislador 

teria sido a de antecipar o julgamento de mérito – definitivo – apenas em caso de incontrovérsia do pedido, 

justamente para não abrir campo à interposição de recursos por parte do réu. (ARRUDA ALVIM, José 

Manuel de. “Notas sobre a disciplina da antecipação de tutela na Lei 10.444, de 7 de maio de 2002”. Revista 

de Processo, Vol. 108, Outubro de 2002, pp. 105 e seguintes). 



45 
 

 

sentença. De modo nenhum.”
109

  

 

Efetivamente, como observa José Rogério Cruz e Tucci, com apoio na lição 

de Carnelutti, a semente da verdade necessita geralmente de tempo para tornar-se espiga. 

Eis aí o grande desafio que se impõe ao processualista: alcançar o delicado equilíbrio entre 

os postulados antagônicos da segurança jurídica (que reclama tempo para o 

desenvolvimento do processo e, em especial, para a implementação das garantias 

constitucionais) e da efetividade processual (que reclama que a prestação jurisdicional não 

se procrastine mais que o necessário).
 110

  

 

Concebe-se, em suma, que o reconhecimento de um direito seja postergado, 

quando assim o exigirem o postulado da segurança jurídica e o aprofundamento da 

atividade cognitiva do julgador. Porém, se o direito do autor já se encontra suficientemente 

demonstrado – seja pela inércia do réu em controvertê-lo, seja por já terem sido produzidas 

as provas documentais suficientes a tanto –, não parece ser razoável nem coerente com a 

Constituição protelar o seu reconhecimento, pelo simples motivo de no mesmo processo 

ter sido cumulada outra pretensão, independente, mas que ainda não alcançou o mesmo 

nível de maturação.  

 

Pense-se no exemplo do compromissário comprador de unidade 

habitacional que propõe demanda para obter a extinção do contrato, dada a impossibilidade 

de prosseguir com o pagamento das prestações, pedindo ainda a devolução das quantias já 

entregues ao réu. Imagine-se que o réu não resista ao pedido de extinção do contrato 

(inclusive porque lhe interessa retomar o imóvel para revendê-lo a terceira pessoa), mas 

que, via reconvenção, postule a condenação do autor ao pagamento de outros valores, além 

daqueles já pagos e cuja retenção pretende. Nessas circunstâncias, como diz Flávio Luiz 

Yarshell, depois de formular a aludida hipótese, “o pedido relativo à extinção do contrato 

deve ser imediatamente julgado e, no entanto, é preciso que o feito siga para eventual 

instrução em relação aos demais valores pleiteados de parte a parte.”
111

 Não há, 

efetivamente, em relação ao pedido desconstitutivo, necessidade de aprofundamento 
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cognitivo algum, a justificar que a respectiva tutela definitiva seja adiada, com todos os 

reflexos negativos que a litispendência projeta sobre o plano do direito substancial e sobre 

as vidas dos litigantes.  

 

É isto, a nosso sentir, o que o artigo 273, § 6º, do Código de Processo Civil, 

passou a permitir a partir de 2002, senão como cláusula geral, como sustentam alguns 

(sobretudo Marinoni), ao menos nos casos de não contestação ou confissão: o julgamento 

escalonado do meritum causae, em cognição exauriente (do ponto de vista vertical) e com 

a consequente aptidão para a imunização com a coisa julgada material, nos limites do que 

tiver sido decidido. 

 

Foi exatamente como procedeu a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, ao decidir a apelação n. 70006762470, Relator Desembargador 

Pedro Luiz Pozza, datada de 04.03.2004.
112

  

 

Tratava-se de demanda movida por condomínio em face de condômina, 

deduzindo duas pretensões em cumulação sucessiva. Primeiramente, pedia-se a declaração 

de nulidade de acordo celebrado entre o condomínio autor e a ré em anterior processo 

judicial, pelo qual se permitiu à ré estacionar seus dois veículos na garagem do prédio. 

Além disso – e naturalmente sob a condição de acolhido o primeiro pedido (pedido 

prejudicial) –, pediu-se a emissão de provimento mandamental contra a ré, determinando-

lhe a abstenção do estacionamento de seus dois veículos simultaneamente na garagem 

(pedido subordinado).  

  

Em primeiro grau, a sentença entendeu que, como o acordo atacado havia 

sido celebrado em juízo, representado o condomínio na oportunidade pelo síndico, não 

padecia de irregularidade. Com isso, ficou rechaçado o pedido declaratório e, 

consequentemente, o pedido inibitório a ele subordinado.  

 

Interposta apelação, o Tribunal considerou que a transação anterior, 

conquanto homologada, era sim viciada e suscetível de ser declarada nula. Assim entendeu 
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 Decisão extraída de artigo de: DALL´ALBA, Felipe Camilo. “Julgamento antecipado ou 

antecipação dos efeitos da tutela do pedido incontroverso?”. Revista de Processo, Vol. 128, Outubro de 2005, 

pp. 207 e seguintes. 
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porque o síndico firmara o acordo impugnado à revelia da assembleia de condôminos, cuja 

aprovação era essencial para converter uma área comum em área privativa. 

 

Diante disso, o Tribunal proveu o recurso para, em regime de cognição 

exauriente, julgar procedente o pedido prejudicial, declarando a nulidade da transação. 

Com isso, ficou resolvida, em caráter definitivo, parte do mérito, com invocação do artigo 

273, § 6º, do Código de Processo Civil como permissivo legal.  

  

Quanto ao remanescente, vale dizer, em relação ao pedido inibitório, o 

Tribunal deixou de julgá-lo na mesma oportunidade. Entendendo ser necessária a produção 

de prova pericial, no sentido de aferir se a fração ideal detida pela ré na garagem era 

suficiente, ou não, para abrigar-lhe os dois veículos, determinou a Corte Estadual o retorno 

do feito à instância de origem. Tudo isso para que, produzida a prova e amadurecido o 

ponto, fosse então o pleito cominatório resolvido pelo mérito, em nova sentença.  

 

Como se vê, fundado no artigo 273, § 6º, do Código, o acórdão cindiu, 

fatiou, seccionou o julgamento de mérito, em evidente ruptura com o dogma da unicidade 

do julgamento.
113

 Aquela fração do mérito ficou eliminada em definitivo, o que significa 

que quanto a ela o juiz cumpriu e exauriu a sua função jurisdicional cognitiva, não 

podendo alterá-la senão em caráter excepcionalíssimo, nas hipóteses taxativas 

contempladas no artigo 463, do Código de Processo Civil. Nem mesmo o controle de 

temas de ordem pública, que a lei manda seja feito ex officio (por exemplo, verificação da 

carência da ação), poderá ser realizado pelo juiz para impactar aquela porção da lide já 

decidida. 

 

Aliás, como agrega Heitor Vitor Mendonça Sica, a alteração do conceito de 

sentença pela Lei 11.232/2005 – sobre a qual discorreremos a seguir – fez ruir o principal 

argumento dos que sustentam que o artigo 273, § 6º, do Código constitui hipótese de 

antecipação apenas provisória dos efeitos da tutela final. Sustentava-se (i) que o mérito só 

pode ser julgado em sentença e (ii) que a sentença estava conceitualmente atrelada ao fim 

do processo, de tal sorte que seria impossível falar num julgamento parcial ou fatiado da 

lide. No entanto, com a atual redação do artigo 162, § 1º, do Código, que tornou 
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contingencial o vínculo entre sentença e extinção do processo (ou fase procedimental), essa 

argumentação não pode mais ser feita para vetar a emissão de pronunciamentos parciais e 

definitivos de mérito com lastro no artigo 273, § 6º.
114

  

 

De se ressalvar, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça parece relutante em reconhecer a entrega de prestação definitiva de mérito na 

espécie. Mesmo sem por em dúvida que a decisão exarada nos termos artigo 273, § 6º, (i) 

não se baseia em situação de urgência, nem tampouco (ii) se refere a juízo de 

probabilidade, a Corte não tem visualizado nela o condão de cindir o objeto litigioso, 

dando solução definitiva a parte do mérito. Foi emblemático nesse sentido o julgamento, 

pela Terceira Turma, do Recurso Especial n. 1.234.887-RJ, Relator Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cuevas, de cujo voto condutor se extrai: “Em vista do quanto exposto, não se 

discute que a tutela prevista no § 6º do artigo 273 do CPC atende aos princípios 

constitucionais ligados à efetividade da prestação jurisdicional, ao devido processo legal, à 

economia processual e à duração razoável do processo, e que a antecipação em comento 

não é baseada em urgência, nem muito menos se refere a um juízo de probabilidade (ao 

contrário, é concedida mediante técnica de cognição exauriente após a oportunidade do 

contraditório). Porém, como já dito, por questão de política legislativa a tutela acrescentada 

pela Lei nº 10.444/02 não é suscetível de imunização pela coisa julgada.”
115

 

 

Trata-se do mesmo argumento empregado por Paulo Henrique dos Santos 

Lucon, que, apesar de reconhecer que “a tutela jurisdicional concedida nessas 

circunstâncias (na hipótese do artigo 273, § 6º) caracteriza verdadeiro julgamento parcial 

de mérito, porque não há mais dúvida quanto à existência do direito no que concerne a essa 

parcela do pedido”, rechaça haver aí julgamento fracionado e definitivo do mérito. 

Encontrando-se o permissivo no artigo 273, somente com alteração legislativa seria 

possível defender a sua aptidão para cindir o objeto litigioso, oferecendo solução definitiva  
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e estável a parte do petitum.
116

  

 

Pensamos, todavia, que o argumento, conquanto ponderável, não se mostre 

suficiente para infirmar as conclusões anteriores a que chegamos.  

 

Primeiro, parece incoerente reconhecer que o pronunciamento lastreia-se em 

cognição exauriente e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe caráter apenas provisório. Se o juiz já 

atingiu o estado de certeza – tanto quanto seja possível em termos processuais –, não tem 

muito sentido que o respectivo pronunciamento fique sujeito ao regime de modificação ou 

revogação, estatuído no § 4º, do artigo 273, para os casos em que o juiz trabalha em regime 

de cognição superficial, portanto com restrições do ponto de vista da profundidade de seu 

conhecimento sobre os fatos. 

 

Segundo, quanto ao fato de o dispositivo encontrar-se localizado no artigo 

273, que trata da antecipação provisória dos efeitos da tutela, estamos novamente com 

Heitor Vitor Mendonça Sica. Este argumento, diz ele, “é simplista demais, e não leva em 

conta que nosso Código está recheado desse tipo de imperfeição, exigindo sempre 

interpretações sistemáticas para contornar os problemas que a interpretação literal 

traria.”
117

 Basta pensar na liquidação de sentença, que até muito recentemente era 

disciplinada no Livro II do Código, concernente ao Processo de Execução, mas cuja 

natureza cognitiva nem por isso se deixou de reconhecer.  

 

Portanto, guiados pela essência do pronunciamento exarado na forma do 

artigo 273, § 6º, do Código, consideramos ser ele portador de hipótese de cisão do 
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 Eis as suas palavras: “No entanto, tal orientação, embora muito boa como solução em termos de 
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julgamento do mérito, mais uma vez ficando excepcionada a regra de unicidade e 

concentração da solução do objeto litigioso.  

 

3. Novo conceito de sentença (Lei 11.232/2005) 

 

Poder-se-ia argumentar que todas as situações tratadas nos itens acima 

constituem meras exceções. O sistema do Código de Processo Civil exigiria, como regra 

geral, o enfrentamento da globalidade do mérito em ato único, apenas extraordinariamente 

rompendo com essa ideia para permitir o julgamento escalonado ou por etapas das 

diferentes pretensões trazidas a acertamento.  

 

Inexistiria, assim, ao menos sob a sistemática original do Código, cláusula 

geral facultando ao juiz a cisão do julgamento do objeto litigioso, conforme se deparasse 

com o amadurecimento precoce de certos pedidos em relação aos demais dele 

independentes e autônomos.
118

 

 

A reforma promovida pela Lei 11.232, de 22.12.2005, todavia, deitou novas 

luzes sobre o tema, a exigir a sua revisitação pelo intérprete.  

 

Dispunha o Código de Processo Civil, na primitiva redação de seu artigo 

162, § 1º, que “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o 

mérito da causa.” Por outro lado, no § 2º do mesmo dispositivo, a lei aludia à decisão 

interlocutória, classificando-a como “o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve 

questão incidente.” 

 

É bem verdade que, como aponta Heitor Vitor Mendonça Sica
119

, o disposto 

no § 2º não colabora nem nunca colaborou, a rigor, para que se possam distinguir as duas 
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51 
 

 

categorias, apartando o que é sentença do que é interlocutória. Segundo expõe, questão 

incidente é toda e qualquer questão, seja ela processual ou substancial, cuja solução se 

coloque como um antecedente lógico do julgamento de certa demanda.
120

 Sendo assim, 

tanto as interlocutórias quanto as sentenças resolvem – como sempre resolveram – 

questões incidentes: a decisão interlocutória que, considerando impertinente determinada 

prova, indefere a sua produção, resolve uma questão incidente, de natureza processual; já a 

sentença, ao reconhecer em sua fundamentação a existência do vício de consentimento 

afirmado na inicial, soluciona aí, incidenter tantum, uma questão de mérito, que não 

apenas abrirá caminho, mas também determinará o teor do julgamento do mérito, mediante 

a decretação principaliter da anulação do contrato.
121

 

 

Apesar disso, o fato é que o § 1º do artigo 162, ao atrelar o conceito de 

sentença ao efeito do ato – vale dizer, à sua aptidão de encerrar a etapa cognitiva em 

primeiro grau, pondo fim ao ofício jurisdicional, como dizia originalmente o artigo 463, 

caput, do Código –, logrou alcançar o resultado prático idealizado pelo legislador, 

consistente na simplificação da sistemática recursal.  

 

Explica-se: o Código de 1939 concebia (i) sentenças definitivas, 
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que a questão principaliter seja apreciada. A propósito dessa relevante distinção, confrontar: SCARANCE 

FERNANDES, Antonio. Incidente processual: questão incidental, procedimento incidental, cit., p. 66; 

ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa Julgada Progressiva e Resolução Parcial do Mérito, cit., pp. 124-

125. E, também, Teresa Wambier, para quem: “Serão prejudiciais as questões que, antecedentes, 

logicamente, ao mérito, exerçam influência, pelo menos parcial, no modo por meio de que a este será dada 

uma solução; preliminares serão as questões cujas soluções antecedem logicamente à da lide, mas lhe 

determinam não o como ser, mas o ser. Aquelas influem, pois, no teor da decisão do pedido; estas, por sua 

vez, determinam a possibilidade de resolução das questões que logicamente lhe seguem.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 99). 
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concernentes ao meritum causae e atacáveis por apelação (art. 820), ao lado de (ii) 

sentenças terminativas, que resolviam o processo sem ferir o mérito, sujeitando-se a 

impugnação por agravo de petição (art. 846). Como relata Eduardo Kochenborger 

Scarparo, essa separação das decisões e dos recursos delas interponíveis, tendo em conta o 

conteúdo do ato, gerou muitas dificuldades para os operadores, que não raro se viam diante 

de dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento e quanto ao meio adequado à sua 

impugnação.
122

 A tal ponto de prever o Código de 1939, expressamente, a aplicação do 

princípio da fungibilidade no âmbito recursal, a teor de seu artigo 810: “Salvo a hipótese 

de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso 

por outro, devendo os autos ser enviados à Câmara, ou turma, a que competir o 

julgamento.” 

 

A dificuldade na classificação de certos pronunciamentos como 

terminativos ou definitivos, resultando em tumulto no plano recursal, veio estampada na 

Exposição de Motivos do Projeto que resultou do Código de 1973, da lavra do Ministro 

Alfredo Buzaid. Dizia ele, aludindo ao Código de 1939, então em vigor, que o critério de 

definir o recurso a partir do conteúdo meritório ou terminativo da decisão era “lógico, mas 

não prático. Definir o que seja o mérito é um dos problemas mais árduos da ciência do 

processo, e tendo o Código (de 1939) adotado um critério distintivo entre esses dois 

recursos, de índole eminentemente conceitual, manteve dúvidas que não foram dissipadas 

ao longo de 30 anos de sua aplicação. Ainda não se tranquilizaram as opiniões, na doutrina 

e na jurisprudência, acerca do recurso hábil para impugnar as decisões que resolvem a 

questão de carência de ação, de legitimidade ad causam e de prescrição do direito.”
123

 

 

Daí ter o Código de 1973 abandonado o aspecto substancial, para conceituar 

o ato como sentença a partir do critério topológico ou finalístico, exclusivamente. Era 

sentença, portanto apelável (CPC, art. 513), o ato que resultasse no encerramento da 

relação processual, com ou sem julgamento de mérito.
124

 Contrario sensu e de modo 

                                                           
122

 SCARPARO, Eduardo Kochenborger. “Sentenças parciais? Considerações a partir da reforma do 

art. 162, § 1º do CPC”. Revista de Processo, Vol. 148, Junho de 2007, pp. 153 e seguintes.  
123

 BUZAID, Alfredo. Exposição de Motivos do Projeto do Código de Processo Civil. Extraído de 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProcCivil%201974.pdf?sequence=4. Acesso 

em 22.10.2014. 
124

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. “O problema da recorribilidade das interlocutórias no 

processo civil brasileiro”. Extraído de 

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Humberto%20Theodoro%20J%C3%BAnior%20-%20formatado.pdf. 

Acesso em 22.10.2014.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProcCivil%201974.pdf?sequence=4
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Humberto%20Theodoro%20J%C3%BAnior%20-%20formatado.pdf
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residual, das interlocutórias estabeleceu-se caber agravo (CPC, art. 522, caput), fixando-se 

assim o princípio da correspondência, somente passível de mitigação mediante disposição 

legal expressa em sentido diverso.  

 

Casos até então complexos para o operador, como os de reconhecimento de 

prescrição parcial do crédito reclamado, de homologação de transação parcial ou de 

exclusão de um dos litisconsortes, deixaram de ser fonte de problemas do ponto de vista da 

identificação do recurso cabível à sua impugnação. Mesmo nas duas primeiras situações, 

em que o caráter meritório do pronunciamento resulta evidente – a ponto de a 

jurisprudência referir-se a ele como “falsa interlocutória”
125

, reconhecendo-lhe a doutrina, 

ainda, a aptidão para imunização com a coisa julgada
126

 –, nem por isso havia dúvida em 

torno do cabimento do agravo. E daí assentir Moniz de Aragão que a lei, ao definir e 

atrelar o conceito de sentença ao critério topológico, eliminou, na prática, boa parte do 

dilema que afligia partes e tribunais na vigência do Código anterior, qual seja, o de 

identificar o recurso adequado em certas situações, o que não raro tinha o efeito perverso 

de relegar a segundo plano a discussão acerca do direito substancial controvertido.
127

   

 

Apesar disso, vale dizer, dos benefícios que proporcionou no sentido de 

descomplicar o sistema recursal, o fato é que o conceito legal de sentença estatuído 

originalmente no Código não ficou isento de críticas.  

 

Apontou-se que, ao definir o pronunciamento pelo seu efeito, em detrimento 

de seu conteúdo ou substância, o legislador incorreu em tautologia, explicitando por 

formas diversas a mesmíssima coisa e assim incidindo num círculo vicioso.
128

 Assim 

demonstraram Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel 

Garcia Medina: “Perguntava-se: qual é o ato do juiz que põe fim ao procedimento em 

primeiro grau de jurisdição? Respondia-se: a sentença. Por outro lado, ao se perguntar o 

que era uma sentença, teria que se responder, à luz da redação anterior do art. 162, § 1º, 

                                                           
125

 Empregando essa expressão: STJ, REsp 685.738/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 03/12/2009. 
126

 YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, cit., p. 192. 
127

 MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 

11 de janeiro de 1973, cit., p. 33. 
128

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 

portuguesa. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 1932.   
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que seria o ato do juiz que põe fim ao procedimento em primeiro grau de jurisdição.”
129

 

  

Observou-se, por outro lado, que o conceito também não era absolutamente 

coerente com a realidade.  

 

Como destacou, com inteira razão, José Ignacio Botelho de Mesquita, a 

sentença só punha termo ao processo de conhecimento se dela não fosse interposto recurso 

nenhum.
130

 E mais, interposto que fosse o recurso, a sentença nem mesmo se qualificava 

como o ato conclusivo do procedimento em primeiro grau: nessa hipótese, haveria de ser 

sucedida por outros pronunciamentos, como o de recebimento da apelação e fixação dos 

respectivos efeitos. Ou, quiçá, de encaminhamento ex officio dos autos ao tribunal ad 

quem, se sujeita a sentença ao reexame necessário.  

 

Estava longe a sentença, portanto, de ser o ato que põe termo ao processo. 

Da mesma forma como não tinha ela, também, o condão de cumprir e acabar o ofício 

jurisdicional, tal como pretendia a original dicção do artigo 463, caput do Código de 

Processo Civil.
131

  

 

Aliás, nunca é demais lembrar, nesse particular, do regime que já há 

bastante tempo era dispensado às ações mandamentais e executivas lato sensu. Exarada 

v.g. uma sentença de despejo, de reintegração de posse ou de conteúdo cominatório ou 

inibitório (CPC, arts. 461 e 461-A), a respectiva implementação, em caso de renitência do 

obrigado, operava-se dentro do mesmo processo, sem a necessidade de inauguração de 

execução autônoma. Esse sincretismo processual – marcado pela fusão entre cognição e 

execução e que aos poucos se foi propagando, até alcançar, em boa hora, o campo das 

execuções por quantia (cf. CPC, art. 475-J, com a redação dada pela Lei n. 11.232/2005) – 

reforçava a inadequação do conceito legal de sentença, pois demonstrava que o juiz, depois 

de declarar o direito, ainda atuava no mesmo processo no sentido de fazer cumprir o 

                                                           
129

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. 

Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil 2. São Paulo: RT, 2006, p. 30. 
130

 BOTELHO DE MESQUITA, José Ignacio. “Do ‘cumprimento da sentença’, conforme a Lei n. 

11.232/2005. Parcial retorno ao medievalismo? Por que não?”, cit., p. 33.  
131

 Por isso sustenta Luciano Vianna Araújo que como a sentença, rigorosamente, não tem o condão 

de por fim ao processo, sua distinção em relação à interlocutória há de ser feita a partir do conteúdo. 

(ARAÚJO, Luciano Vianna. Sentenças parciais?, cit., pp. 82-84). Na mesma linha confrontar também: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 30.  
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julgado.
132

  

 

Fato é que o conceito, apesar das referidas imprecisões, acabou sendo 

mantido no texto legal por mais de trinta anos. Com a reforma de 2005, no entanto, 

mediante a qual o legislador eliminou a dicotomia entre conhecimento e execução também 

no tocante ao cumprimento das obrigações de pagar quantia, tornou-se insustentável a sua 

subsistência no sistema. Impossível, com efeito, erigir um modelo de processo dito 

sincrético e, ao mesmo tempo, conservar em vigor a ultrapassada definição legal de 

sentença, que ainda aludia à extinção do processo, segmentando e apartando, portanto, a 

atividade cognitiva da executiva.
133

  

 

Daí as alterações que foram implementadas em relação a vários dispositivos 

do Código, pela já referida Lei 11.232/2005. A definição legal de sentença, até então 

atrelada à localização do ato na cadeia procedimental e ao seu pretenso (e muitas vezes 

inexistente) efeito extintivo sobre o processo, passou a levar em conta, ao menos 

aparentemente e em primeira análise, o conteúdo do pronunciamento. Sentença, passou a 

                                                           
132

 Invocando o disposto nos artigos 461 e 461-A, para com isso concluir que “bem antes do advento 

da Lei n. 11.232/2005 o conceito de sentença já se mostrava fora do compasso do Código”, confira-se: 

MITIDIERO, Daniel Francisco. A nova execução: Comentários à Lei n. 11.232, de 22 de dezembro de 2005, 

cit., p. 4. Na mesma linha, atrelando a derrocada do conceito primitivo de sentença às sucessivas mudanças 

do Código, que romperam com o dogma do isolamento entre atividade cognitiva e executiva, confrontar, com 

proveito: MUNHOZ DA CUNHA, Alcides A. “Sentenças interlocutórias desafiando apelação”, cit., pp. 211 

e seguintes. 
133

 É preciso nesse particular o diagnóstico de Carlos Alberto Carmona: “Ressalto, portanto, que 

embora todos soubéssemos, desde sempre, que a sentença não punha fim ao processo, seja porque havia 

atividade a desenvolver para o processamento de recurso de apelação, seja porque havia atos a praticar para a 

implementação das determinações da sentença (penso nas sentenças ditas executivas, que independiam de 

ação de execução, como as proferidas em despejos e possessórias), a convivência com os dois artigos citados 

- arts. 162 e 463 do CPC - foi razoavelmente pacífica até 1994, quando foi editada a Lei 8.952/94, que 

alterou a redação do art. 461 do CPC), introduzindo as medidas de apoio que, em pouco tempo, mostraram a 

inutilidade da ação de execução de sentença condenatória de obrigação de fazer ou não fazer. A partir daí - e 

com maior insistência a partir de 2002, quando a Lei 10.444/2002 desestruturou a execução calcada em 

sentença condenatória de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa - o art. 162 do CPC passou a ser 

questionado com maior vigor, já que o dispositivo legal contrastava com a realidade. Note-se: a definição de 

sentença constante do art. 162 do CPC nunca foi real, foi sempre imaginária, mas o dispositivo legal 

começou a incomodar na medida em que avançou (e generalizou-se) a técnica executiva (que provoca 

atividades complementares para o cumprimento das sentenças), em detrimento da técnica condenatória pura 

(que suscitava o manejo da ação de execução). A técnica executiva revelava-se superior, permitindo que o 

juiz procedesse, independentemente de pedido ou de demanda, à implementação de sua sentença, com 

utilização de mecanismos amplos, alguns deles sugeridos no art. 461 do CPC; a técnica condenatória pura, 

resultante da clara separação do binômio conhecimento-execução, desembocava na insuportável ação de 

execução de sentença, com prática de atos francamente desnecessários (citação do devedor para pagar, 

possibilidade de indicação de bens pelo devedor, tudo gerando desde o início uma série de incidentes que 

faziam da execução um processo infindável). Urgia então modificar o art. 162, § 1.º, do CPC, para adequá-lo 

à realidade.” (CARMONA, Carlos Alberto. “Ensaio sobre a sentença arbitral parcial”. Revista de Processo, 

Vol. 165, Novembro de 2008, pp. 9 e seguintes). 
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dispor a lei, “é o ato do juiz que implica uma das situações previstas nos arts. 267 e 269 

desta Lei.” (CPC, art. 162, § 1º).  

 

Por outro lado, em harmonia com essa nova disposição e com a atual 

realidade, marcada pelo abandono da técnica condenatória pura e pela consagração do 

sincretismo entre conhecimento, liquidação e execução, alteraram-se os artigos 269 e 463 

do Código, que deixaram de fazer referência à extinção do processo como consequência 

automática da prolação de sentença.  

 

Já no caput do artigo 267 o legislador conservou a referência à extinção do 

processo, dando a entender, em análise literal daquele dispositivo, que só seria sentença 

terminativa a que pusesse termo à fase cognitiva como um todo. Sob tal premissa, não 

poderia ser classificado como sentença terminativa, por exemplo, o pronunciamento que, 

em saneador, excluísse um dos réus por motivo de ilegitimidade de parte, mandando 

prosseguir o feito em relação ao outro. Nesse ponto, portanto, não teria sido experimentada 

nenhuma mudança em relação à sistemática original do Código.  

 

3.1 Correntes doutrinárias sobre a configuração da sentença de mérito 

 

A novidade legislativa deu ensejo a intenso debate no âmbito da 

comunidade jurídica. A pergunta inicial que se coloca é a seguinte: decisão que apresenta o 

conteúdo do artigo 162, § 1º do Código, sem, no entanto, encerrar a fase cognitiva em 

primeiro grau, é sentença? Ou é interlocutória?  

 

Exemplificando, é sentença ou interlocutória a decisão que declara a 

prescrição sobre parte do crédito reclamado pelo autor, mandando prosseguir o processo 

para a instrução e ulterior julgamento da fração remanescente do pedido? E a decisão que 

indefere liminarmente a reconvenção por falta de interesse processual, prosseguindo o 

processo relativamente à demanda principal? Desnecessário discorrer acerca da relevância 

prática que tem a resposta ao questionamento, máxime no tocante à estruturação e bom 

funcionamento do sistema recursal. 

 

Indaga-se ainda se, ao desatrelar (ao menos aparentemente) o conceito de 
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sentença do resultado extintivo do processo, o sistema teria instituído uma cláusula geral, 

para dotar o juiz do poder de cindir o julgamento do objeto litigioso, conforme venha a se 

deparar com o amadurecimento precoce de alguma das pretensões frente às remanescentes. 

Seria lícito ao juiz, em outras palavras, dentro de uma mesma fase cognitiva, prolatar mais 

de uma sentença para definir parceladamente o meritum causae? 

 

Ao que nos foi dado verificar, a doutrina não logrou ainda alcançar um 

consenso em relação a essas indagações.  

 

Para uma primeira corrente, o ato só será sentença (definitiva ou 

terminativa) se, além de possuir o conteúdo exigido pelo artigo 162, § 1º, adicionalmente 

encerrar a fase processual cognitiva em primeiro grau. Por outras palavras, apesar da 

menção ao conteúdo essencial, a lei não teria abdicado do critério topológico para a 

identificação do pronunciamento como sentença. Via de consequência, decisões 

intermediárias, ainda que eventualmente ligadas à definição do meritum causae, 

corresponderiam a meras interlocutórias, suscetíveis de agravo.
134

 

 

São partidários dessa orientação, entre outros: Humberto Theodoro 

Júnior
135

, José Henrique Mouta Araújo
136

, Paulo Henrique dos Santos Lucon
137

 José 
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 Assim, por exemplo: MARTINS, Sandro Gilbert. “Reflexos do novo conceito de sentença (art. 

162, §1º, do CPC), com a redação dada pela Lei 11.232/2005”. Revista de Processo, Vol. 163, Setembro de 

2008, pp. 305 e seguintes. 
135

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As Novas Reformas do Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006, pp. 4-7. 
136

 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa Julgada Progressiva e Resolução Parcial do Mérito, cit., 

pp. 318-319. Admite ele a cisão do julgamento do mérito, conforme o amadurecimento precoce de parte do 

objeto frente ao restante, porém preocupado com a funcionalidade do sistema recursal qualifica o respectivo 

pronunciamento como “resolução interlocutória de mérito”, sujeita a agravo: “Com a reforma advinda da Lei 

11.232/2005 é mais adequado, ao invés de decisão interlocutória de mérito, denominar o procedimento que 

aprecia o pedido incontroverso como resolução interlocutória de mérito, inclusive, capaz de ensejar a 

formação da coisa julgada material. Não se trata de sentença, considerando que este pronunciamento é o que 

interliga as fases de conhecimento e cumprimento (consoante as recentes alterações processuais). (...) Não se 

concorda com a existência de várias sentenças, nem com a possibilidade de sentença sujeita a recurso de 

agravo durante o andamento processual, por várias razões: a) o que importa é o conteúdo da decisão judicial 

e não, a sua natureza jurídica; b) não há suporte legal da existência de apelação ainda estando pendente a 

relação processual em 1º grau, nem de agravo contra sentença; c) também não há sustentação do argumento 

de que o feito deve seguir em autos suplementares. Na verdade, inclusive com a interpretação dos novos 

conceitos advindos da Lei 11.232/2005 (CPC, arts. 162 e 269), a resolução do mérito pode ser estabelecida 

em sentença ou mesmo em decisão interlocutória.” 
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 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. “O novo regime do agravo (Lei n. 11.187/2005)”, cit., p. 

161. Defende ele que, apesar da alteração do conceito de sentença, só o conteúdo do pronunciamento não é 

elemento suficiente para defini-lo. O efeito também é importante. Assim, só é sentença o ato que, além de ter 

lastro no artigo 267 ou 269, também “põe fim ao procedimento principal em primeiro grau.” 
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Antonio Fichtner e André Luís Monteiro
138

, Clarisse Frechiani Lara Leite
139

 e Cassio 

Scarpinella Bueno.
140

  

 

Acena essa corrente com o argumento de que a intenção do legislador foi, 

pura e simplesmente, a de adequar o conceito positivo de sentença ao sincretismo 

processual instituído por meio da eliminação da dicotomia entre processo de conhecimento 

e processo de execução. Não se pretendeu nem imaginou, portanto, alterar a lei para que 

fosse possível a prolação de mais de uma sentença dentro de uma mesma fase cognitiva, 

fatiando o objeto litigioso, tanto que nada nesse sentido constou da Exposição de Motivos 

do Projeto que resultou na Lei 11.232/2005. 

 

Argumenta-se ainda com a circunstância de a reforma ter sido feita 

desacompanhada de qualquer adequação no plano recursal, o que tornaria insustentável, do 

ponto de vista prático, admitir a possibilidade de plúrimas sentenças serem exaradas na 

mesma fase de acertamento. Admitida como sentença a decisão que pronuncia a prescrição 

parcial, dela seria interponível recurso de apelação, o que acarretaria o envio dos autos ao 

tribunal ad quem, paralisando o andamento em primeiro grau e atrasando indefinidamente 

a solução das pretensões remanescentes. Tratar-se-ia de um desastre
141

 para um sistema 

comprometido com a produção de resultados estáveis no plano do direito substancial e que, 

por imposição constitucional, não consente que o resultado final seja procrastinado por 

conta de dilações indevidas.  

 

Invoca-se ainda que o artigo 162, § 1º, responsável pela definição de 

sentença, reporta-se aos artigos 267 e 269, os quais se encontram inseridos no Capítulo III, 

do Título VI, do Livro I, do Código, intitulado “Da extinção do processo”. Bem assim o 

                                                                                                                                                                                
Consequentemente seriam interlocutórias e agraváveis as decisões que julgam a impugnação e também a 

liquidação. Reconhece, no entanto, que aqueles atos, “apesar de legalmente serem decisões interlocutórias 
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aproximam, na essência, às sentenças (o mesmo ocorre com a decisão que indefere liminarmente a 

reconvenção, a ação declaratória incidental, o incidente de falsidade, o ingresso de terceiro, ou ainda nos 

casos de exclusão de litisconsortes).” Reconhece por conta disso que tais decisões, apesar de não serem 

sentenças, são suscetíveis de imunização com a coisa julgada.  
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 FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. “Sentença parcial de mérito na 

arbitragem”, cit., p. 157.  
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do Código de Processo Civil, cit., p. 5.  
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fato de a lei ter expressamente estabelecido o cabimento de agravo para a impugnação de 

certos pronunciamentos de cunho meritório, como é o caso da decisão que julga a 

liquidação (CPC, art. 475-H) ou da decisão que julga a impugnação, sem, no entanto, 

encerrar a fase de cumprimento (CPC, art. 475-M, § 3º).  

 

Consequentemente, segundo essa linha doutrinária, a lei não teria 

prescindido do resultado extinção do processo – ou, melhor dizendo, da fase procedimental 

– para caracterizar o ato como sentença. Teria sido conservado, portanto, o critério 

topológico ou finalístico, daí decorrendo (i) a impossibilidade de múltiplas sentenças serem 

exaradas na mesma fase cognitiva e, consequentemente, (ii) o veto à solução fracionada ou 

por etapas do objeto litigioso, que assim ficaria confinada às situações excepcionais acima 

abordadas e que já existiam antes do advento da Lei 11.232/2005.  

 

Os argumentos são ponderáveis, mas não nos parecem irrefutáveis e 

invencíveis.  

 

Parece ser verdade que o objetivo do legislador reformador foi tão somente 

o de adaptar o conceito de sentença à nova realidade da execução por quantia – convertida 

em mera fase do processo sincrético –, e não o de, calculadamente, abrir as portas para a 

emissão de mais de uma sentença na mesma fase cognitiva.
142

 Inspirou-se a reforma, pois, 

no ânimo de promover mera adequação terminológica. Porém, convenhamos que, em um 

sistema de direito positivo, sentença é aquilo que a lei diz ser. É sobre o preceito fornecido 

pela lei, portanto, que deve o intérprete laborar, debruçando-se sobre o fenômeno para 

“dele extrair a interpretação que confira ao processo a máxima capacidade de produção de 

resultados, à luz do devido processo legal.”
143

  

 

Daí dizer Silas Dias de Oliveira Filho, a nosso ver com acerto, que “apesar 

de a vontade do legislador não ter sido manifestada expressamente no sentido de permitir o 

fracionamento do julgamento do mérito (mens legislatoris), bem como a prolação de 

sentenças parciais, legem habemus e dela devem os aplicadores do direito se valer para 
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 Assim assevera, entre tantos outros: CARMONA, Carlos Alberto. “Ensaio sobre a sentença 

arbitral parcial”, cit., pp. 9 e seguintes. 
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 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., pp. 8-9. 
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extrair a maior efetividade processual possível.”
144

  

 

Justamente por essa razão é que não parece absolutamente correto o 

entendimento no sentido de exigir, para a classificação do pronunciamento como sentença 

de mérito, que, além do conteúdo do artigo 269, tenha ainda o condão de encerrar a etapa 

procedimental em primeiro grau. Essa mescla entre os critérios substancial e topológico 

não se coaduna com a atual dicção do artigo 162, § 1º da lei, que extirpou a referência à 

extinção do processo ou fase procedimental, eliminando, portanto, esse último requisito, 

outrora essencial para a qualificação do ato como sentença.  

 

Dizer o contrário, ainda que com o louvável intento de conservar intacta a 

sistemática recursal até então vigente, significa dar de ombros à modificação legal. Trata-

se, segundo nos parece, de uma distorção, pois a lei em vigor define a sentença de mérito a 

partir de seu conteúdo, e nada mais. E como diz Daniel Amorim Assumpção Neves, “A 

simples não concordância com os termos da lei não pode ser o suficiente para uma 

interpretação manifestamente contra legem, simplesmente porque o operador acredita que 

a determinação legal não se coaduna com aquilo que tal operador espera do 

ordenamento.”
145

  

 

Aliás, aduza-se em acréscimo que o fato de o artigo 269 situar-se em 

Capítulo intitulado “Da extinção do processo” não autoriza a conclusão de que o critério 

topológico segue essencial para a caracterização do ato como sentença. Como já se 

                                                           
144

 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., p. 33. De teor semelhante é a opinião de Bruno Valentim Barbosa, para quem, embora 

o legislador reformador não tenha tido a intenção de instituir o fracionamento do julgamento do mérito, “tal 

posicionamento não conduz à automática vedação das sentenças parciais.” Até por que, tal como defende, o 

sistema processual brasileiro já permitia esse procedimento antes mesmo da reforma de 2005, exemplificando 

com os casos da sentença sujeita a ulterior liquidação, da decisão declaratória de prescrição parcial, da 

decisão homologatória de transação parcial, dos procedimentos especiais bifurcados etc. (BARBOSA, Bruno 

Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual brasileiro. Tese (Mestrado em Direito 

Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 67-68 e 37-60). Na 

mesma linha vai Heitor Vitor Mendonça Sica, concebendo, apesar de não ter sido este o intento do legislador 

reformista, a prolação de mais de uma sentença na mesma fase de conhecimento, ferindo por etapas o objeto 
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pode passar despercebida essa radical alteração estrutural, que implica a aceitação de duas categorias de 

sentenças de mérito: as parciais (que não põem fim à fase de conhecimento) e as finais (que encerram 

definitivamente a causa).” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil, cit., p. 197).  
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 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “O novo conceito de sentença de mérito e os problemas 

recursais”. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Coord.). Execução civil e cumprimento de 

sentença. Vol. 2. S. Paulo: Método, 2007, pp. 76-77. 
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demonstrou, mesmo antes da reforma de 2005, já existiam pronunciamentos encartados no 

artigo 269, que eliminavam definitivamente parte do objeto litigioso, sem, no entanto, 

extinguir por completo o processo ou fase processual. De tal sorte que jamais existiu 

correlação necessária e inafastável entre o disposto no artigo 269 e o resultado extinção do 

processo.  

 

Some-se a isso que a conservação da referência à “extinção do processo” 

para designar o Capítulo, ao que tudo indica, decorreu de mero descuido do legislador 

reformista. Como observa José Carlos Barbosa Moreira, reportando-se à cláusula 

“Extingue-se o processo” ainda encontrada no caput do artigo 267, “semelhante dicção não 

se compadece com a nova sistemática. É que, mesmo nas hipóteses de que cuida o art. 267, 

o juiz deve em regra condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários do advogado do vencedor. (...) À luz das inovações trazidas pela Lei nº 11.232, 

tais atos ainda integrarão o mesmo processo em que se proferiu a sentença; mas isso 

desmente o enunciado do art. 267, caput, que proclama a extinção do processo.”
146

 Sugere 

o aludido autor, por isso, a necessidade de ajuste legislativo para eliminar essa imprecisão, 

removendo a referência à extinção do processo não apenas do caput do artigo 267, como 

também no artigo 329, do Código. 

 

Em verdade, é a preocupação com a funcionalidade do sistema recursal que 

tem levado boa parte da doutrina a defender a subsistência do critério topológico na 

conceituação de sentença. Teme-se que, reconhecida a possibilidade de prolação de uma 

sentença de mérito parcial, seja ela atacada mediante apelação, ensejando remessa dos 

autos ao tribunal ad quem e o consequente retardo na solução das pretensões restantes. Por 

isso é que alguns partem da premissa de que só pode caber agravo do pronunciamento que 

decide parcialmente o mérito, sem esgotar o objeto litigioso, qualificando-o, assim, como 

decisão interlocutória.
147

  

 

Não nos interessa, aqui, antecipar a discussão acerca da problemática 

recursal e do meio adequado à impugnação dessa espécie de provimento, que oferece 
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 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A nova definição de sentença”. Temas de Direito 

Processual (Nona Série). S. Paulo: Saraiva, 2007, pp. 172-173.  
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 Tem sido recorrente esse raciocínio no âmbito da jurisprudência, consoante anota CORTEZ, 

Cláudia Helena Poggio. “O novo conceito de sentença visto pelos tribunais”. Revista de Processo, Vol. 171, 

Maio de 2009, pp. 282 e seguintes. 
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resposta a apenas parte do pedido, relegando a solução do restante para ocasião posterior, 

dentro do mesmo processo e fase cognitiva. Isto será tratado a seu tempo (Capítulo IV). 

Por ora, queremos apenas destacar que o raciocínio acima padece de vício: não é o recurso 

cabível que vai determinar a natureza do ato jurisdicional impugnado, vale dizer, o seu 

enquadramento como sentença ou interlocutória. Basta pensar nas hipóteses dos artigos 34 

da Lei 6.830/1980 e 41 da Lei 9.099/1995: as decisões ali contempladas não se sujeitam a 

apelação, mas nem por isso há dúvida de que se trata de sentenças. O que sucedeu foi que, 

nas aludidas situações, o sistema instituiu exceções ao princípio da correspondência.  

 

Seja como for, o que nos parece claro é que a ordem de investigações do 

intérprete deve ser inversa. Primeiro, deve ele, à luz dos dados fornecidos pelo direito 

positivo, verificar se o pronunciamento corresponde a uma sentença ou, residualmente, a 

uma interlocutória. Ato contínuo é que passará, num segundo momento lógico, a se 

preocupar com a identificação do recurso cabível, atento ao princípio da correspondência e 

às exceções que o sistema por vezes lhe formula.  

 

Por isso é que cremos não ter fundamento o veto manifestado de antemão à 

emissão de mais de uma sentença de mérito na mesma fase de acertamento, haja vista as 

dificuldades que o uso da técnica poderia trazer no plano dos recursos. A identificação do 

recurso adequado constitui questão sucessiva ou consequencial, não porque seja irrelevante 

– aliás, longe disso –, mas porque só se examina num segundo momento lógico, já depois 

de constatada pelo intérprete a natureza do provimento de que se recorre. O recurso não 

influi e nem interfere, portanto, na identificação do tipo de pronunciamento que virá a 

desafiar.  

 

Estamos, pois, com Heitor Vitor de Mendonça Sica, para quem, embora a 

alteração tenha vindo desacompanhada das correspondentes adequações no sistema 

recursal, não há como fugir da inexorável realidade de que a sentença de mérito, hoje, 

define-se exclusivamente pelo conteúdo. Prescinde a sua configuração do efeito extintivo, 

ficando aberta a possibilidade para a prolação de mais de uma sentença dentro da fase de 

acertamento, eliminando por etapas o objeto litigioso. Quanto às eventuais dificuldades 

recursais, cabe ao intérprete acomodá-las, o que, como se verá a seu tempo, é 
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perfeitamente possível.
148

  

 

Em outras palavras, se o novo conceito de sentença gera consequências, 

quem sabe nem mesmo pretendidas pelo legislador, elas devem ser enfrentadas pelo 

intérprete, e não simplesmente ignoradas, como se nada tivesse acontecido.
149

 O que não 

nos parece possível é que, mesmo tendo a lei extirpado a anterior referência à extinção do 

processo do artigo 162, § 1º, continuemos exigindo a presença desse requisito para 

classificar o ato como sentença de mérito, apenas e tão somente para obviar a necessidade 

de adaptações no sistema recursal.   

 

Consideramos mais correta e coerente com o atual sistema, portanto, a 

posição doutrinária que tipifica o ato como sentença de mérito à luz, apenas, do respectivo 

conteúdo, sendo contingenciais para tanto o esgotamento do objeto litigioso e o 

encerramento da etapa procedimental cognitiva em primeiro grau. Assim, se o juiz 

pronunciou a prescrição a fulminar parte da pretensão indenizatória, deixando intacta 

parcela autônoma e independente do mérito, na atual sistemática teremos aí uma sentença 

de mérito, definitiva, inobstante parcial. Da mesma forma como será sentença de mérito o 

pronunciamento que declara a prescrição sobre a totalidade da pretensão, encerrando a 

atividade de acertamento em primeiro grau e nada deixando para ser objeto de ulterior 

deliberação. O exaurimento ou não do objeto litigioso é indiferente para a configuração do 

ato como sentença de mérito. Haverá tantas sentenças quantas forem as resoluções de 

mérito.
150
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Aliás, segundo anota Silas Dias de Oliveira Filho, admitida que seja a 

possibilidade de plúrimas sentenças serem exaradas na mesma fase cognitiva, acertando 

por etapas o mérito, torna-se desnecessário o esforço da doutrina em ampliar a 

interpretação do artigo 273, § 6º, do Código, para enxergar naquele dispositivo uma 

cláusula geral a autorizar o julgamento fatiado do objeto litigioso.
151

  

 

Pode até ser que, na prática, os juízes sigam exarando no mais das vezes 

sentença única, para exaurir em único pronunciamento todo o mérito, seja por que o objeto 

litigioso por vezes não é suscetível de decomposição (objeto simples), seja por que o peso 

da tradição tende a induzir a essa concentração da resposta de meritis. Porém, “não pode 

passar despercebida essa radical alteração estrutural, que implica a aceitação de duas 

categorias de sentenças de mérito: as parciais (que não põem fim à fase de conhecimento) e 

as finais (que encerram definitivamente a causa).”
152

  

 

Nesse ponto, vale destacar que o artigo 458 do Código de Processo Civil em 

momento algum exige que todo o mérito seja enfrentado em único pronunciamento, 

impondo que a cada processo (ou fase de conhecimento) corresponda uma só sentença. 

