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Sumário: A alteração no conceito legal de sentença, a partir da entrada em vigor da 
Lei nº 11.232/05, causou ruptura no sistema processual civil pelo fato de não mais 
representar, tal ato judicial, necessário encerramento do processo de conhecimento, 
com o que possível admitir, a partir de então, sentenciamento parcial na hipótese de 
cumulação de ações, cabendo investigar, à falta de adaptação das normas legais 
pertinentes, correspondente recurso. 

 

Substract: The alteration of the legal concept of sentence, from the moment on of the 
vigoration of the  law number 11.232/05, has caused a rupture in the civil processual system 
because it doesn´t represent itself  anymore as a judicial act, the necessary conclusion of the 
knowledge process, and in this way, one can admit, from then on, the partial judgement 
based on the hypothesis that actions have been superposed, what requires investigation on 
the fulfillement of the legal rules related, and the  necessary appeal.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Com a entrada em vigor da Lei n° 11.232/05, a definição legal de sentença em 

nosso país suportou substancial alteração, deixando, como anotado por HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR1, de “atentar para os reflexos que a nova conceituação haveria de ter 

                                                 
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 3. 
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sobre o sistema de recursos do Código”. Até então, constava no § 1º do artigo 162 do Código 

de Processo Civil consistir a sentença em ato do juiz que punha fim ao processo, decidindo ou 

não o mérito da causa.  

 

Adequadas e pertinentes as críticas que se avolumavam em torno da definição 

de sentença estampada no Código. Em primeiro lugar, havia no sistema – e ainda há – 

processos de conhecimento com mais de uma sentença, não sendo a primeira apta a pôr fim ao 

processo, mas, sim, a resolver determinada porção de controvérsia. Assim está, por exemplo, 

na ação de prestação de contas (§ 2° do art. 915 e art. 918 do CPC), na ação de consignação 

interposta em razão de dúvida quanto a quem deva legitimamente receber (arts. 895 e 898 do 

CPC), na ação de demarcação (arts. 958 e 966 do CPC) e de divisão (parágrafo único do art. 

971 e art. 980 do CPC).  

 

Na mesma linha, em razão das várias modificações que se foram sucedendo na 

lei instrumental ao longo das décadas, especialmente aquelas que alteraram forma de 

cumprimento dos títulos judiciais (arts. 461, 461-A, 475-J e 644 do CPC)2, as demandas de 

natureza condenatória tornaram os títulos nelas gerados pacientes de exigibilidade sem 

necessidade de conversão de rito, de nascimento de outro processo (a antiga ação de execução 

de sentença ou de título judicial), com o que tais sentenças deixaram de significar o fim do 

processo.  

 

Outro argumento somado: conforme previsão dos arts. 513 e 535 do CPC, da 

sentença é possível manejar inconformidade por meio de apelação e/ou de embargos de 

declaração, com o que, fácil perceber, não se cogita o ato sentencial como aquele, por si só, 

apto a pôr termo ao processo se e quando ofertado recurso.3 

 

Ainda na abordagem do superado conceito legal, empregava a afastada redação 

do § 1° do art. 162 o verbo decidir. Ocorre que nem sempre será o juiz, nas cogitadas 

hipóteses de resolução do mérito, quem colocará fim à lide. Para melhor compreensão, 

importante a busca sintética do que venha  a ser o mérito do processo de conhecimento. 

 

                                                 
2 Respectivamente Leis n°s 8.952/94, 10.444/02, 11.232/05 e, novamente, 10.444/02. 
3 Como esclarecido por Araken de Assis (Cumprimento da sentença, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 20), a 
extinção do processo não se dá pela própria sentença, mas, sim, pelo esgotamento das vias impugnativas.  
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A parte autora, exercendo seu direito de ação, vale-se do processo de 

conhecimento para provocar atuação do Estado prestador jurisdicional com a finalidade de 

alcançar composição da lide. Nos cinco incisos do art. 269 do CPC, cuja redação do caput é 

“Haverá resolução de mérito”, estão presentes situações nas quais se encontra o final do 

litígio, seja pelo juiz (inciso I), pelas partes (incisos II, III e V) ou pelo simples decurso do 

tempo (inciso IV). 

 

Mais ainda: a Lei n° 10.352/01 acrescentou o § 3° ao art. 515 do CPC, com a 

seguinte redação: “Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o 

tribunal pode julgar desde logo a lide, (...).” Portanto, o próprio Código de Processo Civil, 

com a vigência do acima parcialmente reproduzido dispositivo, passou a estampar conceito de 

mérito, qual seja, lide, na medida em que chegando a tribunal processo sentenciado sem 

solução do mérito, a corte recursal poderá, presentes os requisitos para tanto, resolver o 

mérito, eliminando a lide até então intocada pela sentença puramente extintiva. 

 

Resumindo: se, como pretendemos demonstrar, o mérito do processo de 

conhecimento for alcançado quando em seu contexto restar eliminada a lide, consultados os 

casos do art. 269 do CPC, encontramos que apenas na hipótese do inciso I estará o juiz 

decidindo, nos demais quatro tem-se fórmulas outras de apagamento do conflito gerador da 

ação judicializada. 

 

Por tais razões, em que pese algo vago, adequado o atual conceito legal de 

sentença trazido pela Lei 11.232/2005, que modificou a redação do §1 º do artigo 162 do 

CPC: “§ 1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 

269 desta Lei.”4 

 

Observe-se, pois, que suprimida idéia de extinção, de fim do processo de 

conhecimento (a sentença deixou de ser ato que, necessariamente, representará o 

encerramento do processo), bem como aquela segundo a qual o atingimento do mérito 

(resolução da lide) será, necessariamente, resultado de decisão do juiz. 

