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RESUMO 

A dissertação é dividida em duas partes e versa sobre a possibilidade de cisão do 
julgamento de mérito nas hipóteses de incontrovérsia de parcela da demanda. 

A primeira parte trata de alguns dos princípios constitucionais aplicáveis ao 
processo, cuja observância está relacionada ao tema deste trabalho. A partir da análise do 
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, entendido como o direito ao devido 
processo legal, o qual pressupõe contraditório, ampla defesa, igualdade entre as partes, 
fundamentação de todas as decisões, além de outras garantias, visando proporcionar a todos 
uma tutela jurisdicional que seja efetiva, prestada num tempo razoável (art. 5.º, LXXVIII, da 
CF), e que atenda aos anseios de justiça e pacificação social, busca-se traçar os parâmetros e 
fundamentos essenciais do estudo.  

A segunda parte tem como objeto a análise das disposições legais acerca da 
antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC), do julgamento antecipado da lide (art. 330 
do CPC), das hipóteses e requisitos legais de aplicação de ambos os institutos, com enfoque 
na espécie de cognição envolvida – sumária ou exauriente. Procura-se evidenciar suas 
semelhanças e diferenças, bem como a sua importância para a consecução do objetivo 
precípuo do processo, qual seja, a tutela do direito substancial de modo adequado e 
tempestivo.  

Também se analisa, na segunda parte, as diferentes hipóteses de cumulação de 
demandas previstas na legislação processual e suas implicações no tocante ao provimento 
final, bem como se faz a identificação dos diferentes tipos de provimentos judiciais, 
principalmente da sentença e das decisões interlocutórias à luz das concepções anteriores e 
posteriores à Lei 11.232/2005. 

Com a finalidade de demonstrar que o sistema não permitia a cisão do julgamento de 
mérito, mas apenas a antecipação de tutela, com fulcro no § 6.º do art. 273, faz-se uma 
exposição das suas principais características, destacando-se a existência de diferentes tipos de 
controvérsia e de cognição exercida para a concessão do provimento. E, a partir das 
conclusões obtidas, propõe-se a existência de previsão expressa na legislação acerca do 
julgamento parcial fundado na incontrovérsia.  

São expostos, ainda, alguns entendimentos convergentes e divergentes do defendido 
no presente trabalho, bem como é traçado um breve panorama do tratamento dado, na Itália, 
sobre a possibilidade de cisão do julgamento de mérito.  

Tudo com o objetivo de demonstrar que a antecipação de efeitos da tutela é 
insuficiente para outorgar tutela efetiva àquele que já poderia ter em seu favor uma sentença, 
ainda que parcial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: tutela antecipada – julgamento antecipado – cumulação de demandas – 
incontrovérsia – sentença parcial. 
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RIASSUNTO 

La dissertazione è divisa in due parti e il suo scopo è quello di analizzare le 
possibilità di scissione del giudizio di merito nelle ipotesi di controversia di una parte delle 
domande. 

La prima parte si occupa di alcuni dei principi costituzionali applicabili nel processo, 
la cui ottemperanza riguarda l´oggetto di questo lavoro. Dall´analisi del principio 
costituzionale dell’inafastabilità della giurisdizione, considerato come il diritto al dovuto 
processo legale, il quale presuppone il contradditorio, la piena difesa, l’uguaglianza tra le 
parti, la motivazione di tutte le decisioni, oltre che altre garanzie, con la finalità di 
proporzionare a tutti una effettiva tutela giurisdizionale, entro un termine ragionevole (art. 5º, 
LXXVIII della Costituzione Federale), e che assista i desideri di giustizia e di pacificazione 
sociale, si cerca di individuare i parametri e i fondamenti essenziali di questa analisi. 