Pelo contrário, a admissão da possibilidade de sentenças parciais, resolvendo 

fracionadamente no tempo o objeto litigioso, abre nova perspectiva de interpretação do 

artigo 468 do Código, conferindo ao juiz mecanismo para acelerar a entrega da prestação 

jurisdicional da parte do mérito que já se encontre madura para julgamento, 

desmembrando-a das pretensões remanescentes, que seguirão para instrução e ulterior 

deliberação.
153
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De outro turno, qualificada a sentença de mérito pelo seu conteúdo (critério 

substancial), e não pela localização na cadeia procedimental (critério topológico), torna-se 

despiciendo o já referido esforço hermenêutico da jurisprudência em classificar certas 

decisões – definidoras de apenas parte do mérito – como “falsas interlocutórias”, 

atribuindo a elas o regime típico das sentenças definitivas em termos de estabilização pela 

coisa julgada (CPC, art. 467) e de rescindibilidade (CPC, art. 485, caput). Será sentença de 

mérito – portanto imunizável com a coisa julgada e suscetível de ataque pela via rescisória 

– o pronunciamento que ferir e resolver, em definitivo, o objeto litigioso, no todo ou em 

parte.  

 

Fica simplificada, com isso, a compreensão acerca da vocação de certas 

decisões para a estabilidade, como é o caso da que rejeita a impugnação ao cumprimento 

de sentença e da que julga a fase de liquidação. Trata-se de decisões que, conquanto 

sujeitas excepcionalmente a agravo – por força de expressas mitigações determinadas pelo 

sistema ao princípio da correspondência (CPC, arts. 475-M, § 3º e 475-H) –, correspondem 

a sentenças de mérito, submetendo-se, assim, à formação da coisa julgada e à impugnação 

mediante ação rescisória.
154

  

 

Pelas mesmas razões, qualificadas as decisões interlocutórias de maneira 

residual – vale dizer, como atos que, ao contrário da sentença de mérito, nada definem em 

torno do objeto litigioso –, torna-se mais simples a visualização de que elas tão somente 

“removem obstáculos à solução da lide, no curso do procedimento, criando condições para 

que seja proferida a decisão final.”
155

 Resolvendo demandas incidentes, elas viabilizam a 

marcha do processo e preparam o caminho para a ulterior prolação da sentença, que na 
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autor, seguindo o processo em relação à apuração e ulterior decisão do pedido de lucros cessantes. Se não há 

necessidade de aprofundamento da cognição sobre determinada pretensão, nada justifica que se protele a 

respectiva prestação jurisdicional (Preclusão processual civil, cit., p. 194). 
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atual sistemática poderá, a nosso juízo, ser mais de uma.
156

 

 

Fica a dúvida, no entanto, em torno de certos pronunciamentos, que a rigor 

são alheios ao objeto litigioso fixado pelas partes (em geral pelo autor), mas que deliberam 

e dão definição a certas pretensões surgidas no curso do processo, irradiando efeitos para 

fora da relação processual. 

 

O julgamento proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

no Recurso Especial n. 711.794-SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, datado de 

05.10.2006, ilustra bem a hipótese.  

 

Em processo de falência, o juiz nomeara síndico e arbitrara a sua 

remuneração em 20% (vinte por cento) do patrimônio que viesse a arrecadar pela massa. A 

decisão não foi impugnada e, cerca de cinco anos depois, ficou definido o montante total 

do patrimônio da massa. 

 

Foi então que, concluída a arrecadação e considerando exagerados os 

honorários do síndico, o magistrado determinou ex officio a redução da verba 

anteriormente fixada, arbitrando outros critérios mais modestos para a remuneração do 

auxiliar da Justiça.  

 

Desse segundo pronunciamento, o síndico, inconformado, interpôs recursos, 

sem sucesso. E, ato contínuo, ajuizou ação rescisória, com espeque no artigo 485, V do 

Código de Processo Civil, sustentando ter sido vulnerada a autoridade da coisa julgada que 

no seu entender incidia para blindar o primeiro pronunciamento. 

  

Ao julgar a rescisória em questão, a Corte Superior houve por bem acolher a 

tese de violação à coisa julgada. Conforme expôs a Ministra Nancy Andrighi, no voto 

condutor do julgado, “há casos em que uma pretensão e um direito independentes do 

direito em causa surgem e são decididos, em caráter definitivo, no curso do processo 
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saneador, reconhece a existência de relação de consumo para, com base nesse fundamento, determinar a 

inversão do ônus da prova em prol do consumidor autor. Sobre esse ponto, reportamos o leitor ao Capítulo 

III, item 3. 



67 
 

 

judicial. São as decisões que, nas palavras de Luís Eulálio Bueno Vidigal, não são 

precedidas de processo regular (Comentários ao Código de Processo Civil, RT: São Paulo, 

1974, págs. 47 e 48). (...) O exemplo relativo à remuneração do perito, é profícuo para que 

se compreenda o que se está aqui a sustentar. O perito é chamado a trabalhar no processo, 

auxiliando o juízo da causa e, pelo trabalho desempenhado, tem direito a receber a 

remuneração fixada. A obrigação de o perito prestar seus serviços, bem como o direito a 

receber remuneração por tal mister, não preexistem ao processo, mas, em vez disso, 

surgem em seu curso.”  

 

Agregou a Ministra que a situação do síndico era parelha à do perito, supra 

referida: “Seu trabalho é contratado por causa da falência, os serviços são desempenhados 

durante o estado falimentar e é nesse processo que nasce seu direito à remuneração. A 

decisão que a fixa, portanto, decide a respeito de um direito e de uma pretensão 

autônomos. Não representa meramente uma questão incidental no processo.”  

 

Daí a conclusão, adotada à unanimidade na oportunidade, de que o primeiro 

pronunciamento havia decidido acerca daquela pretensão do auxiliar “em caráter definitivo 

e com eficácia de coisa julgada material pelo juízo, ainda que isso tenha sido feito por 

decisão interlocutória”, resultando por isso na procedência da rescisória.  

 

Como se verifica, a Corte Superior qualificou o pronunciamento em questão 

– já na vigência da sistemática atual, resultante da Lei 11.232/2005 – como decisão 

interlocutória de mérito. Seria possível, segundo nos parece, questionar se não se trata, no 

atual regime, de uma sentença, eis que, embora alheia às pretensões principaliter 

deduzidas pelas partes e que constituem o objeto litigioso, a decisão solucionou em 

definitivo uma pretensão de terceiro, produzindo efeitos para fora do processo. Tarefa que, 

a teor das lições acima, não competiria, ao menos em principio, a uma interlocutória.  

 

Seja como for, o que nos importa, mais do que classificar o ato como 

sentença ou interlocutória, é identificar que temos aqui a produção de resultados estáveis 

no plano do direito material, mesmo antes de findo o processo ou fase de acertamento, com 

o julgamento do mérito propriamente dito. Não há solução simultânea das pretensões das 

partes e do terceiro auxiliar, mas a sua definição em momentos procedimentais diferentes. 
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Nem por isso, todavia, a decisão exarada em relação aos honorários do síndico fica na 

dependência do ulterior pronunciamento do juiz (quanto ao mérito) para poder estabilizar-

se, mediante imunização com a coisa julgada (CPC, arts. 467 e 468).  

 

O mesmo parece aplicar-se aos pronunciamentos mediante os quais o juiz, 

muitas vezes de ofício, faz condenar o improbus litigator ou o interveniente ao pagamento 

de multas, a exemplo daquelas constantes: (i) do artigo 18 (litigância de má-fé 

propriamente dita); (ii) do artigo 233 (dolo na citação por edital); (iii) do artigo 538, § 

único (embargos de declaração protelatórios); (iv) do artigo 557, § 2º (agravo 

manifestamente inadmissível ou infundado); (v) do artigo 601 (ato atentatório à dignidade 

da justiça); (vi) do artigo 695 do Código de Processo Civil (arrematante que não deposita o 

preço) etc.
157

  

 

Fica claro nas aludidas hipóteses que o pronunciamento judicial, embora 

sem compor o mérito propriamente dito, projeta sim efeitos extraprocessuais. 

Parafraseando a Ministra Nancy Andrighi, no precedente acima citado, ele decide, em 

caráter definitivo, acerca de um direito e de uma pretensão nascidas dentro e em virtude do 

próprio processo. Admitindo, na linha do que tem entendido a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, que se cuide de decisão interlocutória, nela haveremos de reconhecer a 

vocação para a produção de resultados estáveis no plano do direito material, o que se dá de 

maneira completamente independente da solução do meritum causae, vale dizer, da 

resposta jurisdicional ao petitum formulado ao Estado-Juiz e que motivou o ingresso em 

juízo.
158

 

 

Enfim, a título conclusivo e retomando o raciocínio anterior, parece-nos que 

na atual sistemática seja sentença de mérito o pronunciamento que compõe, no todo ou em 

parte e em caráter definitivo – portanto, em regime de cognição exauriente –, o objeto 

litigioso, enquadrando-se numa das hipóteses do artigo 269 (critério exclusivamente 

substancial). Com isso concebemos a possibilidade de o mérito, sendo complexo ou 

                                                           
157

 A propósito do tema, confrontar: DORIA, Rogéria Dotti. “A litigância de má-fé e a aplicação de 

multas”. Extraído de http://www.dotti.adv.br/rogeria.pdf. Acesso em 28.10.2014. 
158

 Em senso aparentemente contrário, sustentando que a não interposição de recurso da decisão que 

aplica a penalidade do artigo 14, § único, do Código enseja mera preclusão, confira-se: TUCCI, José Rogério 

Cruz e. Lineamentos da nova reforma do CPC: Lei 10.352, de 26.12.2001, Lei 10.358, de 27.12.2001. São 

Paulo: RT, 2002, p. 29. 

http://www.dotti.adv.br/rogeria.pdf
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decomponível, vir a ser julgado por etapas, mediante sentenças sucessivas.  

 

As interlocutórias, contrario sensu, deverão ser identificadas por exclusão, 

correspondendo a pronunciamentos decisórios que não impliquem situação do artigo 269 

do Código, nem tampouco do artigo 267 (como veremos a seguir, ao tratar das sentenças 

terminativas).
159

 Não oferecem resposta ao petitum e por isso não têm, de regra, aptidão 

para a produção de efeitos extraprocessuais e para a imunização com a coisa julgada 

material, ressalvadas excepcionais situações como as acima aludidas. 

 

Convém ressalvar, no entanto, que o posicionamento do Superior Tribunal 

de Justiça parece sedimentar-se em sentido contrário, somente reconhecendo a natureza de 

sentença de mérito ao ato que, além do conteúdo do artigo 269 do Código, tenha ainda o 

condão de encerrar a etapa cognitiva em primeiro grau, exaurindo o objeto litigioso em sua 

inteireza.
160

 Ao que parece, portanto, a Corte tem aderido à primeira corrente doutrinária 

noticiada no presente item, que continua a observar o critério topológico para a 

classificação do ato como sentença, mesclando-o com o critério substancial. 

 

Nota-se, contudo, que essa orientação – que tem o nítido objetivo de 

salvaguardar a integridade do sistema de recursos, evitando que mais de uma apelação seja 

interponível no mesmo processo ou fase cognitiva –, tem sido acompanhada, por outro 

lado, pelo reconhecimento de que o sistema convive com a emissão das chamadas 

interlocutórias de mérito ou falsas interlocutórias. Ou seja, não é vedada a emissão de 

pronunciamentos que, apesar de não encerrarem a etapa procedimental, definem parte do 

objeto litigioso, reduzindo o thema decidendum e ficando, naquela exata medida, sujeitos à 

estabilização com a coisa julgada material.
161

  

                                                           
159

 Exatamente nesse sentido: SICA, Heitor Vitor Mendonça. “Algumas implicações do Novo 

Conceito de Sentença no Processo Civil, de Acordo com a Lei n. 11.232/2005”, cit., p. 189. 
160

 Nesse sentido, concluindo ser interlocutória – e não sentença – a decisão que, por exemplo, 

reconhece a prescrição parcial, ficando com isso sujeita a agravo, confiram-se: AgRg no REsp 1318312/PR, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 

08/04/2014; REsp 1138871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/05/2010, DJe 02/06/2010; REsp 1186022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010. 
161

 Reconhecendo que a decisão interlocutória faz coisa julgada e é passível de impugnação por meio 

de ação rescisória “quando houver abordado questão de mérito da ação”, confrontar: AgRg no AREsp 

203.279/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 

08/11/2012. Na mesma linha, cravando que “‘Sentença de mérito’ a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a 

ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) 

que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da 
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Admitida que seja esta figura, é o suficiente para concluir que nosso sistema 

não é absolutamente infenso à entrega fracionada da prestação jurisdicional de mérito. Se a 

aptidão para a formação da coisa julgada e para a consequente rescindibilidade têm a ver 

com o conteúdo da decisão (se de mérito ou não), e não com o nomen iuris que a ela seja 

atribuído
162

, pouco importa que o ato seja tratado, para fins de recorribilidade, como 

interlocutória. Se a esse pronunciamento for atribuído, pragmaticamente, o mesmo regime 

das sentenças de mérito – no tocante à estabilização e imunização –, teremos aí aberta a 

possibilidade para a resolução fracionada ou por etapas do objeto litigioso. O que de resto 

nos parece ser verdadeiramente uma imposição constitucional, como teremos a 

oportunidade de abordar no Capítulo II a seguir. 

 

3.2 Conceito legal de sentença terminativa 

 

É bem verdade que o objetivo do presente estudo consiste em averiguar a 

viabilidade de cisão do julgamento do mérito, mediante a sua entrega por etapas, 

conferindo solução definitiva e estável à crise de direito substancial deduzida. De modo 

que a rigor seria prescindível que nos debruçássemos sobre os requisitos necessários para 

que um ato, na atual sistemática, possa ser caracterizado como sentença terminativa, pois 

do meritum causae não se ocupa; ao revés, impede-lhe o julgamento.  

 

De toda sorte, como o tema é conexo ao que enfrentamos acima, não 

podemos deixar de abordá-lo, ainda que brevemente, até mesmo para deixar assinalado o 

nosso ponto de vista e completar o exame da matéria.  

 

Como já visto, a Lei 11.232/2005, preocupada em adequar a terminologia 

do Código ao sincretismo instituído entre conhecimento, liquidação e execução
163

, 

                                                                                                                                                                                
demanda”: REsp 784.799/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 17/12/2009, DJe 02/02/2010. 
162

 YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, cit., p. 192; 

MENDONÇA LIMA, Alcides de. “Ação rescisória contra acórdão em agravo de instrumento”, cit., pp. 8-9. 
163

 Vale nesse ponto, todavia, a observação de Barbosa Moreira: “Cognição e execução constituem 

segmentos diferentes da função jurisdicional. A lei pode combiná-los de maneira variável, traçar ou não uma 

fronteira mais ou menos nítida entre os respectivos âmbitos, inserir no bojo de qualquer deles atos típicos do 

outro, dar precedência a este sobre aquele, juntá-los, separá-los ou entremeá-los, conforme lhe pareça mais 

conveniente do ponto de vista prático. O que a lei não pode fazer, porque contrário à natureza das coisas, é 

torná-los iguais.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A nova definição de sentença”, cit., pp. 168-169).  
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modificou o conceito de sentença. Passou a prever o artigo 162, § 1º, com efeito, que 

“Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 

desta Lei.”  

 

Sobre os casos em que o pronunciamento é exarado com espeque em 

alguma das hipóteses do artigo 269, do Código, já tivemos a oportunidade de discorrer 

acima. Tendo a lei eliminado a anterior referência à extinção do processo de 

conhecimento
164

, a nosso juízo este resultado tornou-se contingencial para a definição do 

ato como sentença de mérito. Será sentença de meritis, pois, o ato do juiz que ostentar 

conteúdo correspondente a alguma das hipóteses reguladas nos incisos do artigo 269, 

independentemente de provocar, ou não, o encerramento da etapa procedimental em 

primeiro grau e de compor, ou não, a integralidade do objeto litigioso. 

 

Se o referido posicionamento já não é pacífico, as coisas revelam-se ainda 

mais complexas e tortuosas quando se trata de definir os requisitos necessários para que o 

pronunciamento seja qualificável como sentença terminativa.  

 

É que, embora o artigo 162, § 1º, tenha definido sentença como o ato que 

implica alguma das situações previstas nos artigos 267 ou 269 – aparentemente aderindo, 

portanto, ao critério exclusivamente substancial –, no artigo 267, caput, foi conservada a 

referência à extinção do processo. Surge, portanto, a indagação: teria a lei, para classificar 

o ato como sentença terminativa, aliado os dois critérios, de conteúdo (hipóteses do artigo 

267) e finalístico (extinção ou encerramento da fase procedimental cognitiva)? 

Exemplificando, seria sentença a decisão que determina a exclusão de um dos 

litisconsortes passivos? E a que homologa a desistência parcial manifestada pelo autor e 

consentida pelo réu já citado? 

 

Para boa parte dos tratadistas a resposta seria negativa. É o caso de José 

Roberto dos Santos Bedaque, que, apegado à literalidade do caput do artigo 267, considera 

que só será sentença terminativa o pronunciamento (i) que adere a uma das hipóteses 

                                                           
164

 O resultado extinção do processo era previsto tanto no artigo 162, §1º, que conceituava sentença 

como o “ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”, como pela dicção 

original do artigo 269, caput, que dispunha extinguir-se o processo com julgamento de mérito nas hipóteses 

catalogadas nos respectivos incisos.  



72 
 

 

tratadas nos respectivos incisos e, adicionalmente, (ii) provoca o efeito de encerrar o 

processo ou fase procedimental. Haveria, portanto, em seu entendimento, tratamento 

legislativo diverso para os casos de sentença definitiva e terminativa, pois a primeira 

prescindiria do critério topológico, ao passo que a segunda não.
165

   

 

Na mesmíssima linha vão José Alexandre Manzano Oliani
166

, Cândido 

Rangel Dinamarco
167

 e Daniel Amorim Assumpção Neves, este último concluindo que, 

“Com relação à sentença terminativa, portanto, nenhuma alteração ocorreu, em virtude da 

modificação do conceito legal de sentença (...), de forma que também não surgirão 

quaisquer problemas recursais. Uma decisão que tenha como conteúdo uma das matérias 

dos incisos do art. 267 – como exclusão de um litisconsorte da demanda por ilegitimidade 

de parte, ou ainda a extinção prematura de uma reconvenção por vício processual –, mas 

que não coloque fim ao procedimento de primeiro grau, será considerada como decisão 

interlocutória e, como tal, será recorrível por meio do recurso de agravo.”
168

  

 

Coincidente é também a lição de Silas Dias de Oliveira Filho. Afora o 

argumento baseado na literalidade do caput do artigo 267, o autor acrescenta que decisões 

processuais não fazem julgada material, não põem fim ao conflito e não têm o condão de 

trazer qualquer alteração ao mundo dos fatos. Não produzem, em suma, resultados estáveis 

no plano substancial. Daí concluir que, “ao contrário do que se verifica com o julgamento 

fracionado do mérito, que propicia uma tutela jurisdicional mais efetiva com resultados 

práticos extremamente positivos às partes, não há qualquer vantagem processual em se 

considerar, ao arrepio do Código de Processo Civil, as decisões processuais que não 

extinguem o processo como sentenças terminativas parciais.”
169

 

 

Respeitado o entendimento, dele ousamos divergir. 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. “Algumas considerações sobre o cumprimento da sentença 

condenatória”, cit., p. 71. 
166

 OLIANI, José Alexandre Manzano. “Cumprimento da sentença interlocutória que condena ao 

pagamento de soma, de acordo com a Lei 11.232/2005”, cit., pp. 173-177.  
167

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do Processo Civil, cit., p. 263. Diz ele na referida 

passagem que “o ato que nega o julgamento do mérito só será sentença quando concluir pela extinção do 

processo.” Por outro lado, realçando a distinção entre sentença terminativa e definitiva, sustenta que “o ato 

que se pronuncia sobre o mérito é sentença ainda quando não se pronuncie sobre todo o mérito.” 
168

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “O novo conceito de sentença de mérito e os problemas 

recursais”, cit., pp. 74-75. 
169

 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., pp. 40-41. 
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Primeiro, não seduz o argumento baseado na interpretação meramente literal 

do artigo 267, caput e na conservação da referência à extinção do processo. Como já 

tivemos oportunidade de observar, aderindo neste ponto ao ensino de Barbosa Moreira, a 

mantença da locução “Extingue-se o processo” no artigo 267, bem assim em outros 

dispositivos
170

, decorreu, ao que tudo indica, de mero cochilo ou descuido do legislador. 

Não se coaduna essa dicção com o sincretismo que a reforma pretendeu instituir no campo 

das execuções por soma, mediante a eliminação da dicotomia que até então existia nessa 

esfera, a apartar o processo de conhecimento e do processo de execução.  

 

Em verdade, segundo agrega Heitor Vitor Mendonça Sica, ao manter a 

menção à extinção do processo no caput do artigo 267, o legislador incorreu em duplo 

engano. Primeiro, imaginou que, ao contrário do que se dá em relação às decisões 

meritórias – sobretudo as de cunho condenatório –, a sentença terminativa efetivamente 

põe fim ao processo, não ensejando inauguração de nova fase processual de cumprimento. 

Evidentemente que essa não é uma premissa absolutamente correta, bastando pensar que 

no mais das vezes a decisão terminativa vem acompanhada da condenação do vencido às 

verbas de sucumbência, capítulo este de mérito e suscetível de ulterior fase de execução 

forçada, dentro do mesmo processo. Ademais, a sentença de mérito também nem sempre 

segue para a fase de cumprimento, por vezes apresentando a sua mera prolação o efeito de 

por fim ao processo. É o que se dá, por exemplo, com a sentença meramente declaratória, 

que dispensa atividade executiva ulterior para fazer valer o comando.
171

 

 

Ao que parece, portanto, a referência à extinção do processo só não foi 

eliminada por um lapso do legislador.
172

 Se a sentença terminativa por vezes já não tinha o 

condão de encerrar sequer a atividade cognitiva
173

, com a reforma da Lei 11.232/2005 a 

manutenção da alusão a esse seu suposto efeito extintivo torna-se ainda mais incoerente. 
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 Caso, por exemplo, do artigo 329. 
171

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. “Algumas implicações do Novo Conceito de Sentença no 

Processo Civil, de Acordo com a Lei n. 11.232/2005”, cit., pp. 196-197. 
172

 SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira de. Sentenças parciais no processo civil e suas consequências 

no âmbito recursal, cit., p. 11. 
173

 Lembre-se do artigo 296, caput, do Código, introduzido na reforma de 1994 e que prevê que, 

“Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

reformar a sua decisão.” Ora, se o magistrado podia e pode exercer juízo de retratação, reformando a decisão 

terminativa objeto de apelação, é porque ela, ao menos na aludida hipótese, a rigor não põe fim ao processo 

de conhecimento.  
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De tal sorte que, em sintonia com o que sustentamos ao tratar da sentença de 

mérito, consideramos que também a decisão terminativa, para ser sentença, depende 

apenas da configuração de uma das hipóteses do artigo 267 do Código, sendo prescindível 

o resultado de encerrar a etapa cognitiva e de impedir o julgamento do objeto litigioso 

como um todo. Admissível, portanto, a prolação de sentença parcial terminativa, a qual, 

restando irrecorrida, ficará coberta com a coisa julgada formal, tornando interdito ao juiz 

reapreciar a matéria em momento ulterior do procedimento.
174

  

 

Desse mesmo teor é a observação de Bruno Valentim Barbosa. Diz ele que, 

a se entender ser mera interlocutória a decisão terminativa parcial, mesmo que reste 

irrecorrida ela não ficará coberta com a coisa julgada formal. Consequentemente, até que 

sejam decididas em definitivo todas as demais pretensões aglutinadas no mesmo processo, 

ficaria perpetuada a litispendência sobre todo o objeto litigioso, impedindo a renovação 

imediata do pedido cujo julgamento de mérito foi negado.
175

  

 

Trata-se de questão de alta relevância prática. Pense-se, por exemplo, na 

decisão terminativa que reconhece a incompetência absoluta do juízo para o julgamento de 

um dos pedidos a ele formulados (falta de pressuposto processual), mandando prosseguir o 

feito, no entanto, em relação ao outro pedido, para o qual o órgão jurisdicional se considera 

competente. A prevalecer o cenário acima descrito, bem assim o entendimento que nega a 

formação de coisa julgada formal sobre esse pronunciamento terminativo parcial, o autor 

não poderá, imediatamente, repropor aquela demanda perante o juízo correto, haja vista o 

óbice da litispendência.
176

  

 

Some-se a isso que a isonomia e a segurança jurídica ficam comprometidas 

caso se entenda que a sentença terminativa exige o resultado extintivo do processo, sem, no 

entanto ser aplicado o mesmo critério para as sentenças de mérito. Conforme pondera o 

                                                           
174

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. “Algumas implicações do Novo Conceito de Sentença no 

Processo Civil, de Acordo com a Lei n. 11.232/2005”, cit., pp. 196-197. 
175

 BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual 

brasileiro, cit., pp. 100-105. 
176

 Não nos parece, todavia, acertada essa premissa. Como expusemos no item 2.1, a negativa do 

julgamento de mérito em relação a algum dos pedidos, mesmo na sistemática anterior (em que era feita 

mediante decisão interlocutória), já tinha o condão de desmembrar e reduzir o objeto litigioso. Com isso a 

litispendência era encurtada em relação ao pedido cujo julgamento de mérito havia sido reputado 

inadmissível, nada impedindo sua renovação imediata em outro processo. 



75 
 

 

mesmo Bruno Valentim Barbosa, “entender que as situações do artigo 269 configuram 

sentença, mesmo no curso da fase de conhecimento, e defender contrariamente caso se 

esteja diante de um dos incisos do artigo 267, significa dar aplicação pela metade a um 

mesmo artigo (162, § 1º), o que não parece razoável e gera indubitavelmente insegurança 

jurídica ao jurisdicionado.”
177

  

 

Portanto, parece-nos que, na atual sistemática, será sentença terminativa a 

decisão que declarar inadmissível o julgamento do objeto litigioso, no todo ou em parte, de 

modo que aqui também o critério topológico não deve influir. É interessante notar que o 

teor do pronunciamento, nesse particular, será relevante: se ele rejeitar, por exemplo, a 

preliminar de ilegitimidade suscitada pelo réu, teremos aí uma interlocutória; ao revés, se 

acolher essa preliminar, para excluir o suscitante do polo passivo e mandar que o processo 

prossiga em relação aos demais litisconsortes, tratar-se-á de sentença terminativa, 

conquanto parcial.
178

 

 

Aliás, admitidas essas premissas e a possibilidade de prolação de sentenças 

parciais (definitivas e terminativas), haveremos de concluir que, na atual sistemática, o 

campo das decisões interlocutórias acabou sendo reduzido.
179

 O que não deixa de ser um 

tanto curioso, já que sua definição, fornecida pelo artigo 162, § 2º, não sofreu alteração 

direta pela Lei 11.232/2005.  

 

De todo modo, cumpre ressalvar que a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça parece robustecer-se em sentido diverso. A exemplo do que descrevemos em 

relação a decisões meritórias, incapazes, no entanto, de dissolver o objeto litigioso como 

um todo, a Corte tem sustentado que também são interlocutórias as decisões terminativas 

que não produzem o encerramento do processo ou da etapa cognitiva.  

 

Assim, v.g., excluído um dos litisconsortes, a respectiva decisão é 
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 BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual 

brasileiro, cit., p. 104. 
178

 Essa distinção já era apontada de longa data por DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de 

mérito em processo civil”, cit., p. 261. 
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 Cf. SICA, Heitor Vitor Mendonça. “Algumas implicações do Novo Conceito de Sentença no 

Processo Civil, de Acordo com a Lei n. 11.232/2005”, cit., p. 198. À luz das alterações promovidas na lei, 

entende o autor que as interlocutórias teriam se convertido “palco apropriado, apenas, para questões 

incidentais de cunho processual, mas desde que seja para 'remoção de obstáculos' rumo à decisão de mérito, 

pois, do contrário, se acolhida matéria que importa exclusão da decisão de mérito, se tratará de sentença.” 
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interlocutória e sujeita, assim, a agravo
180

, muito embora tenha inequivocamente o efeito 

de produzir o desmembramento e redução do objeto litigioso.  

 

                                                           
180

 Assim: AgRg no AREsp 566.359/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014; EDcl no AREsp 304.741/MG, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; AgRg nos 

EDcl no Ag 1303939/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, 

DJe 22/08/2011. Fica clara em todos esses precedentes a preocupação em acentuar o cabimento de agravo 

para a impugnação do pronunciamento, tornando despicienda qualquer adaptação na sistemática recursal e 

inclusive rechaçando a incidência do principio da fungibilidade na espécie.  
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CAPÍTULO II 

 

Como se procurou demonstrar no Capítulo anterior, o sistema processual 

brasileiro nunca foi absolutamente hostil à entrega fracionada da prestação jurisdicional de 

mérito.  

 

Parece evidente – e disso nunca discordamos – que o sistema foi concebido 

a partir da premissa de que o mérito, ao menos como regra geral, deve ser resolvido em 

momento único, inclusive nas hipóteses em que complexo ou suscetível de decomposição 

o objeto litigioso. Nem por isso, no entanto, deixou-se de reconhecer a possibilidade de 

julgamento escalonado do mérito em certas situações, boa parte delas, diga-se de 

passagem, mesmo à míngua de dispositivo autorizador expresso (v.g., reconhecimento de 

prescrição parcial, homologação de transação ou renúncia parcial etc.). 

 

As alterações relativamente recentes do Código, primeiro pela introdução do 

artigo 273, § 6º, e, depois, pela modificação do conceito legal de sentença (CPC, art. 162, § 

1º), aparentemente robustecem essa possibilidade.
181

 Pode-se discutir se o ato pelo qual o 

juiz resolve parte do mérito, deixando para depois a solução do remanescente, é sentença 

ou interlocutória. Porém, parece difícil negar que o juiz brasileiro, atualmente, tenha 

poderes para cindir no tempo a prestação jurisdicional, conforme se depare com o 

amadurecimento precoce de certa pretensão frente às restantes.  

 

Aliás, como mais adiante procuraremos demonstrar, na linha de um modelo 

processual constitucional que não tolera dilações indevidas, mais que o poder o juiz parece 

ter o dever de não procrastinar a satisfação do direito substancial que já se mostre 

suficientemente demonstrado. De tal sorte que, se um dos pedidos é independente dos 

demais e o juiz, relativamente a ele, já alcançou grau de cognição compatível com o 

exigido para a prolação de decisão definitiva, nada mais havendo a aprofundar no tocante 

                                                           
181

 Defendendo que as recentes reformas por que passou o Código, sobretudo aquela operada pela 

Lei 11.232/2005, não inauguraram, mas tão somente “escancararam” a viabilidade da solução seccionada do 

mérito, que, no entanto, nunca foi absolutamente vedada pelo sistema: AYOUB, Luiz Roberto; 

PELLEGRINO, Antônio Pedro. “A sentença parcial”. Revista de Arbitragem e Mediação, Vol. 22, Julho de 

2009, pp. 33 e seguintes; REDONDO, Bruno Garcia. “Sentença parcial de mérito e apelação em autos 

suplementares”. Revista de Processo, Vol. 160, Junho de 2008, pp. 160 e seguintes; SOUZA JUNIOR, 

Sidney Pereira de. Sentenças parciais no processo civil e suas consequências no âmbito recursal, cit., pp. 11 

e 23. 
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àquela área da lide, não há como justificar que se retarde a entrega da prestação 

jurisdicional nesse particular.  

 

Apesar disso, o fato é que, tradicionalmente, têm-se apontado alguns 

obstáculos que impediriam ou, no mínimo, contraindicariam o uso da técnica. É para o 

exame desses pretensos óbices que dedicaremos as linhas a seguir. 

  

1. Afirmados óbices à admissibilidade da resolução fracionada do mérito 

 

1.1 Princípio da unidade e unicidade da sentença 

 

Como já tivemos ensejo de mencionar na abertura do Capítulo I, é frequente 

a afirmação de que o Código de Processo Civil de 1973, ao menos em sua feição primitiva, 

seria refratário à possibilidade de fracionamento do objeto litigioso. Inspirado pela lição de 

Giuseppe Chiovenda, o legislador teria consagrado o princípio da unidade e unicidade da 

sentença, a impor que o mérito, composto por todas as questões principaliter trazidas à 

apreciação do órgão judiciário, fosse solvido de uma só vez, em pronunciamento único 

(sentença final), assim ficando cumprido o processo ou fase de conhecimento.  

 

Muito embora a sentença, analisada em sua substância, possa ser 

ideologicamente cindida em capítulos, mediante cortes imaginários das deliberações 

tomadas em sua parte dispositiva
182

, não se concebia como viável a produção de mais de 

uma decisão de mérito, suscetível de imunização pela coisa julgada material, ao longo do 

arco procedimental, seccionando-se o momento de entrega da prestação jurisdicional. 

 

Do ponto de vista do direito positivo, argumentava-se fundamentalmente 

com a original dicção do artigo 162, § 1º, do Código, que, atrelando a ideia de sentença à 

conclusão do processo, automaticamente vetava a possibilidade de sentenças parciais e 

sucessivas. Aludia-se também aos artigos 458, II, e 459 – cuja redação segue inalterada, 

evidenciando a atualidade da discussão –, enxergando-se neles o dever de concentração.  

                                                           
182

 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença, cit., pp. 22-24. Esclarece o autor 

que, segundo a teoria de Liebman – à qual adere –, a solução de questões, feita na motivação da sentença, não 

dá origem à formação de capítulos sentenciais. Os capítulos identificam-se e distinguem-se, sempre, na parte 

dispositiva, pois é ela que contém os comandos imperativos exarados pelo juiz, capazes de produzir efeitos 

concretos sobre as vidas dos litigantes. 
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Assim interpretados os dois últimos dispositivos – observa Donaldo 

Armelin –, ficariam obviados problemas que fatalmente decorreriam da segmentação das 

decisões sobre o mérito, sobretudo: (i) o de abrir espaço para a interposição de mais de um 

recurso no mesmo processo contra decisões de mérito; e (ii) o de enfrentar a questão da 

eventual formação da coisa julgada em cronologia processual diversa, com todas as 

consequências disso defluentes.
183

  

 

Indaga-se, pois: seria a unicidade um princípio realmente compatível e 

cultuado pelo nosso ordenamento em vigor? 

 

Comecemos pelo exame dos ensinamentos de Chiovenda, sempre invocado 

em prol da referida limitação. Suas Instituições de Direito Processual Civil, Volume III, 

principiam com ardorosa defesa do processo oral em detrimento do processo escrito. O 

processo oral – afirma – é, “com ampla vantagem”, superior ao processo escrito. 

Proporciona a decisão da causa com “mais economia, simplicidade e presteza”, a ponto de 

a experiência mostrar ser ele três ou quatro vezes mais rápido que o processo escrito.
184

 

 

Nas páginas seguintes, Chiovenda se põe a esclarecer, com maior 

detalhamento, o que se deve entender por processo oral. A oralidade, sustenta, é permeada 

e conformada por diversos subprincípios, entre os quais se destacam os da imediação, da 

identidade física do juiz e da concentração do conhecimento da causa em uma única 

audiência ou em audiências contíguas.
185

 O que se pretende, mediante o emprego de tais 

técnicas, é que a discussão, instrução e decisão do mérito ocorram todas simultaneamente 

em audiência, com o privilégio da forma oral para a prática dos atos.  

 

Eis aí as bases sobre as quais se assenta a ideia de unidade e unicidade da 

sentença: aglutinada em momento único a discussão de todas as questões de fato e de 

                                                           
183

 ARMELIN, Donaldo. “Notas sobre sentença parcial e arbitragem”. Revista de Arbitragem e 

Mediação, Vol. 18, Julho de 2008, pp. 274 e seguintes. 
184

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 2ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 1965, p. 46.  
185

 Agrega a estes subprincípios o da irrecorribilidade das interlocutórias, que efetivamente constitui 

decorrência lógica da concentração dos atos processuais em audiência, evitando-se o seu espaçamento no 

tempo: THEODORO JÚNIOR, Humberto. “O problema da recorribilidade das interlocutórias no processo 

civil brasileiro”, cit.  
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direito, bem assim a produção das provas, disso deflui que o meritum causae também 

deveria, ao menos em tese, ser objeto de pronunciamento uno, se possível ainda dentro da 

própria audiência de instrução e debates.  

 

Além do encurtamento da litispendência – com a consequente atenuação dos 

danos marginais causados pelo tempo fisiológico do processo –, essa concentração de atos, 

teoricamente, também militaria em prol da qualidade da prestação jurisdicional, pois o juiz 

decidiria a causa incontinenti, logo após a colheita das provas, portanto com a memória 

ainda “fresca” sobre os fatos elucidados pela instrução.  

 

Por outro lado, igualmente como decorrência dessa concentração de 

atividades processuais em audiência, ficaria eliminada a possibilidade de interposição de 

recursos em separado contra decisões interlocutórias, contribuindo para a maior rapidez na 

entrega da prestação final. 
186

  

 

Lícito supor, portanto, que o princípio da unidade da sentença relaciona-se 

muito mais com a ideia de se concentrarem as atividades processuais – sobretudo 

instrutórias – do que, propriamente, com uma planejada vedação a que o julgamento de 

mérito seja seccionado no tempo. Concentrados os atos todos em uma ou mais audiências 

realizadas em curto espaço de tempo, com instrução e julgamento concomitantes, eliminar-

se-ia praticamente o campo para múltiplas sentenças de fracionamento do mérito. E daí a 

observação de Paulo Afonso de Souza Sant´Anna, no sentido de que as restrições da 

doutrina brasileira ao fracionamento do julgamento de mérito resultam, em verdade, de má 

interpretação das ideias de Chiovenda.
187

 

 

Realmente parece ter razão o autor. Com efeito, das mesmas Instituições de 

                                                           
186

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, cit. pp. 46-66.  
187

 SANT´ANNA, Paulo Afonso de Souza. “Sentença parcial”, cit., pp. 151 e seguintes. Leciona, 

nesse particular, o autor: “Ao elaborar o princípio da unidade da sentença, Chiovenda tinha em mente um 

outro princípio, qual seja, o da concentração. O princípio da concentração foi concebido para que as 

atividades processuais se concentrem em breve período de tempo e se desdobrem sem interrupção, 

resolvendo-se os incidentes em ato contínuo, no intuito de assegurar a continuidade do processo. Exatamente 

para assegurar a concentração, vedava-se a recorribilidade das intelocutórias. (...) A bem da verdade, 

portanto, o princípio della unità e unicità della decisione decorre diretamente dos princípios da 

‘concentração’ e da ‘não impugnabilidade separada dos despachos interlocutórios’. Na visão de Chiovenda, o 

princípio da unicidade da sentença, inspirado na necessidade de se conferir maior efetividade ao processo por 

meio da concentração das atividades processuais, tem a ver mais propriamente com a irrecorribilidade das 

decisões interlocutórias do que com a suposta impossibilidade de fragmentação do julgamento da demanda.” 
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Direito Processual Civil colhe-se interessantíssima passagem, na qual Chiovenda esclarece 

ser plenamente possível que, encontrando-se parcela do mérito madura para solução antes 

da(s) pretensão(ões) remanescente(s), possa ser julgada desde logo pelo juiz. Tratar-se-ia 

de um julgamento parcial, já que não alcançado todo o objeto litigioso, porém definitivo no 

tocante às pretensões ali decididas, justamente em vista de sua autonomia e independência 

frente ao objeto remanescente. Segundo suas exatas palavras, “Sentença definitiva é, por 

sua natureza, a que decide sobre a demanda, acolhendo-a ou rejeitando-a. Se (no caso de 

vários processos reunidos ou no caso de várias demandas acumuladas numa só citação) 

apenas um processo, ou uma demanda, ou apenas parte de uma demanda, ou apenas a ação 

relativa à reconvenção, ou vice-versa, está em condições de se decidir, a sentença que a 

acolhe ou rejeita é, entretanto, definitiva, embora parcial.”
188

 

 

Em suma, talvez constitua um equívoco – certamente reforçado, entre nós, 

pela primitiva letra do artigo 162, §1
o
, do Código de Processo Civil, bem assim pela 

deturpada interpretação dada aos artigos 458 e 459
189

 – estabelecer correlação necessária 

entre os conceitos de julgamento definitivo e sentença final. Um pronunciamento, 

teoricamente, pode muito bem ser definitivo, decidindo parte do objeto litigioso em juízo 

de certeza e com aptidão para a imunização pela res judicata, sem, no entanto, 

corresponder ao ato final da fase ou procedimento cognitivo.  

 

É de resto o que bem pondera, entre nós, Ovídio Baptista da Silva, 

destacando que o fato de um pronunciamento ser exarado no curso do procedimento não 

induz, necessariamente, a que ele não possa representar a solução definitiva para parte da 

pretensão ou das pretensões postas em juízo. Parcial não é o oposto de definitivo e, se o 

juiz se pronuncia sobre uma fatia do mérito, fazendo-o, no entanto, mediante cognição 

exauriente, nada mais havendo a aprofundar a respeito, não há razão para recusar 

estabilidade ao pronunciamento, nem tampouco para permitir que o juiz possa confirmar 

                                                           
188

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, cit., p. 237. Aliás, o mesmo 

Chiovenda é expresso em admitir que este tipo de pronunciamento, que fere parte do mérito em caráter 

definitivo, possa ser objeto de ataque imediato mediante recurso, desde que disso não resulte prejuízo ao 

prosseguimento do feito e ao julgamento das pretensões remanescentes: “Ora, eu adverti mais de uma vez 

que a proibição de apelação imediata das interlocutórias é compreensível e útil na medida em que constitua 

uma partícula do processo oral, quer dizer, um adminículo indispensável para assegurar a concentração. Fora 

daí, é desarrazoado e prejudicial. (...) Em caso de sentença parcial seria, a verdade, de todo em todo inútil 

adiar a apelação, visto que a causa pode, em referência à parte não julgada e independente da julgada, 

prosseguir sem prejuízo.” (Instituições, cit., pp. 236-238).  
189

 Que dispõem que deve haver resposta a todo o pedido, mas em momento algum preveem que isto 

deva ser feito num único momento e pronunciamento. 
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ou modificar o decidido em fase posterior do procedimento.
190

 

 

O fato, retomando a linha de raciocínio, é que a unicidade da sentença 

constitui decorrência lógica da oralidade e de seus subprincípios. No entanto, o que se 

constata é que no processo civil brasileiro a oralidade tem perdido espaço e sofrido 

seguidas mitigações. Pode-se dizer, acredita-se que sem grande exagero, que se trata de um 

combalido princípio: os atos processuais são predominantemente escritos e espaçados no 

tempo; a identidade física está longe de ser absoluta, falando por si a regra do artigo 132 do 

Código, portadora de rol exemplificativo de exceções
191

; as interlocutórias são 

recorríveis
192

; nem mesmo obrigatoriedade de audiência e de contato direto entre juiz e as 

partes existe, soando emblemáticas a propósito as previsões do artigo 331, § 3º e 330 do 

Código. 

 

Nesse estado de coisas, não parece ter muito sentido continuar cultuando a 

ideia de unicidade de sentença e rechaçando de antemão a possibilidade de entrega 

fracionada da prestação jurisdicional. Como diz Bruno Valentim Barbosa, “se as raízes da 

unidade/unicidade sentencial – oralidade e irrecorribilidade das interlocutórias – não se 

                                                           
190

 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. “Decisões interlocutórias e sentenças liminares”. Revista de 

Processo, Vol. 16, Janeiro de 1991, pp. 7-23. Aliás, essa mesma advertência, apontando para o equívoco em 

se associarem os conceitos de pronunciamento definitivo e o de sentença final, também fora feita por 

Chiovenda: “Sentença definitiva, no conceito romano e na lógica processual, é a sentença que se pronuncia 

sobre a demanda judicial, acolhendo-a ou rejeitando-a, ou declarando não poder decidir sobre ela, ou seja, o 

ato por meio do qual o juiz satisfaz a prestação que lhe cumpre. (...) De outro turno, porém, reconhece-se 

ainda que, se a prestação principal do juiz pode satisfazer-se em vários momentos, como na hipótese de 

cumulação de ações, toda sentença que se pronuncia sobre uma das demandas, ou sobre parte da demanda, é 

definitiva, conquanto parcial. (...) O processo oferece a miúdo situações tais, em que o pronunciamento sobre 

a demanda se cinde necessariamente em dois momentos, e mesmo a própria ação se parte em duas, uma 

declaratória e outra de condenação ou constitutiva. Além da hipótese de sentença que se pronuncia sobre o an 

debeatur, e à parte o caso da sentença que se pronuncia sobre a divisão e abre as respectivas operações, 

encontramos, por exemplo, a sentença que se pronuncia sobre o direito à prestação de contas e abre o 

respectivo processo. (...) Em nenhum desses casos poder-se-á jamais asseverar que a sentença, quando se 

pronuncia sobre o direito, e acolhe uma das ações acumuladas, seja interlocutória; é nessa parte, definitiva.” 

(CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, cit., pp. 239-240). 
191

 Assim: AgRg no AREsp 446.472/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014; REsp 1441749/BA, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/04/2014; REsp 995.316/PB, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 01/12/2010.  
192

 Crítica aguda a esse respeito é formulada por Humberto Theodoro Júnior. Relata que o Código de 

1973 teve o mérito de simplificar o sistema recursal, porém pecou ao admitir a ampla e irrestrita 

recorribilidade das interlocutórias mediante agravo, o que teria provocado o congestionamento dos tribunais. 

A título de contornar o problema, cogita da conveniência de se retornar ao cenário em que as interlocutórias 

eram irrecorríveis. Seria preferível conviver com a eventual impetração de mandados de segurança a seguir 

enfrentando a enxurrada de agravos de instrumento que temos atualmente em nossos tribunais. 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. “O problema da recorribilidade das interlocutórias no processo civil 

brasileiro”, cit.). 
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fazem presentes, não há razões para mantê-la no sistema.”
193

 

 

Na mesma linha vai também Silas Dias de Oliveira Filho, acrescentando 

que, a rigor, não há incompatibilidade entre o princípio da oralidade e a técnica do 

julgamento por etapas do mérito: “se o juiz que tem contato com as provas deve julgar a 

lide (imediatidade e identidade física do juiz), não há sentido em procrastinar o julgamento 

dessa parcela do objeto litigioso para depois da prática de uma série de atos processuais 

que com ele não possuem relação alguma (violação ao princípio da concentração).”
194

 A 

cisão, assim, não discrepa nem ofende a identidade física, já que proporciona o exame 

imediato da demanda pelo magistrado que a respeito já atingiu o nível de certeza 

processual (cognição exauriente), prevenindo que, por qualquer motivo, a tarefa de julgar 

seja transferida e venha recair sobre terceiro alheio àquele processo. Ademais, a 

concentração também resta atendida: julgando-se imediatamente o que já está maduro, 

evita-se que sejam praticados atos de instrução completamente estranhos àquela fração da 

lide, distanciando-se no tempo os atos de cognição e de decisão. 

 

Portanto, o culto ao princípio da unicidade, máxime quando identificados 

pilares sobre os quais se assenta, não serve para justificar o veto apriorístico à cisão do 

julgamento de mérito, nem para contraindicar o uso desta técnica.  

 

1.2 Princípio da congruência  

 

O Código de Processo Civil estatui, em seu artigo 2º, o princípio da inércia 

da jurisdição, ao dispor que “Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a 

parte ou o interessado a requerer, nos casos e formas legais.” Ressalvadas situações 

excepcionais, expressamente previstas pela lei
195

, portanto, o juiz é inerte e só age em 

reação à provocação do interessado.  