 
                                                 
4 Em sentido contrário, tecendo críticas à solução legislativa formadora do atual conceito de sentença, Luis 
Guilherme Aidar Bondioli (O novo CPC: a terceira etapa da reforma, Saraiva: São Paulo, 2006, p. 42-43) 
reclama que: “A rotulação por meio de remissão está longe de ser um primor do ponto de vista técnico e reflete 
vacilação na conceituação”, arrematando que “sentença é aquilo que o legislador diz ser sentença". 
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Outra questão interessante no tratamento do tema diz respeito ao conteúdo 

decisório da sentença, à natureza das questões examinadas e deliberadas pelo juiz. Como 

visto, pelo atual § 1º do artigo 162 do CPC, implica a sentença em alguma das situações 

previstas artigos 267 e 269 do mesmo diploma legal. Todavia, não é incomum vir no 

documento escrito e assinado pelo juiz denominado sentença, tratadas e decididas outras 

matérias que não as previstas nos dois artigos referidos. 

 

Para exercício: não raro, deixa o juiz para analisar e deferir o pedido de 

assistência judiciária gratuita no momento de proferir a sentença; ora, ao consignar no 

documento designado sentença o exame da questão – gratuidade, este tópico (decisão sobre 

concessão ou não da gratuidade), que não compõe o rol das hipóteses dos arts. 267 e 269 do 

CPC, tendo natureza interlocutória, acaba vindo ao mundo jurídico processual formalmente 

como parte da sentença. 

 

Outro caso também freqüente é o do deferimento de antecipação de tutela no 

próprio texto da sentença. Esta concentrará, assim, além da decisão da lide (mérito), também 

conteúdo interlocutório que, por isso, igualmente escapa aos casos dos arts. 267 e 269 do 

CPC. Ainda, sempre que o juiz decidir julgar o feito no estado em que se encontra, de modo 

antecipado, entendendo desnecessária produção de outras provas (art. 330, I, do CPC), tanto 

afirmando no próprio texto da sentença, com o que indeferindo formulações probatórias que 

tenham as partes postulado.   

 

Em tais situações, está-se diante de sentenças mistas, aquelas que têm conteúdo 

próprio de sentença e trazem em seu bojo, ainda, decisões de natureza interlocutória. 

 

Estabelecidas tais premissas, como vem sendo afirmado por OVÍDIO 

ARAÚJO BAPTISTA DA SILVA faz mais de década e meia sob a designação de sentença 

parcial5, preferindo WALTER VECHIATO JÚNIOR tipificá-la como sentença 

intermediária6, permitido vislumbrar a possibilidade de prolação, em um mesmo processo de 

                                                 
5 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Da sentença liminar à nulidade da sentença, Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 03-24. 
6 VECHIATO JÚNIOR, Walter. Processo civil, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 68-69). 
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conhecimento (por exemplo, se presentes ações cumuladas pela reunião de pedidos), de mais 

de uma sentença, cada qual proferida a determinado tempo.7  

                                                

 

O Código, neste sentido, desde o advento da Lei n° 10.444/02, traz situação 

perfeitamente enquadrável no que aqui se examina. O § 6º do art. 273 do CPC, sob a 

equivocada designação de antecipação de tutela, informa que tanto poderá ser concedido 

“quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso”. 

Embora apresentando um conceito aberto (o que vem a ser, exatamente, um pedido 

incontroverso?), dúvida não há de que, havendo cumulação de pedidos, e o réu, em sua 

resposta, reconhecer a procedência de um ou alguns, mas não de todos, haverá porção 

incontroversa a autorizar a aparente antecipação da tutela. 

 

Mas... o reconhecimento do pedido está tipificado no inciso II do art. 269 do 

CPC como hipótese de resolução de mérito! E com razão assim consta: reconhecendo o réu 

um ou alguns dos pedidos, as lides a eles correspondentes estarão encerradas. Como, em casos 

como estes, admitir se esteja a antecipar tutela se tal instituto tem, dentre suas características, 

a da provisoriedade (§4º do art. 273 do CPC)? Quando o réu reconhece a procedência de um 

ou alguns, mas não de todos os pedidos, tornando-o(s) incontroverso(s), haverá sentença 

parcial8 com resolução de mérito (art. 269, II, do CPC), exigível imediata e definitivamente a 

prestação de satisfação do que reconhecido em sede de cumprimento com caráter definitivo9, 

 
7 Em sentido diametralmente oposto estão Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Curso de Processo 
Civil, v. 2, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 403-404): “O ato judicial que implica alguma das 
situações do art. 269 somente pode ser definido como sentença quando extingue o processo ou quando encerra a 
fase de conhecimento. Embora isso não esteja expresso nos novos arts. 162, § 1°, e 269, lê-se no § 2° do art. 162 
que ‘decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente’. Ora, sempre 
houve acordo no sentido de que o ato judicial que concede tutela antecipatória, por exemplo, julga o mérito, sem 
deixar de ser uma decisão interlocutória. O ato judicial que pronuncia a decadência ou a prescrição de um dos 
pedidos cumulados, embora também trate do mérito, igualmente sempre foi compreendido como decisão 
interlocutória.” Com semelhante pensar, Humberto Theodoro Júnior (obra citada, p. 5)    
8 SILVA, Jaqueline Mielke; XAVIER, José Tadeu Neves. Reforma do processo civil, Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 2006, p. 47. 
9 Na correta lição de José Joaquim Calmon de Passos (Comentários ao Código de Processo Civil, v. III, 9ª ed., 
Forense: Rio de Janeiro, 2004, p. 72): “Daí sustentar que, na hipótese do § 6°, já que admitida a cindibilidade, 
não se antecipa, sim defere-se em caráter definitivo, (...). (...) não entendo como não se deva julgar de logo 
procedente o pedido, prosseguindo o feito quanto ao controvertido. Exigir-se de quem já tem seu direito 
certificado de modo firme a prestação de caução, submetê-lo ao risco de revogação ou modificação me parece 
algo incompatível. Daí ler o § 6° como dizendo que havendo um ou mais pedidos cumulados que se tenham 
tornado incontroversos, ou quando incontroversa seja alguma parcela do pedido, nessa parte deve haver a 
satisfação do autor com caráter de definitividade, (...).” 
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seguindo o feito para solução das demais lides não compostas.10  