La seconda ha come oggetto l´analisi delle disposizioni di legge sull´anticipazione 
degli effetti della tutela (art. 273 del Codice di Procedura Civile), del giudizio anticipato della 
lite (art. 330 del Codice di Procedura Civile), delle ipotesi e dei requisiti legali di applicazione 
di entrambi gli istituti, con particolare attenzione sul tipo di cognizione coinvolta – sommaria 
o piena. Si cerca di mettere in evidenza le principali somiglianze e differenze, così come sua 
importanza per il raggiungimento dell´obbiettivo precipuo del processo, ossia, la tutela del 
diritto sostanziale in modo adeguato e tempestivo 

Inoltre, nella seconda parte si analizzano anche le diverse ipotesi di cumulazione di 
domande previste nella legislazione processuale e le sue implicazioni sui provvedimenti 
finali, oltre a identificare i differenti tipi di provvedimenti giudiziali, sopratutto sulla sentenza 
e sulle decisioni intermediarie riguardo alla luce delle disposizioni precedenti e posteriori 
della legge 11.232/2005. 

Con la finalità di dimostrare che il sistema non permetteva la scissione del giudizio 
di merito, ma soltanto l’anticipazione di tutela, in riferimento al paragrafo sesto dell´art. 273 
del CPC, si fa una presentazione delle sue principali caratteristiche, puntualizzando l’esistenza 
di differenti tipi di controversia e di cognizione esercitate per la concessione del 
provvedimento. Dalle conclusioni ottenute, si propone l’esistenza della previsione espressa 
nella legislazione sul giudizio parziale basato sull´assenza di controversia. 

In questo lavoro vengono anche delineate alcune posizioni convergenti e divergenti, 
ed inoltre é presentato un breve panorama sul trattamento in Italia della possibilità di scissione 
del giudizio di merito. 

L’obbiettivo di questo lavoro è quello di dimostrare che l´anticipazione degli effetti 
di tutela risulti insufficiente per accordare la tutela effettiva a chi già potrebbe ottenere una 
sentenza, anche se parziale, a suo favore. 

 

PAROLE CHIAVI: tutela anticipata – giudizio anticipato – cumulazione di domande – 

controversia – sentenza parziale. 
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ABSTRACT 

The work is divided into two parts and expatiates about the possibility of 
splitting of the judgment on the merits in cases in which part of the litigation is 
uncontroversial.  

The first part, deals with some of the constitutional principles applicable to the 
proceeding, in compliance with which is related to the theme of this work. From the analysis 
of the constitutional principle of the jurisdiction control – understood as the right to the due 
process of law which requires an adversary proceeding system, full defense, equality between 
the parties, motivation for all decisions and other safeguards, aiming to give to everyone a 
judicial protection that is effective, provided in a reasonable duration of the proceeding 
(article n# 5, LXXVIII, of the Brazilian Federal Constitution) and that meets the desire for 
pacification and social justice – seeks to outline the parameters and the main rationale of this 
study. 

The second part focuses in the analysis of legal provisions on the anticipation of 
the effects of protection (article n# 273 of the Brazilian Code of Civil Procedure), the 
anticipated trial (art. 330 of the Code), the assumptions and legal requirements of 
implementation of both institutes with focus on which kind of cognition involved – summary 
or ordinary. It seeks to highlight their similarities and differences as well as their importance 
for achieving the primordial goal of the civil proceeding, which is the guardianship of a 
substantive law in an adequate and timely way. 

It also examines, in the second part, the different cases of overlapping of claims 
provided in the procedural law and their implications regarding the final decision, and it is the 
identification of different types for judicial provisions, mainly the verdicts and interlocutory 
decisions in light of the concepts before and after the Federal Law 11.232/2005. 

In order to demonstrate that the system did not allow the division of the 
judgment on the merits, but only the anticipation of the guardianship, with focus on the sixth 
paragraph of the article n# 273 of the Brazilian Code of Civil Procedure, this work presents an 
exhibition of its main features, especially the existence of different types of controversy and 
cognition applied to the granting of the provision. Furthermore, from the findings, it proposes 
the existence of an expressed forecast in the legislation regarding the partial trial based on the 
uncontroversial.  

Moreover, it exposes some convergent and divergent understandings of what is 
advocated in this work, as well as outlines a brief overview of the treatment given in Italy to 
the possibility of splitting of the judgment on the merits. All aiming to demonstrate that the 
anticipated effects of the protection is insufficient to confer effective protection to whom 
could have already had a judgment in her/ his favor, even if a partial one. 