 

                                                           
193

 BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual 

brasileiro, cit., p. 72. 
194

 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., p. 69. 
195

 É o que prevê, exemplificativamente, o artigo 989 do Código, que autoriza o juiz a determinar ex 

officio a abertura do processo de inventário, na inércia dos legitimados a assim procederem. E também o 

artigo 7º, da Lei 8.560/1992, que permite a concessão ex officio da tutela condenatória ao pagamento de 

verba alimentar, mesmo adstrito o pedido à declaração da relação de paternidade.  
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De maneira conexa e complementar, a lei também prevê que o provimento 

jurisdicional há de ser congruente ao pedido. Diz o artigo 128 do Código que “O juiz 

decidirá a lide nos limites em que for proposta”, agregando o artigo 460, caput, que “É 

defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 

 

Eis aí a ideia de correlação, adstrição ou congruência. O provimento 

jurisdicional há de espelhar a demanda trazida a acertamento ou, melhor dizendo, seus 

elementos objetivos: não pode o juiz acolher a pretensão com base em fatos não integrantes 

da causa petendi, nem tampouco divorciar-se do pedido formulado, mediante a concessão 

de coisa diversa ou de quantidade diferente da postulada. Trata-se de restrição sem a qual a 

garantia do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, ficaria completamente esvaziada: de 

nada adiantaria assegurar ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa se o juiz 

pudesse surpreendê-lo, decidindo com base em fatos constitutivos não alegados pelo 

demandante ou, então, atribuindo ao autor provimento ou bem da vida diverso do 

pleiteado.
196

  

 

Embora seja usual a apreciação da correlação sob a ótica do réu, deve-se 

reconhecer que também atua prestando segurança e previsibilidade ao autor. Se certa 

pretensão veio lastreada em dois fundamentos autônomos, o juiz haverá de enfrentar a 

ambos para rechaçar o pedido. Da mesma forma, se o autor pediu A e B, em cumulação 

simples, o juiz não poderá cingir-se ao exame do primeiro pedido, proferindo non liquet 

em relação ao segundo. Vê-se, pois, que há também íntima relação entre a correlação e o 

direito constitucional de ação, estatuído no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal: seria 

inócuo assegurar o ingresso em juízo se o Judiciário fosse dispensado de oferecer resposta 

integral à pretensão trazida a acertamento. 

 

Daí dizer Barbosa Moreira que o postulado da correlação ou congruência 

funciona em dois sentidos, mão e contramão. “Ao juiz é proibido exceder o pedido ou 

julgar fora do pedido, mas não nos esqueçamos de que há o dever, para o juiz, de 
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 Aliás, segundo anota José Roberto dos Santos Bedaque, pelas mesmas razões o juiz não pode 

beneficiar o autor com o conhecimento de ofício de fundamento não invocado na inicial, ainda que se cuide 

de matéria de ordem pública (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. In: MARCATO, Antonio Carlos. 

Código de Processo Civil interpretado. S. Paulo: Atlas, 2004, pp. 354-355).  
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pronunciar-se sobre todo o pedido; nada além do pedido, mas todo o pedido. O vício de 

uma sentença que não julga o pedido por inteiro é tão grave quanto o vício de uma 

sentença que extravasa os limites do pedido. O chamado vício do julgamento citra petita é 

tão grave quanto o do julgamento ultra ou extra petita. Há exemplos muito óbvios, como o 

de ações cumuladas, inclusive no caso de ação primitiva e reconvenção porventura 

oferecida pelo réu.”
197

  

 

Surge, portanto, a fundamental indagação: seria ofensiva à congruência, 

portanto inválida, decisão que cindisse o objeto litigioso, oferecendo resposta jurisdicional 

a apenas uma parte do mérito, deixando intocado o restante (para ser objeto de ulterior 

pronunciamento)? 

 

Ao que nos parece, a resposta negativa se impõe.  

 

Em primeiro lugar, convenhamos que os referidos artigos 128 e 460 apenas 

estabelecem que a resposta ao pedido seja integral. Porém, em momento algum formulam a 

exigência de que as diferentes demandas cumuladas sejam, necessariamente, decididas no 

mesmo ato e momento processual, com a consequência de determinar que se atrase a 

resposta ao pedido já maduro até que os demais atinjam o mesmo grau de maturidade.
198

  

 

Mais importante que isso, contudo, é perceber que o vício da citra-petição 

só se configura quando o juiz exaure a fase de conhecimento, deixando sem enfrentamento 

certa postulação. Aqui, efetivamente, o vício está presente, pois o Judiciário, embora 

provocado, encerrou a sua atividade, omitindo-se em oferecer resposta a um segmento do 

objeto litigioso. Negou, nessa medida, jurisdição.  

 

Porém, não é isto o que acontece nas chamadas resoluções parciais de 

mérito. Nelas o Estado-Juiz define uma fração do objeto litigioso, deixando 
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 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Correlação entre o pedido e a sentença”. Revista de 

Processo, Vol. 83, Julho de 1996, pp. 207 e seguintes. 
198

 Cf. BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual 

brasileiro, cit., p. 75. Agrega esse autor que a correlação não é princípio, ou seja, “uma regra que influencia 

todo o ordenamento processual e que deve ser usada como baliza de interpretação.” Cuida-se a seu sentir de 

regra do sistema, destinada a concretizar os princípios da demanda e da inércia jurisdicional. Logo, não 

poderia prevalecer em detrimento do princípio de estatura constitucional de que a resposta jurisdicional não 

consente dilações indevidas. 
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calculadamente para depois a análise das pretensões remanescentes, em relação às quais 

ainda é necessário aprofundamento da atividade cognitiva. Não se cuida, portanto, de 

negativa nem de incompletude da prestação jurisdicional, mas de mera postergação da 

solução da parte do mérito ainda pendente do necessário amadurecimento: “A sentença 

parcial, ao contrário, não contém nenhum vício intrínseco, pois, se proferida nas suas 

específicas hipóteses de cabimento, tutela pedidos específicos, maduros para julgamento, 

em toda a sua integralidade. O restante da causa – isto é, os pedidos remanescentes – será 

analisado e decidido em momento futuro, quando, finalmente, a prestação jurisdicional se 

apresentará completa.”
199

 

 

Portanto, tem razão a doutrina quando afirma que o conflito entre as 

sentenças parciais e a congruência é apenas aparente. A correlação entre o pedido e a 

prestação jurisdicional deve ser verificada, apenas, quando da última decisão da fase de 

conhecimento, observando-se nessa ocasião se todo o objeto litigioso recebeu resposta, nos 

plúrimos pronunciamentos de mérito exarados ao longo do procedimento.
200

 Por outro 

lado, como visto, a congruência é técnica destinada, sobretudo, à concretização do direito 

ao contraditório e à ampla defesa, o que em medida alguma fica abalado com a admissão 

da possibilidade de julgamento por etapas do objeto litigioso. 

 

Estamos, pois, com Donaldo Armelin, quando afirma que a sentença parcial 

(ou resolução parcial do mérito, como preferem alguns) não pode ser tarjada pelo vício 

infra-petição pelo só fato de não alcançar a integralidade do objeto litigioso. Esse tipo de 

pronunciamento propõe-se, deliberadamente, a resolver apenas uma fração do objeto 

litigioso, de modo que eventual invalidade “deverá ser aferida à luz do segmento do mérito 

por ela decidido.”
201

  

 

Assim, a invalidade até poderá se fazer presente, como, por exemplo, na 

hipótese de o pedido do autor restar rejeitado, deixando o juiz, todavia, de examinar e 

rechaçar a segunda causa petendi que lhe estava à base, com ofensa ao artigo 458, II do 
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 FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. “Sentença parcial de mérito na 

arbitragem”, cit., p. 161. 
200

 Cf. BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual 

brasileiro, cit., pp. 72-73. 
201

 ARMELIN, Donaldo. “Notas sobre sentença parcial e arbitragem”, cit., pp. 274 e seguintes. Na 

mesma linha: OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., pp. 77-79. 
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Código. Jamais, todavia, poderá o pronunciamento parcial ser acoimado de citra petita 

pela circunstância de não ter ferido o mérito em sua integralidade, eis que, quanto às 

pretensões remanescentes, ainda não amadurecidas, a atividade jurisdicional ainda será 

completada, mediante a emissão da respectiva decisão de acertamento.  

 

Por outro lado, mesmo que se pudesse enxergar na sentença parcial uma 

decisão infra petita – o que, como demonstrado, não é o caso –, ainda assim devemos 

lembrar que o sistema rege-se, em tema de invalidades, pelo princípio de que utile per 

inutile non vitiatur. Conserva-se tudo aquilo que não se apresentar contaminado pelo 

defeito ou nulidade: “Repugna anular o não-nulo pelo só fato de estar circunstancialmente 

reunido com o nulo na unidade formal de uma sentença. Se o vício foi prejudicial só no 

tocante à decisão de uma das parcelas do petitum e não a este como um todo (...) a 

anulação integral da sentença transgride a prestigiosa regra pas de nullitè sans grief.”
202

  

 

Eis aí o princípio da aproveitabilidade, consagrado na parte final do artigo 

248, do Código de Processo Civil. Em caso de sentença ultra petita, elimina-se o excesso, 

em vez de se anular a sentença e determinar que uma nova seja prolatada. O mesmo ocorre, 

com maior razão, em relação à sentença citra petita: reconhecimento de vício dessa ordem 

determinará que a prestação jurisdicional seja pura e simplesmente complementada, 

mediante deliberação acerca das pretensões omitidas. Não se anulam, porém, os capítulos 

decididos e que se apresentavam isentos de defeito, pelo só fato de outras pretensões, 

completamente autônomas e independentes, terem sido omitidas de apreciação.
203

  

 

Nessa mesma ordem de ideias, imaginando que seja interposto recurso da 

sentença citra petita, o qual se limite a questionar a omissão do juízo em resolver certa 

fatia do mérito, a decisão do órgão ad quem haverá de se confinar a essa exata extensão. 

Não poderá o tribunal ir além da matéria a ele devolvida para se imiscuir no capítulo 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença, cit., pp. 84-86. 
203

 Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de Processo Civil interpretado, cit., p. 356. Na 

mesma linha vai Dinamarco, acrescentando que, passando em julgado a sentença infra petita, o autor a rigor 

pode repropor a ação no tocante às pretensões cujo pronunciamento foi omitido. Afinal, não tendo havido 

decisão a respeito, inexiste em relação a elas o óbice da coisa julgada (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Capítulos de Sentença, cit., pp. 89-90). Também emblemática a propósito do tema é a lição de Arruda Alvim, 

opondo-se à invalidação de sentença ilíquida exarada em contrariedade ao artigo 459, § único, do Código, 

portanto de maneira infra petita: ARRUDA ALVIM, José Manuel. Manual de Direito Processual Civil, cit., 

p. 653. 
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hígido e que não foi impugnado pelo recurso.
204

  

 

Portanto, a alegação de que a cisão do objeto litigioso incide no vício da 

infra-petição, sobre não ser procedente, também não atrai a nulificação dos capítulos 

decididos via pronunciamento intermediário. Aplicando-se o já referido artigo 248 e o 

princípio da instrumentalidade, a solução será, sempre, a de conservar o capítulo que 

definiu parte do mérito em definitivo, determinando que novo pronunciamento seja 

exarado para complementar a prestação no tocante ao objeto litigioso remanescente. 

Aproveita-se, pois, a sentença parcial. 

 

1.3 Alegada impossibilidade de formação gradual da coisa julgada 

 

Argumento sério que se coloca contra a admissibilidade da cisão do objeto 

litigioso, mediante a sua solução em escalas, consiste na alegada impossibilidade de se 

formar gradualmente a coisa julgada dentro de uma mesma relação processual.  

 

Para parte da doutrina, o sistema brasileiro não tolera a emissão de mais de 

um pronunciamento para exaurir, em parcelas ou etapas, o objeto litigioso. Fosse isso 

possível, o juiz, depois de resolver definitivamente parte do mérito, não poderia “voltar 

atrás” e rever essa sua decisão, nem mesmo se constatasse, mediante o aprofundamento de 

sua atividade cognitiva (voltada para o julgamento do objeto remanescente), a ausência de 

pressuposto de admissibilidade do julgamento do mérito. Tratar-se-ia de uma situação de 

todo inconveniente, não apenas por ser esta uma matéria de ordem pública – que ao juiz 

cumpre pronunciar a qualquer tempo e grau de jurisdição –, mas também porque admitir a 

formação gradual da coisa julgada poderia ensejar a incoerência das diferentes decisões 

exaradas no mesmo processo (no aludido exemplo, uma reconhecendo ao autor o direito ao 

julgamento do mérito e outra, posterior, declarando a carência em relação à fração 
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 “O órgão julgador da apelação também tem de fazer a sua auto-contenção. Não pode pronunciar-

se sobre coisa alguma que não esteja contida no efeito devolutivo. Não se pode mexer naquilo que não foi 

objeto de recurso, ainda que isto conduza a situações de contradição lógica. Se não houve recurso contra uma 

parte da sentença, mas depois verificou-se que faltava um requisito de validade do processo (por exemplo, o 

Ministério Público não foi chamado a intervir quando era obrigatória a sua intervenção), nem por isso se está 

autorizado a anular a parte da sentença contra a qual não houve recurso. Essa já transitou em julgado e só 

com ação rescisória é possível atingi-la.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Correlação entre o pedido e 

a sentença”, cit., pp. 207 e seguintes). 
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remanescente do objeto litigioso).
205

  

 

Afirma-se nessa mesma linha que, julgado procedente o pleito indenizatório 

e apresentado recurso apenas pelo autor, pleiteando v.g. a majoração da honorária de 

sucumbência, o tribunal ad quem, ao decidir o apelo, está autorizado a lhe empiorar a 

situação, mediante a pronúncia da carência da ação, o que na prática corresponderá à 

subtração de tudo o que havia sido alcançado na origem, mesmo sem impugnação por parte 

do réu. Trata-se, segundo se sustenta, de reformatio in pejus admitida pelo sistema e que 

seria decorrente do chamado efeito translativo do recurso.
206

  

 

Em resumo, o conhecimento de temas de ordem pública seria insuscetível 

de preclusão, devendo ser promovido pelo juiz ainda que de ofício, ao menos nas 

instâncias ordinárias. Fala-se que o juiz ou tribunal, mesmo tendo anteriormente rejeitado 

certa preliminar e declarado saneado o processo, pode perfeitamente rever essa sua 

decisão, extinguindo o processo sem resolução de mérito mediante o acolhimento da 

preliminar outrora rejeitada
207

, ficando apenas ressalvada, nesse particular, a chamada 
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 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários à 2ª fase 

da Reforma do Código de Processo Civil. 2ª Ed. S. Paulo: RT, 2002, pp. 57-58. 
206

 “Rigorosamente, a possibilidade de o órgão ad quem examinar de ofício as questões de ordem 

pública não é decorrência do efeito devolutivo dos recursos em sentido estrito, nem do princípio dispositivo. 

É, sim, decorrência do efeito translativo: o poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de 

ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes. Como já dissemos, não é decorrência do efeito 

devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, 

que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. (...) Esta é a razão pela qual 

é perfeitamente lícito ao tribunal, por exemplo, extinguir o processo sem resolução de mérito, em julgamento 

de apelação contra sentença de mérito interposta apenas pelo autor, não ocorrendo aqui reformatio in pejus 

proibida: há, em certa medida, reforma para pior, mas permitida pela lei, pois o exame das condições da ação 

é matéria de ordem pública a respeito da qual o tribunal deve pronunciar-se ex officio, independentemente de 

pedido ou requerimento da parte ou interessado (art. 267, VI e § 3º, CPC). Dizemos em certa medida porque, 

na verdade, nem se poderia falar em reformatio in pejus, instituto que somente se coaduna com o princípio 

dispositivo, que não se aplica à possibilidade de se conhecer de questões de ordem pública transferidas ao 

exame do tribunal destinatário por força do efeito translativo do recurso.” (WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 247). No mesmo sentido: GONÇALVES, Marcus 

Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 84. Na 

jurisprudência, revelando já ser antiga essa orientação, cf.: STJ, REsp 24.258/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 30/05/1994, p. 13485, REPDJ 

20/06/1994, p. 16106.  
207

 Assim: BATISTA LOPES, João. “Breves considerações sobre o instituto da preclusão”. Revista 

de Processo, Vol. 23, Julho de 1981, pp. 45 e seguintes; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no 

CPC brasileiro, cit., p. 224. Acrescenta essa última autora que a decretação da carência na espécie alinha-se à 

economia processual: não faz sentido, impedindo a revisão do saneador, “forçar” a prolação de uma decisão 

de mérito, que, no entanto, ficará sujeita a impugnação por ação rescisória. Em senso contrário, porém, já 

decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: “O recurso não merece ser conhecido em relação à arguição de 

inépcia da petição inicial e de carência da ação, aventada somente na parte final do recurso da ré (fl. 352). 

Isso porque tais matérias já foram apreciadas em primeiro grau pela decisão saneadora, proferida a fl. 279, 

sem que fosse objeto de qualquer impugnação ou recurso pela ré, caracterizando a preclusão.” (TJSP, 27ª 
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preclusão hierárquica.
208

  

 

De outra banda, enquanto não extinta por completo a relação processual – 

mediante a pendência, por exemplo, de recurso parcial, circunscrito à discussão de uma 

fração da questão principaliter decidida –, seria sempre possível ao Estado-Juiz declarar a 

carência da ação ou a ausência de pressupostos processuais, impactando todo o objeto 

litigioso, inclusive no que diz respeito aos capítulos não impugnados. Quanto a estes 

últimos, apesar de irrecorridos, a coisa julgada (formal e material) não se formaria, ficando 

condicionada tal imunização ao exaurimento dos recursos pendentes e à efetiva extinção da 

relação processual, justamente pela possibilidade de serem alcançados pelo conhecimento 

ex officio ou provocado de temas de ordem pública.  

 

Ao que tudo indica, essas premissas vêm influenciando a hodierna 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não por acaso mostra-se refratária à 

possibilidade de formação gradual da coisa julgada dentro de um mesmo processo.  

 

Expliquemos. Alterando posicionamento outrora adotado
209

, o Superior 

Tribunal de Justiça editou, em outubro de 2009, o enunciado sumular n. 401, com o 

seguinte teor: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível 

qualquer recurso do último pronunciamento judicial.” 

 

                                                                                                                                                                                
Câmara de Direito Privado, Apelação n. 0019880-16.2011.8.26.0576, Relator Desembargador Gilberto 

Leme, j. 29.07.14, v.u.).  
208

 “Decidida, em primeiro grau, determinada questão relativa à matéria de ordem pública, 

naturalmente que há casos em que a parte prejudicada, exercendo seu direito de recurso, devolve tal matéria 

para reapreciação pelo Tribunal respectivo. Reexaminada tal decisão pelo órgão ad quem – seja para mantê-

la, seja para reformá-la –, passará a incidir sobre o juízo hierarquicamente inferior uma rara forma de 

preclusão: a chamada preclusão hierárquica. Desde que a matéria tenha sido reapreciada por meio de 

cognição plena (em caráter definitivo, não provisório), o entendimento exarado pelo órgão superior passa a 

valer de forma irrestrita e irrevogável, vedando-se o reexame da questão pelo juízo a quo, bem como 

qualquer ato em sentido contrário àquele decisum.” (GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito 

processual civil brasileiro, cit., p. 54).  
209

 Representativos do anterior entendimento da Corte, que consentia a formação progressiva da 

coisa julgada dentro do mesmo processo, sobretudo nas situações de recurso meramente parcial, deixando 

inatacado capítulo de mérito independente e autônomo dos impugnados: REsp 267.451/SP, Rel. Ministro 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2001, DJ 20/08/2001, 

p. 462; REsp 363.568/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

24/09/2002, DJ 04/11/2002, p. 230; REsp 363.568/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 04/11/2002, p. 230; REsp 212.286/RS, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2001, DJ 29/10/2001, p. 276.  
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O precedente que aparentemente deflagrou a reviravolta no entendimento da 

Corte, culminando com a edição do enunciado alguns anos depois, consistiu no julgamento 

dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 404.777, assim ementado: 

 

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA 

- PRAZO PARA PROPOSITURA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM 

JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS - CPC, 

ARTS. 162, 163, 267, 269 E 495 - SÚMULA 100 TST - PRECEDENTES 

STF E STJ. 

- A coisa julgada material é a qualidade conferida por lei à sentença 

/acórdão que resolve todas as questões suscitadas pondo fim ao processo, 

extinguindo, pois, a lide. 

- Sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da 

sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado 

parcial. 

- Consoante o disposto no art. 495 do CPC, o direito de propor a ação 

rescisória se extingue após o decurso de dois anos contados do trânsito em 

julgado da última decisão proferida na causa. 

- Entendimento consagrado no STF, STJ e TST. 

- Recurso especial conhecido e provido.”
210

 

 

O voto condutor do julgado, da lavra do Ministro Peçanha Martins, assumiu 

como premissa que, num processo de objeto complexo, não é possível que as diferentes 

pretensões sejam decididas separadamente, em pronunciamentos meritórios diversos 

(unidade e indivisibilidade da ação). Da mesma forma como não seria admissível que, 

subsistente a relação processual em vista de recurso interposto contra um ou alguns dos 

capítulos de mérito, os demais, não alcançados pela irresignação, pudessem desde logo se 

tornar definitivos, pela imunização com o manto da coisa julgada material. Ficariam 

cobertos os capítulos inatacados, quando muito, pelo instituto da preclusão, mas nunca pela 
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 EREsp 404.777/DF, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, Rel. p/ Acórdão Ministro 

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2003, DJ 11/04/2005, p. 169. 

Referido leading case, exarado por maioria escassa, foi sucedido de outros tantos precedentes no mesmo 

sentido, entre os quais: EDcl no AgRg no REsp 825.874/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 358; AgRg no Ag 980.985/RJ, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 15/09/2008; AgRg na AR 

3.799/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

27/08/2008, DJe 19/09/2008; AR 1.337/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 17/02/2009; AR 3.378/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008; EREsp 341.655/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

21/05/2008, DJe 04/08/2008; EDcl no REsp 543.368/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 330; REsp 639.233/DF, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 14/09/2006, p. 258; REsp 765.823/PR, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 10/09/2007, p. 212; 

EDcl no REsp 1004115/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 

29/06/2009. 
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coisa julgada material, a qual teria por pressuposto o encerramento completo da relação 

processual.
211

  

 

   Dito de outro modo, o ordenamento processual civil brasileiro seria infenso, 

segundo o entendimento majoritário adotado na oportunidade, à formação gradual da coisa 

julgada. Enquanto não encerrado o processo como um todo, com o exaurimento e solução 

do objeto litigioso em sua integralidade, nenhum capítulo de sentença, mesmo que não 

alcançado pelo recurso pendente, passaria em julgado, em especial pela circunstância de 

poder ser atingido pelo reconhecimento de alguma matéria de ordem pública.  

 

Foi, aliás, o que sustentou enfaticamente o Ministro Franciulli Netto, para 

quem a imutabilidade dos capítulos de mérito inatacados “não é sequer absoluta, diante do 

princípio segundo o qual ‘não há preclusão para o órgão julgador enquanto não acabar o 

seu ofício jurisdicional na causa, pela prolação da decisão definitiva’ (RSTJ 64/156. Vide o 

art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil), e, bem assim, em razão da regra que permite 

que, a qualquer momento processual, possa a parte requerer o pronunciamento do 

Judiciário a respeito de qualquer matéria que o juiz deva apreciar de ofício, nos termos do 

artigo 245, parágrafo único, do CPC, como, por exemplo, as questões elencadas no artigo 

301 do mesmo diploma (cf. seu § 4º) e o direito superveniente (art. 303, I).” 

 

Seria incompatível v.g. que, reconhecida a incompetência absoluta do juízo 

no julgamento de apelação parcial, o reconhecimento dessa invalidade tivesse sua 

repercussão confinada aos capítulos de mérito objeto de impugnação, sem, contudo, 

interferir nos demais não alcançados pelo recurso. Esse risco de incoerência lógica entre as 

decisões dos diferentes segmentos do mérito também não passou despercebida no 

julgamento, tendo sido apontada pelo Ministro José Delgado como um dos motivos pelos 

quais entendia não ser admissível a formação progressiva da coisa julgada: “Será que o juiz 
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 A ideia está sintetizada no seguinte trecho do voto do Ministro Peçanha Martins: “Não há, no 

processo brasileiro, coisa julgada material de capítulos de sentença. Aliás, não se diga que Pontes de Miranda 

fez tal afirmação, porque o ilustre jurista definiu com precisão coisa julgada formal e coisa julgada material. 

A coisa julgada em meio ao processo, a chamada coisa julgada formal, que, na verdade, é preclusão (art. 

473/CPC), não constitui coisa julgada material, e nem poderia, porque o processo é um caminhar para a 

frente, e não se pode imaginar que a parte irrecorrida da sentença pudesse constituir coisa julgada oponível às 

partes. Não é essa a coisa julgada consagrada na Constituição ou na Lei de Introdução e no CPC. Coisa 

julgada material é a sentença de que não cabe mais recurso, e sentença é ato que põe termo ao processo (art. 

162, § 1º do CPC).” 
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é impedido para um capítulo da sentença e não o é para o outro capítulo? Será que o juiz é 

incompetente para um capítulo da sentença e não é incompetente para o outro capítulo?”  

 

Em suma, segundo o entendimento que veio a ser adotado, sobre os 

capítulos inatacados, ainda que totalmente independentes e autônomos em relação àqueles 

devolvidos pelo recurso, operar-se-ia mera preclusão. Jamais, contudo, a coisa julgada, 

sobretudo a material, estabilizando para além do processo aquela fração do julgado e 

blindando-a com relação a matérias de ordem pública, que pelo efeito translativo podem 

vir a ser conhecidas para interferir e modificar a respectiva decisão.
212

  

 

Por outro lado, uma vez adotado tal posicionamento, ficariam também 

eliminadas as “dificuldades de ordem prática surgidas com a possibilidade de ajuizamento 

de mais uma ação rescisória, em momentos diversos, oriundas da mesma ação, o que depõe 

contra o princípio da economia processual, além de gerar, em tese, decisões 

conflitantes.”
213

 

 

Pensamos, todavia, que o referido posicionamento – que na prática esvazia a 

utilidade em se cindir no tempo a entrega da prestação jurisdicional – não resiste a exame 

mais profundo. 

 

Não se pretende negar que as matérias de ordem pública possam e devam 

ser conhecidas pelo juiz, a qualquer tempo e ainda que de ofício. Tal é a expressa dicção 

do artigo 267, § 3º, do Código, de clareza meridiana, a dispensar maiores comentários. Da 

mesma forma como não se nega que há outras matérias que, mesmo não sendo de ordem 

pública, submetem-se igualmente a controle ex officio pelo Judiciário (como é o caso da 

prescrição, que pode ser objeto de renúncia pelo interessado, mas que igualmente é 

pronunciável de ofício, ex vi do artigo 219, § 5º, do Código).  

                                                           
212

 Cf. FLACH, Rafael. “A súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça e a coisa julgada 

progressiva”. Revista de Processo, Vol. 185, Julho de 2010, pp. 175 e seguintes; CARNEIRO DA CUNHA, 

Leonardo José. “Termo inicial do prazo para ajuizamento da ação rescisória, capítulos de sentença e 

recursal”. Revista de Processo, Vol. 120, Fevereiro de 2005, pp. 180 e seguintes. 
213

 REsp 543368/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 02/06/2006, p. 112. No mesmo sentido o voto 

condutor do Ministro Peçanha Martins no leading case supra referido: “o prazo de rescisória só se inicia 

quando proferida a última decisão da causa, ou seja, quando a sentença se completa e extingue o processo, 

porque, se assim não for, seremos levados ao absurdo, ao qual o Ministro Franciulli Netto chamou a nossa 

atenção, qual seja: o de existir ação prosseguindo enquanto rescisórias estarão sendo propostas.”   
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O que não nos parece integralmente correto é que tais dispositivos sejam 

interpretados isoladamente, sem correlação ou cotejo com as demais normas e princípios 

que, juntos, formam e conformam o sistema processual positivo. 

 

Se há matérias que podem e devem ser pronunciadas, ainda que de ofício, 

não é menos exato que, nos termos do artigo 515, caput, do Código, só se transferem ao 

exame do tribunal os capítulos efetivamente impugnados pelo recurso, bem assim aqueles 

que, em decorrência de vínculo de prejudicialidade, deles sejam dependentes.
214

 Tal é a 

extensão do efeito devolutivo: tantum devolutum quantum appellatum.  

 

Esta última regra é de fundamental importância para todo o sistema. Aliada 

ao disposto nos artigos 500, 505 e 512 do Código, ela revela que a atividade jurisdicional, 

mesmo em grau de recurso, desenvolve-se à luz do princípio dispositivo: o Judiciário é 

antes de tudo inerte, só podendo prestar a tutela nos estreitos limites da provocação 

formulada pelo interessado (CPC, arts. 2º, 128 e 460).
215

 

 

Nesses termos, o reconhecimento das matérias cognoscíveis de ofício, 

inclusive temas de ordem pública, até pode ocorrer, mas com impacto sempre limitado aos 

capítulos cuja devolução tenha sido proporcionada pelo recurso (extensão do efeito 

devolutivo). Somente assim é que se pode compatibilizar o conteúdo dos artigos 267, § 3º, 

e 515, caput, ambos do Código de Processo Civil.
216

  

                                                           
214

 Se a demanda do autor for integralmente acolhida em primeiro grau, o recurso do réu, pleiteando 

a reforma da sentença e consequente decreto de improcedência da ação, automaticamente transferirá ao 

exame do tribunal ad quem o capítulo que tratou do custo financeiro do processo. Tendo o recurso do réu 

impugnado o capítulo subordinante, devolverá ao tribunal o capítulo subordinado, haja vista a relação de 

dependência do segundo em relação ao primeiro. Nessa situação, o recurso é parcial apenas na sua aparência. 

Assim: DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença, cit., p. 113; THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. “Coisa julgada: pluralidade e unicidade (Súmula n. 401 do STJ)”, cit.  
215

 Assim como o juízo de primeiro grau está adstrito a prestar a tutela nos limites postulados pelo 

demandante, também o tribunal não pode oficiosamente conceder ao recorrente aquilo que ele não pleiteou. 

A autoridade judicial é sobretudo inerte (CPC, art. 2º), só lhe sendo dado prestar a tutela mediante iniciativa 

da parte interessada. E isso inclusive em sede de recurso (cf. ASSIS, Araken de. “Efeito Devolutivo da 

Apelação.” In: MAZZEI, Rodrigo Reis (Coord.). Dos Recursos. Vol. 2. Vitória: ICE, 2002, p. 61). No 

mesmo sentido, indicando que o princípio dispositivo atua com igual intensidade na instância recursal, de 

modo a tornar absurda a hipótese de haver uma reforma para pior da situação do próprio recorrente, confira-

se: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. R. Janeiro: 

Forense, 2002, p. 429. 
216

 É o que entendem, em sede doutrinária, entre outros: BEBBER, Júlio César. “Recurso parcial e 

formação gradual da coisa julgada sob enfoque dos capítulos de sentença”. Revista de Direito do Trabalho, 

Vol. 134, Abril de 2009, pp. 150 e seguintes; GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil 
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De tal sorte que, existindo na sentença dois capítulos de mérito autônomos e 

independentes entre si, e só havendo impugnação recursal em relação a um deles, o 

tribunal não estará autorizado ao reexame da matéria inatacada. Falta-lhe jurisdição para 

tanto, que não se adquire nem mesmo com a invocação do tema de ordem pública, atinente, 

por exemplo, à carência da ação.
217

 Como diz Flávio Luiz Yarshell, o recurso, sendo 

apenas parcial, elimina parte do objeto litigioso: a parte não atacada fica “automaticamente 

excluída da apreciação do órgão judicial. Em termos mais rigorosos, não haveria sequer 

que se falar em solução estatal da controvérsia.”
218  

 

Tem razão, portanto, Athos Gusmão Carneiro, quando afirma que a res in 

iudicium deducta, que no juízo de primeiro grau deve ser decidida integralmente, em sede 

recursal pode ser objeto de cognição apenas parcial. Se o recurso não foi integral, os 

capítulos de mérito inatacados, desde que sejam autônomos e independentes daqueles 

alcançados pelo recurso, passarão imediatamente em julgado.  

 

Daí afirmar, acertadamente, que “a coisa julgada poderá formar-se em 

determinado momento para um dos capítulos da res in iudicium, em momento diferente 

para outro capítulo”, não havendo em tal cenário “unidade de dies a quo para o biênio do 

                                                                                                                                                                                
brasileiro, cit., pp. 168-169; AMORIM, José Roberto Neves. Coisa julgada parcial no processo civil, cit., pp. 

235-236. Curiosa é também a lição de Jean Carlos Dias, que primeiro consente a formação gradual da coisa 

julgada nos casos de recurso parcial, mas depois, de modo aparentemente contraditório, defende ser viável a 

reforma para pior da situação do próprio recorrente, mediante a modificação de capítulos não impugnados 

pela incidência de matérias cognoscíveis de ofício, como as condições da ação, a prescrição e a decadência. 

(DIAS, Jean Carlos. “A configuração da coisa julgada parcial e suas repercussões processuais no âmbito do 

cumprimento de sentença”. Revista de Processo, Vol. 135, Maio de 2006, pp. 267 e seguintes). 
217

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença, cit., pp. 110 e 113. Diz o autor que “se 

algum capítulo de mérito houver sido omitido no recurso, jamais esse capítulo inatacados poderá ser atingido 

pelo julgamento no sentido de que o autor não tinha direito ao julgamento do mérito; por mais razões que 

tenha para assim entender, o tribunal limitar-se-á a aplicar sobre o capítulo recorrido a regra emergente dos 

arts. 245, par., 267 e 516.” Interessante a propósito do tema é também a lição de Bedaque, que, ao tratar do 

recurso interposto por litisconsorte passivo não unitário, afirma que “Eventual carência do litisconsorte autor 

ou anulação do processo não pode atingir a situação do que não apelou. Acolhida sua pretensão, somente 

apelação do réu tem o condão de devolver a matéria ao tribunal. O recurso do litisconsorte, se considerada a 

extensão do efeito devolutivo a ele inerente, não abrange o capítulo da sentença favorável ao outro.” 

(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. “Os elementos objetivos da demanda examinados à luz do 

contraditório”. In: TUCCI, José Rogério Cruz e; ____________ (Coord.). Causa de pedir e pedido no 

processo civil (questões polêmicas). S. Paulo: RT, 2002, p. 49).  
218

 YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, cit., p. 198. Na 

mesma linha vai também Frederico Marques, afirmando que a apelação parcial “reduz a área da lide.” 

Acrescenta que nosso sistema eliminou a regra do benefício comum, daí ser impensável que a situação do 

recorrente sofra empioramento no julgamento de seu próprio recurso. (FREDERICO MARQUES, José. 

Manual de direito processual civil. Vol. III, cit., p. 135). 
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ajuizamento de eventual demanda rescisória.”
219

  

 

Evidente, pois, o equívoco a comprometer a jurisprudência atual do 

Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n. 401, que, aliás, conta com 

apoiadores em sede doutrinária.
220

 Atendo-se o recurso à impugnação de um determinado 

capítulo de meritis, as demais frações do decisório – desde que independentes da parte 

atacada – dela se destacam, imunizando-se de pronto com a coisa julgada material (CPC, 

arts. 467 e 468) e deflagrando o biênio para o ajuizamento da rescisória.221 Por outro lado, 

sobre tais capítulos de mérito (não devolvidos pelo recurso) nem mesmo as matérias 

conhecíveis de ofício poderão operar, pois não escapam elas à eficácia preclusiva da coisa 

julgada.
222

 Plenamente possível, portanto, a formação da coisa julgada em etapas, 

progressivamente, independentemente da completa extinção do processo e do exaurimento 

de todos os recursos dele tirados. 

 

Aliás, não se trata de novidade alguma. Basta dizer que, há mais de trinta 

anos, o Supremo Tribunal Federal já reconhecia a possibilidade de formação gradual da 

coisa julgada dentro do processo, de sorte a imunizar por etapas os diferentes capítulos de 

mérito (conforme não fossem alcançados pelos recursos interpostos naquela relação 

processual).  

 

Foi emblemático nesse sentido o julgamento da Ação Rescisória n. 903, 

decidida pelo Tribunal Pleno em 17.06.1982, que teve como Relator o Ministro Cordeiro 

Guerra. Como se extrai do voto exarado pelo Ministro Moreira Alves na oportunidade, 

pondo-se de acordo com o Relator, “a interposição de embargos de divergência contra 

acórdão que conhece do recurso extraordinário e lhe dá provimento para julgar procedente 

a ação só impede o trânsito em julgado deste abarca todas as questões da demanda, uma 

                                                           
219

 CARNEIRO, Athos Gusmão. “Ação rescisória, biênio decadencial e recurso parcial”. Extraído de 

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Athos%20Gusm%C3%A3o%20Carneiro%20formatado.pdf. Acesso 

em 04.11.2014. No mesmíssimo sentido ver também, com profundidade: THEODORO JÚNIOR, Humberto. 

“Coisa julgada: pluralidade e unicidade (Súmula n. 401 do STJ)”, cit.  
220

 TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. “Sentenças objetivamente complexas: impossibilidade do 

trânsito em julgado parcial”, cit., pp. 228 e seguintes.  
221

 “Havendo múltiplos capítulos na decisão, é possível o trânsito em julgado de cada um em 

momentos distintos. Se o recurso é parcial, ou seja, com impugnação de apenas parte da sentença 

condenatória, o capítulo não abrangido pela irresignação transita em julgado de imediato.” (GARCIA, 

Gustavo Filipe Barbosa. “Capítulos Autônomos da Decisão e Momentos de seu Trânsito em Julgado”. 

Revista de Processo, Vol. 111, Julho de 2003, pp. 290 e seguintes).  
222

 Cf. SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil, cit., p. 222. 

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Athos%20Gusm%C3%A3o%20Carneiro%20formatado.pdf
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vez que, se abranger apenas algumas delas, com relação às demais ocorre a coisa julgada.”  

 

Tão ou mais importante, todavia, foi o recentíssimo precedente exarado pela 

Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.589, que teve como 

Relator o Ministro Marco Aurélio, datado de 25.03.2014. 

 

Referido Recurso Extraordinário
223

 é relevantíssimo porque tirado, 

justamente, do acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de 

Divergência em Recurso Especial n. 404.777/DF, ou seja, do leading case a partir do qual 

se passou a entender que a formação gradual da coisa julgada seria incompatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Aviado com fundamento na vulneração ao artigo 5º, XXXVI da 

Constituição da República, o recurso acabou sendo provido pelo Supremo Tribunal Federal 

à unanimidade, para reconhecer a violação à garantia constitucional da coisa julgada por 

parte do aresto guerreado. Do voto condutor da lavra do Ministro Marco Aurélio colhe-se 

fundamentalmente: (i) que no julgamento da Ação Penal n. 470/MG, Relator o Ministro 

Joaquim Barbosa, o Tribunal reconheceu a possibilidade de formação gradual da coisa 

julgada na esfera criminal, declarando o trânsito em julgado dos capítulos condenatórios e 

autorizando a sua executoriedade imediata, excluídos aqueles que haviam sido objeto de 

embargos infringentes; (ii) que aquelas premissas, relativas a processo penal, com muito 

mais razão devem aplicar-se no âmbito do processo civil, sendo portanto perfeitamente 

possível a formação da coisa julgada “de forma progressiva, quando fragmentada a 

sentença em partes autônomas”; (iii) que, ocorrendo em datas diversas o trânsito em 

julgado de capítulos autônomos da sentença ou do acórdão, tem-se a viabilidade de 

rescisórias distintas extraídas do mesmo processo, cada qual com o seu termo inicial 

próprio, na linha aliás da Súmula n. 100, II, do Tribunal Superior do Trabalho
224

; (iv) que o 

efeito translativo de recurso interposto, impugnando apenas uma parte da decisão de 

mérito, não tem o condão de impactar a fração remanescente inatacada, eis que coberta esta 
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 STF, 1ª Turma, RExt 666.589/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 25.06.2014. 
224

 “Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em 

tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada 

decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão 

recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso 

parcial.” 
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com o manto da coisa julgada material, tornando vedada a sua revisão no mesmo ou em 

outro processo, a não ser pela via excepcional da ação rescisória.  

 

Apesar disso, vale dizer, de reformado pela Corte Suprema o principal 

precedente à base da Súmula n. 401, com a declaração de ser ele ofensivo à garantia 

constitucional da coisa julgada, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça, até onde 

pudemos verificar, continua aplicando o seu enunciado. É o que evidencia o também 

recentíssimo julgamento do Recurso Especial n. 736.650/MT
225

, cuja ementa declina que 

“O prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura da ação rescisória inicia com o 

trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o 

exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal”, bem assim que 

“É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos 

distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em 

um mesmo feito.” 

 

Portanto, é urgente a revisitação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, 

a fim de que, alinhando-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seja alterado o teor 

do enunciado n. 401.  

 

Mesmo porque o que ali se pretendeu foi, fundamentalmente, simplificar o 

sistema, impedindo a possibilidade de advirem plúrimas rescisórias tiradas de um mesmo 

processo, cada qual concernente a um determinado capítulo de mérito e com termos 

iniciais diversos.
226

 Esse resultado, no entanto, não será jamais alcançado, nem mesmo 

mediante a inconstitucional e ilegal negativa da possibilidade de formação gradual da coisa 

julgada.  

 

Basta pensar que, se certa fração do objeto litigioso foi resolvida no juízo de 

origem, sem a interposição de recurso, e outra chegou e foi julgada de meritis pelo 

Superior Tribunal de Justiça, caberão, teoricamente, duas rescisórias diversas para a 
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 REsp 736.650/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 20/08/2014, DJe 01/09/2014.  
226

 Cf. OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., pp. 200 e seguintes. Deixa-o claro também o voto exarado pelo Ministro Franciulli 

Netto nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 404.777/DF, sustentando ser “absurda” a 

possibilidade de ajuizamento de uma ação rescisória enquanto ainda pendente o processo do qual ela foi 

extraída.  
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impugnação dos diferentes capítulos de mérito. Uma será aviada perante o tribunal de 

segundo grau; outra, perante o Superior Tribunal de Justiça. Trata-se da competência 

absoluta de cada Corte, fixada na Constituição Federal, a qual impede inclusive a reunião 

das rescisórias para julgamento conjunto, pois a conexidade não tem o condão de 

prevalecer sobre a competência absoluta.
227

  

 

Resta assim a crítica de que, permitida a formação da coisa julgada por 

etapas, o sistema abriria as portas para a incoerência lógica entre os diferentes 

pronunciamentos, caso um deles, por exemplo, reconhecesse ao autor o direito à 

indenização material e outro, em grau de recurso (tendo por objeto exclusivamente a 

pretensão à indenização moral), repelisse o pedido com espeque na carência da ação ou até 

mesmo no advento da prescrição.  

 

A aludida situação – cujo exame aprofundaremos no subitem seguinte – 

constitui, em verdade, um falso problema. Com efeito, o fundamento da coisa julgada não 

tem a ver com presunção acerca da verdade da decisão ou com preocupações acerca da sua 

justiça. Decorre, isto sim, de uma necessidade essencialmente prática, qual seja, a de 

colocar um ponto final nas discussões, proclamando em caráter definitivo e indiscutível 

quem é o titular da situação de vantagem, conferindo, assim, segurança às relações 

jurídicas.
228
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 Assim: THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Coisa julgada: pluralidade e unicidade (Súmula n. 

401 do STJ)”, cit. No mesmo sentido leciona Barbosa Moreira: “Em mais de um voto proferido no acórdão 

em foco, manifestou-se perplexidade ante a hipótese da propositura de várias ações rescisórias contra as 

sucessivas decisões proferidas ao longo do processo, caso em relação a cada qual se reputasse iniciado um 

prazo próprio de decadência. Acontece que a possibilidade não fica de maneira alguma afastada, mesmo a 

esposar-se a tese de que o prazo apenas se inicia, para todas as decisões, após o advento da última, extintiva 

do feito. Realmente: suponha-se que, com referência a uma parte do mérito, a causa haja sido definitivamente 

julgada no segundo grau, por acórdão do qual, nessa parte, ninguém recorreu; e que, para a parte restante, 

tenha sobrevindo resolução do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial. Ainda que se 

entenda correr só a partir daí o biênio decadencial, inclusive para o acórdão da apelação, nem por isso se pré-

excluirá uma eventual dualidade de rescisórias. Prazo único não significa necessariamente ação única.” 

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Sentença objetivamente complexa, trânsito em julgado e 

rescindibilidade”. Revista de Processo, Vol. 141, Novembro de 2006, pp. 7 e seguintes). 
228

 Perfeito nesse sentido o diagnóstico de Humberto Theodoro Júnior: “Há quem defenda o 

fundamento da coisa julgada com argumento na tese de que a sentença encerra uma presunção de verdade ou 

de justiça em torno da solução dada ao litígio (res iudicata pro veritate habetur). Na realidade, porém, ao 

instituir a coisa julgada, o legislador não tem nenhuma preocupação de valorar a sentença diante dos fatos 

(verdade) ou dos direitos (justiça). Impele-o tão somente uma exigência de ordem prática, quase banal, mas 

imperiosa, de não mais permitir que se volte a discutir acerca de questões já soberanamente decididas pelo 

Poder Judiciário. Apenas a preocupação de segurança nas relações jurídicas e de paz na convivência social é 

que explica a res iudicata.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Coisa julgada: pluralidade e unicidade 

(Súmula n. 401 do STJ)”, cit.). 
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Tanto isso é verdade que a lei brasileira adstringe a formação da coisa 

julgada ao comando emergente do dispositivo da sentença de mérito, negando tal 

imunização à solução de questões, de fato e de direito, realizadas no âmbito da 

fundamentação, por mais importantes que sejam para determinar logicamente o teor do 

decisório (CPC, art. 469, I, II e III).  

 

Por idênticas razões a jurisprudência, diante de confronto lógico entre as 

fundamentações de diferentes pronunciamentos, não tem reconhecido aí ofensa à coisa 

julgada material, a qual para configurar-se pressupõe o conflito prático entre os preceitos 

imperativos exarados nas partes dispositivas.
229

 

 

  Portanto, o risco de sobrevirem num mesmo processo decisões definitivas, 

cujas fundamentações sejam destoantes, não serve de justificativa para que se repudie a 

possibilidade de julgamento por etapas do objeto litigioso, nem tampouco para que se 

estabeleça, contra legem, um veto à formação gradual da coisa julgada. A incongruência 

lógica entre diferentes pronunciamentos não é novidade no sistema – falando por si os 

casos dos recursos parciais, que escancaram essa possibilidade –, mas nem por isso 

podemos falar aí em vulneração à coisa julgada, instituto cuja finalidade é a de impedir o 

conflito prático de julgados. Como diz Silas Dias de Oliveira Filho, “a segurança jurídica e 

a duração menor do processo são valores que devem preponderar sobre a possibilidade de 

incongruência”
230

, de tal sorte que, deparando-se com uma fração do mérito já madura para 

julgamento, não deve o juiz procrastinar a sua entrega, receoso de incidir em hipotético 

confronto lógico com a solução da porção remanescente.  