 

 Semelhança existe no acolhimento parcial, pelo juiz, de tese defensiva de 

prescrição. Em decisão aparentemente interlocutória, vem pronunciada prescrição de porção 

do crédito exigido em uma ação de cobrança, com determinação de prosseguimento da 

demanda de conhecimento em relação à parte outra não atingida pelo decurso do tempo. Há 

aqui, também, sentença parcial com resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 269 

do CPC. 

 

Também bastante comum, em especial no direito de família, várias ações 

cumuladas em único processo que versem, ilustrando, sobre pedidos de separação litigiosa, 

guarda dos filhos, regulamentação de visitas dos filhos, partilha de bens, prestação alimentar 

entre os cônjuges e em favor da prole. Reunido o casal em audiência de tentativa de 

conciliação, o acordo alcançado se limita aos pleitos de separação e guarda de suas crianças, 

restando para discussão e julgamento futuro os demais temas controvertidos. Não se pode 

admitir dúvida de que o juízo, consultado o órgão do Ministério Público, tratará, na própria 

cerimônia, de homologar, por sentença com resolução do mérito (art. 269, III, do CPC), a 

conversão da separação litigiosa em consensual, na mesma oportunidade chancelando, por 

meio de sentença (ainda art. 269, III, do CPC), o acordo quanto à guarda dos filhos, 

determinando seqüência do processo, em sede de instrução, das pendências litigiosas.  

 

Para concluir a relação de exemplos: em determinado processo de 

conhecimento, o autor demanda contra vários réus. Um dos litisconsortes passivos questiona 

sua ilegitimidade para a causa. O juiz, saneando o feito em gabinete, acolhe o pedido de 

exclusão de tal demandado, ordenando seguimento do processo contra os demais. A base legal 

para a exclusão do réu ilegítimo está no art. 267, VI, do CPC – ausência de condições da ação. 

Retomada a atual redação do § 1° do art. 162 do Código (“Sentença é ato do juiz que implica 

alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”), outra não poderá ser a 

conclusão senão a de que o ato que afastou um dos litisconsortes, determinando curso ao 

processo com os remanescentes sujeitos parciais, é (e sempre foi!) uma sentença sem 

                                                 
10 Ainda sob influência do anterior conceito legal de sentença, Cássio Scarpinella Bueno (Tutela antecipada, São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 53) afirmava que o ato judicial na forma do § 6° do art. 273 do CPC substanciava 
sentença sob forma de decisão interlocutória.  

www.abdpc.org.br 
 



 

resolução de mérito11. Tanto assim que, historicamente, em casos como o da ilustração, os 

juízes condenam o autor a pagar, em favor dos advogados do litisconsorte excluído, verba 

honorária conforme previsão do art. 20 do CPC – cuja redação tem, em seu início, informação 

de que sua aplicação diz para com o ato sentencial...   

 

E qual a repercussão de tal identificação, vale marcar, de se estar diante de 

sentenças parciais? Resposta: a escolha do recurso adequado ao ataque de tais atos judiciais. 

 

Primeira premissa: mesmo sem encerrar o processo, haverá sentença se o ato 

judicial implicar algum dos casos previstos nos arts. 267 e 269 do CPC; segunda premissa: na 

forma do art. 513 do CPC, “Da sentença caberá apelação (arts. 267 e 269)”; conclusão lógica: 

independentemente ou não do encerramento do processo, haverá sentença se o ato judicial 

implicar algum dos casos previstos nos arts. 267 e 269 do CPC, cabendo ao sucumbente 

exercitar direito ao recurso pela via da apelação. 

 

A melhor doutrina nacional, sem deixar de reconhecer a natureza 

eminentemente sentencial das decisões que, embora não pondo termo ao processo, impliquem 

incidência dos casos dos arts. 267 e 269 do CPC,12 afirma que o ataque àquelas deve dar-se 

por meio do agravo de instrumento13 e não pela via da apelação ou, então, considera como 

cabível o agravo de instrumento com efeito de apelação14 – isso pela dificuldade que o 

emprego da apelação e seu ritual acarretariam. Terceira corrente, diante de reconhecida 

dúvida quanto a qual recurso deva ser utilizado (dúvida que, está claro, passa pela 

possibilidade de aceitação, ao menos em tese, do emprego da apelação...), pugna pela 