 

KEYWORDS: anticipatory guardianship – prompt judgment – combination of demands – 
uncontroversial – partial judgment. 
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INTRODUÇÃO 

A principal finalidade do processo, em uma visão instrumentalista, é a de fazer valer 

o direito material, cujas normas não foram espontaneamente observadas pelos seus 

destinatários, alcançando-se assim a pacificação social.  

Em outras palavras, o processo deve ser visto como um instrumento para se alcançar 

resultados no âmbito do direito material e não como um fim em si mesmo. Toda a técnica, as 

formalidades, os institutos de direito processual, que tanto foram estudados e aperfeiçoados na 

fase conhecida como autonomista do direito processual, servem senão à maior efetividade do 

direito material. Esses dois ramos da ciência jurídica estão intimamente relacionados, sendo 

que o aperfeiçoamento da técnica do primeiro deve visar precipuamente à efetividade do 

segundo. 

A partir dessas ideias, interpreta-se a garantia da inafastabilidade da prestação 

judiciária, prevista no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, no seguinte sentido: muito 

mais do que a mera admissão ao processo ou a possibilidade de ingresso em juízo, os sistemas 

constitucional e processual devem, por meio de seus princípios e normas, propiciar o acesso 

do cidadão a uma justiça qualificada, que assegure efetivamente a tutela do direito 

substancial.  

E a efetividade da tutela do direito substancial está diretamente relacionada à sua 

tempestividade. Muitas vezes, a excessiva demora na prestação jurisdicional acarreta a 

inutilidade da tutela pretendida. Corrobora essa conclusão a alteração constitucional 

perpetrada pela Emenda n.º 45 de 2004, que incluiu o inc. LXXVIII ao art. 5.º da Constituição 

Federal, para assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, lembrando que tutela 

efetiva e tempestiva não significa necessariamente uma tutela rápida, mas sim uma tutela útil, 

apta à solução dos conflitos sociais.  

No âmbito infracostitucional, várias foram as alterações também visando ao alcance 

de tais finalidades, merecendo destaque a previsão genérica da possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional (art. 273 do CPC) e, posteriormente, a inclusão, na 
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disciplina na tutela antecipada, da possibilidade de sua concessão fundada na incontrovérsia 

de um dos pedidos cumulados ou de parcela deste (art. 273, § 6.º). 

Na presente dissertação, merece especial atenção exatamente essa possibilidade de 

antecipação, prevista no § 6.º do art. 273 do CPC. A partir da comparação dos institutos da 

tutela antecipada e do julgamento antecipado, o qual também representa um mecanismo de 

evitar tempo e custos desnecessários com um processo que já está em condições de ser 

definitivamente julgado, sem necessidade de dilação probatória, procura-se estabelecer as 

premissas que autorizariam o julgamento definitivo em relação à parcela incontroversa da 

demanda. 

A identificação das diferentes hipóteses de cumulação de demandas, bem como dos 

diferentes tipos de provimento judicial, antes e após a reforma legislativa que alterou o 

conceito de sentença originalmente estabelecido pelo Código de Processo Civil, são 

importantes também para a definição do conteúdo e principais características da tutela 

antecipada fundada no § 6.º do art. 273. 

Além disso, faz-se necessária a diferenciação das diversas possibilidades de 

incontrovérsia que estariam no bojo do referido dispositivo legal, com esclarecimentos sobre 

a espécie de cognição exercida em cada uma delas, para evidenciar as razões pelas quais 

existem divergências de entendimento na doutrina e jurisprudência sobre a natureza jurídica, o 

conteúdo e os efeitos do provimento respectivo e porque seria recomendável alteração 

legislativa para permitir expressamente a possibilidade de julgamento parcial e definitivo em 

todos os casos de incontrovérsia.  

Após a alteração do § 1.º do art. 162 do CPC pela Lei 11.232/2005, com a superação 

do dogma da unidade e unicidade da sentença, o sistema processual facilita a defesa da 

posibilidade de cisão do julgamento de mérito, mesmo nos casos em que a cognição exercida 

seja sumária, desde que e porque também se observem os princípios do contraditório, da 

isonomia e da razoável duração do processo, os quais representam o conteúdo do devido 

processo legal. 