 

Assim, conclusivamente, acreditamos que a afirmada impossibilidade de 

formação gradual da coisa julgada não se mostra coerente com o sistema, nem tampouco 
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 Elucidativo nesse sentido o julgamento do REsp 1298342/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 27/06/2014. Do voto condutor do julgado colhe-se: “A 

situação, conquanto incomum, não representa ofensa à coisa julgada. O fato de a sentença havida no presente 

processo haver adotado premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a prolação da 

sentença anterior, já transitada em julgado, causa, certamente, grande perplexidade ao mundo jurídico e mais 

ainda ao Recorrente. Isso não basta, porém, para afastar a incidência do artigo 469, II, do Código de Processo 

Civil que firma parâmetro intransigente para a solução de situações como a presente: ‘não faz coisa julgada a 

verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença’.” 
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 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., p. 218. 
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idônea para vedar a cisão do objeto litigioso, mediante a emissão de pronunciamentos 

parciais relativos ao mérito. Pensamos ainda que, proferida sentença parcial (ou resolução 

parcial de mérito, como preferem alguns), passará ela por dupla imunização, a saber: 

 

(i) primeiro, o juiz prolator, tendo encerrado o seu ofício jurisdicional em 

relação àquela porção do mérito, ficará impossibilitado de alterar o que nesse ponto tiver 

decidido e de exarar qualquer outro pronunciamento a respeito, na forma do artigo 463 do 

Código (e ressalvadas as exceções nele previstas). Com isso não poderá, mediante o 

aprofundamento de sua atividade cognitiva e de novas convicções daí decorrentes, revolver 

a decisão daquele segmento do mérito; 

 

(ii) segundo, escoado in albis o prazo de recursos ou esgotados estes 

últimos, forma-se a coisa julgada material, tornando imutável o conteúdo declaratório 

daquele pronunciamento, dentro e fora daquele processo. Por isso é que nem o juiz e nem o 

tribunal ad quem poderão interferir no teor do decidido, ainda que pretendendo declarar em 

relação a ele uma carência de ação não diagnosticada de início. A carência, apesar de 

representar matéria de ordem pública, só poderá ser reconhecida e aplicada em relação à 

parcela remanescente do objeto litigioso.
231

 

 

1.4 Risco de desarmonia das decisões exaradas no mesmo processo 

 

A acumulação de diferentes pretensões numa mesma relação processual, 

induzindo à complexidade de seu objeto, é tolerada pelo sistema à luz de dois objetivos 

fundamentais, quais sejam, a busca pela economia processual e o interesse na produção de 

decisões harmônicas e coerentes entre si.
232

 

 

A primeira meta é de fácil visualização. Imagine-se que as vítimas de certo 

acidente de trânsito se reúnam e, juntas, proponham a correspondente ação indenizatória 

contra a pretensa causadora. O litisconsórcio, aqui, será facultativo (pois as vítimas podiam 
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 Precisamente nesse sentido, quanto ao duplo estágio de imunização da sentença parcial, ver: 

SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil, cit., pp. 214-219. 
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 Segundo Joel Dias Figueira Júnior, as vantagens da admissão do cúmulo de pedidos numa mesma 

relação processual são “a notável economia processual e de despesas, especialmente porque a sentença a ser 

prolatada haverá de examinar as diversas questões comuns às várias ações cumulativas, com a manifesta 

vantagem ulterior de evitar decisões conflitantes.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código 

de Processo Civil. Vol. 4. Tomo II. São Paulo: RT, 2001, p. 132). 
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ir separadamente a juízo) e simples (pois a decisão não será necessariamente uniforme em 

relação a cada uma delas). Resultará, no entanto, em economia de recursos e de esforços 

por parte do Estado-Juiz: a expedição e cumprimento de um só mandado, v.g., bastarão 

para que o réu seja citado de todas as demandas contra ele deduzidas, deflagrando o prazo 

para o oferecimento de defesa. Da mesma forma, ficará otimizada a atividade probatória: 

em vez de serem produzidas, em processos separados e em juízos diversos, várias 

audiências para a elucidação da dinâmica do acidente e consequente identificação de seu 

causador – portanto, para a apuração do mesmíssimo fato –, a acumulação subjetiva 

permitirá que isso seja feito de maneira concentrada.  

 

Aliás, evitada a pulverização de processos relativos aos mesmos fatos, 

mediante a aglutinação das atividades instrutória e decisória em um só juízo, o ideal da 

coerência da resposta jurisdicional também ficaria, teoricamente, assegurado. No aludido 

exemplo, seria difícil conceber que o juiz, depois de ter presidido instrução única, (i) 

condenasse o réu a indenizar o primeiro dos demandantes e, ao mesmo tempo, (ii) julgasse 

improcedente o pleito do segundo demandante, sob o fundamento de que foi este último, e 

não o réu, o causador do acidente. De duas, uma: ou o réu causou o acidente e, assim, deve 

responder perante todos os que comprovem a sua condição de lesados; ou ele não o causou 

e não pode ser chamado à responsabilidade perante ninguém.  

 

Seria interessante ao sistema, portanto, também sob a ótica de evitar a 

prolação de decisões incongruentes entre si, a aglutinação de demandas, bem assim o seu 

julgamento conjunto. Por isso, inclusive, a previsão do artigo 105 do Código: “Havendo 

conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode 

ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas 

simultaneamente.”
233

 Sem falar: no artigo 265, IV, a, do Código, que prevê a suspensão do 

processo em caso de prejudicialidade externa, sobrestando “o curso do processo que 

veicula a causa prejudicada, até o resultado da prejudicante, assim evitando a ocorrência de 
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 Sustenta Patricia Miranda Pizzol, em comentário ao aludido dispositivo, que “para que os 

julgados sejam harmônicos e não ocorra um dispêndio desnecessário de atividade jurisdicional, tempo, 

dinheiro, sendo a hipótese de conexão ou continência, fica o magistrado obrigado a proceder à reunião dos 

processos, a fim de julgar simultaneamente as duas lides postas em juízo, consoante o disposto no art. 105 do 

CPC, Se não o fizer, haverá o risco da prolação de decisões que sejam logicamente (praticamente) 

contraditórias (embora possam ser juridicamente compatíveis).” Cuidar-se-ia, pois, de comando cogente. 

(PIZZOL, Patricia Miranda. In: MARCATO, Antonio Carlos (Coord.). Código de Processo Civil 

interpretado. S. Paulo: Atlas, 2004, p. 299).  
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decisões eventualmente conflitantes”
234

; no artigo 60, in fine, que manda sobrestar o 

processo principal por até noventa dias, a fim de que possa ser julgado em conjunto com a 

oposição autônoma; no artigo 318, que manda sejam julgadas simultaneamente a demanda 

principal e a reconvenção etc.   

 

Surge, nessa medida, ponderável óbice à técnica do julgamento segmentado 

do objeto litigioso. Se o sistema é orientado a prezar pela harmonia de julgados, evitando 

que sejam acometidos de incoerências lógicas, seria um contrassenso permitir o julgamento 

em escalas do mérito. Como diz Clarisse Frechiani Lara Leite, a harmonia de julgados, 

objetivada pelo sistema ao admitir a cumulação de demandas, provavelmente ficaria 

comprometida com a possibilidade de decisões separadas dos diversos objetos 

cumulados.
235

 

 

Cremos, todavia, que também esse não se constitua num argumento 

insuperável, apto a determinar a inadmissibilidade da técnica.  

 

Primeiro, convenhamos que o julgamento concentrado do objeto litigioso, 

mediante sentença única, apenas teoricamente elimina o risco de haver contradição lógica 

entre os diferentes capítulos de mérito. Pense-se, novamente, em ação de indenização, na 

qual a autora pede a condenação do réu à reparação de danos materiais e morais 

decorrentes de acidente automobilístico a ele atribuído.  

 

Procedentes ambos os pedidos em primeiro grau, poderá o recurso do réu se 

limitar ao pedido de reforma do segundo capítulo, que a condenou à reparação de danos 

morais. Teremos, portanto, um recurso parcial, do ponto de vista de sua extensão.  

 

É perfeitamente possível que o tribunal ad quem, revendo as provas, acabe 

por concluir que a causadora do acidente foi a autora.
236

 Nessa contingência, o recurso do 

réu será provido, para julgar improcedente o pedido de indenização moral (dispositivo), 
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 MARCATO, Antonio Carlos. In: ____________ (Coord.). Código de Processo Civil 

interpretado. S. Paulo: Atlas, 2004, p. 761. 
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 LEITE, Clarisse Frechiani Lara. “O conceito de sentença”, cit, pp. 84-85. 
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 Embora a devolução, do ponto de vista da sua extensão, seja limitada pela impugnação do 

recorrente, no tocante à sua profundidade ela é amplíssima, permitindo ao tribunal apreciar “todas as 

questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as haja julgado por inteiro” (CPC, art. 

515, § 2º). 
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com base na premissa de que não houve ilícito por parte do réu (fundamentação). Porém, 

nenhum impacto terá esse julgamento sobre o outro capítulo decidido em primeiro grau e 

não devolvido ao tribunal ad quem, qual seja, o que concedeu à autora a indenização 

material (dispositivo), com lastro no reconhecimento do ilícito por parte do réu 

(fundamentação).  

 

Teremos, aqui, uma incongruência lógica entre os dois capítulos de mérito 

passados em julgado, inobstante tenham eles sido julgados conjuntamente em primeiro 

grau, o que indica que o fenômeno, embora não seja desejável, não constitui nem nunca 

constituiu algo completamente estranho ao sistema.   

 

Por outro lado, como se verifica do artigo 292, caput, do Código, a lei 

consente a cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu, “ainda que entre eles não 

haja conexão”, facilitando e ampliando, portanto, os casos de ocorrência do fenômeno.
237

 

Pode v.g. o autor ajuizar demanda pleiteando do mesmo réu, em cumulação simples, (i) o 

recebimento do preço de contrato de compra e venda e (ii) o pagamento de valor fixado em 

contrato de mútuo.  

 

Nesses casos, não havendo qualquer elemento de conexidade entre as 

pretensões – as contratações são diversas –, o risco da prolação de decisões contraditórias 

aparentemente não se põe. Os fatos à base de cada pretensão são completamente diversos 

e, sendo assim, soa difícil conceber um confronto teórico entre os fundamentos de cada um 

dos capítulos decisórios. Ao menos aqui, portanto, esse receio não é idôneo para justificar 

que se impeça o juiz de seccionar o julgamento do mérito, oferecendo respostas separadas 

no tempo a cada uma das pretensões.
238

  

 

Mais importante, no entanto, é assentar que julgamento seccionado do 

mérito não se confunde com precipitação. Quando se fala em permitir que a resposta 
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 Cf. BUENO, Cássio Scarpinella. In: MARCATO, Antonio Carlos (Coord.). Código de Processo 

Civil interpretado. S. Paulo: Atlas, 2004, p. 905; MALUF, Carlos Alberto Dabus. “Cumulação de ações no 

processo civil”, cit., pp. 61 e seguintes. 
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 Bem por isso a observação de Bruno Silveira de Oliveira, para quem o julgamento fracionado 

teoricamente só encontra algum obstáculo nos casos de conexidade a ligar as diferentes pretensões. Não 

havendo essa relação, contudo, fica afastado o risco de contradição lógica entre os diferentes capítulos de 

mérito (SILVEIRA DE OLIVEIRA, Bruno. “Um novo conceito de sentença?”. Revista de Processo, Vol. 

149, Julho de 2007, pp. 149 e seguintes). 
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jurisdicional venha por etapas, não se está a defender que o juiz aja açodadamente, 

prescindindo da produção de provas essenciais e da cognição exauriente para julgar certa 

fração do objeto litigioso, o que de resto esvaziaria a própria aptidão do decisório de 

imunizar-se com a res judicata.
239

  

 

O julgamento fracionado, portanto, é aquele que tem por objeto pretensão já 

suficientemente madura para ser decidida, relativamente à qual o juiz já atingiu o estado de 

certeza processual. Tivesse sido deduzida isoladamente, tal pretensão seria imediatamente 

decidida de meritis, já que o juiz não tem necessidade de aprofundamento cognitivo algum 

para poder deliberar a seu respeito. Sua única peculiaridade reside na circunstância de ter 

vindo ao processo na companhia de outras pretensões ali também formuladas, induzindo à 

complexidade do objeto litigioso, as quais, embora autônomas e destacáveis, reclamam, no 

entanto, providências instrutórias adicionais para atingirem o mesmo nível de maturidade. 

 

Se o juiz já atingiu o estado de certeza processual em relação a certa parcela 

do objeto litigioso (v.g., pagamento dos danos emergentes, comprovado documentalmente 

pelo réu), e se essa parcela não ostenta relação de dependência em relação ao remanescente 

(v.g., direito do autor aos lucros cessantes, ainda pendente de averiguação), não parece 

haver justificativa razoável para que se postergue a decisão a respeito da primeira 

pretensão. O que habilita o juiz a pronunciar-se de meritis sobre certa demanda é, sempre, 

o nível de cognição que ele já tenha alcançado a respeito, em termos de profundidade, e 

não a circunstância de haver, ou não, outras pretensões deduzidas no mesmo processo 

(continente).  

 

Aliás, é estranho pensar que o juiz, tendo atingido certo nível de cognição, 

possa deliberar sobre determinado pedido se ele foi formulado sozinho, mas que não possa 

assim proceder se o mesmíssimo pedido veio contingencialmente acompanhado de outras 

demandas, portanto em processo de objeto complexo. Como observa Silas Dias de Oliveira 
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 “O que importa para a formação ou não, da coisa julgada é a apreciação da questão principal em 

cognição exauriente, mesmo que diante de um procedimento que possua grau de cognição horizontal restrita. 

(...) Já as tutelas concedidas mediante cognição sumária não são aptas à formação de coisa julgada.” 

(ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa Julgada Progressiva e Resolução Parcial do Mérito, cit., p. 129). 

Na mesma linha, sustentando que a formação de coisa julgada material pressupõe que a decisão seja exarada 

mediante cognição exauriente, havendo uma vinculação constitucional entre ambas: TALAMINI, Eduardo. 

Coisa julgada e sua revisão, cit., pp. 53-56; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. Vol. III, cit., p. 39. 
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Filho, “não há muito sentido em incentivar o jurisdicionado a cumular demandas, sem a 

possibilidade de, na hipótese de se mostrar mais vantajoso, julgá-las em momentos 

diferentes. Num primeiro momento, prestigia-se a economia processual, mas em seguida 

sepulta-se a tempestividade da tutela jurisdicional. (...) Não se viabilizar a oportuna 

desacumulação de demandas traria prejuízos ao sistema, visto que, em hipóteses tais, seria 

mais vantajoso ajuizar duas ações, separadamente, mas com o dobro de gastos e de 

esforço.”
240

  

 

E daí prever a lei chilena, por exemplo, a desacumulação das diferentes 

demandas quando a sua aglutinação frustrar o objetivo da economia e eficiência 

processuais.
241

 Com efeito, a cumulação é prevista e admitida, tanto lá quanto aqui, sob a 

premissa de que as pretensões alcançarão o grau de maturidade em momento próximo, no 

mais das vezes ao final da instrução, abrindo caminho para o julgamento concentrado. 

Porém, por vezes não é isso o que ocorre e, nesses casos, não há porque adiar a decisão 

daquilo que já está pronto para ser julgado até que as demais pretensões, cujos 

pressupostos são diversos, atinjam o mesmo ponto de maturação. A cumulação nem 

sempre há de resultar, portanto, em julgamento simultâneo.  

 

Em suma, o que se julga antecipadamente no tempo, mediante cisão do 

objeto litigioso, é a pretensão já madura, em regime de cognição exauriente. Essa 

constatação, se não elimina por completo, ao menos mitiga sensivelmente o receio de que a 

técnica possa levar a um eventual confronto lógico entre as diferentes decisões fruto do 

desmembramento.  

 

Mas mesmo esse risco de conflito lógico entre as decisões resultantes do 

fracionamento – que nos parece reduzido ante as observações acima –, não deve impedir o 

uso da técnica. Além de já ser inerente tal possibilidade ao sistema – falando por si o caso 

do recurso parcial, acima aludido, bem assim o das pretensões que, embora conexas, são 
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 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., pp. 50-51. 
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 Dispõe o artigo 172, do Codigo de Procedimiento Civil daquele país: “Cuando en un mismo 

juicio se ventilen dos o más cuestiones que puedan ser resueltas separada o parcialmente, sin que ello ofrezca 

dificultad para la marcha del proceso, y alguna o algunas de dichas cuestiones o parte de ellas, lleguen al 

estado de sentencia antes de que termine el procedimiento en las restantes, podrá el tribunal fallar desde 

luego las primeras. En este caso se formará cuaderno separado con compulsas de todas las piezas necesarias 

para dictar el fallo y ejecutarlo, a costa del que solicite la separación.” 
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deduzidas em momentos diferentes e em processos diversos –, lembre-se que o instituto da 

coisa julgada tem por finalidade eliminar a possibilidade de conflito prático entre decisões. 

Torna a res judicata inconcebível, v.g., a coexistência de uma sentença que determina que 

o réu pague ao autor certa verba e de outra, que declara que o mesmo réu nada deve ao 

autor. Evita, pois, o choque entre os preceitos imperativos extraídos de diferentes 

provimentos jurisdicionais. 

 

Daí, aliás, a lição de que a coisa julgada não se põe apenas e tão somente 

nos limites do pedido julgado, ficando alcançadas por ela todas as demandas cujo 

acolhimento seja prática e objetivamente incompatível com o que ficou estabelecido no 

decisum imutabilizado. Assim, se foi declarado em definitivo que Tício não é pai de Caio, 

não pode Caio ajuizar nova demanda, pleiteando alimentos (questão principal) com base 

no reconhecimento incidenter tantum da paternidade atribuída a Tício (questão 

prejudicial). O mesmo acontece no âmbito das ações concorrentes: rechaçado o pedido de 

abatimento do preço, deduzido com lastro no artigo 500 do Código Civil, não pode o autor 

intentar nova demanda, desta feita postulando a rescisão do contrato. As pretensões são 

juridicamente equivalentes e, para evitar hipotético o confronto prático entre as decisões, a 

coisa julgada material obsta ao julgamento de meritis da segunda demanda: electa una via 

altera non datur.
242

  

 

A divergência dos motivos de duas sentenças, sem conflito prático entre 

seus dispositivos, no entanto, é admitida pelo sistema, embora não seja, naturalmente, a 

solução mais desejável.
243

 Tanto assim que os motivos, por mais importantes que sejam, 

em nosso sistema não ficam cobertos pela autoridade da coisa julgada (CPC, art. 469), o 

que de resto se reforça pela dicção dos artigos 5º e 325, que autorizam o manejo da ação 

declaratória incidental para que a questão prejudicial, que seria decidida apenas 

incidentalmente, se converta em questão principal, sujeitando-se à imunização.
244
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 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão, cit., pp. 70-71. 
243

 DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito em processo civil”, cit., p. 274; 

Humberto Theodoro. “Coisa julgada: pluralidade e unicidade (Súmula n. 401 do STJ)”, cit.  
244

 Preciso nesse particular o magistério de José Rogério Cruz e Tucci: “em nosso direito processual 

civil, o veículo apto para estender às questões prejudiciais a autoridade da coisa julgada, de sorte a 

permanecerem elas insuscetíveis de discussão, após o encerramento do processo e transitada em julgado a 

sentença, é denominado ação declaratória incidental, cuja função é exatamente a de permitir que se decida 

também com força de coisa julgada alguma questão logicamente subordinante daquela que se havia suscitado 

ao formular-se o pedido.” (TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. S. 

Paulo: Saraiva, 1987, p. 136).   
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Portanto, não se nega que a técnica da cisão implica algum risco de 

incongruência lógica entre as decisões fracionadas. É possível, por exemplo, que, depois de 

julgado procedente certo pedido, com trânsito em julgado, e prosseguindo o processo 

quanto ao remanescente, o autor seja declarado carecedor da ação, com a resolução do 

objeto restante na forma do artigo 267, VI, do Código. Teremos, aqui, um conflito teórico 

entre as fundamentações, que efetivamente é inconveniente, mas que (i) não vulnera a 

coisa julgada, (ii) não é novidade no sistema e (iii) não pode preponderar ante os valores 

maiores da segurança jurídica e da duração menor do processo, que estão à base da técnica 

do fracionamento.
245

  

 

1.5 Rigidez procedimental 

 

Diferentemente do que se dá no âmbito da arbitragem, onde as partes têm 

ampla liberdade de estabelecer, elas próprias, as regras do procedimento, sendo sua a 

competência primária para tanto (Lei 9.307/1996, art. 21), no processo civil estatal 

brasileiro predomina o paradigma da rigidez. Nesse sistema “o lugar em que cada ato 

processual tem cabimento se encontra rigidamente preestabelecido em lei, podendo o 

desrespeito à prescrição legal implicar invalidade do próprio ato processual, do seu 

conjunto (do procedimento todo), ou do ato final e conclusivo do processo (a sentença).”
246

  

 

Com efeito, mesmo nas lides relacionadas a direitos tipicamente 

disponíveis, não se pode esquecer que o processo é instrumento público. Por meio dele, o 

Estado visa a desincumbir-se de missão constitucional que avocou para si, qual seja, a de 

eliminar as crises verificadas no plano do direito substancial, pacificando coativamente os 

conflitos ali surgidos.
247
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 “Ora, a segurança jurídica e a duração menor do processo são valores que devem preponderar 

sobre a possibilidade de incongruência. Ademais, considerar que o recurso interposto posteriormente, por 

meio de eventual efeito translativo, poderia atingir a sentença parcial de mérito irrecorrida implica afronta 

aos artigos 128 e 460, do Código de Processo Civil, além de dar aplicação equivocada à extensão do efeito 

devolutivo dos recursos.” (OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas 

implicações no sistema recursal, cit., p. 218)  
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 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização Procedimental: Um Novo Enfoque para o 

Estudo do Procedimento em Matéria Processual. São Paulo: Atlas, 2008, p. 79. 
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 A respeito do caráter publicístico do processo, do qual decorre o inexorável reconhecimento de 

poderes instrutórios ao juiz estatal, confira-se, por todos: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes 

Instrutórios do Juiz. 5ª Ed. São Paulo: RT, 2011.  
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Assim encarado o fenômeno processual, fácil compreender a opção do 

legislador por um modelo de rigidez procedimental. Se a prestação da tutela jurisdicional 

corresponde a interesse e fim do próprio Estado, natural que as regras procedimentais, 

aquelas responsáveis pelo modo de ser do processo, sejam fixadas em caráter cogente pela 

lei, vedando-se, ao menos a priori, qualquer possibilidade de disposição pelas partes e até 

mesmo pelo juiz estatal. Interessa ao Estado assegurar o maior rendimento possível no 

desempenho da atividade jurisdicional, e daí fixar ele próprio, no plano legislativo, as 

normas procedimentais a serem seguidas.  

 

É precisamente essa a observação de José Carlos de Magalhães. Ao 

comparar as jurisdições estatal e arbitral, chama a atenção para o fato de se encontrar a 

primeira sujeita a lei de ordem pública, portadora de ditames que nem mesmo o juiz pode 

alterar. Se na arbitragem o procedimento fica ao alvedrio das partes e do árbitro, no 

processo judicial a sua fonte imediata é a lei, que de antemão e em caráter genérico fixa o 

rito a ser seguido, tolhendo o juiz, ao menos em linha de princípio, de qualquer atividade 

criativa e de gerenciamento nesse sentido. 
248

  

 

Eis aí o caráter publicístico e indisponível do procedimento judicial, que é 

reconhecido por prestigiosa doutrina
249

 e, também, pela jurisprudência, que tende a 

rechaçar a possibilidade de as partes elegerem rito diverso do legalmente previsto para a 

tutela de sua situação jurídica, sobretudo quando for especial o procedimento aplicável.
250

 

 

Argumenta-se, ainda, que o procedimento legal é penhor da legalidade e 
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 “Essas observações têm a ver com a diversidade de princípios que governam o processo judicial e 

arbitral. Se em sistemas diferentes há incompreensão, o que não se dirá de procedimentos regulados pelo 

mesmo ordenamento jurídico, mas submetidos a jurisdições de origens diversas, como são a judicial e a 

arbitral. O primeiro é regido pelo Código de Processo Civil, que disciplina a atuação do juiz em toda a 

variada gama de ações que lhe cabe examinar. É lei de ordem pública, abrigando conceitos rígidos aos quais 

sequer o juiz pode alterar, como é o caso dos prazos e da ordem de produção das provas. O segundo é de 

caráter privado e interessa apenas às partes, que tem a liberdade de estabelecer o rito processual que bem 

entenderem, ou atribuir aos árbitros essa tarefa, ou, ainda, aderirem ao regulamento de alguma instituição 

arbitral.” (MAGALHÃES, José Carlos de. “A ordem das provas no processo arbitral”. In: BERTASI, Maria 

Odete Duque; CORRÊA NETO, Oscavo Cordeiro (Coord.). Arbitragem e desenvolvimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009, p. 56). 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II, cit., p. 460. 
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 Com citação de vários precedentes nesse sentido, consagrando o referido princípio da 

indisponibilidade do procedimento judicial, confira-se: NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto 

Ferreira. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 39ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 

362-363. 
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fator de legitimação do exercício do poder estatal
251

, bem assim que, sem formas 

rigidamente fixadas como obrigatórias, o processo tornar-se-ia líquido, vulnerando a 

segurança e a previsibilidade jurídica e abrindo caminho para o arbítrio judicial.
252

 

 

Pois bem. Há quem diga que esse modelo procedimental rígido, marcado 

por fases muito bem delineadas e por severo sistema de preclusões, seria infenso à 

cindibilidade do objeto litigioso. Diz-se que, como a lei brasileira não fez constar 

disposição expressa no sentido de permitir ao juiz a realização de um corte procedimental, 

mediante a emissão de plúrimos pronunciamentos destinados a ferir por etapas o mérito, 

este expediente seria vedado.
253

  

 

Não parece, contudo, que este argumento seja definitivo e irrefutável.  

 

Como ensina Liebman, “As formas processuais correspondem a uma 

necessidade de ordem, certeza e eficiência e a sua escrupulosa observância representa uma 

garantia de andamento regular e leal do processo e de respeito aos direitos das partes.” 

Adiante, no entanto, adverte: “é necessário evitar que as formas sejam um embaraço e um 

obstáculo à plena consecução do escopo do processo; é necessário impedir que a cega 

observância da forma sufoque a substância do direito.”
254
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 Sustentando essa ideia, de que “o procedimento regular é fator que legitima o exercido do poder 

e, de outro lado, é legítimo na medida em que é dimensionado segundo as garantias constitucionais e 

favorece a efetiva participação dos sujeitos interessados”, confira-se: GOMES, Mariângela Gama de 

Magalhães. “Devido processo legal e direito ao procedimento adequado”. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais. Vol. 55, Julho de 2005, pp. 293 e seguintes. 
252

 É o que afirma Luís Correia de Mendonça, criticando acidamente a reforma legislativa ocorrida 

em Portugal em 2006, mediante a qual se atribuiu ao juiz português o poder de, ouvidas as partes, adaptar o 

procedimento, sempre que o modelo legal não se adequar às especificidades da causa: “Se é preciso evitar 

que as formas processuais sejam um obstáculo à tutela efectiva dos direitos das partes e impedir que um 

formalismo cego e inútil sufoque a substância do direito, não se pode esquecer que aquelas formas 

respondem a uma necessidade de previsibilidade, segurança, disciplina, lealdade e eficiência e que, por 

conseguinte, a sua observância representa uma garantia de respeito pelos referidos direitos. (...) É desta 

insegurança que falo quando falo de processo líquido. O processo líquido é um processo em que as formas se 

desintegram, um processo que, correndo sobre a água, não encontra portos seguros e previsíveis em que se 

detenha, um processo em que os actos da seqüência se diluem no próprio movimento da série, um processo 

em que a legalidade dos instrumentos destinados a assegurar a consecução dos ‘bens’ abstratamente 

garantidos pelo direito substantivo é substituída pela competência incerta e discutível de um timoeiro em 

lidar com o imprevisível curso da ‘àcqua ùtile e ùmide’ (Francisco de Assis). Um processo privado de 

formas, completamente modelado pelo juiz é uma porta aberta à intervenção incontrolada do poder político e 

econômico, mas também a que a crítica casuística da adaptação dos casos se transforme em crítica 

generalizada do sistema.” (MENDONÇA, Luís Correia de. “Processo civil líquido e garantias (O Regime 

Processual Experimental Português)”. Revista de Processo, Vol. 170, Abril de 2009, pp. 215 e seguintes). 
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 LEITE, Clarisse Frechiani Lara. “O conceito de sentença”, cit, pp. 84-85. 
254

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 

1984, pp. 225-226. 
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Na mesma linha já se observou que as mesmas regras procedimentais que 

constituem penhor da efetividade do contraditório podem tornar-se empecilhos a ele, se 

enrijecidas, e daí o interesse pela adequação do procedimento, que em primeiro lugar se 

põe ao legislador e, depois, ao juiz.
255

  

 

O juiz, portanto, não pode ser convertido em cego aplicador das formas 

procedimentais legais, omisso e despreocupado com os resultados que de sua atividade 

advirão.
256

 Se a forma procedimental legal, ante as peculiaridades do caso concreto, revela-

se inidônea para servir e refletir os valores expressos na Constituição Federal, necessário 

que o juiz, enquanto agente político do Estado, promova as adequações necessárias, 

amoldando o instrumento a seu fim e assegurando o respeito e a efetividade das garantias 

que perfazem o devido processo constitucional brasileiro (contraditório, ampla defesa, 

isonomia, juiz natural, duração razoável etc.).
257

 Cabe a ele extrair do sistema as tutelas 

adequadas à realização dos valores expressos na Constituição.
258

 

 

Reconhece-se por isso que, embora o sistema processual brasileiro seja 

tendente à rigidez, delimitando quase que milimetricamente as fases e os momentos 

adequados para a realização de cada ato processual, esse excessivo rigor tem sido 

abrandado paulatinamente pela doutrina e jurisprudência. A decretação de preclusão tem 

sido obviada em inúmeras situações, mediante v.g. o reconhecimento de poderes 

instrutórios ao juiz, a permissão de apresentação de documentos depois da inicial e da 

contestação, a mitigação dos efeitos da revelia, facultando ao revel a produção de provas 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 3ª Ed. S. Paulo: Malheiros, 

1993, p. 291. 
256

 “Não se compreende que aquele a quem se investiu do poder de julgar seja omisso e 

descompromissado com o resultado. Essa postura não contribui para a efetividade do contraditório. Este tem 

como conteúdo mínimo a isonomia real, isto é, igualdade não apenas em sentido formal e abstrato, mas 

substancial. Se assim é, nada mais natural que considerar o juiz também comprometido com o resultado do 

processo. Não mais se admite a neutralidade do julgador, pois da mesma forma que as partes, ele está à busca 

de resultados.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. “Os elementos objetivos da demanda examinados à 

luz do contraditório”, cit., p. 22). 
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 Cf. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização Procedimental: Um Novo Enfoque para 

o Estudo do Procedimento em Matéria Processual, cit., pp. 85-86 e 100-102. Agrega o referido autor que a 

adaptabilidade não abre espaço para o arbítrio judicial, pois todo e qualquer desvio procedimental haverá de 

ser devidamente fundamentado, como sói acontecer com toda decisão judiciária, indicando a finalidade a ser 

atingida, tornando com isso perfeitamente controlável a conduta do juiz pela via dos recursos. Acrescenta 

ainda que, sendo observado o contraditório, não haverá que se falar em perda de segurança e de 

previsibilidade para as partes (pp. 88-95).   
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 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado: Parte 

Incontroversa da Demanda, cit., p. 19. 
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etc.
259

  

 

Da mesma forma, sempre com a finalidade de fazer valer o postulado da 

instrumentalidade, conferindo aplicação prática aos princípios e garantias que 

consubstanciam o devido processo constitucional, tem-se permitido ao juiz a introdução de 

certos arranjos procedimentais, mediante a inversão da ordem legal de produção de provas, 

a ampliação dos casos de fungibilidade (para admitir, por exemplo, a recepção de mandado 

de segurança como ação declaratória, quando já operada a decadência à época do 

ajuizamento), a utilização de procedimento diverso do legal (quando isto não traduzir 

prejuízo a qualquer das partes e soar benéfico do ponto de vista do rendimento e eficiência 

da função jurisdicional), a inserção de variantes no procedimento recursal (para 

determinar, por exemplo, a observância de contraditório nos embargos declaratórios com 

potencial efeito modificativo) etc.
260

  

 

Aliás, não se pode esquecer que a jurisdição é serviço público e, nessa 

medida, encontra-se sujeita aos princípios gerais do direito administrativo, em especial os 

da continuidade, da igualdade e da eficiência. Justamente por isso, vale dizer, para buscar a 

racionalização da gestão da coisa pública, invoca-se a necessidade de se permitir ao juiz a 

adaptabilidade do procedimento, afastando-se em alguma medida do modelo legal quando 

ele se mostrar inadequado para o caso concreto, mas sempre fazendo-o de modo e com 

vistas a salvaguardar os valores constitucionais do processo.
261

 

 

De tal sorte que estamos com Bruno Valentim Barbosa, quando afirma que 
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 GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil brasileiro, cit., pp. 32 e seguintes. 
260

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização Procedimental: Um Novo Enfoque para o 

Estudo do Procedimento em Matéria Processual, cit., pp. 187 e seguintes. 
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 “A concepção de gerenciamento processual preconiza a ampliação dos poderes do juiz na 

condução do processo, para que o direcionamento de sua marcha não fique à mercê das partes e, ainda, para 

permitir ao juiz a adaptação do procedimento ao caso concreto. Assim, o juiz assume o papel de gerente do 

processo para organizar e conduzir a marcha processual, mediante sua adaptação à complexidade da causa: o 

juiz, de acordo com as características de determinado processo, vai realizar a condução da marcha 

procedimental num contexto em que a atuação judicial possa observar a relação custo-benefício de cada 

situação litigiosa, a fim de que cada causa mereça atenção de acordo com suas necessidades concretas, para 

que haja a melhor distribuição possível de recursos judiciais entre todos os processos em curso perante a 

jurisdição. (...) O gerenciamento processual, assim, segundo Marco De Crisofaro, produz duas reflexões 

distintas: (a) é instrumento de aceleração processual, com redução de custo, para se tentar atingir a duração 

razoável; (b) busca assegurar, em cada causa, o percurso procedimental mais adequado, segundo a ideia de 

flexibilidade ou adaptabilidade procedimental: os procedimentos não podem mais ser pensados 

abstratamente, com se se tratassem de um modelo prêt à porter, mas sim devem ser talhados caso a caso.” 

(ANDRADE, Érico. “As novas perspectivas do gerenciamento e da contratualização do processo”. Revista de 

Processo, Vol. 193, Março de 2011, pp. 167 e seguintes). 
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“a ausência de uma disposição exclusiva sobre o princípio da adaptabilidade no Código de 

Processo Civil não impede a prolação de uma sentença parcial (ou de uma decisão 

interlocutória de mérito) por parte do magistrado responsável pela condução de 

determinado procedimento.”
262

 Mesmo que se entenda que o artigo 162, § 1º, do Código 

não serve para autorizar, como cláusula geral, a prolação de mais de uma decisão de mérito 

no mesmo processo, o fato é que nosso modelo processual não se coaduna com dilações 

indevidas, na forma do que hoje está expresso no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da 

República.  

 

Em outras palavras, pouco importa a falta de norma expressa autorizando o 

juiz a bifurcar o procedimento, cindindo o objeto litigioso em mais de um pronunciamento. 

Se uma fração do mérito já está madura e seu julgamento é independente do remanescente, 

que ainda pende de maturação, simplesmente não pode o Estado-Juiz, escorando-se na 

inadequação do procedimento legal para aquela situação específica, deixar sem tutela o 

titular do direito. Se assim proceder, estará negando jurisdição, pois a tutela tardia equivale 

à denegação, como já dizia Rui Barbosa.
263

  

 

Deve o juiz, se necessário, adaptar o procedimento para exarar desde logo a 

decisão a respeito daquela parte do objeto litigioso, com a sua redução naquela exata 

medida, o que, diga-se de passagem, nada terá de anti-isonômico, pois a técnica aplica-se 

em favor de quem tem razão, seja ele o autor ou o réu. Somente assim é que o instrumento 

cumprirá a promessa constitucional, prevenindo a dilação indevida que fatalmente 

ocorreria caso o julgamento do capítulo maduro fosse inutilmente sobrestado, sem nada 

haver a acrescentar, em termos de aprofundamento cognitivo, em relação a ele.  
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 BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual 

brasileiro, cit., pp. 77-78. Visualiza o referido autor no artigo 331, § 3º, do Código, ainda, permissivo legal 

para a adaptabilidade do procedimento pelo juiz. 
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 Eis a clássica passagem de sua Oração aos Moços, que a cada dia parece se tornar mais atual: 
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Moços. Extraído de: 
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1.6 Tumulto no sistema recursal e sobrecarga dos tribunais 

 

O mais frequente argumento suscitado contra a admissibilidade do 

julgamento fracionado do mérito consiste nas dificuldades que isso poderia acarretar no 

plano recursal.  

 

Com efeito, se o objeto litigioso pode ser cindido e julgado em plúrimos 

pronunciamentos, a consequência natural é a de abrir a via recursal para o vencido, tantas 

vezes quantas sejam as deliberações de mérito. Assim, independentemente da natureza que 

se atribua ao pronunciamento (sentença parcial de mérito ou interlocutória de mérito), o 

uso da técnica seria inconveniente, pois provocaria a elevação da quantidade de recursos, 

assoberbando ainda mais os já atribulados tribunais brasileiros.  

 

Em suma, em vez de colaborar para a tempestividade da tutela jurisdicional, 

o fracionamento, por mais paradoxal que possa parecer, surtiria efeito prático inverso, 

trancando a pauta dos tribunais e funcionando como um óbice à efetivação da garantia 

fundamental de razoável duração do processo.
264

  

 

Por outro lado, muito menos seria possível conceber que certo 

pronunciamento de mérito, exarado sem encerrar a etapa cognitiva em primeiro grau, fosse 

qualificado como sentença parcial. Se isto se admitisse, a sentença ficaria sujeita a 

apelação, cujo processamento, por implicar a remessa dos autos ao tribunal ad quem, teria 

o efeito perverso de paralisar o andamento do processo quanto aos pedidos remanescentes. 

Por isso a afirmação de que “O tumulto processual e a insegurança jurídica afastam 

atualmente a viabilidade de sentença parcial típica no processo judicial.”
265

  

 

Aliás, justamente por isso é que se tem admitido com maior largueza a 

prolação de sentenças parciais no âmbito da arbitragem. Sendo geralmente irrecorrível a 

decisão prolatada pelo painel, não se coloca, aqui, o aludido obstáculo para a prolação de 

sentenças parciais. Como diz Donaldo Armelin, “não haveria porque, na tela arbitral, em 
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 MARTINS, Sandro Gilbert. “Reflexos do novo conceito de sentença (art. 162, §1º, do CPC), com 

a redação dada pela Lei 11.232/2005”, cit., pp. 305 e seguintes. 
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 FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. “Sentença parcial de mérito na 

arbitragem”, cit., pp. 164-165. 
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que está ausente um sistema recursal e em que consequentemente inexistem os problemas 

que dele podem resultar em decorrência da variedade e cabimento de recursos, adotar-se 

qualquer restrição a respeito.”
266

 

 

Daí a previsão da possibilidade de sentenças parciais pelos Regulamentos de 

algumas das mais renomadas Câmaras Arbitrais do mundo. É o que se verifica, por 

exemplo: do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (ICC), 

artigo 2, v; das Regras de Arbitragem Internacional da American Arbitration Association 

(AAA), artigo 27, alínea 7; do Regulamento da London Court of International Arbitration 

(LCIA), artigo 26.7 etc. No âmbito nacional, contém expressa previsão a respeito o 

Regulamento da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, cujo 

artigo 15.9 prevê: “O Tribunal Arbitral poderá proferir sentença parcial, após a qual dará 

continuidade ao procedimento com instrução restrita à parte da controvérsia não resolvida 

pela sentença parcial.” 

 

Por fim, mesmo nos casos em que omisso o Regulamento a respeito
267

, tem-

se entendido que essa circunstância não proíbe a prolação de sentenças parciais no âmbito 

das arbitragens domésticas, apenas controvertendo a doutrina se esse procedimento 

reclama ou não autorização anterior das partes litigantes.
268
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 ARMELIN, Donaldo. “Notas sobre sentença parcial e arbitragem”, cit., pp. 274 e seguintes. No 

sentido, sustentando ser plenamente possível a prolação de sentenças parciais na arbitragem pela inexistência 

de desdobramentos recursais e agregando que “Verificados os pressupostos de sua concessão, é um dever 
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postergado caso esta parcela já esteja em condições de imediata resolução”, confrontar: FICHTNER, José 

Antonio; MONTEIRO, André Luís. “Sentença parcial de mérito na arbitragem”, cit., p. 158. 
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 É silente a respeito da possibilidade de emissão de sentenças parciais, por exemplo, o 

regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.  
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 Dispensando a autorização anterior das partes, é a posição de José Antonio Fichtner e André Luís 
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somente, no tocante ao objeto litigioso que pela sentença tiver sido resolvido, o que significa que, sendo a 

sentença parcial, o poder jurisdicional dos árbitros segue intacto no tocante ao objeto remanescente. Portanto, 

pode o árbitro em caráter geral se valer da sentença parcial, só não podendo fazê-lo em caso de vedação 

expressa das partes ou regulamento.” (FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. “Sentença 

parcial de mérito na arbitragem”, cit., pp. 169-173). Em senso contrário é a posição de Carlos Alberto 

Carmona, para quem “Ao contrário do que ocorre na Espanha, onde a Ley de Arbitraje autoriza 

expressamente os árbitros a proferir sentenças arbitrais parciais quando reputarem adequado o ‘fatiamento’ 

do mérito, no Brasil não existe tal autorização genérica e irrestrita. Logo, os árbitros somente poderão valer-

se das sentenças arbitrais parciais se houver, no procedimento escolhido pelos contendentes, tal autorização.” 

(CARMONA, Carlos Alberto. “Ensaio sobre a sentença arbitral parcial”, cit., pp. 9 e seguintes). 
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Pois bem. Tornando ao campo da justiça estatal, quer-nos parecer que as 

dificuldades recursais não podem justificar que se repudie, de modo absoluto, a 

possibilidade de cisão do julgamento do mérito, subtraindo essa alternativa do juiz estatal. 

 

Antes de mais nada, há uma série de situações nas quais a cisão se dá em 

resposta a atos autocompositivos das partes, reduzindo o objeto litigioso. São os casos, por 

exemplo, da homologação de transação, desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico 

parciais, sobre os quais já discorremos acima. Ora, nessas situações, o óbice ligado às 

dificuldades no plano recursal praticamente não se põe, pois, limitando-se o Judiciário a 

chancelar a manifestação volitiva das próprias partes, falecerão elas, a rigor, até mesmo de 

interesse em interpor recurso da decisão homologatória.
269

 

 

Por outro lado, ao que tudo indica, o problema de sobrecarga dos tribunais 

de segunda instância tem forte relação com a opção do sistema em, afastando-se da 

oralidade, permitir a ampla recorribilidade de decisões interlocutórias. Essa opção 

legislativa, que já foi objeto de veemente crítica de Humberto Theodoro Júnior
270

, obriga 

os tribunais de segundo grau a dedicarem boa parte de seu tempo à solução de agravos, 

revendo decisões de cunho exclusivamente processual. Por outras palavras, a pauta fica, 

sim, atravancada, porém em larga medida com a solução de matérias que nada têm com o 

meritum causae, portanto mediante a emissão de pronunciamentos incapazes de produzir 

efeitos extraprocessuais e de porem fim à crise de direito substancial.
271

  

 

É esta também a observação de Bruno Valentim Barbosa. Mesmo 

reconhecendo que a resolução fracionada do mérito pode dar azo a dificuldades para o 
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 Assim observa, v.g., Paulo Henrique dos Santos Lucon, ao tratar do reconhecimento parcial do 

pedido, ponderando que o réu que reconheceu a rigor não pode sequer recorrer da decisão exarada na forma 

do artigo 273, § 6º, do Código. Teria havido preclusão lógica. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. 

“Estabilização da tutela antecipada e julgamento parcial de mérito”, cit.). 
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 THEODORO JÚNIOR, Humberto. “O problema da recorribilidade das interlocutórias no 

processo civil brasileiro”, cit.  
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 É bem verdade que o legislador identificou este problema e tentou contorná-lo mediante a Lei n. 

11.187/2005, que determinou que as interlocutórias sejam impugnáveis em caráter primário pela via do 

agravo retido, apenas excepcionalmente sendo admitido o agravo de instrumento (CPC, art. 522). Porém, a 

observação empírica indica que a alteração não surtiu o efeito de desobstruir os tribunais, nem tampouco de 

mudar a cultura dos advogados de atacar as interlocutórias, na maioria dos casos, mediante o agravo de 

instrumento. Sabe-se muito bem que, manejando o agravo de instrumento, o pior que poderá acontecer é a 

sua retenção, a qual para ficar determinada já terá tomado precioso tempo do tribunal.  
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operador, sobretudo no tocante à identificação do recurso cabível
272

, pondera que “já 

existem recursos no decorrer do procedimento, anteriores à prolação da sentença final, 

como é o caso do agravo retido, do agravo de instrumento, dos embargos de declaração, 

que mesmo dificultando o desenvolvimento célere do procedimento em primeiro grau de 

jurisdição continuam, há muito tempo, previstos no ordenamento.” Sustenta que deve ser 

perseguido o cumprimento dos princípios constitucionais do processo, entre eles o da 

duração razoável, concluindo, por isso, que a técnica da cisão não pode ser barrada pela 

simples dificuldade da burocracia estatal em conseguir concretizá-la mediante 

procedimentos simples como a formação de autos em apenso, formação de instrumentos, 

cartas de sentença etc.
273

 

 

De tal sorte que parece injusto vetar o fracionamento do julgamento de 

mérito sob a alegação de que ele provocaria o assoberbamento dos tribunais. Essa 

sobrecarga existe, sim, mas ao que tudo indica ela tem raízes muito mais profundas, que 

vão desde (i) a ampla recorribilidade das interlocutórias, passando (ii) pela cultura do 

jurisdicionado brasileiro de recorrer contra tudo e até a última instância (muitas vezes sem 

possuir fundamentos sólidos para tanto) e culminando (iii) nas deficiências estruturais 

amplamente conhecidas, concernentes ao número insuficiente de juízes e serventuários, 

falta de adequada qualificação do pessoal etc.  

 

De mais a mais, como já se sustentou, “a carga de trabalho dos Tribunais 

não sofrerá impacto significativo em razão do fracionamento da análise de demandas que 

desde o início poderiam ter sido propostas em processos separados – e que fatalmente o 

seriam, caso o autor pudesse ter razoável grau de previsibilidade acerca da eventual 

demora no trâmite processual referente à globalidade das pretensões trazidas a juízo.”
274

 A 

rigor, mesmo no pior cenário em termos de sobrecarga, qual seja, o de todas as decisões de 

mérito produzidas em primeiro grau serem impugnadas, o tribunal ocupar-se-á do 

mesmíssimo objeto que enfrentaria na hipótese de um recurso integral. A única diferença é 

que essa sua atividade será executada de maneira escalonada, revisando-se primeiro o 

pronunciamento que definiu certo capítulo de mérito e depois, em outro recurso, o(s) 
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 Tema sobre o qual nos debruçaremos adiante, no Capítulo IV. 
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 BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual 

brasileiro, cit., p. 79. 
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 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., p. 56. 
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remanescente(s). Em resumo, as coisas se passarão no tribunal à semelhança do que 

ocorreu na instância de origem, mediante a deliberação por etapas acerca do objeto 

litigioso.  