aplicação do princípio da fungibilidade até pacificação jurisprudencial.15 16 

                                                 
11 Aqui, não se pretende a discussão crítica acerca da Teoria Eclética de Enrico Tullio Liebmann quanto a serem 
ou não as condições da ação hipóteses também de mérito. 
12 Sugere José Ricardo do Nascimento Varejão (As classificações, a Lei 11.232;2005 e o “novo” conceito de 
sentença, em Aspectos polêmicos da nova execução – 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, coord. Teresa 
Arruda Alvim Wambier, p. 387) que as decisões que implicam a atuação das hipóteses dos arts. 267 e 269 em 
meio ao processo mereçam catálogo à parte, designando-as híbridas.  
13 Dentre tantos, Teresa Arruda Alvim Wambier (Os agravos no CPC brasileiro, 4ª ed. São Paulo: RT, 2006, p. 
103 e seguintes); Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto (Manual dos recursos cíveis, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 79); opção apontada por Jaqueline Mielke Silva e José Tadeu Neves Xavier (obra citada, p. 
53), à falta de recurso próprio que, para tal situação, deveria ser criado. 
14 Como prefere Daniel Francisco Mitidiero (Processo civil e Estado constitucional, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 53).  
15 Nessa trilha: Eduardo Arruda Alvim (O perfil da sentença e suas repercussões na Lei n° 11.232/05, em A nova 
reforma processual, coord. Gustavo Santana Nogueira, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 64.), Cassio 
Scarpinella Bueno (A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 20-21), 
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Adotada (como deve ser, afirmamos) a apelação em tais casos, como cogitar de 

seu emprego (que reclama remessa dos autos ao tribunal), se permanece porção litigiosa, em 

maior ou menor grau, para conhecimento e decisão posteriores? Tal prática consagraria 

retardo na prestação jurisdicional, porque o recebimento da apelação (exceto nos casos 

expressos art. 520, I a VII,  do CPC) resultaria não apenas na suspensão dos efeitos da decisão 

– ampliando tais efeitos para a tramitação do processo no primeiro grau que somente poderia 

ser retomado depois do retorno do caderno à instância originária – superados, alvitra-se, os 

julgamentos da apelação e de possíveis embargos declaratórios e/ou embargos infringentes 

e/ou recurso extraordinário e/ou recurso especial e, ainda, destaque para novo agravo de 

instrumento contra a denegação de seguimento dos remédios endereçados ao Supremo 

Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. 

 

Ocorre que a própria lei outorga maiores vantagens aos litigantes no uso da 

apelação do que no manejo do agravo de instrumento. Assim está no art. 520, caput, do CPC, 

ser regra o recebimento da apelação no efeito suspensivo, enquanto no agravo de instrumento 

tanto poderá ou não ser alcançado conforme decisão irrecorrível do relator (art. 527, III e 

parágrafo único, do CPC; art. 558 do CPC). 

 

A possibilidade de sustentação oral das motivações recursais é admitida na 

apelação e vedada no agravo de instrumento (art. 554 do CPC). Eventual recurso 

extraordinário ou recurso especial que tiver sido interposto “contra decisão interlocutória em 

processo de conhecimento, (...) ficará retido nos autos” (§ 3° do art. 542 do CPC), enquanto as 

mesmas espécies, se interpostas contra acórdãos que tenham julgado apelações, terão 

tramitação imediata, sem dependência de atos ou possibilidades futuras. Por fim, no 

julgamento da apelação prevê o art. 551 do CPC prévia submissão do feito a revisor, figura 

excluída em se tratando de agravo. 

 

Dado que o inciso LV do art. 5° da Constituição Federal assegura “aos 

litigantes, em processo judicial, (...), o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 

                                                                                                                                                         
Luis Guilherme Aidar Bondioli (obra citada, p. 44), Daniel Amorim Assumpção Neves (Reforma do CPC, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 85), José Ricardo do Nascimento Varejão (artigo citado, p. 394). 
16 Flávio Cheim Jorge, Fredie Didier Jr. e Marcelo Abelha Rodrigues (A terceira etapa da reforma processual 
civil, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 70), peremptoriamente, não vêem como sentença as hipóteses dos arts. 267 e 
269 do CPC que não tragam, como efeito, a extinção do procedimento, assim merecendo catálogo de decisões 
interlocutórias atacáveis por agravo. 
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a ela inerentes”, têm as partes garantido, para si, o mais abrangente espectro recursal previsto 

em lei. 

 

Consagrada a apelação como modalidade recursal para os casos de sentenças 

parciais – atos judiciais que implicam alguma das hipóteses dos arts. 267 e 269 do CPC, com 

manutenção de quantidade de matéria litigiosa para conhecimento e decisão adiante no tempo 

– aparentemente permaneceria presente o problema consistente em compatibilizar a 

tramitação do apelo com o natural e imediato seguimento do processo de conhecimento no 

que tange às demais questões litigiosas ainda não resolvidas17. 

 

Adotado que fosse entendimento da possibilidade de veiculação da 

inconformidade por meio de agravo com efeito de apelação, dificilmente, na prática, obteria o 

recorrente sucesso no convencimento do tribunal no sentido de ser autorizado a proferir 

sustentação oral, fazer-se necessária a atuação de revisor, suceder desretenção de recurso 

extraordinário e de recurso especial etc., providências e garantias ínsitas ao apelo. 

  

Há posição interessante e que, se na compreensão do articulista, não 

corresponde à melhor solução, ao menos aponta caminho suficientemente claro para 

tramitação da apelação correspondente à sentença parcial. Em inovadora experiência, houve 

por bem o juízo de uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública do Foro Central de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, proferir decisão consignada em documento denominado sentença 

parcial,18 na qual o magistrado, invocando o princípio constitucional da duração razoável do 

processo, a possibilidade de sentenças que não põem termo ao processo no caso da falsa 

antecipação de tutela do § 6° do art. 273 do CPC e a então alteração legislativa do conceito de 

sentença que se avizinhava em seu início de vigência, decidiu um dos pedidos, mantendo em 

aberto instrução e julgamento futuros do outro. 