Em todas as hipóteses em que há incontrovérsia no tocante a uma parcela da 

demanda posta em juízo, não há razão para que sejam apenas antecipados alguns dos efeitos 
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da tutela definitiva, por decisão que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. É 

possível que seja proferido julgamento definitivo em relação a essa parcela, outorgando à 

parte uma tutela plena, eficaz e definitiva. 

Nesses casos, o juiz tem condições de formar seu convencimento. Pode-se dizer que 

o processo está “maduro”, pronto para ser julgado. O único empecilho para que isso já 

ocorresse era a impossibilidade de prolação de sentenças parciais. Empecilho este que não 

mais existe. 

Logo, não há justificativa plausível para se fazer com que as partes tenham de 

aguardar até o momento em que o juiz tenha condições de decidir sobre todas as questões 

submetidas ao seu julgamento – o que pode levar um tempo precioso – se um ou mais dos 

pedidos cumulados, ou seja, parte da demanda já está em condições de ser definitivamente 

julgada. Fulmina-se, com essa limitação, a legítima expectativa das partes em obter uma tutela 

efetiva e tempestiva, que atenda aos seus anseios de justiça. Constitui reforço a esse 

argumento o fato de que a cumulação de demandas objetiva exatamente a uma maior 

celeridade e economia processuais.  

Na legislação italiana, por exemplo, é permitido ao julgador limitar sua decisão 

àquelas demandas cumuladas que não necessitam de ulterior instrução probatória, proferindo 

sentença definitiva. Trata-se de hipótese prevista no art. 277 do CPC italiano, cujas 

características gerais serão brevemente expostas em comparação ao sistema das antecipações 

de tutela também existente naquele país.  

De acordo com o sistema processual em vigor, o que se admite é apenas a 

antecipação dos efeitos da tutela em relação à parcela da demanda que restou incontroversa. E 

o que se pretende com o presente trabalho é a demonstração de que se poderia admitir muito 

mais, ou seja, o julgamento definitivo em relação a essa parcela incontroversa, o que deve 

contar com previsão legislativa expressa e inserida no contexto adequado, que é o dos arts. 

269, 329 e 330 do CPC.  

Afinal, os requisitos para o julgamento definitivo e parcial, que ora se propõe, não se 

coadunam com aqueles que devem estar presentes para a concessão da antecipação de efeitos 

da tutela, que foi concebida no direito brasileiro para atender àquelas situações de urgência, 



4  

em que não se podia aguardar o desenvolvimento regular do processo, sob pena de dano 

irreparável do direito da parte.  

O julgamento parcial e definitivo também visa evitar o dano, mas não aquele 

concreto ao direito da parte e sim o dano marginal causado pela demora excessiva e 

injustificada do processo.  

As objeções de cunho procedimental, como a instrumentalização de duas apelações 

dentro de um mesmo processo, também não podem prevalecer em detrimento da busca por 

uma maior efetividade da tutela jurisdicional. 

Enfim, pretende-se demonstrar que admitir a possibilidade de julgamento definitivo 

da parcela da demanda que restar incontroversa, ao invés de, simplesmente, possibilitar que 

alguns dos seus efeitos sejam antecipados – como se depreende da atual sistemática do 

Código de Processo Civil, na medida em que este trata de tal hipótese em um parágrafo 

inserido no contexto do art. 273, representará um avanço considerável na incessante busca 

pela efetividade da tutela jurisdicional. 

A inclusão do § 6.º ao art. 273 do CPC já representou uma evolução no tratamento 

do tema. Faltou, contudo, mais ousadia1 ao legislador para dispor, expressamente e no 

contexto adequado, sobre a possibilidade de cisão do julgamento de mérito nas hipóteses em 

que não existir controvérsia sobre parte da demanda. Ousadia essa que esbarrava em alguns 

empecilhos à época, principalmente o da conceituação da sentença pelo critério topológico e 

não pelo seu conteúdo, mas que, atualmente, é plenamente recomendável.  

O julgamento definitivo parcial pode contribuir, e muito, para a tempestividade e 

consequente efetividade da tutela jurisdicional, sem afetar, de modo algum, a segurança 

jurídica tão cara a todos que compõem a relação processual.  