 

Conclusivamente, pois, pensamos que o temor relacionado ao caos no 

sistema recursal não se justifica a ponto de impedir o uso da técnica, o que de resto 

configuraria uma postura comodista e de renúncia à evolução científica. Se a admissão do 

desmembramento enseja novas questões, sobretudo no tocante ao recurso cabível e à forma 

de seu processamento, elas devem ser resolvidas pela doutrina e jurisprudência, mas sem 

tolher o juiz, terminantemente, da possibilidade de desacumulação, com todos os 

benefícios que isso pode trazer em termos de encurtamento da litispendência.  

 

Mesmo por que, como teremos oportunidade de demonstrar mais adiante, no 

Capítulo IV, é perfeitamente possível, sem grandes invencionices, harmonizar o sistema 

recursal à técnica do fracionamento, permitindo que a impugnação ao pronunciamento 

parcial de mérito seja feita sem prejuízo do prosseguimento do processo e do julgamento 

das pretensões remanescentes na origem. 

 

2. Fundamento constitucional e benefícios decorrentes do uso da técnica 

 

Ao enunciar, no seu artigo 5º, inciso XXXV, que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, a Constituição da República fez 

muito mais que simplesmente assegurar o ingresso do interessado em juízo. Não basta, 

definitivamente, que as pessoas tenham facilitado o acesso ao Judiciário, mediante o que se 

tem chamado de universalização da tutela jurisdicional.
275

 Mais que o simples ingresso, é 

preciso que o mecanismo estatal de solução de controvérsias apresente-se apto a produzir 

resultados úteis no plano do direito substancial, prestando tutela efetiva ao titular da 
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 Universalizar a tutela significa a combater as barreiras que impedem ou dificultam o acesso do 

interessado a juízo, dando causa ao indesejável fenômeno da litigiosidade contida, responsável pelo sacrifício 

do direito material (que não chega a ser postulado) ou pela sua imposição ao destinatário por meio ilegítimo 

(por exemplo, mediante auto-tutela). A ordem positiva tem procurado estancar este grave problema por 

diversos ângulos, dentre os quais: (i) a previsão de assistência jurídica integral aos necessitados (CF, arts. 5º, 

LXXIV, e 134; Lei 1.060/1950); (ii) a previsão e tendência de ampliação dos mecanismos de tutela coletiva 

de interesses transindividuais, a exemplo do mandado de segurança coletivo, da ação popular e das ações 

civis públicas e coletivas (CF, arts. 5º, LXX, 8º, III, e 129, III; Leis 4.717/1965, 7.347/1985 e 8.078/1990, 

dentre outras); (iii) a criação e consolidação dos Juizados Especiais Cíveis, sob a sistemática da Lei 

9.099/1995. 
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situação de vantagem.  

 

É nesse sentido, assim amplo, que se deve interpretar a referida cláusula 

constitucional, portadora de verdadeira promessa de acesso à ordem jurídica justa. Como 

diz Luiz Guilherme Marinoni, “O direito de ação não é simplesmente o direito à resolução 

do mérito ou a uma sentença sobre o mérito. O direito de ação é o direito à efetiva e real 

viabilidade da obtenção da tutela do direito material.”
276

  

 

O processo, assim, é instrumento a serviço da satisfação do direito 

substancial
277

, não se contentando a cláusula do acesso à justiça com a mera enunciação de 

provimentos formais, que declaram o titular da situação de vantagem, sem, contudo, 

implementar as correspondentes alterações na realidade empírica.
278

  

 

O Estado, por imperativo constitucional, está obrigado a atuar do ponto de 

vista legislativo, pré-ordenando técnicas processuais idôneas à concretização do rico 

elenco de direitos estatuídos no plano substancial. Nas hipóteses de omissão legislativa em 

instituir a técnica adequada à tutela de certa situação concreta, nem por isso fica exonerado 

o Estado-Juiz da missão de prestar proteção ao titular da situação de vantagem. Nesses 

casos, até mesmo à luz do artigo 5º, § 1º, da Constituição – que dispõe serem de aplicação 

imediata os direitos e garantias fundamentais
279

 –, cumprirá ao órgão jurisdicional suprir a 

deficiência legislativa, localizando e aplicando a técnica que melhor atender à efetivação 
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do Brasil. S. Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 361. 
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 A propósito do tema é a lição de José Roberto dos Santos Bedaque: “(...) a construção de um 

sistema processual eficaz depende fundamentalmente da verificação das necessidades do plano material. (...) 

A principal missão do processualista é buscar alternativas que favoreçam a resolução dos conflitos. Não se 

pode prescindir, evidentemente, da técnica. Embora necessária para a efetividade e eficiência da justiça, deve 

ela ocupar o seu devido lugar, como instrumento de trabalho, não como fim em si mesmo. Não se trata de 

desprezar os aspectos técnicos do processo, mas apenas de não se apegar ao tecnicismo. A técnica deve servir 

de meio para que o processo atinja seu resultado. Critica-se não o dogmatismo, mas o dogmatismo puro, o 

formalismo indiferente aos reais problemas a serem solucionados com o processo. Por isso, a idéia de devido 

processo legal deve ser fundida com a de fim – idéia teleológica.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 

Direito e Processo. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 39 e 43). 
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 “Quando se fala em acesso à justiça, o que se quer dizer é direito de acesso à efetiva tutela 

jurisdicional, ou seja, o direito à obtenção de provimentos que sejam realmente capazes de promover, nos 

planos jurídico e empírico, as alterações requeridas pelas partes e garantidas pelo sistema. (...) É necessário 

que ao seu resultado formal se acrescente a aptidão para produzirem-se efeitos práticos, em tempo hábil.” 

(WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. “Anotações sobre a efetividade do 

processo”. Revista dos Tribunais, Vol. 814, Agosto de 2003, pp. 63 e seguintes). 
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 Prescindindo, portanto, de normas regulamentadoras para serem imediatamente aplicáveis e 

vinculantes. A esse respeito, confrontar: MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e 

Legislação Constitucional. S. Paulo: Atlas, 2002, p. 447. 
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do direito substancial em jogo.
280

  

 

O que se observa é que o postulado de acesso à justiça encontra-se 

intimamente conectado à cláusula geral do artigo 5º, LIV, da Constituição, que de maneira 

complementar prevê que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal.”  

 

Consoante anota Gilmar Ferreira Mendes, trata-se essa última garantia de 

elemento essencial de realização do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, inciso III). A dignidade da 

pessoa humana torna intolerável que o homem seja convertido em objeto dos processos 

estatais.
281

  

 

Efetivamente, quando falamos em direito ao processo, não nos referimos a 

um processo qualquer. Para que as cláusulas do due process e do acesso à justiça sejam 

concretizadas, o processo há de ser justo. E por processo justo compreende-se não apenas o 

que está formalmente preestabelecido em lei, mas aquele que espelha e corporifica as 

garantias e direitos fundamentais que, juntos, perfazem o modelo processual constitucional 

brasileiro, mediante a consagração do direito ao contraditório e à ampla defesa, com a 

produção dos meios de prova a eles pertinentes, do direito ao juiz natural, do direito a não 

ser processado e condenado com base na prova ilícita, do direito a uma resposta 

jurisdicional fundamentada etc.
282

  

 

Como leciona José Rogério Cruz e Tucci, apesar da inicial omissão do 

Constituinte em mencioná-la expressamente, a garantia da razoável duração do processo 

nunca deixou de ser ínsita a esse modelo processual constitucional. Primeiro, porque 

inerente à cláusula do devido processo legal, não se podendo conceber como justo e équo 
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 “É evidente que a omissão da lei processual na instituição de técnica adequada não elimina o 
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um processo caracterizado pela postergação indevida da satisfação do titular da situação de 

vantagem. Segundo, por força da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica), cujo artigo 8º, inciso 1, estabeleceu: “Toda pessoa terá o 

direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz 

ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 

apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus 

direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” 

Ora, uma vez ratificado tal texto pelo Brasil em 25.09.1992, a disposição incorporou-se ao 

ordenamento brasileiro diretamente em nível constitucional, a teor do artigo 5º, § 2º, da 

Constituição: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que 

a República Federativa do Brasil faça parte.”
283

 

 

Há ainda quem visualize o direito fundamental a um processo sem dilações 

indevidas a partir da Emenda Constitucional n. 19/1998, que incluiu a eficiência como 

princípio constitucional da administração pública.
284

 

 

O fato é que, se dúvidas ainda havia acerca da existência ou não desse 

direito fundamental do jurisdicionado, foram dissipadas com a Emenda Constitucional n. 

45/2005, que acrescentou o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição Federal, fixando 

que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 

 

Parece evidente que o problema da lentidão da prestação jurisdicional não 

tem a ver, apenas e tão somente, com a necessidade de aprimoramento da técnica 

processual. Ao que tudo indica, a questão é muito mais complexa e de difícil 

enfrentamento, já que são plúrimos os fatores que contribuem para a excessiva morosidade 

do processo, entre os quais a insuficiência do número de magistrados, estrutura insuficiente 

e a própria cultura do jurisdicionado brasileiro, inclusive do Poder Público, responsável, 

segundo as estatísticas, por expressivo percentual dos recursos em trâmite perante nossos 
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Tribunais.
285

  

 

Da mesma forma, não se está aqui a sustentar que a celeridade constitua um 

valor a ser sobreposto aos demais: de nada adiantará, por exemplo, a pretexto de apressar a 

solução do mérito, extirpar o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante o 

indeferimento da produção de provas pertinentes que haviam sido pleiteadas, em decisão 

ofensiva do devido processo constitucional e passível de cassação em grau de recurso. Não 

se pode confundir rapidez com açodamento.
286

  

 

Porém, a partir do momento em que a Constituição assegura o direito a um 

processo sem dilações indevidas, agregando aplicabilidade imediata a esse postulado (CF, 

art. 5º, § 1º), torna-se inconcebível que o juiz possa adiar a solução da parcela do mérito já 

suficientemente amadurecida, sobrestando a sua decisão à maturação do objeto litigioso 

remanescente. Como pondera José Alexandre Manzano Oliani, “Nas situações em que uma 

parte do objeto litigioso se apresenta maduro para julgamento antes da outra parte, se o juiz 

postergar o julgamento da parte madura do mérito para após a instrução necessária para o 

amadurecimento da parte remanescente, estará descumprindo os princípios constitucionais 

do acesso à justiça (art. 5º, XXXV) e da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII).”
287

  

 

Efetivamente, deixar sem decisão uma parte já madura do objeto litigioso, 

aguardando que seja realizada a instrução relativa aos capítulos remanescentes, totalmente 

                                                           
285

 “Atualmente é muito comum a discussão envolvendo a chamada crise da prestação jurisdicional. 
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independentes, implica submeter o titular da situação de vantagem a um retardo inútil, 

configurando-se essa demora como tempo patológico do processo, portanto, como uma 

“etapa morta”. Trata-se de uma ofensa não apenas ao postulado constitucional da duração 

razoável do processo, mas a uma infinidade de dispositivos federais, como são os casos do 

artigo 125, II, do Código, que manda que o juiz vele pela rápida solução do litígio, e do 

artigo 35, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979), 

que determina que o magistrado não exceda injustificadamente os prazos para sentenciar. 

 

Estamos, pois, com Sidney Pereira de Souza Júnior, quando afirma que o 

princípio constitucional da efetividade e celeridade impõe a admissão da técnica da cisão 

do objeto litigioso. Não se pode, com efeito, procrastinar a entrega da prestação em relação 

a pedido que já se encontra maduro e que não ostenta vínculo de dependência com o 

remanescente.
288

 Qualquer retardo no oferecimento da resposta a essa parte do mérito, 

relativamente ao qual nada há a aprofundar em termos de atividade cognitiva, constituirá 

uma dilação indevida.
289

 

 

Por outro lado, proibir terminantemente o fracionamento, além de discrepar 

do mandamento constitucional que repudia que a resposta jurisdicional seja indevidamente 

dilatada, também pode resultar em efeito perverso, qual seja, o de servir de razão para que 

as partes deixem de acumular as suas demandas no mesmo processo, propondo-as em 

feitos separados. Nessa hipótese, cairia por terra o ideal ligado à economia de gastos 

públicos, “por ser indubitável que inúmeras demandas autônomas custarão muito mais ao 

Erário do que um simples processo com vários pedidos cumulados.”
290

  

 

Por fim, tendo demonstrado o fundamento constitucional à base do 

fracionamento – cujos resultados, tendentes à estabilidade, vão muito além da mera 

antecipação provisória dos efeitos da tutela
291

 –, reproduzimos abaixo alguns dos 
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benefícios comumente atrelados ao uso da técnica
292

: 

 

 1. Permitir que o autor com direito já reconhecido (ou seja, não controvertido) no 

processo não seja prejudicado em razão da existência de divergência com o réu em relação 

ao restante;
293

 

  2. Limitar a matéria passível de novas provas e manifestações, eis que, reduzido o 

objeto litigioso mediante o julgamento parcial, a cognição será exercida apenas e tão 

somente em relação aos fatos relacionados às pretensões remanescentes, racionalizando-se 

a fase de instrução; 

 3. Diminuir o tempo de expectativa ingênua, advinda da ignorância ou 

desconhecimento do leigo, que mantém a esperança de obter êxito em sua demanda 

(mesmo que totalmente infundada) na pendência da causa. Quanto mais rápida a solução, 

ainda que parcial, acerca da pretensão infundada, maior será a chance de dissipação dessa 

falsa noção sobre a realidade; 

 4. Redução do dano marginal do processo, mediante o encurtamento da 

litispendência em relação a uma parte do objeto litigioso; 

 5. Estimular a realização de transação, pois a solução de parte do mérito, além de 

reduzir a área de litígio, tornando presumivelmente mais simples o alcance de um 

entendimento quanto ao remanescente, tenderia a arrefecer os ânimos da parte que 

sucumbiu;
294

 

  6. Permitir que a cumulação de pedidos, técnica interessante ao sistema, sobretudo 

do ponto de vista da economia processual, não prejudique a parte que tem razão, 

funcionando como óbice ao julgamento do que já está suficientemente maduro;  

  7. Constituir mais uma ferramenta do magistrado para adaptação do procedimento à 

                                                                                                                                                                                
morosidade crônica através da concessão de medidas liminares que se constituem em decisões rápidas, porém 

precárias e incertas, que não asseguram o cumprimento do direito fundamental, mas apenas diminuem 

algumas das consequências mais agudas da demora, perpetuando, contudo, a insegurança jurídica e 

vulnerando cláusulas como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” ARRUDA, Samuel 

Miranda. Comentários à Constituição do Brasil, cit., p. 510). 
292

 Rol extraído de: BARBOSA, Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil 

individual brasileiro, cit., pp. 80-81. 
293

 Acrescentaríamos nós, nesse ponto, que a técnica a rigor se aplica para beneficiar quem tem 

razão. A decretação de decadência, eliminando o risco de anulação de um dos atos jurídicos impugnados pelo 

autor, beneficia, naturalmente, o réu.  
294
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da fase pericial na arbitragem”. In: MAIA NETO, Francisco; FIGUEIREDO, Flavio Fernando (Coord.). 

Perícias em arbitragem. São Paulo: Leud, 2012, pp. 158-162. 
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realidade do caso concreto.  
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CAPÍTULO III 

 

Dispõe o artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, que “Uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 

 

Eis aí os elementos constitutivos da demanda, também conhecidos como 

elementos de identificação da ação.
295

 Toda e qualquer demanda deve especificar quais são 

as partes, qual é a causa de pedir e qual é o pedido, no que de resto é expresso o artigo 282, 

II, III e IV, do Código, que a impõe a explicitação de tais elementos, sob pena de inépcia 

da petição inicial.  

 

Trata-se de exigência que tem o sentido principal de fixar os limites a serem 

observados pela resposta jurisdicional, a qual deverá se ater às pessoas ali indicadas, aos 

fundamentos lançados na inicial e ao provimento e bem da vida postulados, prestigiando-

se, portanto, o princípio da correlação, adstrição ou congruência, sobre o qual já se falou 

acima.  

 

Tem-se aí, conforme observa Cândido Rangel Dinamarco, o esquema 

mínimo de toda e qualquer demanda. Deve haver pelo menos um autor, que, baseado em 

ao menos um fundamento, age contra um réu, pleiteando ao Estado-Juiz que lhe conceda 

determinado bem da vida.
296

  

 

Adverte o mesmo Dinamarco, no entanto, que com frequência ocorre a 

reunião de duas ou mais pessoas como demandantes ou demandadas, ou a formulação de 

dois ou mais pedidos na unidade formal de uma só demanda, ou ainda o emprego de mais 

de uma ordem de fundamentos. Nesses casos, “a estrutura da demanda fica ampliada e, de 

igual modo, ampliados os limites do provimento jurisdicional possível.”
297

 

 

É para o exame dessa última situação – cúmulo de pessoas, de fundamentos 

e de pedidos, ampliando o esquema mínimo da demanda – que dedicaremos as linhas 
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seguintes. Interessa-nos analisar as diferentes modalidades de cumulação, perquirindo em 

quais delas a técnica do fracionamento pode ser aplicada utilmente, segmentando no tempo 

a resposta jurisdicional de mérito.  

 

1. Cumulação de pedidos 

 

Ao tratar das modalidades de cúmulo de pedidos, a doutrina costuma 

estabelecer divisão entre os casos de cumulação própria e de cumulação imprópria.  

 

A cumulação própria corresponde àquelas situações em que se deduz mais 

de um pedido ao Estado-Juiz, visando a que todos eles sejam, simultaneamente, 

acolhidos.
298

 É o que se dá na cumulação simples, em que um pedido tem sentido prático 

independente do outro (por exemplo: peço a condenação do réu ao pagamento de danos 

materiais e morais decorrentes do mesmo evento danoso). É o que se verifica, também, na 

cumulação sucessiva, em que os pedidos são unidos por vínculo de prejudicialidade, 

podendo ocorrer o acolhimento do segundo (pedido subordinado) desde que o primeiro 

(pedido subordinante) não haja sido rechaçado (por exemplo: ação de rescisão de contrato, 

cumulada com pedido de reintegração de posse).  

 

 O que se percebe nas aludidas situações é que a resposta jurisdicional 

haverá de se debruçar sobre todos os pedidos formulados, compondo-se a sentença, 

necessariamente, de diferentes capítulos decisórios. Se a fase de conhecimento for 

encerrada deixando sem exame um dos pedidos, o caso será de decisão infra petita, 

passível de correção pelo próprio juízo mediante embargos declaratórios (CPC, art. 535, II) 

ou, então, pelo tribunal ad quem em grau de recurso ou de reexame necessário.   

 

As coisas se passam de modo diverso, contudo, nos casos de cumulação 

imprópria. Como observa Joel Dias Figueira Júnior, aqui não há, propriamente, o anseio do 

autor por uma decisão que lhe conceda mais de um bem da vida. Seja na hipótese de 

cumulação alternativa, seja na de cumulação eventual, “o autor formula dois ou mais 

pedidos, ou um pedido com dois ou mais objetos mediatos, para obter um único dentre 
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eles.”
299

 Efetivamente, como agrega José Rogério Cruz e Tucci, na cumulação imprópria, 

“por força de fatores peculiares ao direito material controvertido, a procedência de uma 

pretensão exclui a das demais.”
300

 

 

1.1 Casos de cumulação própria: cúmulos simples e sucessivo 

 

A cumulação simples, como já se mencionou de passagem, é aquela 

caracterizada pela absoluta independência dos pedidos. O resultado de um não condiciona 

e nem determina a solução do outro.
301

  

 

Assim, é perfeitamente possível que, reconhecido o descumprimento do 

contrato pelo réu (questão de mérito, resolvida na fundamentação), a sentença o condene 

ao pagamento de indenização material em favor do autor, rejeitando, todavia, o pedido do 

autor consistente no recebimento de uma indenização por danos morais. Igualmente, se o 

autor cobra duas dívidas do mesmo réu, uma proveniente de contrato de compra e venda e 

outra decorrente de contrato de mútuo, nada impede que o primeiro pedido seja rechaçado 

e o segundo, acolhido. Nas aludidas situações, estaríamos diante de casos de sucumbência 

recíproca, teoricamente sujeitos à disciplina do artigo 21 do Código no tocante ao custo 

financeiro do processo.  

 

Haja vista a independência entre as postulações, todo e qualquer resultado 

é possível, desde o acolhimento das duas pretensões (procedência total) até a rejeição de 

ambas (improcedência total). Da mesma forma, o eventual desacolhimento do primeiro 

pedido não tem o condão de determinar o teor do julgamento que será exarado em relação 

ao segundo: o fato de o autor não ter direito ao saldo do preço de venda não elimina a 

possibilidade de obter a condenação do réu ao cumprimento do contrato de mútuo. Não há 

relação de subordinação e nem de hierarquia entre as diferentes postulações, as quais, no 
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aludido exemplo, nem mesmo são conexas, já que baseadas em fatos e fundamentos 

jurídicos completamente diversos.  

 

 Parece fora de dúvida que os casos de cumulação simples constituem o 

ambiente mais fértil e propício para a aplicação da técnica do desmembramento, mediante 

a entrega seccionada da prestação jurisdicional. Se o autor demanda o recebimento do 

preço correspondente a dois serviços que prestou ao réu e o réu se adstringe a impugnar a 

segunda pretensão, fundado em alegada deficiência da prestação, nada impede que o 

primeiro pedido seja acolhido desde logo, prosseguindo o processo para a instrução e 

ulterior julgamento do remanescente. Teremos aqui um pronunciamento parcial, porém 

definitivo no tocante ao objeto litigioso por ele alcançado.  

 

Porém, e nos casos de cumulação sucessiva? O vínculo de dependência 

existente entre as diferentes pretensões eliminaria a possibilidade de uso da técnica?  

 

Cumulação sucessiva, segundo define Calmon de Passos, “é aquela em que 

um pedido é prejudicial a outro, vale dizer, o segundo pedido somente será apreciado 

quando procedente o primeiro.” Acrescenta a seguir que o vínculo de prejudicialidade, 

inerente à cumulação sucessiva, não induz necessariamente à ideia de acessoriedade de um 

pedido (subordinado) em relação ao outro (subordinante), o que é apenas contingencial: “A 

relação entre os dois pedidos pode ser de prejudicialidade sem acessoriedade, pois ambos 

os pedidos guardam sua própria autonomia, embora o acolhimento de um deles seja 

premissa necessária para o acolhimento do outro. É o que ocorre na cumulação do pedido 

de reconhecimento da paternidade com o de petição de herança: sem que seja tornada certa 

a filiação, impossível se apreciar o direito à sucessão. Mas a relação entre os pedidos pode 

ser de principal para acessório, como a acumulação dos pedidos de pagamento do principal 

e dos juros, da reintegração na posse e da condenação em perdas e danos etc.”
302

 

 

Embora seja comum a afirmação de que a procedência do primeiro pedido é 

essencial para que o segundo possa ser acolhido, não se trata de uma assertiva 

integralmente correta. Pense-se em demanda na qual o autor, dizendo-se filho do réu, 

pleiteia (i) a declaração de paternidade e (ii) o arbitramento e condenação do réu ao 
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pagamento de pensão alimentícia. Pode acontecer de, antes ou no curso do processo, o réu 

reconhecer voluntariamente o filho, na forma do artigo 1609, inciso II do Código Civil.
303

 

Exibido o competente registro nos autos, fazendo prova da relação de filiação, o pedido 

declaratório (pedido subordinante) haverá de ser extinto pela falta de interesse processual, 

nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil. Mesmo assim, no entanto, o 

juiz prosseguirá com o exame do pedido subordinado, que poderá ser acolhido, mediante a 

fixação de verba alimentar em prol do autor. Vê-se, portanto, que apenas a improcedência 

do pedido prejudicial fulmina a possibilidade de acolhimento do pedido prejudicado.  

 

Retomando o raciocínio, parece não ter nenhum sentido que o juiz seccione 

a resposta de mérito, para antecipar a deliberação acerca do pedido subordinado, ficando 

para depois o exame e solução do pedido subordinante. Somente acolhendo o pedido do 

autor quanto ao principal (pedido condicionante) é que o juiz poderá, logicamente, 

deliberar e fixar os juros moratórios aplicáveis (pedido condicionado e acessório). Da 

mesma forma, somente depois de ter decretado a rescisão do contrato (pedido 

condicionante, de natureza desconstitutiva) é que o juiz estará habilitado a dizer sobre os 

pedidos de reintegração de posse e de indenização (pedidos condicionados).
304

 Fora de 

dúvida, portanto, que o fracionamento não tem cabimento para adiantar a solução do 

pedido subordinado em relação ao subordinante, o que, de resto, soaria contrário à própria 

natureza das coisas. Como diz Donaldo Armelin, “É fundamental que as cumulações, 

sendo o caso, respeitem a relação existente entre as pretensões cumuladas, de modo a que 

aquela subordinada ao êxito da outra não se decida em primeiro lugar por sentença 

parcial.”
305

 

 

No entanto, o contrário pode perfeitamente acontecer. Se o pedido 

prejudicial já se apresentar suficientemente maduro, nada obsta a que o juiz emita decisão 

a respeito, relegando para momento futuro o pronunciamento acerca do pedido 

prejudicado, ainda pendente do mesmo grau de maturação. Não se trata de preocupação 

meramente acadêmica ou teórica. Pense-se em demanda na qual a autora pede a decretação 
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de divórcio (pedido prejudicial), acompanhada de outras providências, como o 

arbitramento de pensão alimentícia, definição da guarda dos filhos, fixação de danos 

morais etc. (pedidos prejudicados ou subordinados).  

 

Ora, no aludido exemplo, não parece razoável exigir que o juiz ofereça 

resposta concentrada, aglutinando em pronunciamento único a resposta ao pedido 

prejudicial e aos prejudicados. Realmente, o pedido prejudicial – até mesmo por 

corresponder a um direito potestativo da autora, contra o qual o réu nada pode fazer a não 

ser sujeitar-se – pode ser resolvido antecipadamente, com o desfazimento do vínculo que 

unia as partes, o que terá o mérito de dispensá-los de pronto do cumprimento dos deveres 

inerentes ao matrimônio e de habilitá-los a, querendo, contraírem novo casamento. Já os 

pedidos prejudicados, se demandarem aprofundamento da atividade cognitiva (por 

exemplo, mediante a produção de provas acerca da possibilidade financeira do alimentante 

e da necessidade da alimentanda), poderão ter a sua decisão relegada a uma ocasião 

posterior, ficando caracterizada a cisão do objeto litigioso.
306

  

 

Assim, aliás, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, em emblemático 

precedente do qual se extrai:  

 
“Nesse sentido, com base no art. 515, § 3º, do CPC, incontroverso que as 

partes são casadas, de rigor a imediata procedência do pedido de divórcio, 

de acordo com o art. 226, § 6º, da CF, determinando-se o regular 

andamento do feito em relação aos outros capítulos. Isto porque a extinção 

do vínculo matrimonial e a cessação da sociedade conjugal não dependem 

da resolução das outras questões do processo. (...) As discussões restantes: 

nome, alimentos, guarda e visitas aos filhos, bem como a patrimonial, 

devem ser resolvidas, conforme ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, em ‘cisão da sentença em partes, ou capítulos, em vista da 

utilidade que o estudioso tenha em mente. É lícito: a) fazer somente a 

repartição dos preceitos contidos no decisório, referentes às diversas 

pretensões que compõem o mérito; b) separar, sempre no âmbito do 

decisório sentencial, capítulos referentes aos pressupostos de 

admissibilidade do julgamento do mérito e capítulos que contêm esse 

próprio julgamento; c) isolar capítulos segundo os diversos fundamentos da 

decisão’ (Capítulos de Sentença. 4ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 

12).”
307
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Portanto, não há incompatibilidade absoluta entre a técnica do 

fracionamento e a figura da cumulação sucessiva. O julgamento seccionado do mérito pode 

ocorrer, mediante o prévio exame do pedido subordinante em relação aos demais. Apenas 

o contrário é que não se concebe.
308

  

 

1.2 Casos de cumulação imprópria: cúmulo eventual (ou subsidiário) e cúmulo 

alternativo 

 

Cumulação eventual ou subsidiária é aquela prevista no artigo 289 do 

Código de Processo Civil: “É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim 

de que o juiz conheça do posterior, em não podendo acolher o anterior.” 

 

Exemplo ilustrativo é o do anunciante que propõe demanda em face de certa 

emissora de televisão, pretendendo forçá-la à veiculação de anúncios publicitários nos 

termos de contrato firmado ou, subsidiariamente, se impossível a tutela específica daquela 

obrigação de fazer, postulando a condenação da emissora à reparação das perdas e danos 

experimentados.  

 

É curioso notar que não há coincidência, no citado exemplo, seja quanto ao 

objeto mediato, seja quanto ao objeto imediato, vale dizer, quanto ao tipo de provimento 

pleiteado do Estado-Juiz (tutela mandamental versus tutela condenatória ao pagamento de 

quantia). Todavia, não se trata de regra absoluta: pedido principal e pedido subsidiário 

podem discrepar, apenas e tão somente, no tocante ao objeto mediato. Basta pensar na 

hipótese do comprador que, frustrado com o atraso na entrega da unidade habitacional 

compromissada, demanda a construtora pleiteando a sua condenação ao pagamento de 

cláusula penal fixada em contrato (pedido principal) ou, subsidiariamente, de indenização 

correspondente aos alugueres que poderia obter caso o bem tivesse sido entregue no prazo. 

O pedido imediato é o mesmo (condenação ao pagamento de quantia), apenas divergindo o 

pedido mediato, ou seja, o bem da vida postulado.
309
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O que fica claro em todos esses casos é que o autor quer uma coisa ou outra, 

e bem por isso a cumulação é do tipo impróprio. Existe muito bem delineada uma ordem 

de preferências a ser observada quando do julgamento, de tal sorte que o juiz só se ocupará 

do segundo pedido na eventualidade de o primeiro – aquele indicado como prioritário pelo 

autor – não poder ser acolhido.
310

 Efetivamente, como diz Calmon de Passos, “os pedidos 

não se situam no mesmo plano, mas um deles é formulado como principal e outro, só na 

eventualidade de não ser possível acolher o principal.”
311

 É o que se dá, particularmente, 

na denunciação da lide: a ação de regresso se coloca apenas e tão somente na 

eventualidade de ter sucumbido o denunciante na lide principal. 

 

Em verdade, consoante acrescenta José Rogério Cruz e Tucci, a cumulação 

subsidiária evidencia elo de prejudicialidade a conectar as diferentes pretensões, “porque o 

provimento jurisdicional de procedência do primeiro fulmina (implicitamente) o interesse 

processual e, consequentemente, exaure a pretensão do autor em relação ao pedido 

subsidiário.” Facilita-se com isso a compreensão de que o pedido subsidiário é colocado 

sempre sob condição suspensiva: só se aprecia se tiver sido desacolhido o principal.
312

 

 

Acena-se ainda com a possibilidade de o pedido primário restar acolhido 

apenas em parte. Nessa hipótese, segundo se sustenta, o juiz ou tribunal fica obrigado a 

deliberar sobre o pedido subsidiário, sob pena de omissão da prestação jurisdicional, dando 

azo ao vício da citra-petição. O racional é que, procedente na íntegra o pedido eventual, 

haverá teoricamente maior benefício ao autor, cujos interesses ficarão superiormente 

atendidos com essa última solução.
313
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Deixando de lado, todavia, essas especificidades e retornando ao ponto 

fulcral, a pergunta que se coloca é a seguinte: é possível falar em julgamento seccionado 

do mérito nessa modalidade de cumulação? A técnica tem incidência e utilidade nesse 

campo? 

 

Ao que pudemos inferir, a mesma limitação verificada no âmbito da 

cumulação sucessiva tem aplicação nesta sede. Como visto, na cumulação subsidiária os 

pedidos são unidos por vínculo de prejudicialidade, no sentido de que o pedido subsidiário 

não se examina se tiver sido acolhido o principal. Irrelevante, assim, que o réu, por 

exemplo, reconheça juridicamente o pedido subsidiário formulado pelo autor: este fato, por 

si só, não autorizará o fracionamento, antecipando no tempo o acolhimento do pedido 

eventual, pois o juiz só pode deliberar relativamente a ele na eventualidade de ter 

apreciado e enjeitado, no todo ou em parte, o pedido primário do autor. Sem a prévia 

rejeição, total ou parcial, do pedido principal, o réu não possui sequer interesse processual 

na apreciação e acolhimento do pedido secundário. E daí afirmar-se, com acerto, que “não 

se mostra viável que o julgador profira sentença parcial de mérito em relação ao segundo 

pedido, já que seu exame somente se tornará possível caso o pedido primário não seja 

acolhido.”
314

 

 

Da mesma forma, não há que se falar em cisão do objeto litigioso mediante 

o julgamento de procedência do pedido antecedente. Se o pedido principal já está maduro e 

o juiz o acolhe, exaure aí a sua atividade jurisdicional cognitiva, esgotando o objeto 

litigioso. A procedência do pedido principal corresponderá a uma sentença integral e 

definitiva, pois nada deixará para ser analisado e decidido a posteriori. Nem mesmo o 

pedido subsidiário, que com o acolhimento do principal ficará, como visto, prejudicado. 

 

Porém, a doutrina alude a uma hipótese específica na qual será teoricamente 

possível o emprego da técnica do fracionamento no campo da cumulação subsidiária. 

Trata-se da situação em que o pedido primário alcança o estado de maturidade antes do 

secundário ou eventual, constatando o juiz ser ele improcedente. Nesse cenário, segundo se 

sustenta, nada impede o juiz de exarar sentença parcial (ou resolução parcial de mérito, 

como preferem alguns), repelindo o pedido principal e determinando o prosseguimento do 
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feito, mediante atividade de instrução, para amadurecimento e ulterior julgamento do 

pedido subsequente. Inexiste aí nulidade decorrente do vício de citra-petição, pois não se 

trata de esquecimento ou de omissão quanto ao pedido subsidiário, cujo exame apenas foi 

relegado para momento ulterior.
315

 Terá havido redução do objeto litigioso, mediante a 

entrega de tutela estável ao réu, no limite do decidido.  

 

Mas e nos casos de cumulação alternativa? Aqui também seria possível 

cogitar da entrega seccionada da prestação jurisdicional? 

 

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, na cumulação 

alternativa “o autor cumula os pedidos, mas não estabelece uma ordem de preferência entre 

eles, de maneira que a escolha do pedido a ser acolhido fica a cargo do juiz, dando-se o 

autor igualmente por satisfeito com o acolhimento de qualquer um deles.” Exemplifica 

com o caso do consumidor que, mesmo tendo a faculdade legal da escolha (CDC, art. 18, § 

1º), afora a demanda pleiteando a devolução do dinheiro pago ao fornecedor, a substituição 

do produto ou um abatimento de preço, sem estabelecer ordem de primazia entre as 

pretensões. Também alude àquelas situações em que, por força da alternatividade estatuída 

no plano do direito substancial, o réu possui o direito de satisfazer a prestação por mais de 

um meio, caso em que a inicial do autor limitar-se-á a pugnar pelo cumprimento da 

obrigação, competindo a escolha, se acolhido o pedido, ao réu.
316

 

 

Assim é que o autor pode pedir que o réu seja condenado a lhe entregar o 

bem objeto do contrato de compra e venda ou a lhe devolver o preço recebido; pode ainda 

pedir a declaração de nulidade de certo contrato ou a sua anulação.
317

 Da mesma forma 

como, realizada venda ad mensuram e entregue imóvel com área menor que a ajustada, o 

comprador pode cumular em alternativa os pedidos de complemento da área ou de redução 

do preço, para que um deles seja acolhido, sem expressar preferência por um ou outro 
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resultado.
318

 

 

Observa-se a rigor que, embora haja formalmente plúrimos pedidos numa 

mesma relação processual – o que poderia sugerir o cúmulo de demandas –, na verdade 

isto não se configura, eis que a pretensão do autor ficará integralmente satisfeita com o 

acolhimento de qualquer uma das diferentes postulações apresentadas.
319

 Presente a 

alternatividade, “Mais de um pedido é formulado, entretanto, apenas um, dentre eles, 

poderá ser tutelado, e a tutela de um exclui e impossibilita a tutela dos demais.”
320

 

Acolhido um dos pedidos, esgota-se com isso o objeto litigioso, tornando despiciendo 

qualquer pronunciamento meritório em relação aos demais, que ficam prejudicados. 

 

Há ainda quem observe que a alternatividade refere-se “ao objeto mediato, 

posto que o objeto imediato, ou seja, a natureza do provimento jurisdicional propugnado 

pelo demandante, é sempre o mesmo.”
321

  

 

No que nos interessa, parece evidente que não há sentido e nem espaço para 

o uso da técnica da sentença parcial, quando se trate de julgar procedente qualquer dos 

pedidos formulados alternativamente. Se o autor pediu A, B ou C, indistintamente, e o juiz 

acolheu uma dessas postulações, tollitur quaestio: a demanda, nessa hipótese, terá sido 

julgada integralmente procedente e nada mais restará a deliberar. O acolhimento de um dos 

pedidos elimina a possibilidade de um pronunciamento meritório em relação aos demais, 

porque quanto a estes esvaziou-se o interesse processual.  

 

No entanto, se a procedência de um dos pedidos exaure o objeto litigioso, o 

mesmo não se aplica aos casos de improcedência. Mais uma vez soa teoricamente possível 

o emprego da técnica do fracionamento, no sentido de antecipar a improcedência de um 

dos pedidos alternativos, concedendo tutela estável ao réu nesse particular e determinando 

o prosseguimento do feito visando à instrução e posterior julgamento do(s) pedido(s) 

remanescente(s). É o que defende Silas Dias de Oliveira Filho, para quem “é possível 
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imaginar a prolação de decisão parcial de improcedência de um dos pedidos alternativos 

(v.g., o autor pleiteia o cumprimento da obrigação mediante pagamento em quantia em 

dinheiro ou mediante a cessão de quotas hereditárias de pessoas vivas). Neste caso, 

eliminar-se-ia um dos bens da vida (pedido mediato) visados pelo autor, prosseguindo o 

processo para exame de seu direito à obtenção do bem da vida restante.”
322

 

 

Merece, por fim, destaque a observação de Bruno Valentim Barbosa. 

Coerentemente às colocações acima, afirma que, em termos abstratos, “não se enxerga 

óbice a que o juiz rejeite um dos pedidos inclusive na cumulação imprópria alternativa, 

quando note, por exemplo, que a entrega do bem comprado seja impossível, restando 

apenas a análise quanto ao direito de devolução do preço e seus termos.” Pondera a seguir, 

todavia, que a questão não é propriamente quanto à possibilidade, mas sim quanto à 

utilidade e ao benefício que a medida poderá trazer, aspectos que o juiz deverá levar em 

consideração em concreto antes de adotar a técnica.
323

 

 

2. Cumulação subjetiva 

 

Como pondera Araken de Assis, “do ponto de vista substancial, a presença 

de várias pessoas, na qualidade de autores ou de réus, sugere um número correspondente 

de ações.”
324

  

 

A observação tem razão de ser. O litisconsórcio, a exemplo do cúmulo 

inicial ou ulterior de pedidos, também tende a induzir à complexidade do objeto litigioso e, 

via de consequência, à existência de plúrimos capítulos de mérito integrantes de uma 

mesma sentença. O cúmulo subjetivo, por outras palavras, gera um cúmulo objetivo, e daí 

dizer Cândido Rangel Dinamarco que “pedir a condenação de dois a pagar é pedir uma 

sentença que, em capítulos autônomos, condene um e condene outro; e o juiz poderá 

condenar ambos, ou não condenar nenhum ou condenar só um deles e o outro não.”
325
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O litisconsórcio, assim como qualquer outro instituto, pode ser classificado 

segundo variáveis critérios. Tendo em conta o polo do processo no qual os diferentes 

sujeitos se aglutinam, o litisconsórcio pode ser classificado em ativo, passivo ou misto. 

Tendo em conta o momento de sua formação, será inicial ou ulterior, inserindo-se nesta 

última categoria os casos de intervenção de terceiros e a intervenção litisconsorcial 

voluntária. Considerada a obrigatoriedade ou não de sua formação, o litisconsórcio será 

necessário ou facultativo. Por fim, a depender da cindibilidade ou não da relação entre os 

diferentes consortes, o litisconsórcio será classificado como simples ou unitário.
326

  

 

Ressalvada a hipótese do litisconsórcio unitário – sobre a qual se falará logo 

a seguir –, todas as demais induzem à complexidade do objeto litigioso, dando azo às 

diversas modalidades de cumulação de pedidos referidas no subitem acima.  

 

Se A e B, vítimas de atropelamento, ajuízam em litisconsórcio ativo ação de 

indenização contra o pretenso causador do acidente, teremos aí um caso de cumulação 

simples de pedidos. A resposta jurisdicional, ressalvada a ausência dos pressupostos de 

admissibilidade do julgamento do mérito, será composta de ao menos dois capítulos 

meritórios: um para julgar o pleito de A e outro para definir a sorte do pleito de B.  

 

O mesmo vale para a ação de cobrança de dívida deduzida contra devedor 

principal e fiador: a sentença, ainda que formalmente única, será portadora de pluralidade 

de capítulos decisórios, cada qual relacionado a um dos réus e destinado a dizer sim ou não 

ao pedido contra ele formulado.
327

 Tratar-se-á de um litisconsórcio inicial, passivo, 

facultativo e simples, ostentando esta última característica justamente porque as decisões 

podem não ser uniformes para os diferentes réus (o devedor principal pode ser condenado e 

o fiador exonerado de responsabilidade, eis que inválida a garantia prestada à falta de 

outorga uxória). Seja como for, procedente integralmente o pedido, o autor terá obtido a 

simultânea condenação do devedor principal e do fiador ao pagamento da cifra reclamada.  
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Situação parelha dá-se no âmbito do chamamento ao processo. Como 

pondera José Roberto dos Santos Bedaque, o chamamento “permite ao réu incluir 

coercitivamente no pólo passivo todos os que, juntamente com ele, ao menos em tese, 

devem responder pela satisfação do direito pretendido pelo autor.”
328

 Trata-se, nessa ordem 

de ideias, de mecanismo pelo qual o réu tem o poder de ampliar o polo passivo da 

demanda, mediante o estabelecimento de um litisconsórcio do tipo simples entre ele 

(chamante) e o chamado. Com isso, também o objeto litigioso ficará dilatado: o julgamento 

da demanda principal passará a ser composto de pelo menos dois capítulos de mérito, que 

tratarão, respectivamente, da responsabilidade de chamante e chamado frente ao autor.
329

 

 

Por outro lado, embora haja discussão quanto à posição assumida pelo 

denunciado na lide principal – se litisconsorte
330

 ou assistente
331

 do denunciante –, parece 

fora de dúvida que a denunciação da lide também alarga o objeto litigioso, introduzindo 

questão principaliter nova para ser alvo de deliberação na parte dispositiva. Esse tipo de 

intervenção de terceiro dá ensejo a um cúmulo eventual de pedidos: “a ação de garantia se 

propõe em caráter eventual – ou seja, para o evento de o denunciante sucumbir pelo mérito 

em relação à causa principal. Se isso não acontecer, ela não será julgada de meritis.”
332
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Conquanto de mais rara ocorrência, o litisconsórcio também pode resultar 

em cúmulo sucessivo de pedidos. Curioso exemplo é colhido de estudo de Eduardo Arruda 

Alvim.
333

 Alude ele à ação proposta por filho e mãe em litisconsórcio ativo, o primeiro 

pleiteando a declaração de paternidade e a condenação do réu ao pagamento de alimentos, 

e a segunda postulando o ressarcimento das despesas experimentadas para o parto do filho 

alegadamente comum. Nessa hipótese, estabelece-se uma relação de prejudicialidade entre 

os pedidos: o êxito na declaração de paternidade do réu (pedido prejudicial ou 

subordinante) corresponde a conditio sine qua non para que os demais pleitos dos 

litisconsortes (condenação a alimentos e condenação ao pagamento das despesas de parto) 

possam ser acolhidos. Improcedente o primeiro pedido, os demais não vingarão.
334

   

 

Interessante figura é, ainda, a do litisconsórcio alternativo. Como ensina 

Araken de Assis, “Ocorre o cúmulo subjetivo alternativo (passivo) quando um ou mais 

autores propõem demanda, em face de dois ou mais réus, em tal ordem que, por 

decorrência de própria dúvida, exposta na demanda, acerca da legitimidade de todos os 

réus na causa, pedem a procedência em relação a apenas um dos demandados; ou, ao invés, 

implantando-se o estado de incerteza sobre a titularidade do direito litigioso, duas ou mais 

pessoas propõem demanda, em face de um ou mais réus, pedindo, todavia, um juízo 

favorável em benefício de apenas uma delas (ativo).”
335

 

 

Apesar de pouco tratado, não se cuida de instituto estranho ao ordenamento 

brasileiro e à nossa realidade forense. O litisconsórcio alternativo existe, por exemplo, na 

ação de consignação em pagamento fundada na dúvida sobre a quem pagar (CC, art. 335, 

IV e V): como já tivemos oportunidade de esclarecer, o autor intenta a demanda 

pretendendo pura e simplesmente a sua exoneração, sendo-lhe indiferente a qual dos réus 

competirá receber o pagamento, o que será definido na segunda fase do procedimento. 

Configura-se ainda o litisconsórcio alternativo no caso, nada incomum, de colisão tríplice 
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de veículos, em que o autor não sabe com precisão qual foi o culpado pelo dano.
336

  

 

O que se percebe, sobretudo nessa última situação hipotética, é que a 

pluralidade de sujeitos se resolve num cúmulo alternativo de demandas. O autor, sem ter 

certeza quanto à pessoa que lhe causou o dano, propõe a demanda contra todos os 

envolvidos, no afã de obter a condenação de um ou de outro, sem ordem de preferência. 

Constatada a culpa de um dos réus, este será condenado à reparação, julgando-se 

procedente a demanda do autor e excluindo-se o outro réu do polo passivo por motivo de 

carência.
337

  

 

Pois bem. Em todos os referidos exemplos parece existir um traço comum: o 

litisconsórcio induziu ao alargamento do objeto litigioso. A presença de plúrimas partes no 

polo ativo ou passivo, ampliando o esquema mínimo da demanda (do ponto de vista do 

elemento subjetivo), deu ensejo a um acúmulo de pedidos, nas suas mais variadas 

modalidades, com a consequência (i) de tornar complexo o objeto litigioso e (ii) de impor a 

segmentação da resposta jurisdicional, no mais das vezes, em múltiplos capítulos de 

mérito.  

 

Sendo assim, devem aplicar-se aqui as mesmas premissas e conclusões 

alcançadas nos itens 1.1 e 1.2 do presente Capítulo. A possibilidade e viabilidade do 

emprego da técnica do fracionamento haverá de ser aferida à luz da espécie de cumulação 

de pedidos proporcionada pelo litisconsórcio. Assim, por exemplo, não poderá ser 

decidido, antecipadamente, o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu contra a 

sua seguradora: esse pedido é de natureza eventual e só se aprecia de meritis se condenado 

o réu na lide principal. Da mesma forma, nos casos em que o litisconsórcio induz a uma 

cumulação simples de pedidos, facilita-se teoricamente o emprego da técnica: se A e B, 

adquirentes de diferentes unidades imobiliárias junto a uma mesma construtora, 
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apresentam-se em litisconsórcio para pleitear a devolução da taxa de corretagem que lhes 

foi exigida por ocasião da contratação, é possível que a resposta jurisdicional seja 

seccionada, reconhecendo-se de pronto a prescrição da pretensão de um dos autores (cuja 

contratação foi anterior) e determinando-se o prosseguimento do feito em relação ao 

outro.
338

  

 

Porém, embora seja essa a regra geral, nem sempre o litisconsórcio provoca 

o simultâneo cúmulo de pedidos, tornando complexo o objeto litigioso e abrindo espaço, 

teoricamente, para o emprego da técnica da cisão.  