 

Por meio de tal sentença parcial, proferida em demanda de conhecimento de 

natureza eminentemente condenatória e que trazia cumulados pedidos de indenização por 

danos materiais e de indenização por danos morais, entendendo suficientemente instruída a 

                                                 
17 BUENO, Cassio Scarpinella. Obra citada, p. 18. 
18 Proferida em 14 de março de 2006 pelo Juiz de Direito Pedro Luiz Pozza nos autos do processo tombado sob 
nº 001/10522676506, 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A 
sentença pode ser conhecida em sua íntegra mediante consulta, pelo indicado número do processo, via rede 
mundial de computadores, no endereço www.tj.rs.gov.br. 
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primeira discussão (danos materiais), tanto decidiu o juiz pela parcial procedência do pedido, 

aplicando divisão dos ônus sucumbenciais nos moldes do art. 21 do CPC. Na mesma peça, 

procedeu ao saneamento da porção litigiosa não resolvida deferindo prova oral para produção 

em audiência que, naquele ato escrito, designou. 

 

Diante do inusitado, mais ainda constou da sentença parcial: esclareceu seu 

prolator que efetivamente havia sentenciado – mesmo não pondo fim ao processo – e que, 

caso inconformadas as partes (recorde-se ter havido sucumbência recíproca), deveriam as 

correspondentes insubordinações ser veiculadas por meio de recursos de apelação, 

expressamente mencionando a previsão do art. 513 do CPC. Continuando, alinhavou que, 

necessário o seguimento do processo para instrução e resolução da lide vinculada aos 

alegados danos morais, não haveria como, já designada audiência, determinar simplesmente a 

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Assim, ordenou à escrivania extração de cópias de 

determinadas peças para formação de autos suplementares parciais, isto caso viesse(m) 

apelação(ões) contra a sentença parcial, somente depois de produzido o segundo caderno 

(resultado das cópias) acontecendo  envio dos autos à superior instância. 

 

A divergência com a solução acima narrada está, tão-somente, em que mais 

apropriado e econômico que a porção documental a ser remetida ao tribunal seja aquela 

limitada ao que já decidido, permanecendo os autos originais no primeiro grau para as demais 

tarefas de instrução e julgamento. Assim, na esteira do que sugerido por JOSÉ MARIA 

ROSA TESHEINER19, o que subiria à instância recursal ordinária seriam as cópias das 

suficientes peças dos autos, na forma de um instrumento dedicado, apenas e exclusivamente, 

para exame do apelo e desempenho de eventuais recursos que possam vir a ser ofertados 

depois do julgamento da apelação – isso sem esquecer que a oportunidade da liquidação e 

cumprimento da sentença, seja de forma provisória ou definitiva, igualmente se processará no 

volume formado e destacado. 

 

E assim já se tem exercitado na prática forense: em determinada demanda 

promovida contra dois réus,20 em gabinete foi acolhida tese de ilegitimidade passiva de um 

deles, restando esse excluído do processo com fulcro no art. 267, VI, do CPC – logo, 
                                                 
19 TESHEINER, José Maria Rosa (coord.). Nova sistemática processual civil, 2ª ed., Caxias do Sul: Plenum, 
2006, p. 44. 
20 Processo tombado sob nº 001/10522529864, perante a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Alto 
Petrópolis, Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
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consoante a nova dicção legal do § 1° do art. 162, por sentença. Diante de omissão da decisão 

quanto à verba honorária sucumbencial em proveito dos advogados do litisconsorte afastado, 

foram opostos embargos de declaração, ao final acolhidos, resultando em arbitramento de 

remuneração compreendida como aviltante ao exercício profissional (não é demasiado 

recordar que o art. 20 do CPC, ao prever condenação do sucumbente, tem início de redação 

nos seguintes termos: “A sentença condenará o vencido ...”).  

 

Pois bem: invocada toda linha argumentativa acima exposta, tratou o réu 

excluído de formular recurso de apelação (ao invés de, como até então tradicionalmente se 

fazia, usar do agravo). Houve por bem o juízo a quo receber o recurso determinando seu 

regular processamento com a formação do instrumento de apelação,21 instrumento esse que 

foi regularmente remetido ao Tribunal de Justiça. Na corte recursal, proferida sustentação oral 

defendendo o uso da apelação por instrumento, de forma unânime houve admissão e 

provimento do recurso, restando então aceita, sem qualquer dificuldade, o modo de tramitação 

peculiar da apelação manejada contra sentença parcial.22 

 

Outro exemplo do emprego da apelação por instrumento emergiu de recente 

precedente, gerado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao examinar agravo de 

instrumento23 ofertado pela parte autora de processo de conhecimento que apresentava 

pedidos cumulados, um deles de plano julgado improcedente, conforme previsão do art. 285-

A do CPC. Houve por bem a Sexta Turma da Corte prover parcialmente o agravo de 

instrumento “para determinar a cisão processual, com o prosseguimento do feito 

relativamente ao pedido cuja citação já foi determinada pelo juízo a quo e formação de novo 

instrumento para que seja viabilizado o processamento do apelo”.  