E, considerando que o jurista tem o dever de buscar soluções para que possam ser 

eliminados, ao menos em parte, os males acarretados pela demora do processo, sabido que, 

 
                                                           
1  Termo utilizado por Dinamarco ao escrever sobre o tema em sua obra A reforma da reforma (São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 96).  
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como dizia Carnelutti, “processo é vida”,2 procura-se impingir ao presente trabalho tal 

ousadia. 

 
                                                           
2  Apud L. G. Marinoni, Questões do novo direito processual civil brasileiro, Curitiba: Juruá, 2000, p. 122. 
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CONCLUSÕES 

O direito processual é, assim como todos os demais ramos do direito, informado 

pelos princípios constitucionais. Todo o seu desenvolvimento deve, portanto, ocorrer com 

respeito às garantias previstas na carta constitucional. 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição não significa, apenas, garantir ao 

cidadão o simples acesso ao Poder Judiciário com a eliminação de eventuais barreiras quanto 

ao direito de ação, mas o acesso a uma justiça qualificada pelas garantias do devido processo 

legal.  

A isonomia é uma dessas garantias e deve ser considerada no seu aspecto dinâmico 

ou substancial, isto é, que vai além da mera assertiva de que todos são iguais perante à lei 

(igualdade jurídico-formal) para acrescentar a necessidade de que sejam supridas as 

desigualdades eventualmente existentes, a fim de que o processo se desenvolva de forma mais 

justa, proporcionando às partes as mesmas oportunidades na formação do convencimento do 

juiz. 

Nesse sentido, ela se relaciona intimamente com outra das garantias constitucionais 

do devido processo legal – o contraditório. As partes devem ter ciência de todos os atos 

praticados no processo para que tenham a possibilidade de sobre eles se manifestarem, 

reagindo ou não. O contraditório, portando, visa a assegurar a participação das partes no 

processo, de forma que possam atuar, em igualdade de condições, na formação do 

convencimento o juiz sobre suas pretensões. O juiz, por sua vez, também integra o 

contraditório, participando da realização das provas e não mantendo uma postura inerte, sem 

que isto signifique mácula à sua imparcialidade. Ao participar ativamente do processo, o juiz 

também auxilia na eliminação de eventuais desigualdades existentes entre as partes. 

A obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judicias é uma das 

garantias que visa a assegurar a imparcialidade do juiz e a transparência da atividade 

jurisdicional. Ela tem duas funções: a endoprocessual, ligada à sistemática recursal e a 
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extraprocessual, de contornos políticos, com finalidade nítida de conter eventuais 

arbitrariedades. 

O processo justo, pautado pelas garantias do devido processo legal, para que seja 

efetivo, também deve permitir a outorga da tutela jurisdicional num tempo razoável. De nada 

adianta um processo desenvolvido em pleno contraditório, isonômico, com decisões 

perfeitamente fundamentadas, se a sua conclusão demorar tanto a ponto de ele não mais ser 

apto a solucionar a crise de direito material. A tutela jurisdicional para que seja efetiva, deve 

também ser tempestiva. 

A ponderação entre os valores da segurança e da celeridade do processo tem ganhado 

grande relevo nesse contexto. Inúmeras são as técnicas aceleratórias, mas seus limites estão 

exatamente na observância dos demais princípios constitucionais mencionados, os quais 

garantem segurança ao instrumento de solução de controvérsias, que é o processo. 

A tutela antecipada tem nítida vocação aceleratória. Visa a proporcionar, ainda que 

de forma provisória, proteção ao direito da parte que está na iminência de sofrer um dano de 

difícil reparação. Diferencia-se da tutela cautelar em alguns aspectos, notadamente pelo seu 

caráter satisfativo em contraposição ao meramente conservativo, mas também pode ser 

classificada como uma das espécies do gênero medidas de urgência. 

Há também a tutela antecipada que visa a evitar o dano marginal do processo e não o 

dano concreto e iminente ao direito da parte. É concedida quando constatado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Ambas as antecipações, 

entretanto, exigem, para a sua concessão, que fique evidenciada a verossimilhança das 

alegações. 