 

Esse resultado não se verifica no litisconsórcio unitário, pois aqui, a 

despeito da pluralidade de partes, o provimento será único, haja vista a unidade e 

incindibilidade da relação de direito material. Com efeito, no litisconsórcio unitário “o 

destino que tiver um dos litisconsortes deverá ser consentâneo com o que será dado aos 

demais (como anular um casamento de um dos cônjuges sem anulá-lo quanto ao outro, 

também?). Por isso é que, ali, os atos e omissões que beneficiarem a um hão de beneficiar 

invariavelmente a todos na mesma medida, não se permitindo que se criem situações 

desfavoráveis a um dos litisconsortes sem que sejam desfavoráveis a todos eles.”
 339

  

 

Efetivamente, pleiteado o desfazimento (ou ineficácia, como defendem 

alguns) de certo contrato de compra e venda por motivo de fraude contra credores, haverá 

de formar-se no polo passivo um litisconsórcio, envolvendo o alienante (devedor do autor) 

e o adquirente. Esse litisconsórcio será necessário e, também, unitário, pois não se concebe 

que o contrato seja anulado em relação a um dos réus, sem que o mesmo aconteça em 

relação ao outro. Ou se anula o contrato para ambos, ou para nenhum. De maneira similar e 

tendo em vista, novamente, a incindibilidade de certas relações jurídicas, já decidiu o 

                                                                                                                                                                                
ações.” (ASSIS, Araken. Cumulação de ações, cit., p. 144).  

338
 Outro interessante exemplo, que também concerne à cumulação simples decorrente do 

litisconsórcio ativo, é fornecido por Sidney Pereira de Souza Junior: “Duas vítimas de uma enchente 

ingressam conjuntamente com uma ação de reparação de danos em face da concessionária de rodovia, 

alegando que algumas obras realizadas na rodovia ensejaram o desenfreado escoamento de água da chuva e 

causaram o alagamento de seus imóveis. Em relação à vítima A, a concessionária assume a responsabilidade 

e os prejuízos, porém em relação à vítima B não assume, sob o argumento de que o imóvel se encontra muito 

distante do local onde foram realizadas as obras, requerendo, para demonstrar a inexistência do nexo causal, 

a realização de perícia. (...) Obviamente que se trata de demandas cumuladas no processo, estando, a primeira 

delas, apta à resolução, não havendo razão para postergar o pronunciamento judicial.” (SOUZA JUNIOR, 

Sidney Pereira de. Sentenças parciais no processo civil e suas consequências no âmbito recursal, cit., p. 70). 
339

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio, cit., pp. 78 e 85-86. 
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Superior Tribunal de Justiça que “Nas ações rescisórias integrais devem participar, em 

litisconsórcio unitário, todos os que foram parte no processo cuja sentença é objeto de 

rescisão.”
340

 

 

Nesses casos de unitariedade, sendo imperiosa a emissão de decisão idêntica 

para todos os litisconsortes, torna-se logicamente inviável o fracionamento. O objeto 

litigioso deverá ser definido simultaneamente e de modo uniforme para todos, vetando-se a 

segmentação da resposta judiciária.
341

 Com efeito, se “os litisconsortes vêm 

conjuntamentre ao processo virtude de um único direito, e, assim, desaparece a cumulação 

de ações”
342

, realmente não há que se falar em cisão do julgamento de mérito.  

 

3. Cumulação de fundamentos 

 

O esquema mínimo da demanda também resta amplificado quando o autor 

persegue um só provimento e um só bem da vida, fazendo-o, no entanto, com lastro em 

plúrimos fundamentos, vale dizer, em mais de uma causa de pedir.  

 

Eis aí o cúmulo ou cumulação de fundamentos, que para alguns autores dá 

ensejo a um concurso de pedidos. Como ensina Calmon de Passos, ao tratar dessa hipótese, 

“formalmente o pedido é uno, mas substancialmente ele se desdobra em tantos pedidos 

quantas as causas de pedir (fundamentos).” Exemplifica com o caso do autor que pede a 

dissolução da sociedade conjugal, fazendo-o com lastro na conduta desonrosa da esposa e 

na rotura da vida em comum.
343

 

 

Na mesma linha vai Araken de Assis, para quem a existência de mais de um 

fundamento à base do petitum induz ao fenômeno da cumulação de ações, ensejando, 

                                                           
340

 AR 3.234/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/11/2013, DJe 14/02/2014. Veja-se que nesses dois exemplos o litisconsórcio era unitário e necessário. 

Porém, pode muito bem existir litisconsórcio facultativo e ao mesmo tempo unitário. É o caso da ação 

reivindicatória movido pelo condômino que, nos termos do artigo 1314, do Código Civil, age em defesa da 

coisa comum, atuando em nome próprio e na qualidade de substituto processual dos demais. O litisconsórcio 

aqui será facultativo, mas uma vez formado a decisão será obrigatoriamente uniforme em relação a todos os 

condôminos.  
341

 Nesse exato sentido: OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas 

implicações no sistema recursal, cit., pp. 97-110; SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira de. Sentenças parciais 

no processo civil e suas consequências no âmbito recursal, cit., pp. 64-67. 
342

 ASSIS, Araken. Cumulação de ações, cit., p. 137.  
343

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 206.  
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portanto, a complexidade do objeto litigioso, ao menos do ponto de vista substancial.
344

 

Considera esse autor estar presente o fenômeno da cumulação de ações até mesmo quando 

o fato narrado, embora único, possa ensejar a consequência jurídica pretendida (petitum) 

por mais de um fundamento jurídico material. Dá exemplo: “Deitando o arrendatário 

culposamente à terra uma tal quantidade de produtos químicos que causa danos à colheita e 

à gleba arrendada, ter-se-á uma ou duas ações de despejo? (...) Separam-se, fácil e 

claramente, no ato imputável do arrendatário, ainda que único, o dano à messe e o dano à 

gleba, ambos com a mesma e invariável consequência. Por isso, forçoso reconhecer duas 

ações.”
345

 

 

Parece aderir a essas premissas Eduardo Talamini. Sustenta que a 

pluralidade de fundamentos fáticos e jurídicos, constitutivos de diferentes causas de pedir, 

enseja o chamado cúmulo objetivo de direitos ou de ações. Sendo improcedente o pedido, 

nada impede que o autor o renove com base em outra causa de pedir, ficando vedada, 

apenas, a sua reiteração com lastro naqueles mesmos fatos e fundamentos já deduzidos e 

rechaçados (eficácia preclusiva da coisa julgada). Considera por isso que o objeto do 

processo corresponde à providência reclamada (pedido), delineada pela causa de pedir, 

sendo este último elemento imprescindível para essa identificação.
346

  

 

À luz dessas ideias, é de indagar: faz sentido o emprego da técnica do 

fracionamento, para permitir que o juiz aprecie por etapas os diferentes fundamentos à base 

do mesmo pedido?  

 

Há quem ofereça resposta afirmativa à pergunta. Em alentada monografia 

dedicada ao tema das sentenças parciais, Sidney Pereira de Souza Junior defende a 

viabilidade de sua prolação para fins de rejeitar, de antemão, um dos fundamentos à base 

do pedido. A seu ver, se o autor ajuizou despejo com lastro na falta de pagamento e no 

desvio de finalidade do imóvel, e o réu contestar o pedido provando ictu oculi que está em 

dia com os alugueis e encargos, deve o juiz de plano declarar improcedente o despejo 

fundado no inadimplemento, prosseguindo a instrução apenas quanto ao fundamento 

                                                           
344

 ASSIS, Araken. Cumulação de ações, cit., pp. 182-183.  
345

 ASSIS, Araken. Cumulação de ações, cit., p. 185. 
346

 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão, cit., pp. 77-81. No mesmo sentido: 

LEONEL, Ricardo Barros. “Objeto litigioso do processo e o princípio do duplo grau de jurisdição”, cit., p. 

366.  
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remanescente. Esse pronunciamento, que o autor qualifica como sentença, seria relevante 

em termos de estabilização da situação do réu, que ficaria blindado contra o risco de sofrer 

o despejo com fundamento na primeira causa petendi.
347

  

 

Respeitado o entendimento, dele ousamos divergir.  

 

Consoante aponta Sidney Sanches, é importante que não se confundam os 

conceitos de objeto do processo (ou objeto de conhecimento do juiz, como preferem 

alguns) e de objeto litigioso do processo. O primeiro corresponde a toda a matéria de fato e 

de direito submetida à intelecção do juiz (cognitio), seja ela relacionada aos pressupostos 

processuais, às condições da ação ou ao próprio mérito e suas questões prévias. Absorvem-

se aí, portanto, todos os aspectos fáticos e jurídicos expostos ao conhecimento e apreciação 

do juiz, seja esse exame em caráter incidental, seja ele em caráter principal. Já a segunda 

categoria é muito mais restrita, configurando espécie daquele gênero maior: objeto litigioso 

é, estritamente, a pretensão processual, a respeito da qual o juiz deliberará principaliter e 

com vistas a produzir impacto e resultados estáveis nas vidas dos litigantes.
348

  

 

O objeto litigioso, portanto, é definido pela pretensão trazida para decisão, 

cujo invólucro ou veículo introdutório é o pedido.
349

 Não se ignora que, para poder 

deliberar a respeito, o juiz deve anteriormente percorrer todo um itinerário lógico, 

solucionando questões prévias. Assim é que o juiz aprecia se as partes estão regularmente 

representadas, se a competência é sua ou de outro órgão jurisdicional, se o autor faz jus à 

assistência judiciária, se a taxa judiciária foi recolhida adequadamente, se foi atribuído 

valor correto à causa, se determinada prova pretendida é pertinente, se o caso comporta 

inversão do ônus da prova, se estão presentes as condições da ação etc. (questões 

processuais ou de rito). Da mesma forma como também soluciona questões de mérito ou 

substanciais, apreciando, v.g.: se a celebração do contrato impugnado deu-se ou não 

                                                           
347

 SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira de. Sentenças parciais no processo civil e suas consequências 

no âmbito recursal, cit., pp. 93-94. 
348

 SANCHES, Sydney. “Objeto do processo e objeto litigioso do processo”. Revista de Processo, 

Vol. 13, Janeiro de 1979, pp. 31 e seguintes. 
349

 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. “O conceito de mérito em processo civil”, cit., pp. 247 e 

254; WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, cit., pp. 81-82. Este último autor observa por isso 

que o mérito é, geralmente, definido pelo autor. Embora a defesa do réu amplie o objeto de conhecimento do 

juiz – controvertendo os fatos e fundamentos jurídicos invocados pelo autor, ou ainda aduzindo fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos –, de modo geral é o autor quem delineia, mediante seu petitum, a 

questão principaliter a ser decidida imperativamente pelo Estado-Juiz. 
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mediante coação; se houve ou não o inadimplemento dos aluguéis pelo inquilino, ensejador 

alegado direito do senhorio à retomada; se houve ou não remissão da dívida por parte do 

autor; se se consumou ou não a prescrição do crédito reclamado; se houve ou não novação 

da dívida objeto de cobrança etc.  

 

Não se desconhece a relevância da solução de questões, inclusive como 

requisito de validade de toda e qualquer decisão judiciária (CF, art. 93, IX; CPC, art. 458, 

II), sem o que estaria aberto o caminho para o arbítrio judicial, eliminando-se a 

possibilidade de controle da justiça das decisões e esvaziando-se, de resto, a ideia de 

devido processo legal.
350

 Porém, devemos reconhecer que a solução de questões não passa 

de um meio ou etapa para que o processo possa atingir a sua finalidade, produzindo um 

pronunciamento que diga sim ou não à pretensão deduzida e que componha 

imperativamente, portanto, a crise de direito substancial trazida a acertamento.  

 

Parece ter razão, nesse ponto, Cândido Rangel Dinamarco, quando afirma 

que o eixo de utilidade do processo como instrumento de jurisdição é aquele que vai do 

petitum ao decisum. É o acolhimento ou a rejeição do pedido que repercutirá na vida dos 

litigantes, e não as razões pelas quais uma ou outra solução foi adotada.
351

 Tanto isso é 

verdade que a solução de questões não se submete à imunização pela coisa julgada, que 

nos termos da lei se confina ao preceito imperativo exarado na parte dispositiva, não se 

estendendo ao âmbito da fundamentação (CPC, arts. 467 e 468).  

 

De mais a mais, cumpre observar que não raro o mérito é definido sem que 

sejam solucionadas incidenter tantum todas as questões a ele relativas. Se o autor pede o 

despejo do réu com base no inadimplemento dos aluguéis e na depredação do imóvel, a 

sentença poderá perfeitamente acolher o pedido com lastro no primeiro fundamento, 

deixando intocado – ou melhor, sem apreciação – o outro. Terá fornecido fundamentação 

suficiente, mesmo sem ter abordado uma das causas de pedir, eis que supérflua ao 

                                                           
350

 A propósito dos variados escopos da motivação das decisões judiciárias, confrontar, com 

profundidade: TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil, cit., pp. 21 e 

seguintes. Demonstrando que o dever de motivação, apesar de não expresso no artigo 5º da Constituição, é 

direito fundamental indissociável do devido processo legal, cf.: BUENO FILHO, Edgard Silveira. O Direito 

à Defesa na Constituição. S. Paulo, Saraiva, 1994, pp. 59 e seguintes.  
351

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença, cit., p. 58. Reconhece o autor, no 

entanto, que a delimitação da coisa julgada também leva em conta a causa de pedir e as próprias partes, 

envolvendo, portanto, outros elementos da demanda além do pedido. 
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acolhimento do pedido. Do mesmo modo, impugnada pelo réu a cobrança da dívida por 

motivo de nulidade do contrato e de prescrição, o reconhecimento dessa última causa 

extintiva bastará para que seja rejeitado o pedido, dispensando o juiz de apreciar a outra 

causa excipiendi. Em suma, são exemplos que reforçam a conclusão de que o escopo do 

processo não se identifica, efetivamente, com a solução incidental de questões. Isso para 

não falar na homologação de atos autocompositivos. 

 

Se é assim, não parece ter muito sentido a ideia de segmentar no tempo a 

solução das questões de mérito – apreciando, portanto, os fundamentos da ação ou da 

defesa –, sem que seja simultaneamente ferido, no todo ou em parte, o objeto litigioso. 

Fracionar a solução de questões de mérito, sem satisfazer ou rejeitar o pedido ou parte 

dele, não leva pragmaticamente a nada, pois o litígio permanece vivo, sem que nenhum 

resultado concreto seja produzido no plano do direito material.
352

  

 

Portanto, retornando à hipótese do despejo pretendido com base no 

inadimplemento de alugueis e no desvirtuamento do uso do imóvel, pensamos que não haja 

qualquer utilidade em segmentar a resposta judiciária, negando o primeiro fundamento e 

deixando para depois a apreciação do segundo. Rechaçar antecipadamente uma das causas 

de pedir não produz resultado prático algum, inclusive sob a ótica do réu, que continuará 

sujeito à decretação do despejo pelo outro fundamento. Aliás, isto acontecendo, a demanda 

do autor terá sido julgada totalmente procedente, carreando ao réu na íntegra os encargos 

de sucumbência, independentemente de o pedido ter sido acolhido com lastro em um ou 

em ambos os fundamentos. Não terá havido parcial procedência da demanda.
353

 

 

Aliás, é precisamente por isso que a doutrina, de modo geral, rejeita a 
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 OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas implicações no 

sistema recursal, cit., p. 119. 
353

 Descartando haver situação de julgamento parcial do mérito na espécie é a lição de Bruno 

Valentim Barbosa. Aludindo à mesma hipótese de despejo aqui tratada, diz que “O máximo que o magistrado 

poderá fazer, na existência de um único pedido não decomponível (não existe ‘meio despejo’), será declarar, 

antes da sentença final, que uma causa de pedir não tem razão de ser. Ora, neste caso, não se está a julgar o 

mérito, a pretensão do autor, mas apenas um dos fundamentos do seu pedido. Não haverá procedência ou 

improcedência sequer em relação à parcela do pedido. Inexistirá, inclusive, configuração clara de interesse 

recursal para o demandante, pois seu pedido ainda poderá vir a ser julgado procedente com base na outra 

causa de pedir.” Identifica nesse tipo de pronunciamento, no entanto, o condão de “contribuir para a 

celeridade da instrução probatória, pois esta ficaria limitada a um dos fundamentos do pedido.” (BARBOSA, 

Bruno Valentim. Julgamentos parciais de mérito no processo civil individual brasileiro, cit., pp. 29-30). 
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possibilidade de o juiz cindir a análise dos fundamentos da ação ou da defesa, sem 

simultaneamente ferir o meritum causae. Afirma-se que as questões de mérito, necessárias 

ao acolhimento ou à rejeição de determinado pedido, devem ser analisadas 

concomitantemente à respectiva decisão, ex vi dos artigos 458 e 459 do Código de 

Processo Civil.  

 

Por isso é que não pode o juiz, no saneador, afastar a prescrição alegada 

pelo réu e mandar o processo prosseguir para a instrução e ulterior julgamento do pedido 

condenatório formulado pelo autor. Do mesmo modo como não pode e nem deve, por 

exemplo, afastar de plano um dos fatos constitutivos do direito afirmados na inicial e 

mandar prosseguir o feito mediante a instrução necessária ao ulterior enfrentamento do 

outro fundamento.  

 

São nesse sentido, exemplificativamente, as lições de Silas Dias de Oliveira 

Filho
354

, Maurício Giannico
355

, Cândido Rangel Dinamarco
356

 e Heitor Vitor Mendonça 

Sica. Este último autor – é bom que se esclareça – considera que o sistema brasileiro 

consente a prolação de sentenças parciais, vedando, todavia, que o juiz antecipe a solução 

                                                           
354

 “Não se mostra correto permitir ao juiz que elimine ou reduza, no curso do processo, o cúmulo 

objetivo de fundamentos. Isso porque tal providencia encontraria óbice nos artigos 458, II, e 459, do Código 

de Processo Civil, que estabelecem a necessidade de o juiz enfrentar a integralidade das questões de mérito 

referentes a uma pretensão na fundamentação da sentença, não podendo cindir tal análise em diversas 

decisões ao longo do processo.” (OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e suas 

implicações no sistema recursal, cit., p. 117). 
355

 “(O Código de Processo Civil brasileiro) não autoriza cisão do julgamento do mérito mediante a 

antecipação do exame de algumas questões ligadas diretamente a ele. Pela interpretação conjunta do disposto 

nos arts. 458 e 459 do Código de Processo Civil, verifica-se que é na sentença – e somente nela – que devem 

se situar o exame e o pronunciamento do magistrado acerca dos pontos (rectius, questões) relevantes para 

chegar ao resultado de procedência ou de improcedência da demanda. Na realidade, o processo civil 

brasileiro não admite a cisão do julgamento do mérito, não sendo autorizado ao magistrado, a não ser em 

sentença, debruçar-se sobre questões que digam respeito ao objeto do processo propriamente dito (mérito). 

Exemplificativamente, discorrendo acerca da prescrição e da decadência, Maricí Giannico assevera que tais 

temas necessariamente devem ser apreciados na sentença, e não por meio de decisão interlocutória (CPC, 

arts. 269, inc. IV, e 458, inc. II), sob pena de se verificar uma indevida cisão do julgamento do mérito: ‘se o 

magistrado rejeitar desde logo a alegação, em saneador, ou mesmo se a acolher quanto a um dos pedidos 

apenas, ele estará equivocadamente cindindo o julgamento do mérito, sendo nula esta decisão.’” 

(GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil brasileiro, cit., pp. 142-143). 
356

 “No sistema de direito processual positivo brasileiro, antecipar o pronunciamento sobre essa 

causa extintiva, fazendo-o mediante uma decisão interlocutória e postergando o exame das demais questões 

de meritis e conclusão pela procedência ou improcedência, significa romper a unidade sentencial, afrontar o 

princípio da concentração da sentença e transgredir o disposto nos arts. 458 e 459 do Código de Processo 

Civil. Todas as questões de mérito devem ser julgadas de uma só vez, e na sentença. (...) A antecipação de 

um pronunciamento sobre a prescrição, rejeitando-a e, portanto, não extinguindo a fase cognitiva do 

processo, é tão absurda quanto a rejeição de algum outro fundamento de mérito alegado pelo réu, como o 

pagamento – o qual, tanto quanto a prescrição, é um fato extintivo de direitos.” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Nova era do processo civil, cit., pp. 287-288). 
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de questões de mérito sem decidir simultaneamente parte do objeto litigioso. Se a 

unicidade da sentença foi quebrada, o que considera ter ocorrido, sobretudo, com a 

introdução do artigo 273, § 6º, do Código, e com a alteração do conceito de sentença no 

artigo 162, § 1º, por outro lado segue prevalecendo a reserva do julgamento de mérito e das 

questões a ele relativas para as sentenças, sejam elas quantas forem.
357

  

 

Aparentemente minoritário, portanto, o posicionamento de Eduardo 

Talamini, para quem seria admissível a solução de questões de mérito na decisão de 

saneamento, mesmo que sem o efeito de definir concomitantemente, no todo em parte, o 

objeto litigioso. Seria possível ao juiz, por outras palavras, rejeitar antecipadamente um 

dos fundamentos em que apoiada a demanda, relegando o exame das demais causas de 

pedir e o julgamento do mérito para momento ulterior, o que traria o benefício de 

“diminuir a matéria objeto da cognição do juiz, na continuidade do processo, estritamente 

àquilo que ainda não se está em condições de decidir”, homenageando, assim, a ideia de 

economia processual.
358

 

 

Em suma, segundo pensamos, a solução das questões de mérito até pode ser 

segmentada em mais de um pronunciamento, desde que isto seja feito para definir por 

etapas o objeto litigioso, mediante plúrimas sentenças parciais. Exemplificando, o juiz 

pode reconhecer a prescrição em saneador, fulminando parte da pretensão condenatória 

formulada pelo autor. O que ele não pode é rejeitar essa objeção, deixando para depois o 

exame dos demais fundamentos da defesa e a deliberação acerca do pedido do autor. Se 

assim fizer, o juiz terá exarado uma decisão interlocutória portadora do conteúdo que a lei 

adstringe à fundamentação da sentença.
359

  

 

A experiência forense, todavia, indica não ser rara a prolação desse tipo de 

pronunciamento, consistente, por exemplo, na rejeição da alegação de prescrição ou 

decadência em saneador (já que se trata de questões de mérito que geralmente independem 
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 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil, cit., p. 197. 
358

 TALAMINI, Eduardo. “Saneamento do processo”. Revista de Processo, Vol. 86, Abril de 1997, 

pp. 76 e seguintes. 
359

 Exatamente nessa linha: OLIVEIRA FILHO, Silas Dias de. Julgamento fracionado do mérito e 

suas implicações no sistema recursal, cit., p. 120. Conclui por isso que o que pode ensejar o julgamento 

fracionado é a circunstância de o objeto do processo ser complexo (por cúmulo inicial ou ulterior) ou 

decomponível, bem assim a circunstância de haver autonomia entre os capítulos de mérito. O cúmulo de 

fundamentos da demanda não é relevante para esse fim. 
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de maior instrução para serem solucionadas, pré-amadurecendo, portanto, em relação às 

demais). Surge, pois, a indagação, muito bem colocada por Maurício Giannico: “Pode a 

sentença vir a contradizer ou a ignorar matéria de mérito apreciada anteriormente, por meio 

de decisão interlocutória?”
360

 Como regular e tratar, sistematicamente, de uma decisão 

como essa? 

 

As opiniões, nesse particular, parecem bastante divididas.  

 

Para parte da doutrina, a decisão que soluciona questões de mérito, sem 

simultaneamente julgar o pedido, não se coaduna com o artigo 458, II do Código, devendo 

ser encarada como ato inválido, fruto de error in procedendo, na medida em que vulnera a 

reserva das questões de mérito para a sentença. Consequentemente, seria razoável “supor 

que tal decisão, até por implicar uma nulidade processual, não gera preclusão para o 

juiz.”
361

  

 

Em termos semelhantes, há quem sustente que esse tipo de decisão não só 

pode como deve, necessariamente, ser reexaminada na sentença final, vale dizer, quando 

da definição do meritum causae, seja para confirmar ou para modificar a solução 

anteriormente adotada. A decisão interlocutória em questão seria juridicamente inexistente, 

de maneira análoga à sentença exarada sem dispositivo. Ademais, não teria aptidão para 

adquirir a autoridade de coisa julgada, não ficando sequer alcançada pela preclusão. Assim, 

a sentença na sua fundamentação deveria necessariamente reapreciar a questão de mérito 

cuja solução foi indevidamente antecipada, sob pena de não cumprir os requisitos dos 

artigos 458, II e 459 do Código de Processo Civil, tornando-se nula pelo vício da infra-

petição.
362

 

 

Agrega-se ainda que, não sendo reanalisada a matéria na sentença final, 

impõe-se a admissão do cabimento de ação rescisória contra a decisão interlocutória que, 

ao ensejo do saneador, apreciou e rejeitou a prescrição, cindindo indevidamente o exame 

das questões de mérito.
363
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tornamos ao início e há de prevalecer o que ficou dito nos tópicos precedentes, porque do contrário seria 
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Em senso contrário, há quem, mesmo reconhecendo a inadequação da 

conduta do juiz em seccionar o exame das questões de mérito (sem simultaneamente julgar 

o pedido), considere haver aí uma decisão válida, apta inclusive a ficar blindada pela 

preclusão caso dela não seja interposto recurso. Como já se afirmou, não interposto o 

recurso pela parte prejudicada (agravo de instrumento ou retido), “ocorrerá a preclusão 

dessa questão, o que obstará eventual e futura reanálise, seja pelo próprio magistrado que 

proferiu a decisão, seja pelo Tribunal competente para apreciar recursos dali advindos.”
364

  

 

Nessa linha já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedente do 

qual se extrai: “A alegação de prescrição fora enfrentada pelo Juiz no curso do feito (fls. 

92), tendo o réu se conformando com o que ele decidiu. Logo, à vista da preclusão não 

pode o litigante na apelação voltar ao assunto.”
365

  

 

Também no Superior Tribunal de Justiça há precedente similar: “Em se 

tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador 

e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, 

em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova 

decisão sobre a matéria.”
366

  

 

Segundo nos parece, a decisão que antecipa a solução de questão meritória, 

sem simultaneamente ofertar resposta ao petitum (no todo ou em parte), é realmente 

portadora de error in procedendo. Se o tema não vier a ser reapreciado na fundamentação 

da sentença – inclusive por razão de preclusão para o juiz de primeiro, que, como visto, 

para alguns ficaria configurada –, deve-se ao menos reconhecer que a sentença estará 

apoiada, ainda que per relationem, na anterior interlocutória de rejeição da prescrição. 

Consequentemente, nada impedirá que o réu, vencido em primeiro grau, interponha 

apelação, insistindo na tese de prescrição (rejeitada via interlocutória), a qual poderá ser 
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em 15/04/2008, DJe 05/05/2008. 
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declarada pelo Tribunal ad quem no julgamento do recurso, até mesmo por se tratar de 

tema cognoscível de ofício e infenso à preclusão nas instâncias ordinárias, segundo tem 

entendido o Superior Tribunal de Justiça.
367

  

 

Por outro lado, ainda que seja censurável a rejeição, via interlocutória, da 

objeção de prescrição, parece inviável entender que esse pronunciamento possa ser alvo de 

ação rescisória, pela simples razão de que ele não tratou do objeto litigioso, vale dizer, do 

mérito. A rescisória poderá, teoricamente, ser manejada contra a futura sentença, a qual, 

como visto, estará implicitamente apoiada na precedente interlocutória que enjeitou a 

prescrição. Antes da prolação da sentença, o réu nem mesmo possuirá interesse processual 

a autorizar o uso da rescisória, já que o pedido do autor poderá ser repelido com base em 

outros fundamentos, que não a prescrição previamente rejeitada via saneador.
368

  

 

Conclusivamente, portanto, não parece coerente com o sistema o julgamento 

seccionado dos fundamentos da ação ou da defesa, sem a simultânea definição, total ou 

parcial, do mérito. O exame das questões de mérito deve ser reservado para as sentenças, 

que em nosso entendimento poderão ser plúrimas, ferindo por etapas o objeto litigioso que 

se apresente complexo ou decomponível, conforme o diferente estágio de maturação das 

diferentes frações do mérito. Para as interlocutórias, também como já visto, ficará 

reservada a solução de demandas incidentes, viabilizando a marcha do processo e 

preparando o caminho para a ulterior prolação da sentença. 

 

E nesse ponto, embora não seja esse o objeto central de nosso estudo, 

observe-se que o fato de resolverem demandas incidentes não significa que as 
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interlocutórias não travem nenhum contato com o plano do direito material. Pense-se, por 

exemplo, na decisão do juiz que, em saneador, reconhece a existência de relação de 

consumo para, com base nesse fundamento, determinar a inversão do ônus da prova em 

prol do consumidor autor. O que se resolveu aí foi tão somente uma demanda incidente, de 

cunho processual, que não se confunde com o meritum causae e que não surtirá efeitos 

extraprocessuais. Porém, nem por isso deixou de haver algum contato, no plano da 

fundamentação da interlocutória, com uma questão que é de mérito. Seja como for, a 

solução dada a essa questão não parece vincular o juiz, impedindo que ele, mediante o 

aprofundamento de sua atividade cognitiva, venha, por exemplo, a reconhecer em sentença 

não ser de consumo a relação a ele submetida. Se nem mesmo os fundamentos da sentença 

de mérito adquirem imutabilidade (CPC, art. 469, I a III), o mesmo deve aplicar-se com 

maior razão aos motivos em que se baseou a interlocutória, fixados pelo juiz ainda sem o 

completo aprofundamento de sua atividade cognitiva.   
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CAPÍTULO IV 

 

No presente capítulo analisaremos brevemente alguns aspectos técnicos 

atrelados ao uso da técnica do fracionamento, verificando fundamentalmente: (i) se se 

cuida de ato discricionário ou vinculado do juiz; (ii) qual o momento procedimental 

adequado para que se delibere acerca do custo financeiro do processo (capítulo acessório 

de mérito); e (iii) como harmonizar o sistema recursal vigente à utilização do instituto. 

Também discorreremos, apoiando-nos em premissas já assentadas nos tópicos precedentes, 

acerca da possibilidade de formação gradual da coisa julgada num mesmo processo, do 

termo inicial de fluência do prazo para a propositura de ação rescisória contra os diferentes 

capítulos de mérito e quanto ao regime de execução aplicável.   

 

1. Ato discricionário ou vinculado? 

 

Uma vez admitida a cisão do objeto litigioso como técnica compatível com 

o ordenamento brasileiro em vigor, insta indagar: presentes os respectivos pressupostos, 

trata-se o seccionamento da resposta jurisdicional de ato vinculado ou discricionário do 

juiz? Em outras palavras, teria o juiz estatal margem para, diante das peculiaridades do 

caso concreto, deliberar em torno da conveniência ou não no uso da técnica, optando pela 

concentração ou decomposição da resposta?
369

  

 

Para boa parte dos tratadistas, a resposta é positiva. Afirma-se que a cisão 

representa uma alternativa à disposição do juiz, que, no entanto, não fica obrigado a 

antecipar a decisão de um pedido pelo simples fato de ter ele alcançado prévio 

amadurecimento em relação aos demais. O juiz – sustenta-se – é o gerente e gestor do 

processo, possuindo a discricionariedade para verificar in concreto se o desmembramento é 

adequado ou não.  
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 Acerca da distinção conceitual entre ato vinculado e ato discricionário, é esclarecedora a lição de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Leciona que ato vinculado é aquele em que a lei não deixa opções ao 
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definidos pelo legislador.” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 14ª Ed. S. Paulo: 

Atlas, 2002, pp. 203-204).  
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Nesse exato sentido é a opinião de Bruno Valentim Barbosa, para quem o 

fracionamento às vezes é possível, sem, no entanto, ser viável. Considera por isso que, na 

perspectiva da adaptabilidade do procedimento, seja “mais prudente deixar nas mãos do 

magistrado responsável pelo processo a escolha de utilizar, ou não, a técnica de resolução 

parcial.”
370

 

 

Similar é a lição de Carlos Alberto Carmona. Aparentemente preocupado 

em assegurar a higidez e funcionalidade do sistema recursal, afirma que permitir que os 

juízes profiram tantas sentenças parciais quantas julgarem adequadas, de acordo com o 

paulatino amadurecimento da causa, não corresponde à melhor interpretação do sistema. 

Defende, por isso, que o uso da técnica seja confinado àquelas situações em que o juiz dela 

possa extrair vantagem efetiva na condução do processo.
371

  

 

Bastante incisiva a propósito é a observação de João Gilberto Gonçalves 

Filho, em monografia dedicada ao princípio constitucional da eficiência no processo civil. 

Defende que, se uma fração do mérito já está madura, mas o remanescente pende de 

instrução relativamente simples, com tendência de duração entre seis meses e um ano, não 

há vantagem real no fracionamento. A eficiência, nessa hipótese, restará melhor atendida 

com o julgamento concentrado de todo o mérito, ainda que isto implique algum 

retardamento na resposta ao pedido já maduro. O fracionamento deve, assim, ser reservado 

a situações em que o ganho é efetivamente substancial. Exemplifica com a hipótese em que 

a fração remanescente do mérito depende de perícia altamente complexa para poder ser 

julgada, com previsão de anos de demora, caso em que “parecerá razoável proferir uma 

decisão parcial acolhendo a parte do pedido que pode ser imediatamente julgada.”372
  

 

Em senso contrário é a posição de Silas Dias de Oliveira Filho, para quem o 
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juiz não tem discricionariedade no emprego, ou não, da técnica do fracionamento. 

Amadurecida precocemente certa fração do mérito e sendo ela independente e autônoma 

em relação ao remanescente, o juiz tem o dever de emitir decisão definitiva a respeito, 

reduzindo, portanto, o objeto litigioso. Qualquer retardo na solução no capítulo já maduro 

constituirá uma dilação indevida, incompatível com o modelo processual constitucional e 

com o disposto no artigo 162, § 1º, do Código de Processo Civil, cuja redação atual não 

mais exige a concentração do julgamento do mérito.
373

  

 

Esse raciocínio parece alinhado à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, 

segundo a qual o juiz, por atuar em relação a interesses de terceiros (as partes), não possui 

faculdades nem discricionariedades no cumprimento de seu munus: “Todos os poderes que 

a lei lhe outorga são acompanhados do dever de exercê-los.” Assim, por exemplo, a 

determinação da colheita de prova adicional ex officio, na forma do artigo 130 do Código, 

constituiria dever do magistrado, e não mera faculdade sua.
374

 

 

De nossa parte, acreditamos que a ideia de julgamento segmentado do 

mérito tem muito a ver com a figura do julgamento antecipado da lide, expressa no artigo 

330, do Código de Processo Civil, o que de resto é confirmado pelo Projeto do Novo 

Código de Processo Civil, sobre o qual falaremos mais adiante. Efetivamente, naquele 

dispositivo a lei processual consente um corte procedimental, autorizando o juiz a conhecer 

diretamente do pedido (i) quando a matéria discutida for somente de direito, (ii) quando a 

questão for de direito e de fato, mas não houver necessidade da produção de provas ou (iii) 

quando se verificar o efeito da presunção de veracidade gerada pela revelia. Como se vê, 

trata-se de instituto tendente à simplificação procedimental, pois permite que o objeto 

litigioso seja decidido sem postergações, sempre que desnecessária a produção de novas 

provas, mediante a abertura da fase de instrução.  

 

O mesmo se dá no campo do julgamento fracionado do mérito. Essa técnica 

processual tem por objetivo, justamente, permitir a resolução imediata do objeto litigioso, 

sempre que o juiz já haja alcançado o nível de cognição suficiente a tanto, tornando 
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despicienda a colheita de novas provas para a deliberação a respeito. A peculiaridade é 

que, aqui, o pronunciamento não chega a ferir por inteiro o objeto litigioso, que em parte 

fica intacto, no aguardo de providências instrutórias ulteriores e de julgamento em 

momento procedimental mais avançado. 

 

O que se quer dizer com isso é que a interpretação do artigo 330 do Código 

deve influenciar e servir de vetor orientativo para a compreensão do instituto do 

julgamento fracionado do mérito. Inclusive e principalmente no que tange à 

discricionariedade ou não do juiz em cindir o objeto litigioso, antecipando no tempo o 

julgamento da fração do mérito já suficientemente amadurecida. 

 

Nesse particular, tem-se entendido que “A regra insculpida no art. 330 é de 

ordem pública e, portanto, de natureza cogente, não ficando ao talante do juiz ou das partes 

a utilização ou não do instituto do julgamento antecipado da lide.” Presentes os 

pressupostos, trata-se o julgamento antecipado da lide “de dever do juiz e não de faculdade 

ou simples liberalidade.”
375

 Na mesma linha, também em relação ao artigo 330, afirma-se 

não poder o juiz, por sua mera conveniência, “relegar para fase ulterior a prolação de 

sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.”376
 Por 

constituir fator de eliminação da perda de tempo e gasto supérfluo de energias, o 

julgamento antecipado, presentes os requisitos legais, seria uma imposição da economia 

processual, que “manda” o juiz a decidir desde logo.377
  

 

Em suma, o julgamento antecipado da lide não é medida deixada ao alvedrio 

ou discrição do magistrado, mas autêntico poder-dever seu, de tal sorte que, presentes os 

respectivos requisitos, o juiz nada tem a fazer a não ser sentenciar. Como se colhe da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado tem o poder-dever de julgar 
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antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento.”
378

 Existe para o juiz, portanto, “o dever de conhecer diretamente do pedido, 

proferindo sentença, se presentes as condições que propiciem o julgamento antecipado da 

causa.”
379

 

 

Se na hipótese do artigo 330 não existe discrição e nem opção para o juiz, 

que fica obrigado, em homenagem à economia e celeridade, a adotar o “atalho processual”, 

o mesmo deve aplicar-se, segundo pensamos, à cisão do objeto litigioso, que é inspirada 

nos mesmos princípios. Realmente, como observou Bruno Silveira de Oliveira, ao perceber 

a intensa relação entre os institutos, “Com a nova redação do art. 162, § 1°, do CPC (...) o 

juiz fica não apenas autorizado mas obrigado a proferir julgamento antecipado sobre o 

capítulo da demanda que se tornar incontroverso antes dos demais. A conjugação dos arts. 

162, § 1°, 269, I, e 330 do CPC impõe essa conclusão.”
380

  

 

Por isso, também, a desnecessidade de prévia consulta às partes para que o 

juiz possa emitir sentença parcial. A exemplo do que ocorre na hipótese do artigo 330, o 

julgamento escalonado do mérito pode se dar ex officio, conforme constate o juiz o 

preenchimento dos respectivos pressupostos fáticos e jurídicos.
381
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2. Momento de deliberar sobre o custo financeiro do processo 

 

Conforme dispõe o artigo 20, caput, do Código de Processo Civil, “A 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios.” Eis aí a responsabilidade pelo custo financeiro do processo, que, 

segundo anota Antônio Cláudio da Costa Machado, é objetiva de quem sucumbe na causa, 

independendo de qualquer perquirição acerca de dolo ou culpa de sua parte. Quem perde, 

paga.
382

 

 

Se, nos termos da lei, essa deliberação deve ser tomada pela sentença, como 

proceder o juiz em caso de fracionamento? Deve ele, também de modo fracionado, ir 

resolvendo aos poucos a distribuição dos encargos de sucumbência? Ou deve reservar a 

definição desse tema acessório para a ocasião da sentença final? 

 

A primeira alternativa já foi defendida em sede jurisprudencial, como se 

colhe exemplificativamente do acórdão proferido pela 18ª Câmara do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, na apelação n. 70006762470, de relatoria do 

Desembargador Pedro Luiz Pozza.  

 

Naquele precedente – que já mereceu nossa análise no Capítulo I, item 2.6, 

supra –, a resposta de mérito foi objeto de seccionamento: julgou-se o pedido prejudicial, 

mediante a declaração de nulidade de transação, deixando-se para momento ulterior o 

exame do outro pedido, de conteúdo inibitório, que reclamava atividade instrutória para 

poder ser decidido. 

 

Conquanto o acórdão só tenha se ocupado de um dos pedidos cumulados, 

relegando para depois o exame da segunda pretensão, deixou desde logo fixados os 

encargos de sucumbência relacionados ao acolhimento da primeira demanda. É o que se 

depreende da parte dispositiva do voto condutor do julgado: “Quanto ao pedido acolhido, 

imponho à apelada os encargos sucumbenciais, ou seja, metade das custas processuais e 

                                                           
382

 COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. Código de Processo Civil interpretado e anotado: artigo 

por artigo, parágrafo por parágrafo. Barueri: Manole, 2006, p. 317. Acresce Bedaque que a rigor não é o 

princípio da sucumbência que regula a matéria, mas sim o da causalidade, que lhe é mais amplo 

(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de Processo Civil interpretado, cit., pp. 103-104).  
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honorários de quinhentos reais, com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 

doze por cento ao ano a partir do trânsito em julgado.” 

 

Segundo nos parece, essa não tende, no entanto, a ser a solução ideal para a 

generalidade dos casos. 

 

Pense-se v.g. na decisão que, em saneador, acolhe a objeção de prescrição 

para fulminar parte das comissões reclamadas pelo autor contra o réu, determinando a 

abertura de instrução para apuração do direito ou não do autor às verbas remanescentes. 

 

No aludido exemplo, é evidente que o juiz decompôs o pedido, concedendo 

tutela estável ao réu em relação a uma parte do objeto litigioso. Nem por isso, todavia, 

soará conveniente fixar desde logo a responsabilidade do autor pelas custas e honorários 

inerentes a essa parcela. Pode acontecer muito bem de, no julgamento da fração 

remanescente do pedido (verbas não alcançadas pela prescrição), a solução acabar sendo 

favorável ao autor, mediante o reconhecimento de seu direito às comissões, caso em que 

ficará caracterizada a sucumbência recíproca, a impor a distribuição e compensação 

proporcional dos honorários e despesas entre as partes (CPC, art. 21, caput).  

 

Como se vê, o esgotamento do objeto litigioso parece ser relevante para que 

o juiz, tendo uma perspectiva global da vitória e da derrota de cada parte, possa então 

arbitrar com segurança os respectivos encargos, inclusive mediante a valoração mais 

profunda dos critérios das alíneas a, b e c do artigo 20, § 4º, do Código, influentes na 

definição da honorária sucumbencial.  

 

Fixar desde logo honorários em favor de uma das partes, sem saber o que 

acontecerá em relação às pretensões remanescentes, pode, também, dar ensejo à prática de 

atos totalmente evitáveis, ao arrepio da economia processual. No exemplo acima citado, se 

o juiz esperar pelo esgotamento da fase cognitiva, poderá chegar à conclusão de que as 

partes sucumbiram reciprocamente e em proporção similar, determinando, 

consequentemente, que cada qual suporte os honorários de seus respectivos patronos. 

Nessa situação, ficará obviada a instauração de fase de cumprimento para o recebimento de 

honorários advocatícios, pois terão sido compensados entre as partes, na forma do artigo 
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21.
383

  

 

Portanto, em linha de princípio, pode-se dizer que a deliberação quanto ao 

custo financeiro do processo deve aguardar a integral solução do objeto litigioso, por meio 

da sentença final, não devendo ser realizada por etapas ou escalas. A relação de 

dependência recomenda que o acessório só se decida depois da integral definição do 

principal.  

 

No entanto, se esta pode ser definida como uma regra geral, comporta, 

todavia, certas exceções e mitigações. Pense-se, por exemplo, na ação de cobrança 

intentada pelo autor contra A e B, em litisconsórcio passivo, facultativo e simples. 

Provando A, ictu oculi, que já pagou o débito ou obteve a sua remissão por outro meio, o 

juiz poderá desmembrar o objeto litigioso, julgando improcedente o pedido formulado 

contra A e determinando o prosseguimento do processo apenas em relação a B, com a 

abertura de instrução.  

 

Não parece lógico e nem razoável que o juiz, já tendo rechaçado 

definitivamente o pedido formulado contra A, aguarde a conclusão do processo (que segue 

em relação a B) para somente nessa ocasião, com o exaurimento do objeto litigioso 

complexo, dispor sobre as verbas de sucumbência. Se a sentença, apesar de parcial, 

fulminou por completo a pretensão deduzida pelo autor contra A, “extinguindo” o processo 

relativamente a ele, o juiz nesse momento já terá todos os elementos para cravar que o 

autor sucumbiu integralmente frente a esse réu, devendo responder pelos encargos 

respectivos. O capítulo principal, no que tange a A, já foi integralmente ferido, de tal arte 

que o acessório fica em condições de simultâneo julgamento. Não há dependência alguma 

entre o que será decidido quanto a B e as verbas de sucumbência devidas a A.  

 

A situação, aliás, em nada difere da exclusão de litisconsorte passivo por 

motivo de ilegitimidade, que, sendo decretada, impõe que os ônus sucumbenciais sejam 

                                                           
383

 Daí, a nosso sentir, o acerto da decisão que, em saneador, pronuncia a prescrição sobre parte do 

pedido formulado contra o réu, sem, no entanto, antecipar nesse momento qualquer deliberação sobre o custo 

financeiro do processo. Procedendo exatamente dessa forma, confiram-se os seguintes precedentes: TJSP, 10ª 

Câmara de Direito Privado, AI n. 2045275-50.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Carlos Alberto Garbi, 

j. 29.04.2014; TJSP, 28ª Câmara de Direito Privado, AI n. 2015262-05.2013.8.26.0000, Relator 

Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho, j. 22.10.2013; TJSP, 34ª Câmara de Direito Privado, AI n. 

0197266-78.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Soares Levada, j. 26.11.2012. 
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prontamente suportados pelo autor, ainda que o processo tenha seguimento em relação a 

outros demandados.
384

  

 

O mesmo vale para outras situações, como é o caso do pré-julgamento da 

reconvenção em relação à ação principal, por motivo processual ou até mesmo meritório 

(v.g., reconhecimento de prescrição ou decadência a acobertar a pretensão 

reconvencional). Considerando que “Os honorários na reconvenção são independentes 

daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da 

sucumbência desta”
385

, o juiz, simultaneamente à extinção da reconvenção, deverá fixar os 

ônus sucumbenciais respectivos, mesmo sabendo que o objeto litigioso só será exaurido e 

extinto o processo com o julgamento da demanda principal.  

 

Aluda-se ainda a outras hipóteses de redução do cúmulo subjetivo, como é 

o caso da antecedente rejeição da oposição interventiva em relação à demanda principal. 

Como diz Cândido Rangel Dinamarco, “a cessação (da oposição) antes da pronúncia da 

sentença (concernente à demanda principal) implicará redução do objeto do processo e 

exclusão do opoente – voltando o litígio e a estrutura subjetiva da relação processual ao 

que eram antes de deduzida a oposição.”
386

 Uma vez rechaçada a pretensão do opoente, 

com a sua exclusão da relação processual, não há, aqui também, sentido em que se deixe 

para o final do processo a fixação do custo financeiro a ser suportado pelo opoente. O 

objeto litigioso remanescente, a ser decidido pela sentença final, diz respeito 

exclusivamente ao embate entre autor e réu, não tendo nenhuma interferência na 

responsabilidade do opoente pelas custas e honorários decorrentes do insucesso de sua 

demanda. 