 

                                                 
21 Este o conteúdo da decisão que recebeu a apelação e a fez processar por instrumento: “Rh. Visando não 
tumultuar o processo, em prejuízo da parte autora, determino sejam extraídas cópias das principais peças dos 
autos, remetendo-se ao TJRS, após diligências legais, para apreciação do Recurso de Apelação, certificando-se 
nos autos. A medida se impõe, pois, não se insurge o apelante à sua exclusão da demanda, nem demais partes, 
mas apenas no que pertine à verba honorária, sendo procrastinatório ao autor a remessa de todo o processo. 
Recebo recurso do réu, (...), no efeito legal. À parte apelada para contra-razões. Após, remetam-se as cópias, na 
forma determinada, ao TJRS. Cumpram-se, então, demais diligências contidas nas fls. 59/60. Intimem-se. Porto 
Alegre, 12 de setembro de 2006.” 
22 Apelação que recebeu nº 70018346528, provida em 29 de março de 2007, pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul. O acórdão pode ser conhecido em sua íntegra mediante consulta, pelo indicado 
número do recurso, via rede mundial de computadores, no endereço www.tj.rs.gov.br 
23 Agravo de Instrumento que recebeu nº 2006.04.00.031612-1/RS, parcialmente provido em 13 de dezembro de 
2006. O acórdão pode ser conhecido em sua íntegra mediante consulta, via rede mundial de computadores, pelo 
indicado número do recurso, no endereço www.trf4.gov.br/trf4  
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Na medida em que vimos, em salas de aula e em palestras, difundindo tal 

experiência, são apresentadas, modo repetido, algumas críticas à idéia e a seu uso prático. 

 

Óbice comumente articulado está no fato de que a apelação por instrumento 

feriria o princípio da taxatividade. Com a devida vênia, não há criação de recurso novo, mas, 

sim, emprego da apelação consagrada no Código de Processo Civil com estreita obediência a 

toda sorte de seus pressupostos –ofertada por escrito em quinze dias perante o juízo que 

proferiu a sentença, acompanhada da prova do preparo, recebida nos efeitos previstos no art. 

520 do CPC, com oportunidade de resposta em quinze dias, distribuição a relator, atuação de 

revisor, possibilidade de sustentação oral etc. Apenas o que se agrega ao ritual ortodoxo é a 

remessa do recurso na forma de fotocópias em caderno próprio, condição que em nada 

descaracteriza a apelação. 

 

Outro apontado problema que tornaria inviável a remessa da apelação ao 

tribunal por meio de autos (instrumento) em separado, repousaria na falta de disciplina legal 

acerca da responsabilidade pela iniciativa de sua formação. O caminho pacificador está no 

próprio juízo, ao receber a apelação, abraçar a tarefa – o que, aliás, se deu na antes indicada 

sentença parcial de origem de uma das Varas da Fazenda de Porto Alegre (com a diferença de 

que lá a ordem foi de formação de instrumento – autos suplementares – que permaneceriam 

na origem, remetendo-se os autos originais ao Tribunal de Justiça). Também se poderia pensar 

na adoção do critério que preside a composição documental do agravo de instrumento (art. 

525 do CPC), cumprindo ao apelante fazer acompanhar as razões recursais de cópias 

suficientes para verificação, pelo órgão ad quem, do conteúdo e forma da decisão apelada, da 

tempestividade do emprego do meio de inconformidade (respectiva certidão de intimação) e 

das procurações outorgadas pelos partícipes da relação litigiosa judicializada, cuidando, 

conforme seu interesse, de também acostar reprodução de outras peças imprescindíveis à 

compreensão do que quer ver rediscutido e novamente decidido; ao apelado, pelo mesmo 

exercício de utilização subsidiária do agravo de instrumento (inciso V do art. 527 do CPC), 

momento para juntada das cópias, conforme seu entendimento, necessárias para sustentação 

da porção julgada, o prazo de resposta ao apelo. Ou, ainda, para formação do caderno de 

apelação, o norte dado pelo § 3° do art. 475-O do CPC, qual seja, o do modo de paginação da 

Carta de Sentença, apenas agregada, para exame do cumprimento do quesito tempestividade, 

de certidão da intimação das partes da sentença sob ataque. O resultado de uma ou outra 

modalidade aponta equivalência. Tais práticas, tanto deve ficar claro, lançam sobre as partes 
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responsabilidade que a lei não lhes confere (qual seja, a de providenciar em fotocópias para 

recebimento e exame de apelação – e aqui necessário reconhecer que o apelo mal instruído 

não poderá ser conhecido...), pelo que sua adoção, em vez da ordem judicial de extração de 

peças, certamente depende de alteração no texto do Código de Processo Civil. 

 

Preocupa parcela dos que não cogitam a apelação como forma de ataque às 

sentenças parciais a possibilidade de resultar, no tribunal, julgamento pela cassação ou 

reforma da decisão, com o que muito provavelmente alguns, vários ou todos os atos 

praticados na origem, depois de publicada a sentença parcial, restariam atingidos e gravados 

supervenientemente de invalidade e necessidade de onerosa repetição. Nada de incomum, 

extravagante ou novo que tenha surgido com o emprego da apelação em separado: 

redargüimos recordando que tanto igualmente pode acontecer como conseqüência do 

provimento de agravo de instrumento que tenha sido recebido apenas no efeito devolutivo e, 

também, com o acolhimento de recurso especial e/ou extraordinário (que, é regra, transitam 

sem efeito suspensivo – § 2° do art. 542 do CPC), nesse último caso quando em curso 

execução provisória.24 

     

Ainda no campo das objeções à apelação por instrumento, aspecto 

exclusivamente subjetivo: acolhida a idéia de sentenças parciais (e, cremos, não se pode mais 

pensar em escolher entre sua existência ou inexistência, porque  sentenças parciais, como 

demonstrado, são realidade afirmada em lei...), presente a possibilidade de um único processo 

de conhecimento gerar, trazendo ele ações cumuladas pelo cúmulo de pedidos – esses 

independentes entre si –, tantas sentenças em tempos distintos quantos fossem os pedidos, 

provocando na rotina forense de primeiro e segundo grau embaraços e dificuldades de 

administração de tempo, dedicação dos magistrados e espaços em pautas. Segundo tal 

pensamento, extremamente complicado aos tribunais o recebimento, a partir de um único 

processo, de várias apelações destacadas e remetidas em momentos distintos. Como possível 

preservar, assim, a unicidade do julgado? 