São provimentos fundados em cognição sumária do juiz, provisórios e instrumentais 

da tutela definitiva, que será outorgada após o desenvolvimento normal do processo. A lei 

também exige que os efeitos antecipados sejam reversíveis.  

Entretanto, pelo menos na hipótese de antecipação fundada no perigo de dano 

concreto (art. 273, I, do CPC), a doutrina e a jurisprudência autorizam, em casos 

excepcionais, em prol da efetividade da tutela, que sejam antecipados efeitos irreversíveis. 
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Utiliza-se do prncípio da proporcionalidade para a ponderação dos valores, quando a tutela de 

um direito representa o sacrifício do outro. 

Antecipa-se a tutela por meio de decisão interlocutória e, consequentemente, sua 

impugnação ocorre por meio de agravo, em regra, de instrumento, diante da situação de 

emergência justificadora da antecipação. 

O julgamento antecipado é outra medida ligada à celeridade na outorga da tutela 

jurisdicional. Justifica-se pela desnecessidade de desenvolvimento da fase instrutória porque 

não há questões fáticas a serem solucionadas, apenas questões de direito. Assim, autoriza-se o 

juiz a proferir decisão definitiva, fundada em cognição exauriente, antes do momento em isso 

normalmente seria possível, ou seja, após a realização das provas. 

A aplicação dos efeitos da revelia também autoriza o julgamento antecipado, não 

obstante, o provimento, neste caso, funde-se em cognição sumária. Revelia é inatividade. O 

réu tem a oportunidade, mas não responde à demanda do autor, descrita na inicial, seja por 

meio da contestação, seja por qualquer outro meio. A consequência é a incontrovérsia das 

alegações de fato, que são presumidas como verdadeiras, salvo as exceções previstas nos arts. 

302 e 320 do CPC.  

O descumprimento do ônus de impugnação específica também é hipótese de revelia, 

mas só autoriza o julgamento antecipado se abranger a totalidade da demanda. Em ambos os 

casos, o provimento tem natureza de sentença, é definitivo e impugnável por meio de 

apelação. 

Grande parte dos processos contém mais de uma demanda ou pretensão a ser 

decidida pelo juiz. São os casos de cumulação. Ela pode ser própria, quando o acolhimento de 

uma pretensão não é incompatível com o acolhimento da outra pretensão cumulada (cúmulo 

simples ou sucessivo) e imprópria, quando se verifica essa incompatibilidade (cúmulo 

alternativo ou eventual).  

As demandas cumuladas, em muitos casos, podem se mostrar prontas para 

julgamento em momentos diferentes. Contudo, o sistema processual não prevê a cisão do 

julgamento, com a prolação de mais de uma sentença no mesmo processo. Trata-se da 
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aplicação do dogma da unidade do julgamento, decorrente dos ensinamentos de Chiovenda e 

que influenciou a doutrina, jurisprudência e legislação pátrias. 

Tanto que a sentença, até a alteração do Código de Processo Civil, perpetrada pela 

Lei 11.232/2005, era definida como o ato que colocava fim ao processo, decidindo todas as 

demandas cumuladas. Tratava-se de definição que levava em conta apenas a finalidade do ato 

e não seu conteúdo. 

Com a alteração do § 1.º do art. 162 do CPC, a sentença passa a ser definida pelo seu 

conteúdo e, consequentemente, autoriza-se a existência de sentenças parciais, não obstante 

muitos ainda insistam no critério misto para a definição da natureza do provimento (conteúdo 

e finalidade), sob a justificativa de serem evitados problemas no âmbito recursal. 

Contudo, seja pela lógica, seja pela aplicação do princípio da isonomia, não se pode 

admitir outro recurso que não o da apelação para a impugnação dos provimentos que são 

sentenças em razão do seu conteúdo, muito embora não decidam a totalidade da demanda e, 

portanto, não coloquem fim ao processo, ou ao procedimento em primeiro grau de jurisdição. 

A alteração do conceito de sentença facilitou a defesa do entendimento segundo o 

qual o juiz pode decidir definitivamente, em diferentes momentos processuais, as demandas 

cumuladas que estiverem “maduras” para julgamento porque não há mais controvérsia. 