 

                                                           
384

 “A exclusão da lide de parte considerada ilegítima em litisconsórcio passivo inicial torna 

inequívoco o cabimento de verba honorária pelo sujeito passivo processual responsável pela inclusão 

indevida, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.” (STJ, REsp 824.702/RS, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 08/03/2007, p. 171). De igual teor: 

TJSP, 17ª Câmara de Direito Privado, Apelação n. 9107589- 20.2008.8.26.0000, Relator Desembargador 

Erson T. Oliveira, j. 23.11.2011. 
385

 STJ, AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado 

em 13/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 311. No mesmo sentido e da mesma Corte Superior: AgRg no Ag 

1309003/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2010, 

DJe 23/11/2010; EDcl no AgRg no Ag 1366252/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011; REsp 332.101/SP, Rel. Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2002, DJ 08/04/2002, p. 212.  
386

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros, cit., p. 121. 
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Cindido o objeto litigioso, portanto, não há regra absoluta quanto ao 

momento em que o juiz deverá deliberar sobre o custo financeiro do processo. Regra geral 

essa deliberação ficará reservada para a sentença final, ocasião em que o juiz terá 

condições de, examinando globalmente a solução dada ao objeto litigioso, aferir o grau de 

sucumbimento de cada parte. Por vezes, no entanto, esse princípio geral sofre mitigação, 

autorizando o juiz a deliberar por etapas quanto aos encargos sucumbenciais, o que se dá 

fundamentalmente quando não há relação de dependência alguma entre a parte do mérito 

precedentemente julgada e o restante deixado para exame na sentença final. 

 

3. Problemática recursal: tentativa de acomodação 

 

Se, segundo entendemos, a admissão do fracionamento, presentes os 

respectivos pressupostos autorizadores, é consentida pela lei e até mesmo imposta pelo 

modelo processual constitucional, cumpre ao intérprete a tarefa de harmonizar o plano 

recursal a essa realidade. É preciso que o sistema de recursos seja estruturado de forma a 

que a técnica não se converta em fator de paralisação do processo, sobrestando 

indefinidamente o julgamento das pretensões remanescentes e retardando, portanto, a 

entrega da prestação jurisdicional nesse particular.  

 

Com efeito, qual o recurso cabível contra o ato que julga parte do mérito, 

definindo uma fração do objeto litigioso, sem, no entanto, encerrar a atividade cognitiva 

em primeiro grau? Eis aí, segundo pudemos depreender, o principal ponto de divergência 

da doutrina, que, passados já nove anos da edição da Lei 11.232/2005 – que alterou o 

conceito de sentença do artigo 162, § 1º –, ainda não logrou alcançar uma uniformização.  

 

Para parte da doutrina, mesmo ante a redação atual do artigo 162, § 1º, o ato 

só será sentença se, além de apresentar o conteúdo dos artigos 267 ou 269, também puser 

fim à etapa procedimental em primeiro grau. Ausente este último efeito, o ato 

corresponderá a uma decisão interlocutória, passível consequentemente de agravo, ainda 

que nele se defina eventualmente parte do meritum causae, com aptidão para a formação 

da coisa julgada nesse particular.
387

 Tem sido essa a posição aparentemente predominante 

                                                           
387

 Assim, exemplificativamente: BUENO, Cassio Scarpinella. A Nova Etapa da Reforma do Código 

de Processo Civil, cit., pp. 14-23; GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O princípio constitucional da 

eficiência no processo civil, cit., p. 301; ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa Julgada Progressiva e 

Resolução Parcial do Mérito, cit., pp. 318-319; SANTOS, José Carlos Van Cleef de Almeida. “O trânsito em 
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na jurisprudência, segundo se colhe dos cuidadosos levantamentos realizados por 

Guilherme Peres de Oliveira
388

 e Cláudia Helena Poggio Cortez.
389

 

 

Para uma segunda corrente, se o ato apresentar o conteúdo do artigo 162, § 

1º, do Código, corresponderá a uma sentença, terminativa ou meritória, independentemente 

de sua posição na cadeia procedimental. Porém, se não esgotar o objeto litigioso, 

encerrando a fase cognitiva em primeiro grau, essa sentença ficará excepcionalmente 

sujeita a agravo, na modalidade de instrumento.
390

  

 

Tratar-se-ia de uma imposição de ordem prática, pois, fosse cabível a 

apelação, os autos seriam remetidos ao tribunal ad quem, paralisando a atividade em 

primeiro grau e deixando pendentes de instrução e julgamento os pedidos remanescentes, 

não alcançados pela sentença parcial. Haveria na espécie saudável relativização do 

princípio da correspondência, exatamente o mesmo que o sistema já contempla em outras 

situações, ao prever v.g. o cabimento de agravo da decisão que julga a liquidação e da que 

resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem importar extinção da execução 

(CPC, arts. 475-H e 475-M, § 3º).
391

 Enquanto não prevista no plano legislativo a figura da 

                                                                                                                                                                                
julgado progressivo nas decisões de mérito – uma visão da ótica das decisões interlocutórias”. Revista de 

Processo, Vol. 202, Dezembro de 2011, pp. 369 e seguintes; LEITE, Clarisse Frechiani Lara. “O conceito de 

sentença”, cit., pp. 88-90; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. “O novo regime do agravo (Lei n. 

11.187/2005)”, cit., p. 161; AMORIM, José Roberto Neves. Coisa julgada parcial no processo civil, cit., pp. 

208. MARTINS, Sandro Gilbert. “Reflexos do novo conceito de sentença (art. 162, §1º, do CPC), com a 

redação dada pela Lei 11.232/2005”, cit., pp. 305 e seguintes.  
388

 OLIVEIRA, Guilherme Peres de. “Novo conceito de sentença: análise da jurisprudência acerca 

do recurso cabível nas situações duvidosas e aplicação do princípio da fungibilidade”. Revista de Processo, 

Vol. 164, Outubro de 2008, pp. 164 e seguintes.  
389

 CORTEZ, Cláudia Helena Poggio. “O novo conceito de sentença visto pelos tribunais”, cit., pp. 

282 e seguintes. 
390

 Apesar de ser partidário do cabimento de apelação na espécie, observa Daniel Amorim 

Assumpção Neves que, caso se admita a interponibilidade de agravo, deverá processar-se na modalidade de 

instrumento (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “O novo conceito de sentença de mérito e os problemas 

recursais”, cit., pp. 78-79). Realmente parece ter razão o autor. Imagine-se que, formulados os pedidos A e B, 

A seja julgado antes de B, com resultado de improcedência, sendo então interposto agravo retido pelo autor. 

Se o autor mais adiante tiver êxito no pedido B, ficará na dependência de uma apelação do réu contra a 

solução deste último capítulo para poder insistir na apreciação de seu agravo retido. Sem apelação do réu, o 

autor ficará de mãos atadas: não terá oportunidade de, em contrarrazões, reiterar o seu agravo retido 

manifestado contra a decisão de improcedência do pedido A. 
391

 Nesse sentido: SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira de. Sentenças parciais no processo civil e suas 

consequências no âmbito recursal, cit., pp. 119-125; ARAÚJO, Luciano Vianna. Sentenças parciais?, cit., 

pp. 191-192; CORTEZ, Cláudia Helena Poggio. “O novo conceito de sentença visto pelos tribunais”, cit., pp. 

282 e seguintes; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, cit., pp. 32-33. 

Esta última autora, todavia, em outra ocasião chegou a manifestar simpatia pela ideia do cabimento da 

apelação por instrumento na espécie: “Sempre achei razoável que se entendesse, que é o que se tem 

sustentado, que o recurso cabível dessa parcela da decisão, que é uma sentença, não pode gerar para a parte 

uma situação substancialmente diferente daquela que será gerada depois quando o juiz decidir o outro pedido, 
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apelação por instrumento, o que alguns chegam a sugerir de lege ferenda, não haveria 

alternativa a não ser aceitar o cabimento do agravo de instrumento para a impugnação de 

sentenças parciais.
392

 

 

Em suma, em caso de fracionamento, teríamos: (i) uma sentença, 

intermediária, sujeita a agravo; e (ii) outra sentença, final, suscetível de apelação. Para 

contornar essa aparente incoerência – que efetivamente causa estranheza, já que os regimes 

recursais são completamente diversos –, parte da doutrina sugere que o agravo tirado da 

sentença parcial seja processado como se apelação fosse. Com isso, nesse peculiar agravo 

seria admissível, por exemplo, o oferecimento de sustentação oral (CPC, art. 554); seria 

necessária regra geral a figura do revisor (CPC, art. 551); seria admissível a impugnação 

do respectivo acórdão pela via dos embargos infringentes, desde que presentes os demais 

requisitos de cabimento desse recurso (CPC, art. 530); recursos especial e extraordinário 

tirados do acórdão exarado nesse peculiar agravo não ficariam retidos; seria impugnável a 

decisão desse peculiar agravo, já que relacionada ao mérito, pela via da ação rescisória 

etc.
393

 Alude-se ainda à necessidade de recebimento desse característico agravo, regra 

                                                                                                                                                                                
“na hora normal”, depois das provas e quando o processo estiver “maduro”. Sempre fui simpática à idéia de 

que poderia se pensar num agravo de instrumento com efeito suspensivo, para que a situação ficasse 

equivalente à situação da apelação. Aí eu recebi um e-mail dizendo que há uma opinião aqui no Rio Grande 

do Sul, que é uma idéia de vanguarda. Recebi este e-mail relatando uma posição que teria sido criada aqui 

por um juiz de 1º grau e essa posição, num primeiro momento, me deixou extremamente abalada. E o que 

esse juiz propõe? Ele propõe que a parte impugne essa decisão por meio de uma “apelação por instrumento”. 

Quando eu escutei essa expressão “apelação por instrumento” eu me assustei. Eu coloquei essa idéia debaixo 

do travesseiro, pensei melhor, pensei sob essa ótica muito contemporânea de se analisar o Direito Processual, 

a partir de uma perspectiva constitucional, do Princípio da Isonomia e realmente cheguei à conclusão de que 

essa é a melhor solução. Porque essa é a solução que realmente preserva o Princípio da Isonomia, o Princípio 

da Isonomia no sentido amplíssimo, quer dizer, a parte não pode ter uma solução diferente com relação ao 

pedido que foi decidido precocemente e ao pedido que vai ser decidido depois. Porque se houver um agravo 

de instrumento com efeito suspensivo, a parte vai ficar privada de revisão, vai ficar privada de fazer 

sustentação oral, o recurso não é o mesmo. Tem que ser também uma apelação, só que, procedimentalmente, 

a forma da apelação tem que ser por instrumento.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. “O agravo e o 

conceito de sentença”. Revista de Processo, Vol. 144, Fevereiro de 2007, pp. 243 e seguintes). 
392

 Assim: SANT´ANNA, Paulo Afonso de Souza. “Sentença parcial”, cit., pp. 151 e seguintes; 

MITIDIERO, Daniel Francisco. A nova execução: Comentários à Lei n. 11.232, de 22 de dezembro de 2005, 

cit., p. 8. Na mesma linha, cogitando muitos anos antes da reforma de 2005 do cabimento da apelação de 

instrumento nessas situações de julgamento segmentado do objeto litigioso, técnica que considerava, no 

entanto, depender de “consagração legislativa”, cf.: MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Comentários ao 

Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cit., p. 35. 
393

 Nesse exato sentido: MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 

Recursos e Ações Autônomas de Impugnação. São Paulo: RT, 2008, pp. 120-122; MITIDIERO, Daniel 

Francisco. “Direito fundamental ao julgamento definitivo da parcela incontroversa: uma proposta de 

compreensão do art. 273, § 6º do CPC, na perspectiva do direito fundamental a um processo sem dilações 

indevidas (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988)”, cit., pp. 105 e seguintes. O último autor agrega que haveria “uma 

grave ofensa à ‘paridade de armas’ no processo (e, pois, ao postulado da igualdade) que se possibilitasse 

agravo de uma parte do mérito e apelação de outra, haja vista a evidente diferença que há entre o regime de 

um e de outro recurso”, daí a equiparação no processamento que sugere.  

http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL-1973-5&ds=BR_LEGIS_CS;BR_JURIS_CS;BR_DOUTR_JURIST;BR_DOUTRINA_CS;BR_SUMULAS_CS;BR_FSANEXOS_CS&sourceProduct=&disableHighlighting=true&fcwh=true&unit=A.530&unit2Scroll=LGL-1973-5|A.530
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geral, com efeito suspensivo automático, aplicando-se a ele, portanto, a disciplina do artigo 

520, caput, do Código, concernente à apelação, sendo vedada também a retenção do 

recurso.
394

  

 

Como já antecipamos (Capítulo I, item 3), entendemos que o critério que 

define a natureza do pronunciamento é, exclusivamente, o substancial. Se a decisão do juiz 

configura hipótese do artigo 267 ou do artigo 269, do Código de Processo Civil, cuida-se 

automaticamente de sentença, que poderá ser final ou parcial, conforme se constitua, ou 

não, no ato conclusivo da fase procedimental.  

 

Por essa razão, não podemos aderir à primeira corrente acima noticiada: 

exigir que o pronunciamento, para ser sentença, encerre a fase cognitiva em primeiro grau, 

importa em negar vigência à atual dicção do artigo 162, § 1º, do Código, que não mais 

formula esse requisito ou condição. A colocação do ato na cadeia procedimental não é 

mais relevante para qualificá-lo como sentença ou interlocutória, o que na sistemática em 

vigor está ligado exclusivamente ao conteúdo do pronunciamento.  

 

Por outro lado, também não nos parece integralmente correta a posição 

adotada pela segunda corrente. Da sentença pode, sim, ser excepcionalmente cabível 

agravo, desde que a lei formule expressa ressalva nesse sentido, como faz, por exemplo, ao 

regular as decisões que julgam a liquidação e a impugnação ao cumprimento de sentença, 

sem provocar a extinção da fase executiva.  

 

Fora daí, no entanto, predominam o princípio da correspondência e a regra 

geral do artigo 513 do Código, dos quais decorre que a sentença é impugnável por 

apelação. Assim, sustentar o cabimento de agravo contra a sentença parcial, mesmo à 

míngua de previsão legal nesse sentido, significa ofender a letra dos artigos 162, § 1º, e 

513.
395
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 SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira de. Sentenças parciais no processo civil e suas consequências 

no âmbito recursal, cit., pp. 129 e seguintes. 
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 Nesse sentido: REDONDO, Bruno Garcia. “Sentença parcial de mérito e apelação em autos 
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atos passaram a ser sentenças, ainda assim permanecem defendendo que, contra tais provimentos, caberia 
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Ademais, como bem observa Bruno Valentim Barbosa, a defesa da 

interponibilidade do agravo na espécie encerra também uma flagrante incongruência. Não 

parece razoável, com efeito, que da solução de uma parte do mérito caiba agravo e que da 

outra caiba apelação, com regimes completamente diversos, no que tange ao prazo de 

interposição e resposta, à existência ou não de efeito suspensivo ope legis, à existência ou 

não de duplo juízo de admissibilidade, ao cabimento ou não embargos infringentes, à 

existência ou não de direito à sustentação oral etc.
396

  

 

Veja-se, nesse ponto, que a sugestão de que o agravo seja processado em 

segundo grau como se apelação fosse, sobre não ter embasamento na lei e, aparentemente, 

respaldo na jurisprudência, não é capaz de extirpar certas incoerências, a saber: 

 

(i) admitido que seja o agravo de instrumento da sentença parcial, será 

interposto diretamente em segundo grau, ficando eliminado, com isso, o duplo juízo de 

admissibilidade. Teremos, assim, processamentos diferentes para o recurso tirado da 

sentença parcial e para aquele interposto da sentença final;  

(ii) a interponibilidade de agravo contra a sentença parcial traz como 

consequência, teoricamente, permitir o eventual juízo de retratação por parte do magistrado 

a quo, o que, salvo raras exceções (v.g., CPC, art. 296), não tem cabimento em se tratando 

de sentença. Assim, teremos um grave contrassenso: da sentença parcial cabe juízo de 

retratação e da sentença final, não; 

(iii) mesmo determinando que o agravo da sentença parcial se processe em 

segundo grau tal qual uma apelação, com direito a sustentação oral, exigência de revisor, 

                                                                                                                                                                                
agravo de instrumento. Com o merecido respeito e as devidas ressalvas, ambos os posicionamentos contém 

alguns inconvenientes: (i) contrariam a redação expressa do art. 162, § 1.º, do CPC, que define tal ato como 

sentença; (ii) consideram o mérito parcial - o pedido resolvido antes dos demais - apenas como mera questão 

incidente (art. 162, § 2.º, do CPC, o que absolutamente não o é, já que a resolução de uma das questões 

principais consiste em decisão sobre o próprio objeto do processo; (iii) afrontam a inafastável tipicidade dos 

recursos (arts. 513 e 522 do CPC); (iv) não solucionam, de forma satisfatória, a questão das diferentes 

conseqüências dos efeitos inerentes a cada recurso, v.g., devolutivo (art. 515 do CPC e suspensivo (art. 520 

do CPC); e (v) caso venha a ser admitido agravo de instrumento (art. 522 do CPC) contra tais provimentos, o 

processamento desse recurso não poderá seguir as regras próprias da apelação, que são diversas das do 

agravo, como as referentes à sustentação oral (art. 554 do CPC), remessa ao revisor (art. 551 do CPC) e, até 

mesmo, possibilidade de interposição de embargos infringentes (art. 530 do CPC) e de ação rescisória (art. 

485 do CPC).” 
396
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admissão de eventuais embargos infringentes etc., isto não interferirá no preparo a ser 

recolhido para a sua interposição, que geralmente é menos oneroso que o exigível para a 

apelação. Com isso, teremos um regime de preparo para a impugnação da sentença parcial, 

via agravo, e outro diferente para a impugnação da sentença final, via apelação; 

(iv) admitido que seja agravo da sentença parcial não será possível a 

reiteração, nas respectivas razões ou contrarrazões, de agravo retido interposto de 

pronunciamento anterior.
397

  

 

Sem falar na crítica de que, admitida a interposição do agravo de 

instrumento contra a sentença parcial, ficará comprometida a ordem cronológica no 

processamento dos recursos no tribunal. Embora se defenda que o agravo seja tratado 

como uma autêntica apelação, na prática a sua admissão permitirá que o agravante “fure a 

fila” dos recursos: seu agravo, conquanto igualmente tirado de uma decisão de mérito, 

suprimirá o lapso necessário ao juízo de admissibilidade em primeiro grau, permitindo a 

distribuição e conhecimento pelo tribunal antes das apelações previamente interpostas por 

outros jurisdicionados.
398

 

 

Assim, estamos de acordo com a opinião segundo a qual a sentença parcial é 

impugnável por apelação. É o que decorre do sistema positivo, que o intérprete não pode 

desprezar. Realmente, como diz Heitor Vitor Mendonça Sica, “entre flexibilizar o 

procedimento do recurso que a lei indica como correto (apelação), e aplicar um recurso 

completamente inadequado (agravo), parece-nos que a primeira opção mostra-se menos 

inadequada em face do princípio do devido processo legal.”
399

  

 

Fica para ser resolvida, assim, uma questão de cunho exclusivamente 

procedimental, porém relevantíssima: como permitir que a apelação seja interposta e 
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processada contra a sentença parcial sem prejudicar o simultâneo prosseguimento do feito 

quanto ao objeto litigioso remanescente? De fato, lembremo-nos que é exatamente essa a 

preocupação que tem levado boa parte da doutrina a defender o cabimento do agravo de 

instrumento na espécie. 

 

Parte dos tratadistas vislumbra a solução do problema na figura da apelação 

por instrumento. Inconformado com a sentença parcial, o apelante, à semelhança do que 

ocorre no agravo de instrumento, ofereceria sua insurgência acompanhada de fotocópias de 

parcela dos autos, naquilo que seja indispensável à compreensão da matéria e à verificação 

dos requisitos de admissibilidade do apelo. Teríamos com isso a formação de autos 

suplementares parciais, permanecendo os autos originais no primeiro grau de jurisdição, 

viabilizando o prosseguimento com vistas à instrução e julgamento do objeto litigioso 

remanescente.
400

  

 

Acrescenta-se, sob ótica instrumentalista, que o regime deve ser o mais 

flexível possível: se o relator entender que a apelação está desacompanhada de documentos 

suficientes à boa compreensão da matéria, deverá intimar o apelante promover a sua 

juntada, conferindo a seguir oportunidade para o exercício do contraditório por parte do 

apelado. Apenas em último caso, qual seja, o de desatendimento da intimação pelo 

apelante, é que deverá ser decretada a deserção do recurso.
401

 

 

Diz-se ainda, em defesa da possibilidade de uma apelação por instrumento, 

que ela não enseja violação ao princípio da taxatividade. Não há criação de recurso novo 

pelo aplicador, mas mera flexibilização na forma de seu processamento, mediante a 

remessa do recurso em caderno próprio, o que, no entanto, não descaracteriza a 

apelação.
402

 Quanto à ausência de previsão legal, objeta-se que “também não existe um 

artigo de lei – um sequer – que obrigue a subida da apelação nos próprios autos do 

processo. Assim é feito por sempre haver sido feito assim, em obediência ao poder 

silencioso da tradição. De direito posto, entretanto, nada há que nos imponha tal 
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prática.”
403

 

 

Segundo nos parece, a apelação por instrumento tem seus inconvenientes. 

Como se tem apontado, admitida que seja a sua interposição diretamente no tribunal ad 

quem, à semelhança do que ocorre no agravo de instrumento, ficaria (i) eliminado o duplo 

juízo de admissibilidade inerente a essa espécie recursal e, não menos importante, (ii) 

ferida a ordem cronológica de distribuição e processamento nos tribunais. Ademais, como 

se trata da revisão de decisão sobre a questão principaliter, anota-se ser conveniente que o 

tribunal tenha acesso a todos os elementos dos autos, e não apenas àqueles juntados pelo 

apelante a seu nuto.
404

 Isso para não falar na parcela da doutrina que entrevê aqui o 

problema consistente na ofensa ao princípio da tipicidade e taxatividade dos recursos, de 

tal sorte que só se poderia falar em apelação por instrumento de lege ferenda. 

 

Razoável, portanto, o entendimento de que a apelação tirada de sentença 

parcial seja interposta nos próprios autos em que encartada a decisão impugnada, os quais, 

após o juízo de admissibilidade e a abertura de oportunidade para as contrarrazões, deverão 

subir ao tribunal ad quem. Por outro lado, para que o feito possa prosseguir sem solução de 

continuidade no tocante à instrução e decisão do(s) pedido(s) remanescente(s), portanto 

sem retardo indevido da prestação jurisdicional, devem ser formados ex officio autos 

suplementares, que permanecerão em primeiro grau para essa finalidade. Criar-se-ia 

instrumento semelhante a uma carta de sentença, enquanto os autos originais subiriam ao 

tribunal, de maneira análoga ao que ocorre nas hipóteses de execução provisória da 

sentença sujeita a apelação desprovida de efeito suspensivo.
405

 

 

Efetivamente, afora o sempre lembrado princípio da instrumentalidade das 

formas e a já citada situação concernente à execução provisória, recorde-se que o Código 

prevê expressamente outras hipóteses de desdobramento dos autos ou procedimentos, 

como se extrai do § único do artigo 46 (litisconsórcio facultativo multitudinário e 

fracionamento das demandas) e do § 2º do artigo 475-I (bifurcação do procedimento na 
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fase de cumprimento parcial da sentença com formação de autos apartados para liquidação 

da parte ainda ilíquida).
406

 Não se trata a solução ora alvitrada, portanto, de nenhuma 

novidade ou invencionice, mas de simples aplicação de técnica já inerente ao sistema, o 

que, convenhamos, é muito mais natural que (i) sujeitar a sentença a agravo (sem previsão 

legal nesse sentido) e, mais ainda, (ii) determinar que esse agravo se transmude e seja 

tratado como se fosse uma apelação.
407

  

 

Seja como for, toda essa celeuma e a necessidade de se cogitar da apelação 

por instrumento ou da formação de autos suplementares apenas existem, aparentemente, 

pela demora do Estado brasileiro em implantar de forma ampla e efetiva o processo 

eletrônico. Como se tem ponderado, a massificação do processo eletrônico, com a sua 

implantação nos mais distantes rincões do país, tende a eliminar a necessidade de formação 

de instrumento, autos suplementares ou de cartas de sentença. Contidos em página na 

internet todos os dados e peças de um processo, tanto o juiz a quo quanto o tribunal ad 

quem poderão ter acesso integral e simultâneo a esse mesmo material. Assim, parece não 

haver dificuldade prática a que o processo prossiga em primeiro grau, visando à instrução e 

julgamento do objeto litigioso remanescente, ao mesmo tempo em que seja processada e 

julgada a apelação perante o órgão ad quem.
408

 No limite, duplicam-se os autos eletrônicos, 

com o envio de cópia digital da íntegra das peças para o tribunal, visando ao 

processamento e julgamento da apelação.
409

  

 

3.1 Estado da jurisprudência e fungibilidade recursal  

 

Apesar da discrepância de opiniões no âmbito da doutrina, já anotava 

Guilherme Peres de Oliveira, em estudo datado do ano de 2008, certa tendência da 

jurisprudência em entender cabível o agravo para a impugnação da decisão vazada nos 

termos dos artigos 267 ou 269 do Código, incapaz, no entanto, de ferir o objeto litigioso 
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como um todo e de encerrar a etapa cognitiva em primeiro grau. Seriam agraváveis, 

portanto, segundo essa premissa, tanto a decisão que exclui um dos litisconsortes, 

prosseguindo o feito em relação aos outros, quanto a que declara a prescrição ou 

decadência sobre fração do pedido, conferindo, nessa exata medida, tutela estável ao réu.
410

 

 

A atualização da consulta, notadamente perante o Superior Tribunal de 

Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, indica o recrudescimento daquela tendência.  

 

Ao tratar da hipótese da exclusão de litisconsorte – decisão, portanto, de 

cunho terminativo, responsável, no entanto, pelo desmembramento e redução do objeto 

litigioso –, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça maciçamente pelo descabimento 

da apelação para a sua impugnação. Do recentíssimo julgamento do AgRg no AREsp n. 

566.359/MG, datado de 21.10.2014, colhe-se que “O Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou pelo cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão 

interlocutória que exclui litisconsorte de um dos pólos da demanda, quando não ocorre a 

extinção do processo sem resolução do processo para todos.”
411

  

 

Na mesma linha e rechaçando expressamente a incidência do princípio da 

fungibilidade na espécie foi o julgamento do AgRg no REsp 1352229/RS, Relator Ministro 

Og Fernandes, cuja ementa assentou: “É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de 

que o ato judicial que exclui litisconsorte não põe termo ao processo em sua inteireza, mas 

somente em relação a uma das partes e, por isso mesmo, o recurso cabível é o agravo, não 

sendo aplicável o princípio da fungibilidade em caso de interposição de apelação.”
412

 

Efetivamente, há diversos precedentes desse teor, negando a existência de dúvida objetiva 

nessa situação
413

 e tachando de erro grosseiro a interposição de apelação do 
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pronunciamento que exclui um dos litisconsortes, mantendo o processo quanto aos 

demais.
414

  

 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo parece sedimentar-se 

no mesmo sentido. Tem-se reconhecido amplamente o cabimento de agravo para 

impugnação da decisão que exclui um dos litisconsortes, prosseguindo o processo em 

relação aos outros, recusando-se o conhecimento de apelação na espécie, sequer sob a 

invocação do princípio da fungibilidade.
415

  

 

Da mesma forma tem entendido a Corte Paulista em relação a 

pronunciamentos meritórios parciais, como é o caso da decisão que declara a prescrição 

para extinguir parte do crédito reclamado. Tem-se decidido que esse tipo de 

pronunciamento, por apenas reduzir a área da lide, sem, no entanto, extinguir o processo, 

corresponde a uma interlocutória de mérito, sujeita a agravo, não sendo aplicável o 

princípio da fungibilidade para permitir a sua impugnação via apelação.
416

  

 

Conquanto minoritários, encontram-se, todavia, acórdãos que admitiram a 

incidência do princípio da fungibilidade na espécie, para converter em agravo a apelação 

que havia sido interposta contra o reconhecimento de prescrição parcial no juízo de 

origem. Afirmou-se, em certo precedente, não existir erro grosseiro do recorrente em 

interpor a apelação na espécie.
417

 Já em outro julgado, a apelação foi aproveitada e 

convertida em agravo ante a dúvida objetiva e tendo também em vista que o recorrente 
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apresentou a apelação no prazo menor, ou seja, dentro do prazo do agravo.
418

  

 

Efetivamente, como tivemos oportunidade de verificar no item 

imediatamente precedente, analisando-se a produção doutrinária superveniente à Lei 

11.232/2005, pode-se tranquilamente dizer que estamos diante de uma situação de 

penumbra ou zona cinzenta. Há abalizadas opiniões nos mais diversos sentidos, ora 

entendendo que o ato decisório, para ser sentença, necessita encerrar o procedimento em 

primeiro grau, ora dispensando esse efeito e exigindo apenas o conteúdo do artigo 267 ou 

269 para essa qualificação. Por outro lado, mesmo entre os partidários da última corrente, 

há também divisão, alguns entendendo ser agravável a sentença que deixa parte do mérito 

para ser resolvida depois – não absorvendo, portanto, a totalidade do objeto litigioso –, 

outros sustentando o cabimento de apelação contra tal pronunciamento.  

 

Em todas essas situações de insegurança e de hesitação, nas quais não existe 

consenso sequer entre os especialistas, a parte não pode ser por isso prejudicada. Como 

dizem Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, “não pode a parte levar 

desvantagem em virtude da circunstância de a respeito de qual seja o caminho idôneo para 

se alcançar determinado objetivo no processo não serem uníssonas as vozes dos autores 

e/ou dos tribunais.” Exige-se, portanto, que haja “flexibilidade, maleabilidade e 

condescendência maior por parte dos tribunais, em temas processuais a respeito dos quais 

não há verdades na doutrina e na jurisprudência.”
419

 

 

Necessário, assim, ante o dissenso instaurado e até que sobrevenha lei 

regulando expressamente a matéria – como pretende fazer o Novo Código de Processo 

Civil, cujo Projeto comentaremos adiante –, que seja conferida larga aplicação ao princípio 

da fungibilidade recursal na espécie. A postura inflexível de não conhecer de apelação, 

quando boa parte da doutrina considera ser este o meio recursal adequado, equivale a expor 

o jurisdicionado a uma autêntica armadilha, o que não se coaduna com a ideia de segurança 

jurídica e nem tampouco com a de um processo caracterizado pela instrumentalidade. 

Realmente, consoante exclamou Cláudia Helena Poggio Cortez, “como chamar de erro 
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grosseiro algo que está amparado na doutrina e jurisprudência?”
420

 

 

Aliás, segundo anota Jorge de Oliveira Vargas, a incidência do princípio da 

fungibilidade na espécie não é apenas um reclamo doutrinário, mas também conclusão que 

já foi adotada no III Curso Regional de Atualização para Magistrados, realizado pela 

Escola de Magistratura do Paraná, em julho de 2006: “Se em uma decisão saneadora 

houver um capítulo com resolução de mérito e/ou sem resolução de mérito, prosseguindo o 

processo em relação às demais questões, por não se encontrar consolidada a jurisprudência 

e a doutrina, em vista das recentes modificações do Código de Processo Civil, deve o 

magistrado determinar o processamento do recurso com base no princípio da fungibilidade, 

observando-se o prazo maior para não prejudicar o recorrente.”
421

 

 

Portanto, a nosso juízo, acompanhando o sustentado por outros 

monografistas do tema
422

, deve ser revista a rígida posição que tem sido adotada – 

sobretudo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – quanto à não aplicação da 

fungibilidade recursal nas situações ora tratadas. Se interposta apelação contra a decisão 

que julga parte do objeto litigioso, pronunciando, por exemplo, a prescrição parcial em 

saneador, mesmo que o juiz ou tribunal pessoalmente entendam pelo cabimento de agravo 

na espécie, deverão receber e processar normalmente o apelo. Existe dúvida objetiva e, 

portanto, plena fungibilidade entre as duas espécies.  

 

E, aqui, note-se bem: a apelação deve ser processada como tal, e não 

convertida em agravo.
423

 Da mesma forma, descabe condicionar o aproveitamento da 

apelação à circunstância de ter sido interposta no prazo menor de dez dias, aplicável ao 

agravo. Se dois recursos são fungíveis, portanto substituíveis entre si em dada situação, não 

se pode punir a parte que, acreditando fundamentadamente no cabimento da apelação, 

utiliza na íntegra o respectivo prazo legal. Exigir a apresentação de apelação no prazo 
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menor de agravo implica negar a própria ideia de fungibilidade e expor o jurisdicionado a 

armadilha processual.
424

 

 

4. Coisa julgada, execução e prazo para ação rescisória 

 

Não teria nenhum sentido prático cindir o objeto litigioso, com a sua 

definição em etapas, se o pronunciamento parcial ficasse na dependência do julgamento do 

restante do mérito para poder adquirir estabilidade. Realmente, se a formação da coisa 

julgada ficar atrelada à extinção do processo como um todo – como tem entendido o 

Superior Tribunal de Justiça, nos precedentes à base e alinhados à Súmula n. 401 –, será 

totalmente inócuo segmentar no tempo a resposta judiciária. Só terá sentido a antecipação 

provisória, total ou parcial, de efeitos do provimento final, o que, no entanto, não se 

confunde com o instituto objeto de nosso estudo. 

 

Porém, conforme já expusemos no Capítulo II, item 1.3 – ao qual 

reportamos a atenção do leitor –, a possibilidade de formação gradual da coisa julgada, 

dentro de um mesmo processo, é inerente ao ordenamento brasileiro. Aliás, é o que acaba 

de ser reafirmado em importantíssimo precedente do Supremo Tribunal Federal, sobre o 

qual também já se falou.
425

  

 

Essa possibilidade de formação gradual da coisa julgada não é uma 

exclusividade dos casos em que o mérito tem o seu julgamento seccionado no tempo. 

Como já visto, mesmo nos casos de sentença única, a interposição de recurso apenas 

parcial induz à formação da res judicata sobre o que não se atacou.
426

 O mesmo pode – e 
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tende – a acontecer se fracionado o julgamento do mérito: não recorrida ou exauridos os 

recursos tirados da decisão que declarou a prescrição parcial, passará ela automaticamente 

em julgado, independentemente da solução do objeto litigioso remanescente.  

 

Portanto, têm razão José Antonio Fichtner e André Luís Monteiro quando 

afirmam que o juiz, quando exara uma sentença parcial, o faz de modo definitivo, com 

vocação do pronunciamento à imunização com a autoridade da coisa julgada. Não há 

necessidade – nem seria isto adequado – de ocorrer a confirmação do teor da sentença em 

fase ulterior do procedimento. Eis aí, aliás, o principal fator distintivo entre a sentença 

parcial e a decisão que se adstringe à antecipação provisória dos efeitos da tutela: uma é 

definitiva e a outra, não, precisando ser confirmada.
427

  

 

Desse modo, plenamente possível a formação de coisa julgada sobre os 

plúrimos capítulos de mérito em ocasiões diferentes, o que, de resto, é reconhecido por 

vasta doutrina.
428

 O fato de subsistir o processo para o exame e julgamento de outra 

pretensão, completamente autônoma e independente daquela já decidida (com o 

exaurimento dos recursos interponíveis), não impede e nem interfere na estabilização dessa 

última. Nem mesmo o pronunciamento acerca de temas de ordem pública ou cognoscíveis 

de ofício terá o condão de impactar e infirmar a solução atribuída ao capítulo já 

estabilizado, o qual só será suscetível de ataque e modificação, teoricamente, em sede de 

ação rescisória.
429
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Uma vez admitido o fracionamento e a possibilidade de formação 

progressiva da coisa julgada material, a consequência inexorável é a de o biênio para o 

ajuizamento da ação rescisória seja contado do trânsito em julgado de cada capítulo. Como 

bem pondera Flávio Luiz Yarshell, colocando-se em confronto com a posição adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 401, não é “lógico nem coerente com o sistema 

admitir que, embora cindindo o julgamento do mérito, o ato a ser rescindido seria apenas o 

final.”
430

 O início do prazo decadencial do artigo 495, do Código de Processo Civil, 

portanto, independe da definição da integralidade do objeto litigioso, sendo perfeitamente 

possível cogitar da fluência de prazo para a rescisória mesmo na pendência do processo do 

qual proveio a decisão rescindenda.  

 

Há quem critique essa solução, dizendo ser ela fonte de tumulto 

processual.
431

 Todavia, convenhamos que o artigo 485 do Código não formula como 

requisito da rescisória a extinção do processo, exigindo, isto sim, o trânsito em julgado da 

decisão rescindenda.
432

 Assim, só se pode tomar a aludida crítica como uma sugestão de 

lege ferenda, no sentido de que a lei seja modificada para estabelecer prazo único para o 

ajuizamento de rescisória(s) das decisões exaradas dentro do mesmo processo, 

independentemente do momento do trânsito em julgado de cada uma delas.  

 

Em resumo, de lege lata a possibilidade de formação gradual da coisa 

julgada é uma realidade, que, uma vez configurada, provocará que corram “separadamente 

os prazos para rescisão dos diversos capítulos da sentença.”
433

 Trata-se da mesma situação 
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identificada na seara arbitral: proferida sentença parcial, ferindo em caráter definitivo parte 

do objeto litigioso, o prazo para o seu ataque na forma do artigo 33, da Lei 9.6307/1996, 

tem origem com a sua prolação, não se suspendendo pela pendência de julgamento dos 

pedidos remanescentes.
434

 

 

Por outro lado, uma vez passada em julgado a sentença parcial – pela não 

interposição de recurso ou pelo esgotamento dos recursos cabíveis –, disso resultará a 

formação de um título, insuscetível de reforma ou modificação naquele processo ou em 

qualquer outro (dado o óbice da coisa julgada material), ressalvada, apenas, a excepcional 

admissibilidade da ação rescisória.  

 

Se for necessária a implementação forçada do comando emergente do título, 

dar-se-á mediante execução definitiva
435

, afastando, conseguintemente, o regime do artigo 

475-O, do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à prestação de caução 

idônea pelo exequente, geralmente exigível na execução provisória como condição para a 

prática de atos de expropriação e dos quais possa resultar dano ao executado.
436

 Formam-se 

autos suplementares para a implementação da fase de cumprimento forçado, reservando-se 

os autos ditos principais para o prosseguimento do feito, com a instrução e ulterior 

julgamento do objeto litigioso remanescente.
437
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CAPÍTULO V 

 

1. Notas de comparação jurídica 

 

Interessante notar que outros sistemas jurídicos contemplam expressamente 

a técnica do fracionamento da resposta jurisdicional de mérito. Com ânimo meramente 

ilustrativo e confessadamente sem a pretensão de exaurimento da matéria, dedicaremos as 

linhas seguintes ao que dispõem alguns ordenamentos estrangeiros relativamente ao tema 

das sentenças parciais. 

 

Na Alemanha, o Código de Processo Civil (Zivilprozessordnung) contempla 

a possibilidade de julgamento fracionado do objeto litigioso, mediante a técnica de 

sentenças parciais. É o que se depreende de seu § 301, cuja redação, já vertida para o 

idioma espanhol, é a seguinte:  

 

“§ 301. Sentencia parcial 

1) Em caso de que solo uma de las pretensiones o parte de una se haya 

hecho valer en una demanda o en caso de interposición de uma 

contrademanda, siendo que solo la demanda o la contrademanda se 

encuentran em condiciones de ser resueltas, el tribunal tiene entonces que 

pronunciar una sentencia definitiva (sentencia parcial). Sobre la parte de 

una pretensión que es controvertida en su causa y monto puede decidirse 

solo mediante sentencia parcial, cuando se pronuncie una sentencia con 

reserva de liquidación sobre la parte restante de la pretensión. 

2) El pronunciamento de una sentencia parcial puede ser dejado de lado 

cuando el tribunal, de acuerdo com las circunstancias de la causa, no lo 

considere adecuado.”
438

 

 

Conforme elucida Stephan Lieble, a emissão de sentença parcial está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos fundamentais. Primeiro, o objeto 

litigioso deve ser partível, o que se dá nos casos de cumulação de sujeitos e de pedidos, 

bem assim nos casos em que decomponível o bem da vida à base da pretensão. Segundo, é 

necessário que parte do objeto litigioso alcance prévio amadurecimento, colocando-se em 

estado de decisão antes do remanescente.
439
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De outra banda, observa-se não ser admissível o julgamento dos 

fundamentos da ação ou da defesa, sem a simultânea definição do objeto litigioso, no todo 

ou em parte. A solução das questões de mérito deve ser realizada em sentença, seja ela 

total ou parcial.
440

 

 

Conquanto a sentença parcial se adstrinja a solucionar uma fração do objeto 

litigioso, não necessita ser confirmada pela sentença final, que esgotará a fase cognitiva. 

Trata-se de um pronunciamento definitivo, recorrível independentemente da solução do 

mérito remanescente e passível de imunização com a coisa julgada material.
441

 A parte do 

mérito nela definida fica excluída de reapreciação pelo órgão prolator, cuja sentença final, 

bem por isso, limitar-se-á à solução das questões principais remanescentes, sendo-lhe 

vedada a revisão e modificação do decidido via sentença parcial.
442

 

 

Interessante acrescentar que, a teor da parte final do § 301 da ZPO, a 

prolação de sentença parcial corresponde a ato discricionário do juiz alemão, que deve 

avaliar caso a caso a conveniência da aplicação da técnica. Afirma-se que o juiz deve se 

abster de exarar sentença parcial quanto o julgamento do restante do mérito puder ser 

pronunciado em espaço curto de tempo.
443

  

 

A técnica do fracionamento vem prevista, em termos relativamente 

semelhantes, no Código de Processo Civil Polaco. Seu artigo 317, § 1º e § 2º, estatui que o 

juiz pode pronunciar uma sentença parcial quando uma parte da pretensão ou somente 

algumas das pretensões contidas no processo estiverem suficientemente claras para 

poderem ser decididas. Agrega a lei polonesa, ainda, ser possível a desacumulação entre 

demanda principal e demanda reconvencional, viabilizando o julgamento não simultâneo 

de ambas, a depender do pré-amadurecimento de uma em relação à outra.  

 

Aduz-se, em comentário ao aludido dispositivo, que a aplicação da técnica 

                                                           
440

 LENT. Friedrich. Diritto Processuale Civile Tedesco. Parte prima. RICCI, Edoardo F. (Trad.). 
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442

 LENT. Friedrich. Diritto Processuale Civile Tedesco. Parte prima, cit., pp. 232-233. 
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tem lugar, fundamentalmente, nos casos de cúmulo objetivo e subjetivo, observando-se, 

ainda, que a sentença final corresponderá, ela também, a uma sentença parcial. Verifica-se, 

com isso, que as questões principais definidas no primeiro pronunciamento ficam excluídas 

de apreciação pela sentença final, configurando-se um cenário de paulatina redução do 

objeto litigioso, mediante sucessivos provimentos de caráter definitivo.
444

 

 

Em Portugal, o Código de Processo Civil de 1961, recentemente revogado, 

já previa a possibilidade de fracionamento no seu artigo 510. O atual Código Português, 

em vigor desde 1º de setembro de 2013, segue contemplando o instituto como 

providência passível de ser adotada ao ensejo do saneamento do processo, a teor do 

artigo 595:  

 

“Artigo 595. Despacho saneador 

1 – O despacho saneador destina-se a: 

a) Conhecer das exceções dilatórias e nulidades processuais que hajam sido 

suscitadas  

Pelas partes, ou que, face aos elementos constantes dos autos, deva apreciar 

oficiosamente;  

b) Conhecer imediatamente do mérito da causa, sempre que o estado do 

processo permitir, sem necessidade de mais provas, a apreciação, total ou 

parcial, do ou dos pedidos deduzidos ou de alguma exceção perentória.  

(...) 

3 – No caso previsto na alínea a) do n. 1, o despacho constitui, logo que 

transite, caso julgado formal quanto às questões concretamente apreciadas; 

na hipótese prevista na alínea b), fica tendo, para todos os efeitos, o valor 

de sentença.” 

 

Como se vê, encontrando-se parte do meritum causae em condições de 

imediato enfrentamento, dispensando atividade instrutória ulterior, manda a lei portuguesa 

que o juiz a decida desde logo, exarando pronunciamento que terá, “para todos os efeitos, o 

valor de sentença”.  

 

Entre os países latino-americanos, merece destaque o Chile, cujo Codigo de 

Procedimiento Civil contempla o seccionamento da resposta de mérito, mediante a técnica 

da desacumulação das diferentes demandas, a teor de seu artigo 172: 
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“Art. 172 (195). Cuando en un mismo juicio se ventilen dos o más 

cuestiones que puedan ser resueltas separada o parcialmente, sin que ello 

ofrezca dificultad para la marcha del proceso, y alguna o algunas de dichas 

cuestiones o parte de ellas, lleguen al estado de sentencia antes de que 

termine el procedimiento en las restantes, podrá el tribunal fallar desde 

luego las primeras. En este caso se formará cuaderno separado con 

compulsas de todas las piezas necesarias para dictar el fallo y ejecutarlo, a 

costa del que solicite la separación.” 

 

Afirma a doutrina daquele país que “esta possibilidad de desacumular 

acciones es una medida que permite paliar las dificuldades que podrían generar estos 

procesos con objeto múltiple. A través de esta camino se evitará la demora em el 

pronunciamento de acciones que se encuentran en estado de fallo, al haberse agotado las 

etapas de discussión y prueba.”
445

  

 

Quanto ao sistema italiano, embora a doutrina reconheça que o princípio 

geral é o da concentração, induzindo à unidade e unicidade da sentença
446

, permite-se que 

o objeto litigioso, presentes certas condições, seja desmembrado e decidido mediante 

plúrimas sentenças parciais.  

 

A lei italiana, abrindo exceção à concentração, confere ao juiz o poder de 

determinar a separação das ações cumuladas, seja por meio da redução do litisconsórcio 

facultativo (art. 103)
447

, seja mediante o desmembramento dos diversos pedidos deduzidos 

contra a mesma parte num único processo (art. 104).
448

  

 

Mais importante que isso, contudo, é a expressa previsão do artigo 277, do 

Código Italiano, no sentido de que o colegiado “può limitare la decisione ad alcune 
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domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se 

la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.” 

Como se vê, o Colégio poderá exarar sentença parcial, limitando sua decisão a alguma ou 

algumas das demandas cumuladas, relativamente às quais não seja necessária instrução 

ulterior, ficando reduzido o objeto litigioso nessa exata medida. Julga-se a fração do mérito 

relativamente à qual o juiz já alcançou o estado de certeza (tanto quanto possível em 

termos processuais), circunscrevendo-se a instrução ao objeto litigioso remanescente, ainda 

desprovido daquele mesmo nível de maturação.  

 

Aponta-se que a jurisprudência italiana tem consentido a aplicação ex officio 

dessa técnica, dispondo não ser inválida a sentença parcial prolatada sem prévio 

requerimento das partes. Bem assim que, uma vez proferida a sentença parcial, com ela 

fica exaurido o poder do juiz de dispor sobre aquela fração do mérito, alcançada pelo 

pronunciamento. Trata-se a sentença parcial de decisão definitiva e irrevogável pelo juiz 

prolator, a qual só pode ser modificada, teoricamente, se dela vier a ser interposto recurso. 

Do contrário, imuniza-se com o manto da coisa julgada, independentemente da prolação da 

sentença final, que se limitará a tratar do restante do mérito.
449

 

 

Por fim, merece menção, até por que contrário aos sistemas jurídicos acima 

aludidos, o ordenamento espanhol. Consoante se colhe de seu artigo 71, a Ley de 

Enjuiciamiento Civil daquele país, ao tratar da acumulação de ações, parece impedir o 

julgamento por etapas do objeto litigioso, ao determinar que todas as pretensões sejam 

decididas em uma só sentença:  

 

“Artículo 71 Efecto principal de la acumulación. Acumulación 

objetiva de acciones. Acumulación eventual.  