                                                 
24 Como afirmado por Nelson Nery Júnior (Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 478): 
“Verifica-se o efeito expansivo objetivo externo quando é provido recurso de agravo de instrumento. Como o 
agravo de regra não tem efeito suspensivo, ainda que interposto não paralisa o curso do procedimento. Provido o 
agravo pelo tribunal ad quem, todos os atos processuais praticados depois de sua interposição, que com a nova 
decisão sejam incompatíveis, são, ipso facto considerados sem efeito, devendo ser renovados. O mesmo pode-se 
dizer quanto aos atos praticados no curso da execução provisória da sentença, caso seja provido recurso recebido 
apenas no efeito devolutivo (CPC, 587), atos esses que ficam sem efeito conforme expressa determinação do 
CPC 588 III. Quando o efeito expansivo se dá relativamente a outros atos praticados no processo, e não apenas 
ao mesmo ato impugnado, diz-se que se trata de efeito expansivo externo.” 
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Com a devida vênia, tal posição parece ignorar que no modelo apontado (em 

um único processo, ações cumuladas por pedidos independentes entre si – caso bastante 

freqüente), bem poderia ter a parte autora optado por, ao invés de reunir as ações, promovê-

las em separado,25 fato que, por si só, inevitavelmente geraria tantas sentenças e 

correspondentes tantas apelações quantas seriam esperadas na hipótese de, na cumulação, 

realizar-se a cisão que dê azo a sentenças parciais. 

 

Mas, se tal porção da crítica busca esteio nas teóricas alegadas dificuldades 

práticas – especialmente interna aos tribunais –, impossível deixar de considerar que talvez o 

que se observe, na verdadeira prática dos gabinetes, seja maior facilidade de trabalho no 

enfrentamento, em separado, trazido pela apelação operada contra sentença parcial, de um, ou 

poucos, de vários temas e pedidos emaranhados. 

 

Mais ainda: também passa ao largo da compreensão aqui repelida que é 

obrigação do Estado, por meio do Poder Judiciário, logo que possível prestar tutela 

jurisdicional eliminando a lide, conforme antes invocada garantia constitucional da duração 

razoável do processo.26 Não pode o juiz escolher entre desde logo resolver o que já pode ser 

resolvido, preocupando-se com acréscimo de carga de trabalho27. Mas... admitamos, 

alimentando a discussão, que não se cogite apelar e sim agravar, por instrumento, da decisão 

isolada e que deixou remanescer conteúdo litigioso para o tradicional e único sentenciamento. 

De igual forma, o tema agravado chegaria, em separado, ao tribunal, apenas retiradas das 

partes prerrogativas inerentes à apelação! 

 

                                                 
25 CHIOVENDA, Giusepe. Instituições de direito processual civil, v. I, Campinas: Bookseller, 1998, p. 442-444. 
26 Assim, sobre a garantia da duração razoável do processo, antes escrevemos (Improbidade processual – 
comportamento das partes e de seus procuradores no processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 109-110): 
“A Emenda Constitucional n° 45, promulgada em 08 de dezembro de 2004, acresceu o inciso LXXVIII ao art. 5° 
da Carta Magna, assegurando a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do 
processo, bem como os meios que garantam sua célere tramitação. Norma que institui princípio que constitui 
aspiração política ou programática ou idealista traz um conceito indeterminado ou aberto, um novo direito 
fundamental dentro do campo do direito constitucional processual, tem sido objeto de críticas por tratar-se de 
uma cláusula aberta, de pouco efeito prático. (...), temos que a norma somente encontrará efetiva aplicação se 
vier acompanhada de mecanismos processuais capazes de propiciá-la (por meio de reforma processual 
infraconstitucional oferecendo soluções hábeis à desburocratização e simplificação do processo) e de melhor 
estruturação quantitativa e qualitativa do Poder Judiciário. 
27 Embora manifestando entendimento segundo o qual inviáveis as sentenças parciais, Daniel Amorim 
Assumpção Neves (obra citada, p. 84) curva-se à eventual necessidade de tal ocorrência, em especial no caso de 
indeferimento liminar da reconvenção: “(...), mas é inegável que impedir uma decisão liminar do juiz, obstando o 
término de uma ação que não tem mínimas condições de prosseguimento, somente para resolver o problema da 
recorribilidade dessa decisão, passa a léguas da boa técnica processual. É como carregar um peso morto durante 
todo o desenvolvimento do processo...” 
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Tudo mais tranqüilo se mostra, se houver alguma dedicação de tempo do 

legislador para agregar ao art. 514 do CPC regulamentação do emprego da apelação contra as 

sentenças parciais.  

 
Na redação atual do art. 514: 
 
“Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: 
 
I – os nomes e qualificações das partes; 
 
II – os fundamentos de fato e de direito; 
 
III – o pedido de nova decisão.”  
 