A incontrovérsia relativa à parcela da demanda era situação que, desde 2002, com a 

Lei 10.444, que incluiu o § 6.º ao art. 273 do CPC, autorizava, no máximo, a antecipação dos 

efeitos da tutela.  

Esse dispostivo sempre causou muita celeuma doutrinária. Primeiramente em relação 

ao tipo de incontrovérsia que abrangeria – fática, jurídica ou ambas. Entendemos que a 

redação do dispostivo não permite interpretação restritiva, estando abrangidas as duas 

hipóteses, esclarecendo que aincontovérsia jurídica refere-se aos casos de reconhecimento do 

pedido, transação e renúncia do direito.  

Outra divergência era quanto à aptidão para a coisa julgada material. Para alguns, o § 

6.º do art. 273 autorizaria a cisão do julgamento de mérito, para outros não, porque a cognição 

exercida seria sumária e o provimento dotado de provisoriedade. 
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A cognição exercida nas hipóteses de incontrovérsia, nem sempre é sumária, mas 

apenas nas hipóteses de incontrovérsia fática fundada no descumprimento parcial do ônus de 

impugnação específica e de incontrovérsia jurídica. Nos casos de incontrovérsia fática 

decorrente de suficiência probatória, entendemos ser a cognição exauriente. 

A redação original do § 1.º do art. 162, bem como do caput do art. 269, analisada em 

conjunto com os arts. 459 e 467 do CPC, não autorizava a conclusão de que o provimento 

fundado na incontrovérsia, pudesse estar apto à imutabilidade porque não se tratava de 

sentença. 

Além disso, quando o legislador houve por bem outorgar definitividade a provimento 

fundado em cognição sumária, o fez expressamente, autorizando o julgamento antecipado na 

hipótese de revelia. Isso porque a regra é a definitividade decorrer de cognição exauriente. 

Logo, mesmo diante da alteração do conceito de sentença, recomendável se faz 

expressa previsão na legislação para a cisão do julgamento de mérito em casos de 

incontrovérsia. Até mesmo para o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam vir a 

surgir, como o recurso cabível e a forma de cumprimento.  

O julgamento definitivo de mérito, assim, poderá ser autorizado em todas as 

hipóteses de incontrovérsia, mesmo parcial, constituindo sentença, impugnável por apelação. 

Para que a decisão parcial seja efetiva, a apelação não deverá ter efeito suspensivo, o que 

pode ser conseguido por meio de outra alteração legislativa no âmbito do art. 520 do CPC ou 

mediante a concessão, concomitante, da antecipação dos efeitos da tutela na sentença. 

O cumprimento da sentença parcial ocorrerá de acordo com a sistemática dos arts. 

461, 461-A ou 475-I do CPC, dependendo do tipo de obrigação envolvida. 

No direito italiano a sentença parcial é uma realidade. Trata-se do provimento 

decorrente da aplicação do art. 278m secondo comma, do CPC italiano, que se diferencia das 

demais hipóteses de antecipação de tutela, previstas no art. 186, bis, ter e quarter, estando 

sujeito à imutabilidade e impugnação por meio de apelação como todas as demais sentenças. 

A possibilidade de cisão do julgamento de mérito representa enorme passo na busca 

por uma tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva, corolário do princípio 
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constitucional que garante a todos não apenas os meios de acesso ao judiciário, mas a uma 

ordem jurídica justa, pautada pelas garantias do devido processo legal. Mesmo porque, 

alteração e evolução não significam perda de segurança jurídica, mas garantia de aplicação 

das normas que visam à regulação dos fenômenos naturais e sociais, bem como à pacificação 

de eventuais conflitos. 

Representa, principalmente, a efetiva aplicação dos princípios da isonomia e da 

razoável duração ao processo, eis que não há razão para se aguardar a solução definitiva 

acerca de um direito que não se mostra mais controvertido, apenas porque ainda há outras 

parcelas da demanda que dependem de ulterior instrução. 

Se a incontrovérsia total, decorrente da revelia, já autoriza o julgamento definitivo, a 

incontrovérsia parcial também deve autorizá-lo. E não haverá, outrossim, violação ao 

contraditório porque a sentença parcial só será proferida após franqueado o seu exercício às 

partes. 
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