1. La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de 

discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola 

sentencia. 

2. El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le 

competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes 

títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí. 

3. Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones 

en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando se 
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excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la 

elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras. 

4. Sin embargo, de lo establecido en el apartado anterior, el actor 

podrá acumular eventualmente acciones entre sí incompatibles, con 

expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita 

para el solo evento de que la principal no se estime fundada.” 

 

2. Projeto do Novo Código de Processo Civil 

 

Encontrando-se a comunidade jurídica brasileira em estado de expectativa, 

no aguardo da conclusão do processo legislativo instaurado visando à elaboração de um 

Novo Código de Processo Civil, não poderíamos dar por findo o presente estudo sem a 

tanto fazer rápida referência. Nas linhas seguintes, confessadamente sem qualquer 

pretensão de exaurimento, procuraremos indicar ao leitor os pontos que mais nos 

chamaram a atenção no texto submetido à discussão, naquilo que ostente relação de 

pertinência, evidentemente, com o tema objeto de nosso estudo.   

 

A abordagem será iniciada com o Anteprojeto apresentado pela Comissão 

de Juristas ao Presidente do Senado Federal em 08.06.2010, o qual, convertido no Projeto 

de Lei n. 166/2010, deu início ao processo legislativo perante aquela Casa. A seguir, 

trataremos de alguns pontos do Substitutivo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito 

Processual e encaminhado à Câmara dos Deputados em 01.09.2011, o qual se debruçou e 

propôs alterações ao texto aprovado em Plenário pelo Senado e remetido à revisão da 

Câmara. Por derradeiro, dedicaremos algumas palavras ao Substitutivo aprovado em 

Plenário pela Câmara dos Deputados, que corresponde à versão mais recente do texto e que 

retornou ao Senado em abril de 2014, onde pende de votação. 

 

2.1 Anteprojeto apresentado ao Senado Federal pela Comissão de Juristas 

 

Nomeada pelo Ato n. 379/2009, da lavra do Presidente do Senado Federal, 

restou constituída uma Comissão de Juristas incumbida da elaboração de um Anteprojeto 

para o Novo Código de Processo Civil.  

 

Presidida pelo hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a 

Comissão teve como Relatora-Geral Teresa Arruda Alvim Wambier e como Membros 
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integrantes Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, 

Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida, José 

Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado 

Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro.  

 

Os trabalhos da Comissão resultaram na elaboração de um Anteprojeto de 

Código, que foi apresentado ao Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, em 

08.06.2010, acompanhado de minuciosa Exposição de Motivos, que aludia a cinco 

objetivos principais, a saber:  

 

“1) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a 

Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir 

decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) 

simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de 

subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento 

possível a cada processo em si mesmo considerado; e 5) finalmente, sendo 

talvez este último objetivo alcançado pela realização daqueles 

mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, 

dando-lhe, assim, mais coesão.” 

 

Pois bem. O texto então apresentado – que foi convertido no Projeto de Lei 

n. 166/2010 – preocupou-se em reafirmar, no plano legislativo, a necessidade de 

observância do modelo processual constitucional sobre o qual já discorremos (Capítulo III, 

item 2), inclusive como vetor interpretativo. Nesse sentido, previa o Anteprojeto, em seu 

artigo 1º, que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os 

valores e os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.” Por outro lado, no seu 

artigo 4º ratificava que “As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral 

da lide, incluída a atividade satisfativa”, sendo ainda interessante, do ponto de vista de 

nosso estudo, a expressa menção feita no artigo 6º ao princípio da eficiência, o qual 

deveria, juntamente com outros princípios extraídos do artigo 37, caput, da Constituição da 

República, orientar o juiz na aplicação da lei.  

 

O texto do Anteprojeto propunha importante modificação no que concerne 

ao julgamento das questões prejudiciais, que eram alçadas automaticamente à condição de 

questões principais, ficando a sua decisão sujeita, consequentemente, à imunização pela 

coisa julgada. Ampliar-se-ia o objeto litigioso com o surgimento de questão dessa natureza, 
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provocada pela defesa do réu, mesmo sem o ajuizamento de ação declaratória incidental 

para tal fim. Era o que se depreendia do artigo 19, do Anteprojeto (“Se, no curso do 

processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o 

julgamento da lide, o juiz, assegurado o contraditório, a declarará por sentença, com força 

de coisa julgada”), bem assim dos artigos 410 e 413, relativos à arguição de falsidade de 

documento: 

 

“Art. 410. A falsidade deve ser suscitada na contestação ou no prazo de 

cinco dias contados a partir da intimação da juntada aos autos do 

documento.” 

“Art. 413. A declaração sobre a falsidade do documento constará da parte 

dispositiva da sentença, de que, necessariamente, dependerá a decisão da 

lide, sobre a qual pesará também autoridade de coisa julgada.” 

 

Ficou também teoricamente facilitada a cumulação ulterior de pedidos – 

induzindo à complexidade do objeto litigioso – a partir da regra do artigo 314, que passou 

a permitir a modificação dos elementos objetivos da demanda até a ocasião da sentença, 

desde que observado o contraditório pleno
450

, bem assim a partir da regra do artigo 337, 

caput, no sentido de autorizar o réu à apresentação de pedido contraposto em sede de 

contestação, eliminando a necessidade de reconvenção para esse fim.
451

 

 

Por outro lado, ao regular os poderes e deveres do juiz, o Anteprojeto 

encarregou-o de “promover o andamento célere da causa” (art. 107, I), bem assim de 

“adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o contraditório e a ampla 

defesa” (art. 107, V), ficando expressamente consagrado, portanto, o princípio da 

adaptabilidade do procedimento.  

 

Ao dispor sobre os pronunciamentos do juiz, o Anteprojeto, certamente no 

afã de eliminar as dúvidas hoje existentes no plano recursal, estatuiu ser sentença “o 
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 “Art. 314. O autor poderá, enquanto não proferida a sentença, aditar ou alterar o pedido e a causa 

de pedir, desde que o faça de boa-fé e que não importe em prejuízo ao réu, assegurado o contraditório 

mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias, facultada a produção de 

prova suplementar. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao pedido contraposto e à respectiva causa de 

pedir.” 
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 “Art. 337. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, hipótese em que o autor será intimado, 

na pessoa do seu advogado, para responder a ele no prazo de quinze dias.” 
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pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 473 e 475, põe fim à 

fase cognitiva do procedimento comum, bem como o que extingue a execução” (art. 158, § 

1º). Como se vê, o Anteprojeto, afora o conteúdo, foi expresso em exigir o preenchimento 

do critério topológico para que o ato pudesse ser classificado como sentença, restaurando-

se a sistemática original do Código de 1973.
452

 Já a interlocutória foi classificada de modo 

residual, como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre 

na descrição do § 1º” (art. 158, § 2º).  

 

Teria sido com isso eliminada a possibilidade de cisão do objeto litigioso, 

fracionando-se no tempo a entrega da prestação jurisdicional de mérito? A resposta, 

aparentemente, é negativa. Ao cuidar das hipóteses de concessão de tutela de evidência, o 

Anteprojeto previu o seguinte:  

 

“Art. 277. A tutela de urgência e a tutela da evidência podem ser 

requeridas antes ou no curso do procedimento, sejam essas medidas de 

natureza cautelar ou satisfativa.” 

“Art. 279. Na decisão que conceder ou negar a tutela de urgência e a tutela 

da evidência, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu 

convencimento. 

Parágrafo único. A decisão será impugnável por agravo de instrumento.” 

“Art. 285. Será dispensada a demonstração de risco de dano irreparável ou 

de difícil reparação quando: 

I - ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do requerido; 

II - um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se 

incontroverso, caso em que a solução será definitiva;  

III - a inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito 

alegado pelo autor a que o réu não oponha prova inequívoca; ou 

IV - a matéria for unicamente de direito e houver jurisprudência firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.  

Parágrafo único. Independerá igualmente de prévia comprovação de risco 

de dano a ordem liminar, sob cominação de multa diária, de entrega do 

objeto custodiado, sempre que o autor fundar seu pedido reipersecutório 

em prova documental adequada do depósito legal ou convencional.” 

 

Como se verifica do artigo 285, inciso II, o Anteprojeto atribuiu regime jurídico 

especial aos casos de incontrovérsia de parte do objeto litigioso, atualmente regulados no 

artigo 273, § 6º, do Código em vigor. Presente aquela situação, ao juiz seria dado, muito 

mais que antecipar provisoriamente os efeitos da tutela final, dar solução “definitiva” 
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extinção do processo se dará por sentença.” 
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àquela fração do mérito, suscetível, presumivelmente, de imunização com a coisa julgada.  

 

Dizemos presumivelmente porque, ao tratar da coisa julgada, o texto do 

Anteprojeto, não se sabe se intencionalmente ou por descuido, adstringiu a sua formação às 

sentenças:  

 

“Art. 483. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna 

imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso.” 

“Art. 484. A sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de 

lei nos limites dos pedidos e das questões prejudiciais expressamente 

decididas.” 

“Art. 485. Não fazem coisa julgada: 

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença; 

Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.” 

 

Parece ter havido aí, efetivamente, uma incoerência, pois o próprio Anteprojeto, 

afora a já referida letra do artigo 285, inciso II, previu a possibilidade da prolação de 

“interlocutórias de mérito” pelo juiz, sujeitando-as a impugnação por agravo de 

instrumento (art. 929, III). E, como já ensinava Alcides de Mendonça Lima, o que 

determina a aptidão do pronunciamento para ficar coberto com a autoridade da coisa 

julgada é a circunstância de ter definido, ou não, o mérito, independentemente do recurso 

que dele seja cabível e do nomen juris que lhe seja atribuído.
453 

 

Seja como for, o Anteprojeto, ao que parece, foi um pouco tímido em relação à 

disciplina da cindibilidade do objeto litigioso. Além dos já referidos artigos 285, II, e 929, 

III, nada se disse sobre essa possibilidade. Aludiu-se à rejeição liminar da demanda
454

 e ao 

julgamento antecipado da lide
455

, contudo sem grandes modificações em relação aos 
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 MENDONÇA LIMA, Alcides de. “Ação rescisória contra acórdão em agravo de instrumento”, 

cit., pp. 8-9.  
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 “Art. 317. Independentemente de citação do réu, o juiz rejeitará liminarmente a demanda se: 

I - manifestamente improcedente o pedido, desde que a decisão proferida não contrarie 

entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado em 

julgamento de casos repetitivos; 

II - o pedido contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça, sumulado ou adotado em julgamento de casos repetitivos; 

III - verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição; 

§ 1º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.” 
455

 “Art. 353. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito: 

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência; 

II - quando ocorrer a revelia e incidirem seus efeitos.” 
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artigos 285-A e 330 do Código em vigor, ficando a impressão, decorrente ao menos da 

interpretação literal, de que tais técnicas só teriam incidência para o julgamento integral do 

objeto litigioso. Não ficou autorizado, pelo menos expressamente, o corte do objeto 

litigioso, a não ser no caso específico de incontrovérsia de parte da pretensão ou de algum 

ou alguns dos pedidos cumulados. Haveria o intérprete de extrair essa possibilidade, em 

termos mais genéricos, do preceito constitucional que impõe a prestação de tutela sem 

dilações indevidas, repetido pelo texto do Anteprojeto (art. 4º), bem assim do princípio da 

adaptabilidade procedimental estatuída no seu artigo 107, V.  

 

Relativamente à sistemática recursal, o Anteprojeto procurou promover uma 

simplificação, mediante v.g. a eliminação dos embargos infringentes e do agravo retido do 

rol taxativo de recursos indicado no seu artigo 907. Os prazos de interposição e resposta 

dos recursos foram unificados em 15 (quinze) dias, à exceção dos embargos declaratórios 

(art. 907, § único), assentando-se a regra da inexistência de efeito suspensivo 

automático.
456

 Ficou ratificado o cabimento de apelação para a impugnação de sentenças
457

 

– com a eliminação do duplo filtro de admissibilidade
458

 – e do agravo de instrumento para 

a impugnação de algumas interlocutórias, identificadas nos incisos I a IV, do artigo 929.
459

 

 

Quanto às demais interlocutórias, exaradas antes da sentença e não sujeitas 

ao agravo de instrumento, propôs-se que não ficassem “acobertadas pela preclusão, 

podendo ser impugnadas pela parte, em preliminar, nas razões ou contrarrazões de 

apelação” (art. 929, § único), ficando previsto coerentemente que “As questões resolvidas 

na fase cognitiva não ficam cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar 

de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 923, § único).  

 

No tocante à extensão do efeito devolutivo dos recursos, conservaram-se o 

                                                           
456

 “Art. 908. Os recursos, salvo disposição legal em sentido diverso, não impedem a eficácia da 

decisão. 

§ 1º A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada probabilidade de 

provimento do recurso.” 
457

 “Art. 923. Da sentença cabe apelação.” 
458

 “Art. 926. A apelação será interposta e processada no juízo de primeiro grau; intimado o apelado 

e decorrido o prazo para resposta, os autos serão remetidos ao tribunal, onde será realizado o juízo de 

admissibilidade.” 
459

 “Art. 929. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias: 

I - que versarem sobre tutelas de urgência ou da evidência; 

II - que versarem sobre o mérito da causa; 

III - proferidas na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução; 



191 
 

 

princípio dispositivo e a secular regra do tantum devolutum quantum appellatum, da qual 

resulta a proibição da reformatio in pejus, com a análise e modificação de capítulos não 

devolvidos pelo recorrente ao tribunal ad quem. É o que se colhe das previsões (i) de 

recurso adesivo
460

 – que deixa claro que o sistema do Anteprojeto não se rege pelo 

princípio do benefício comum –, (ii) da possibilidade de a sentença ou decisão ser 

impugnada “no todo ou em parte” (art. 915) e (iii) da regra de que “A apelação devolverá 

ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” (art. 925). Recurso parcial, portanto, 

deixando inatacados capítulos de mérito independentes e autônomos em relação aos 

impugnados, não impede o trânsito em julgado destes últimos, formando-se a res judicata 

gradualmente dentro do processo.  

 

Por fim, quanto à ação rescisória, cujas hipóteses autorizadoras ficaram 

reguladas no artigo 884
461

, pretendeu-se fixar o seu prazo em “um ano contado do trânsito 

em julgado da decisão” (art. 893, caput), não ficando condicionado o início do prazo à 

prolação da última decisão e à extinção integral do processo.  

 

2.2 Substitutivo apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual à 

Câmara dos Deputados 

 

Aprovado pelo Senado Federal o Projeto de Lei n. 166/2010, com uma série 

de alterações em relação ao Anteprojeto acima comentado, o texto foi então encaminhado à 

Câmara dos Deputados, onde o Projeto passou a tramitar sob n. 8.046/2010. 

 

                                                                                                                                                                                
IV - em outros casos expressamente referidos neste Código ou na lei.” 
460

 “Art. 910. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as 

exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir 

o outro.” 
461

 “Art. 884. A sentença ou o acórdão de mérito, transitados em julgado, podem ser rescindidos 

quando: 

I - se verificar que foram proferidos por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 

II - proferidos por juiz impedido; 

III - resultarem de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de colusão entre as 

partes, a fim de fraudar a lei; 

IV - ofenderem a coisa julgada; 

V - violarem manifestamente a norma jurídica; 

VI - se fundarem em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou venha a ser 

demonstrada na própria ação rescisória; 

VII - o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, obtiver documento novo, cuja existência 

ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 

VIII - fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”  
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Em 01.09.2011, a título de “opinar, questionar, criticar, elogiar e aprimorar 

o Projeto”, o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) fez encaminhar à Câmara 

um Substitutivo, propondo alterações ao texto votado e aprovado em plenário pelo Senado 

Federal. O Substitutivo em apreço foi subscrito por Ada Pellegrini Grinover, Carlos 

Alberto Carmona, Cássio Scarpinella Bueno e Paulo Henrique dos Santos Lucon.   

 

A par de prever situações de estabilização da tutela satisfativa, exarada 

mediante cognição não exauriente
462

, o Substitutivo deu um largo passo no sentido da 

consagração da cindibilidade do objeto litigioso em nosso ordenamento positivo, em 

termos de cláusula geral. No capítulo dedicado ao “Julgamento conforme o estado do 

processo” ficou previsto, ao lado da figura do julgamento antecipado da lide, o instituto do 

“julgamento parcial da lide”. Eis a letra do artigo 341-A, do Substitutivo:  

 
“Art. 341-A. O juiz poderá decidir parcialmente a lide quando:  

I - um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se 

incontroverso;  

II – qualquer dos pedidos cumulados ou parcela deles estiver em condições 

de pronto julgamento;  

III – algum dos pedidos ou parcela deles versar sobre matéria unicamente 

de direito e houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou em súmula vinculante.  

§ 1º. A decisão que julgar parcialmente a lide poderá reconhecer a 

existência de obrigação líquida ou ilíquida.  

                                                           
462

 “Art. 286-B. Os efeitos da tutela satisfativa, concedida em processo antecedente, continuarão 

estáveis e eficazes após a extinção do respectivo processo, quando:  

I – da decisão de primeiro grau não houver sido interposto recurso;  

II – a decisão de primeiro grau houver sido confirmada pelo tribunal;  

III – negada em primeiro grau, a tutela satisfativa for concedida em grau recursal.  

Parágrafo único. É facultado ao autor, no caso de tutela parcial, propor demanda a fim de obter a 

satisfação integral de suas pretensões, caso em que a petição inicial versará a totalidade da lide, ressalvada a 

estabilização dos efeitos da tutela parcial.”  

“Art. 286-C. Os efeitos da tutela satisfativa, concedida incidentalmente, estabilizar-se-ão, tornando-

se eficazes, se não for interposto agravo.  

§ 1º. Havendo agravo, o processo prosseguirá.  

§ 2º. Cabe ao autor, no caso de tutela parcial, requerer o prosseguimento do processo no prazo de 30 

dias contados da estabilização de seus efeitos.  

§ 3º. A inércia do autor acarretará a extinção do processo sem resolução de mérito.” 

“Art. 286-D. Qualquer uma das partes poderá demandar a outra com o intuito de discutir o direito 

que tenha sido objeto da tutela satisfativa e cujos efeitos tenham sido declarados estabilizados na forma dos 

artigos 286-B e 286-C.  

§ 1º. A tutela satisfativa conservará seus efeitos enquanto não revogada por decisão de mérito 

proferida na ação de que trata o caput.  

§ 2º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a 

medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o caput, prevento o juízo em que a tutela 

satisfativa foi concedida.  

§ 3º. A pretensão a que se refere esse artigo prescreve no prazo de dois anos contados da preclusão 

da decisão que declarar estável a tutela satisfativa.”  
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§ 2º. A parte poderá liquidar ou cumprir, desde logo, a obrigação 

reconhecida na decisão que julgar parcialmente a lide independentemente 

de caução, ainda que haja recurso dela interposto.  

§ 3º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente a 

lide poderá ser feita em autos suplementares, a requerimento da parte ou a 

critério do juiz.”  

 

Como se percebe, o dispositivo é dotado de maior amplitude, permitindo ao 

juiz fracionar a entrega da prestação de mérito não apenas na hipótese de incontrovérsia 

parcial, mas basicamente sempre que já houver alcançado cognição exauriente em relação 

a um segmento do objeto litigioso, independente e destacável do remanescente, ainda 

pendente de maturação. Acentuam-se, assim, a similitude e a proximidade entre esse 

instituto e o julgamento antecipado da lide: ambos operam permitindo ao juiz a realização 

de um corte procedimental por ocasião da fase ordinatória. A diferença é que, no 

julgamento antecipado da lide, a solução absorve a integralidade do objeto litigioso, 

encerrando a fase cognitiva e tornando despicienda a abertura de instrução. Já no 

julgamento parcial antecipado, o objeto litigioso é apenas reduzido, de tal sorte que haverá 

abertura da instrução, circunscrita, no entanto, ao esclarecimento das questões inerentes 

ao(s) pedido(s) não decidido(s). Simplifica-se, nessa exata medida, o procedimento. 

 

Por outro lado, o Substitutivo do IBDP não se opôs à conservação do 

conceito de sentença aprovado pelo Senado, como sendo “o pronunciamento por meio do 

qual o juiz, com fundamento nos arts. 472 e 474, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como o que extingue a execução.” Todavia, em sintonia com a disposição 

acima, propôs que fosse alterada a definição de interlocutória, para corresponder a “todo 

pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na descrição do § 1º, 

bem como aquela que julgar parcialmente o mérito (art. 341-A).” (art. 170, § 2º).  

 

Deixando claro que aquele pronunciamento, apesar de corresponder a uma 

decisão interlocutória, é de natureza definitiva, o Substitutivo estabeleceu a 

impossibilidade de sua alteração pelo juiz prolator, a não ser nas excepcionais hipóteses do 

artigo 481 do Projeto, in verbis:  

 

“Art. 481. Publicada a sentença ou a decisão que julgar parcialmente a 

lide, o juiz só poderá alterá-la:  

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou lhe retificar erros de cálculo;  
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II – se sobreveio prova científica nova, capaz por si só de modificar a 

decisão, caso em que poderá a parte, nos mesmos autos, pedir a revisão do 

que foi estatuído na sentença ou na decisão que julgar parcialmente a lide;  

III - por meio de embargos de declaração.”  

 

Aplicou-se a tal pronunciamento, portanto, o mesmíssimo regime das 

sentenças finais de mérito, no que tange à sua imunização ante o juiz prolator. 

 

Quanto à sistemática recursal, a fim de espancar dúvidas, o Substitutivo 

sugeriu que fosse dada nova redação ao artigo 969, para estabelecer o cabimento de agravo 

de instrumento contra “decisões interlocutórias que versarem o mérito da causa, inclusive 

quando se tratar de julgamento parcial da lide.” (inciso II).  

 

Já ao tratar do cabimento de ação rescisória, estabeleceu-se que “A decisão 

de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida” (art. 919). Realmente tratou-se de 

alteração para melhor, pois o termo “decisão de mérito”, abrangendo tanto sentenças 

quanto interlocutórias de mérito, deixa claro que ambas são aptas à formação da coisa 

julgada e, consequentemente, de desconstituição pela via da rescisória. Eliminam-se as 

dúvidas e adere-se ao que a melhor doutrina sempre preconizou, ou seja, que a formação 

da coisa julgada material está ligada ao conteúdo do pronunciamento, e não à sua 

localização na cadeia procedimental. 

 

Ainda no tocante à ação rescisória, importante sugestão foi feita no artigo 

928. No caput, propôs-se que o prazo decadencial para o ajuizamento fosse fixado em dois 

anos, contado do trânsito em julgado da decisão. Até aí, nada de novo em relação ao 

Código em vigor. Todavia, no § 3º estabeleceu-se o seguinte: “O prazo a que se refere o 

caput só tem início com o trânsito em jugado da última decisão da fase do processo em que 

tiver sido proferida.”  

 

Se essa orientação vier a prevalecer, não se terá eliminado a possibilidade de 

formação progressiva da coisa julgada no mesmo processo. Porém, atendendo-se ao 

principal objetivo que justificou a edição da Súmula n. 401 do Superior Tribunal de 

Justiça, ficará (i) vedado o ajuizamento de rescisória na pendência do processo dito 

principal, bem assim (ii) uniformizado o dies a quo para o seu oferecimento contra os 

diferentes capítulos de mérito.  
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2.3 Versão do Substitutivo aprovado pela Câmara 

 

O texto votado e aprovado em Plenário pela Câmara dos Deputados, 

remetido para revisão do Senado em abril de 2014 – onde permanece até o momento –, 

contempla importantes alterações, sobretudo em comparação ao Anteprojeto a partir do 

qual foi iniciado o processo legislativo. 

 

Naquilo que nos interessa, o texto segue a reafirmar, em nível 

infraconstitucional, o postulado da prestação da tutela sem dilações indevidas. Nesse 

particular, dispõe o seu artigo 4º que “As partes têm direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” 

 

Quanto aos poderes e deveres do juiz, alinhado àquela premissa, dispõe o 

artigo 139 incumbir ao magistrado “assegurar às partes igualdade de tratamento” (inciso I) 

e “velar pela duração razoável do processo” (inciso II). A disposição do Anteprojeto, que 

contemplava em termos amplos a adaptabilidade do procedimento pelo juiz, teve, no 

entanto, seu calibre substancialmente reduzido: passou a prever o artigo 139, inciso VI, do 

Substitutivo, o poder do magistrado, apenas, para “dilatar os prazos processuais e alterar a 

ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito.”  

 

No tocante à classificação dos pronunciamentos judiciais, o Substitutivo da 

Câmara não inova, qualificando a sentença como “o pronunciamento por meio do qual o 

juiz, com fundamento nos arts. 495 e 497, põe fim ao processo ou a alguma de suas fases” 

(art. 203, § 1º), conciliando, portanto, os critérios substancial e topológico.
463

 A 

interlocutória segue definida em caráter residual, como “todo pronunciamento judicial de 

natureza decisória que não se enquadre na descrição do § 1º” (art. 203, § 2º). 

 

A cumulação de pedidos, a exemplo do que consta do Código em vigor, é 

admitida “ainda que entre elas não haja conexão” (art. 328, caput). No entanto, o 

Substitutivo, restabelecendo sistema mais rígido de preclusões, distanciou-se do quanto 

                                                           
463

 Quanto a isso não há nenhuma dúvida, e tanto é assim que o artigo 317 conservou a disposição 

segundo a qual “A extinção do processo dar-se-á por sentença.”  
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previsto no Anteprojeto da Comissão de Juristas, que admitia a alteração dos elementos 

objetivos da demanda até a sentença, desde que assegurado o contraditório pleno, 

facilitando teoricamente a cumulação ulterior de pedidos e de fundamentos. Nesse ponto, o 

Substitutivo da Câmara, aderindo à sistemática dos artigos 264 e 294, do Código em vigor, 

passou a dispor: 

 

“Art. 330. O autor poderá:  

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente do consentimento do réu;  

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 

pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar.  

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à 

respectiva causa de pedir.” 
 

Restabeleceu-se, como regra geral, a necessidade de dedução de pedido 

reconvencional para que o réu possa ampliar o objeto litigioso, revisando-se nesse 

particular o texto do Anteprojeto, que com propósito simplificador admitia a apresentação 

de pedido contraposto em contestação.
464

  

 

Por outro lado, o texto eliminou a referência, que constava do Anteprojeto, à 

incontrovérsia parcial do pedido entre as hipóteses autorizadoras da concessão da tutela 

satisfativa de evidência.
465

 Essa situação ficou absorvida na Seção dedicada ao 

                                                           
464

 É o que se colhe do artigo 344 do Substitutivo da Câmara: “Na contestação, é lícito ao réu propor 

reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

resposta no prazo de quinze dias.  

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não 

obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.  

§ 3º Contra a decisão que indeferir liminarmente a reconvenção ou que a julgar liminarmente 

improcedente cabe agravo de instrumento.  

§ 4º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.  

§ 5º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.  

§ 6º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do 

substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto 

processual.  

§ 7º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.” 
465

 Passou a prever o Substitutivo da Câmara: “Art. 306. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, quando:  

I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;  

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;  

III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa.  

Parágrafo único. A decisão baseada nos incisos II e III deste artigo pode ser proferida 

liminarmente.” 
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“Julgamento Antecipado Parcial do Mérito”, in verbis: 

 

“Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito  

Art. 363. 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. 362.  

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a 

existência de obrigação líquida ou ilíquida.  

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação 

reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, 

independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa 

interposto. Se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será 

definitiva.  

§ 3º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o 

mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da 

parte ou a critério do juiz.  

§ 4º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de 

instrumento.” 

 

Verifica-se que o Substitutivo do IBDP teve notória influência nesse ponto, 

ficando expressamente prevista no texto a possibilidade de fracionamento, mediante 

julgamento de uma parte do mérito via interlocutória. Aliás, essa possibilidade ficou 

autorizada em termos amplos, incidindo não apenas nos casos de incontrovérsia parcial, 

mas sempre que, encontrando-se suficientemente amadurecida certa fração do mérito, não 

houver necessidade de produção de outras provas para o seu julgamento. É essa a 

disciplina do julgamento antecipado (total) da lide
466

, que o artigo 363, II, tomou de 

empréstimo para regular o julgamento antecipado parcial.  

 

Não remanesce dúvida de que a decisão exarada a título de julgamento 

antecipado parcial reduz o objeto litigioso, ficando sujeita a imunização com a coisa 

julgada material, se irrecorrida ou se exauridos os recursos cabíveis à sua impugnação. Os 

artigos 513 e 514, caput, do Substitutivo da Câmara deixam claro que a res judicata não é 

exclusividade da sentença, vale dizer, do ato conclusivo da fase cognitiva, alcançando toda 

e qualquer decisão de mérito: 

 

“Art. 513. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna 

                                                           
466

 “Art. 362. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando:  

I – não houver necessidade de produção de outras provas;  

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 351 e não houver requerimento de prova, na 

forma do art. 356.” 
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imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”  

“Art. 514. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força 

de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” 

 

Razoável entender que o artigo 505, do Substitutivo, que veda o juiz 

prolator de alterar a sua sentença – a não ser para a correção de inexatidões materiais e ao 

ensejo do julgamento de embargos de declaração –, incida igualmente para blindar as 

interlocutórias de mérito. Se elas, tanto quanto as sentenças, passam em julgado, tornando-

se aptas, inclusive, a execução definitiva enquanto pendente o julgamento do restante do 

mérito (artigo 363, § 2º e § 3º), com muito mais razão não pode o juiz prolator revolver o 

decidido.  

 

Aliás, por falar em coisa julgada material, o artigo 514, § 1º e § 2º, do 

Substitutivo, dispõe que ela poderá alcançar a questão prejudicial decidida incidenter 

tantum, na presença das seguintes condições:  

 

“§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, 

decidida expressa e incidentemente no processo, se:  

I – dessa resolução depender o julgamento do mérito;  

II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se 

aplicando no caso de revelia;  

III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para 

resolvê-la como questão principal.  

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições 

probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da 

análise da questão prejudicial.”  

 

Abre-se caminho, portanto, para a ampliação dos limites objetivos da coisa 

julgada, mesmo sem o ajuizamento de ação declaratória incidental no sentido de erigir a 

questão prejudicial incidente em questão principal. Já os motivos seguem infensos à 

imunização pela coisa julgada, tal como previsto no artigo 515:  

 

“Art. 515. Não fazem coisa julgada:  

I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença;  

II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.” 

 

Quanto à sistemática recursal, mantém-se a eliminação do agravo retido e 

dos embargos infringentes (art. 1007), estabelecendo-se a regra geral de que “Os recursos 

não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 
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diverso” (art. 1008). Ao tratar da apelação, porém, o Substitutivo propõe seja conservada a 

regra do seu efeito suspensivo automático (art. 1.025, caput).  

 

Essa última disposição induz a um contrassenso sistemático. Julgada parte 

do mérito antecipadamente, na forma do artigo 363, sua impugnação será feita via agravo 

de instrumento, desprovido regra geral de efeito suspensivo. Porém, da solução do mérito 

remanescente será cabível apelação (cf. art. 1022, caput), munida de tal efeito. Fica a 

indagação: haveria fator de discrímen a justificar o tratamento diferenciado das duas 

situações? Melhor seria, segundo nos parece, se o legislador eliminasse o efeito suspensivo 

ope legis da apelação, atendendo nesse ponto ao reclamo de boa parte da doutrina, o que 

também teria a vantagem de extirpar essa incongruência no tratamento de interlocutórias 

de mérito e sentenças. 

 

Nada se altera em termos da incidência do princípio dispositivo na esfera 

recursal, com a vedação à reforma para pior da situação do recorrente e com a 

possibilidade de formação gradual da coisa julgada em caso de impugnação apenas parcial. 

O Projeto segue prevendo que “A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte” (art. 

1015), bem assim o cabimento do recurso adesivo (art. 1010), deixando claro que este é um 

ônus do recorrido para obter a melhoria de sua situação.   

 

Os casos de interposição de agravo de instrumento foram ampliados, 

alcançando, como já visto, as decisões interlocutórias de mérito
467

. Segue previsto o efeito 

                                                           
467

 “Art. 1.028. Além das hipóteses previstas em lei, cabe agravo de instrumento contra decisão 

interlocutória que:  

I – conceder, negar, modificar ou revogar a tutela antecipada;  

II – versar sobre o mérito da causa;  

III – rejeitar a alegação de convenção de arbitragem;  

IV – decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica;  

V – negar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher o pedido de sua revogação;  

VI – determinar a exibição ou posse de documento ou coisa;  

VII – excluir litisconsorte;  

VIII – indeferir o pedido de limitação do litisconsórcio;  

IX – admitir ou não admitir a intervenção de terceiros;  

X – versar sobre competência;  

XI – determinar a abertura de procedimento de avaria grossa;  

XII – indeferir a petição inicial da reconvenção ou a julgar liminarmente improcedente;  

XIII – redistribuir o ônus da prova nos termos do art. 380, § 1º;  

XIV – converter a ação individual em ação coletiva;  

XV – alterar o valor da causa antes da sentença;  

XVI – decidir o requerimento de distinção na hipótese do art. 1.050, § 13, inciso I;  

XVII – tenha sido proferida na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença e nos processos de 
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regressivo de tal recurso, permitindo ao juiz a retratação da decisão agravada (art. 1031), o 

que mereceria aprimoramento da redação, para explicitar que as interlocutórias de mérito 

não se submetem a essa possibilidade, já que exaradas em caráter definitivo.  

 

Quanto à rescisória, previu-se expressamente que ela “pode ter por objeto 

apenas um capítulo da decisão” (art. 978, § 3º), em franca aplicação da teoria dos capítulos 

de sentença. Também se propõe, no artigo 987 e na linha da sugestão apresentada pelo 

IBDP, que o prazo de dois anos para o ajuizamento seja contado “do trânsito em julgado da 

última decisão proferida no processo”, eliminando-se com isso o inconveniente da eventual 

propositura da rescisória enquanto ainda pendente o processo originário. De maneira 

também curiosa, já que se cuida de prazo de decadência, previu-se a sua prorrogação caso 

o termo final coincida com “férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver 

expediente forense” (art. 987, § 1º).  

 

 

                                                                                                                                                                                
execução e de inventário;  

XVIII – resolver o requerimento previsto no art. 990, § 4º;  

XIX – indeferir prova pericial;  

XX – não homologar ou recusar aplicação a negócio processual celebrado pelas partes.” 
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CONCLUSÕES 

 

1. É tradicional a assertiva de que o sistema brasileiro não consente a segmentação da 

resposta jurisdicional cognitiva, determinando, consequentemente, que todas as questões 

de mérito e o próprio mérito sejam decididos em pronunciamento único, qual seja, a 

sentença final (princípio da unidade e unicidade da sentença). 

 

2. A afirmação acima não pode, todavia, ser tomada como verdade absoluta. O sistema 

sempre contemplou hipóteses de desmembramento e de paulatina redução do objeto 

litigioso. Por vezes o desmembramento é ditado por razões exclusivamente processuais, 

sem implicar uma resposta de meritis à pretensão que vem a ser destacada do 

remanescente; em outras, ele ocorre por meio de uma resposta de mérito, apta à 

imunização com a coisa julgada material, porém circunscrita a parte do objeto litigioso, 

ficando caracterizada nessa hipótese uma bifurcação do procedimento e um autêntico 

julgamento gradual do mérito.  

 

3. Julgamento do mérito por etapas já era identificado em alguns procedimentos especiais, 

caso da ação de consignação em pagamento, da ação de exigir contas e das ações de 

divisão e demarcação de terras particulares. Ocorria, também, mediante a prolação de 

sentença sujeita a ulterior liquidação, na homologação de atos autocompositivos parciais e 

na pronúncia de prescrição ou decadência parciais, em todas essas situações constatando-se 

solução gradual das questões principaliter, com paulatino enfrentamento do thema 

decidendum.  

 

4. As alterações pelas quais passou o Código de Processo Civil parecem robustecer a 

possibilidade de segmentação da resposta definitiva de mérito. O artigo 273, §6º, 

introduzido pela Lei 10.444/2002, embora (mal) inserido no artigo 273 do Código, não diz 

respeito a uma simples antecipação provisória de parte dos efeitos da tutela final. Permite 

que o juiz promova a resolução fracionada do mérito, emitindo desde logo decisão 

definitiva sobre o(s) pedido(s) incontroverso(s) e relegando a momento ulterior a solução 

do objeto litigioso restante, ainda pendente de maturação.  

 

5. O atual conceito legal de sentença, atrelado exclusivamente ao conteúdo do ato – 
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prescindindo, portanto, de sua localização na cadeia procedimental e de seu efeito de 

encerrar, ou não, a etapa cognitiva em primeiro grau –, abre a possibilidade para a prolação 

de mais de uma sentença dentro da fase de acertamento, eliminando por etapas o objeto 

litigioso. Tanto as sentenças definitivas quanto as terminativas são qualificadas, de acordo 

com o ordenamento em vigor, à luz do critério exclusivamente substancial.  

 

6. As interlocutórias, na atual sistemática, devem ser qualificadas de modo residual, vale 

dizer, como atos que, diferentemente da sentença de mérito, nada definem em torno do 

objeto litigioso. Preparam caminho para a ulterior prolação da sentença, que no atual 

regime poderá ser mais de uma, a depender do pré-amadurecimento de parte do mérito 

frente ao restante. 

 

7. Constata-se, todavia, a existência de certas interlocutórias que, mesmo sem tratar do 

objeto litigioso fixado pelas partes, deliberam e dão definição a certas pretensões surgidas 

no curso e em virtude do processo, irradiando efeitos para fora da relação processual. Essas 

decisões, qualificadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como 

interlocutórias de mérito, são passíveis de imunização com a coisa julgada material, 

mesmo pendente o processo no tocante ao julgamento do mérito propriamente dito.  

 

8. O princípio da unicidade constitui decorrência lógica da oralidade e de seus 

subprincípios: aglutinada em momento único a discussão de todas as questões de fato e de 

direito, bem assim a produção das provas, o meritum causae também deveria, ao menos em 

tese, ser objeto de pronunciamento uno. No entanto, no processo civil brasileiro a oralidade 

apresenta-se sobremaneira mitigada, de tal sorte que não há sentido em continuar 

cultuando a ideia de unicidade de sentença e rechaçando de antemão a possibilidade de 

entrega fracionada da prestação jurisdicional.  

 

9. As resoluções parciais de mérito não ofendem o princípio da congruência. Nelas o 

Estado-Juiz define uma fração do objeto litigioso, deixando calculadamente para depois a 

análise das pretensões remanescentes, em relação às quais ainda é necessário 

aprofundamento da atividade cognitiva. Não se cuida de negativa nem de incompletude da 

prestação jurisdicional, mas de mera postergação da solução da parte do mérito ainda 

pendente do necessário amadurecimento.  
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9. O sistema brasileiro consente a formação gradual da coisa julgada, com a imunização, 

em momentos distintos, dos diferentes capítulos decisórios de mérito exarados no 

processo. Necessária a revisão, pelo Superior Tribunal de Justiça, do entendimento 

consagrado nos precedentes à base da Súmula n. 401. 

 

10. O risco de contradição lógica entre as diferentes decisões decorrentes do 

fracionamento, do ponto de vista das respectivas fundamentações, não deve impedir o uso 

da técnica. Esse risco, sobre ser reduzido ante o grau de cognição exauriente que lastreia a 

decisão, já é inerente ao sistema, falando por si o caso do recurso parcial. Por outro lado, o 

instituto da coisa julgada tem por finalidade eliminar a possibilidade de conflito prático 

entre decisões, evitando o choque entre os preceitos imperativos extraídos de diferentes 

provimentos jurisdicionais. A hipotética divergência dos motivos de duas sentenças, sem 

conflito prático entre seus dispositivos, é admitida pelo sistema.  

 

11. Mesmo que se entenda que o artigo 162, § 1º, do Código, não serve para autorizar, 

como cláusula geral, a prolação de mais de uma decisão de mérito no mesmo processo, o 

fato é que nosso modelo processual não se coaduna com dilações indevidas. Deve o juiz, se 

necessário, adaptar o procedimento para exarar desde logo a decisão a respeito da parte já 

madura do objeto litigioso, com a sua redução naquela exata medida.  

 

12. O temor relacionado ao caos no sistema recursal não se justifica a ponto de impedir o 

uso da técnica do fracionamento. Se a admissão do desmembramento enseja novas 

questões, sobretudo no tocante ao recurso cabível e à forma de seu processamento, elas 

devem ser resolvidas pela doutrina e jurisprudência, mas sem tolher o juiz, 

terminantemente, da possibilidade de desacumulação, com todos os benefícios que isso 

pode trazer em termos de encurtamento da litispendência. 

 

13. A partir do momento em que a Constituição assegura o direito a um processo sem 

dilações indevidas, agregando aplicabilidade imediata a esse postulado (CF, art. 5º, § 1º), 

torna-se inconcebível que o juiz possa adiar a solução da parcela do mérito já 

suficientemente amadurecida, sobrestando a sua decisão à maturação do objeto litigioso 

remanescente. Deixar sem decisão uma parte já madura do objeto litigioso, aguardando que 
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seja realizada a instrução relativa aos capítulos remanescentes, totalmente independentes, 

implica submeter o titular da situação de vantagem a um retardo inútil, configurando-se 

essa demora como tempo patológico do processo. O modelo processual constitucional 

impõe a admissão da técnica, não podendo o Estado-Juiz escorar-se na alegada deficiência 

da legislação processual para postergar o reconhecimento e satisfação do direito já 

demonstrado. 

 

14. Os casos de cumulação simples constituem o ambiente mais fértil e propício para a 

aplicação da técnica do desmembramento. Porém, ela pode também ter aplicação nos 

demais casos de cumulação, inclusive nas modalidades de cumulação imprópria.  

 

15. Relativamente à cumulação subjetiva, a possibilidade e viabilidade do emprego da 

técnica do fracionamento haverá de ser aferida à luz da espécie de cumulação de pedidos 

proporcionada pelo litisconsórcio. Nos casos de unitariedade do litisconsórcio, sendo 

imperiosa a emissão de decisão idêntica para todos os litisconsortes, torna-se logicamente 

inviável o fracionamento. O objeto litigioso deverá ser definido simultaneamente e de 

modo uniforme para todos, vetando-se a segmentação da resposta judiciária.  

 

16. Não parece coerente com o sistema o julgamento seccionado dos fundamentos da ação 

ou da defesa, sem a simultânea definição, total ou parcial, do mérito. O exame das questões 

de mérito deve ser reservado para as sentenças, que em nosso entendimento poderão ser 

plúrimas, ferindo por etapas o objeto litigioso que se apresente complexo ou 

decomponível, conforme o diferente estágio de maturação das diferentes frações do mérito. 

Para as interlocutórias ficará reservada a solução de demandas incidentes, viabilizando a 

marcha do processo e preparando o caminho para a ulterior prolação da sentença. 

 

17. À semelhança da figura do julgamento antecipado da lide, a cisão do objeto litigioso 

não é medida deixada ao alvedrio ou discrição do magistrado, mas autêntico poder-dever 

seu, de tal sorte que, presentes os respectivos requisitos, o juiz nada tem a fazer a não ser 

exarar a decisão definitiva. Não se cuida de ato discricionário.  

 

18. Cindido o objeto litigioso, não há regra absoluta quanto ao momento em que o juiz 

deverá deliberar sobre o custo financeiro do processo. Regra geral essa deliberação ficará 
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reservada para a sentença final, ocasião em que o juiz terá condições de, examinando 

globalmente a solução dada ao objeto litigioso, aferir o grau de sucumbimento de cada 

parte. Por vezes, no entanto, esse princípio geral sofre mitigação, autorizando o juiz a 

deliberar por etapas quanto aos encargos sucumbenciais, o que se dá fundamentalmente 

quando não há relação de dependência alguma entre a parte do mérito precedentemente 

julgada e o restante deixado para exame na sentença final. 

 

19. Exarada sentença parcial, sujeitar-se-á a apelação interposta nos próprios autos em que 

encartada a decisão impugnada, os quais, após o juízo de admissibilidade e a abertura de 

oportunidade para as contrarrazões, deverão subir ao tribunal ad quem. Para que o feito 

possa prosseguir sem solução de continuidade no tocante à instrução e decisão do(s) 

pedido(s) remanescente(s), portanto sem retardo indevido da prestação jurisdicional, 

devem ser formados ex officio autos suplementares, que permanecerão em primeiro grau 

para essa finalidade. Criar-se-á instrumento semelhante a uma carta de sentença, enquanto 

os autos originais subirão ao tribunal, de maneira análoga ao que ocorre nas hipóteses de 

execução provisória da sentença sujeita a apelação sem efeito suspensivo.  

 

20. A massificação do processo eletrônico, com a sua implantação nos mais distantes 

rincões do país, tende a eliminar a necessidade de formação de instrumento, autos 

suplementares ou de cartas de sentença. Uma vez implementado o processo eletrônico, não 

haverá dificuldade prática a que o processo prossiga em primeiro grau, visando à instrução 

e julgamento do objeto litigioso remanescente, ao mesmo tempo em que seja processada e 

julgada a apelação perante o órgão ad quem. 

 

21. Necessário, ante o dissenso instaurado e até que sobrevenha lei regulando 

expressamente a matéria – como pretende fazer o Novo Código de Processo Civil –, que 

seja conferida larga aplicação ao princípio da fungibilidade recursal na espécie. A postura 

inflexível de não conhecer de apelação, quando boa parte da doutrina considera ser este o 

meio recursal adequado à impugnação do pronunciamento que fere parcialmente o mérito, 

equivale a expor o jurisdicionado a armadilha. 

 

22. Possível a formação de coisa julgada sobre os plúrimos capítulos de mérito em 

ocasiões diferentes. O fato de subsistir o processo para o exame e julgamento de outra 
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pretensão, completamente autônoma e independente daquela já decidida (com o 

exaurimento dos recursos interponíveis), não impede e nem interfere na estabilização dessa 

última. Nem mesmo o pronunciamento acerca de temas de ordem pública ou cognoscíveis 

de ofício terá o condão de impactar e infirmar a solução atribuída ao capítulo já 

estabilizado, o qual só será suscetível de ataque e modificação, teoricamente, em sede de 

ação rescisória.  

 

23. O início do prazo decadencial do artigo 495, do Código de Processo Civil, independe 

da definição da integralidade do objeto litigioso, sendo perfeitamente possível cogitar da 

fluência de prazo para a rescisória mesmo na pendência do processo do qual proveio a 

decisão rescindenda.  

 

24. Uma vez passada em julgado a sentença parcial (ou resolução interlocutória de mérito) 

– pela não interposição de recurso ou pelo esgotamento dos recursos cabíveis –, teremos aí 

um título executivo definitivo, afastando, conseguintemente, o regime do artigo 475-O, do 

Código de Processo Civil, para a fase de cumprimento. 

 

25. Influenciado pelo Substitutivo do IBDP, o Projeto do Novo Código de Processo Civil, 

aprovado na Câmara e pendente de revisão pelo Senado Federal, contempla expressamente 

o instituto do “Julgamento Antecipado Parcial do Mérito”, entre as hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo. Admite-se a definição de parte do mérito via 

interlocutória, possibilidade autorizada em termos amplos, incidindo não apenas nos casos 

de incontrovérsia parcial, mas sempre que, encontrando-se suficientemente amadurecida 

certa fração do mérito, não houver necessidade de produção de outras provas para o seu 

julgamento.  
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