Este pequeno estudo sugere o acréscimo de três parágrafos ao art. 514, como segue: 
 
“§ 1°. Na hipótese de sentença parcial, o apelante dirigirá a petição diretamente ao 
tribunal competente, atendendo aos requisitos do caput deste artigo, também 
informando o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo e, no 
prazo de três (3) dias fará juntar, na origem, cópia das razões da apelação, do 
comprovante de sua interposição e relação das peças que a instruíram, pena de não 
conhecimento.” 
 
“§ 2°. A apelação a que se refere o parágrafo anterior será obrigatoriamente instruída 
de cópias da petição inicial, da resposta, da sentença parcial, da certidão da intimação 
das partes, de eventuais embargos de declaração, sua decisão e certidão da respectiva 
intimação, do comprovante do preparo, se exigido, e de todas e quaisquer peças que o 
recorrente reputar úteis à compreensão e julgamento.” 
 
“§ 3°. Deficiente a formação do instrumento, porque faltantes peças obrigatórias ou 
ausentes aquelas que possibilitem formação da compreensão acerca da controvérsia 
para efeito de julgamento, a apelação será de imediato não conhecida (art. 557, 
caput).”  
 
Na mesma linha, necessário modificar, mediante acréscimo, o que consta no art. 518 

do Código: 
 
“Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, 
mandará dar vista ao apelado para responder. 
 
§ 1°. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em 
conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 
Federal; 
 
§ 2°. Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco dias, o reexame dos 
pressupostos de admissibilidade do recurso.”  
 
A proposta, aqui, é de alteração nos parágrafos ao art. 518 que passariam a ter o 

conteúdo abaixo apresentado: 
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“§ 1°. Tratando-se da apelação ofertada contra sentença parcial (§ 1° do art. 514) o 
relator, se não for hipótese de incidência do art. 557, declarará os efeitos em que a 
recebe e, na seqüência, determinará intimação do apelado, por meio de seus 
procuradores, para responder e, querendo, juntar cópias de peças dos autos que 
entender necessárias à formação da convicção do órgão julgador recursal. 
 
§ 2°. O juiz ou relator não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver 
em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo 
Tribunal Federal; 
 
§ 3°. Apresentada a resposta, é facultado ao juiz ou relator, em cinco dias, o reexame 
dos pressupostos de admissibilidade do recurso.” 

  
 

Tudo o quanto até aqui se escreveu ocupa, nas lides forenses, prática que 

certamente não terá freqüência diária. Havendo estreita dependência entre os temas 

processuais e/ou litigiosos submetidos a processo de conhecimento, praticamente impossível 

cogitar-se a prolação de sentença parcial e, via de resultado, da apelação por instrumento. 

Portanto, a possibilidade em tela deve ser pensada e praticada cum grano salis. Como bem 

ponderado por WAMBIER, WAMBIER e MEDINA: “(...) o julgamento fracionado da lide 

deve ser evitado pelo juiz, que somente deve-se valer deste mecanismo nos casos em que a 

resolução parcial do objeto do processo se mostre evidentemente mais vantajosa para a 

realização da tutela jurisdicional, apesar dos riscos de, provido o recurso interposto contra a 

decisão que tiver julgado parte da lide, se perderem todos os atos processuais realizados até 

então”.28  

 

Por fim, considerado o atual conceito legal de sentença, com imprescindível 

desapego ao meio pelo qual transita a decisão ou efeito dela gerado (novo foco: sentença é ato 

do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 do CPC), por questão 

de coerência não mais se poderá, como majoritariamente vinham entendendo doutrina29 e 

jurisprudência, admitir como infringido o princípio da unirrecorribilidade com emprego de 

apelação e agravo de instrumento se, no documento denominado sentença, vier o juiz aplicar 

quaisquer dos incisos dos arts. 267 e/ou 269 do CPC e, também, decidir extravagantemente a 

eles, abordando e ponderando sobre temas interlocutórios.30 A porção sentença, do 

                                                 
28 Obra citada, p. 38. 
29 Assim, por vários, Cândido Rangel Dinamarco (Capítulos de Sentença, 2ª ed, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
115. 
30 Tal possibilidade é aventada por José Carlos Barbosa Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil, 11ª 
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 249) ao examinar o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade ou 
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documento que serviu de veículo para distintas naturezas de atos do juiz, merecerá eventual 

ataque por meio da apelação, enquanto a quantidade interlocutória terá de ter espaço recursal 

por meio de agravo,31 solucionadas restando, pensamos, uma série grande de dificuldades 

práticas que o emprego exclusivo da apelação representa – como, por exemplo, 

impossibilidade imediata, no que diz com o conteúdo interlocutório, de obtenção de efeito 

suspensivo ou da antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal pelo relator (art. 527, III, 

do CPC).  

                                                                                                                                                         
unicidade do recurso: “Ele se manifesta, em primeiro lugar, pela impossibilidade de interpor-se mais de um 
recurso contra a mesma decisão (lato sensu). Na aplicação do princípio, contudo, há de ter-se em conta que, nas 
decisões objetivamente complexas, talvez se componham, no tocante a capítulos distintos, os requisitos de 
admissibilidade de recursos diferentes (...).” 
31 Antes do advento da Lei n° 11.232/05 já sustentava Nelson Nery Júnior (obra citada, p. 122-125), ao comentar 
o princípio da singularidade, a possibilidade de o juiz, na audiência – portanto, sob ditado no documento 
denominado Termo de Audiência (art. 457 do CPC), em momentos distintos resolver questões interlocutórias 
para, em seguida, sentenciar, então sendo oponíveis recursos em separado de agravo e de apelação.  
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