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RESUMO 

 

O dever de fundamentação das decisões judiciais sempre se apresentou como de extrema 

relevância para o direito processual brasileiro, porém, até o advento do Novo Código de 

Processo Civil em 2015, as leis processuais não traziam de forma clara e mais detalhada como 

tal dever seria apresentado de forma concreta no âmbito do processo, limitando-se à reprodução 

do conteúdo constitucional. Com o Código processual de 2015, novos parâmetros foram 

estabelecidos e limitações impostas à atividade Jurisdicional, o que, a médio prazo permitirá a 

sedimentação da importância da clareza e do detalhamento dos pronunciamentos judiciais tanto 

para os atores do Direito, quanto para a promoção da paz social, justamente o que busca a 

jurisdição. Para a análise dos dispositivos legais foi realizado estudo doutrinário, por sua vez, 

com relação à aplicação concreta do que determina a lei, buscou-se trazer alguns julgados 

proferidos na Justiça brasileira, a análise dos materiais permitiu compreender que, apesar de 

devidamente positivado pela lei, o processo civil brasileiro ainda não conseguiu se afastar do 

código anterior no que tange à matéria. 
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ABSTRACT 

 

The duty to present reasons of judicial decisions always had extreme importance for the 

brazilian procedural law, however, until the advent of the New Civil Procedure Code in 2015, 

the laws do not brought in a clear and detailed as such duty would be presented, limiting 

themselves to revisit the constitutional content, that is naturally generic. With the advent of the 

procedural code of 2015 new parameters have been established and limitations imposed on the 

judicial activity which in medium term will allow the sedimentation of the importance of clarity 

in the Judicial pronouncements for both the actors of the law, as well as for the promotion of 

social peace, which is exactly the main objetctive of the jurisdiction. For the analysis of the 

legal devices doctrinal study was conducted, in expect to show the practical application of the 

law set up, we sought to bring some judged pronouncements of the Brazilian Justice, the 

analysis of the material allowed to understand that, although present in law, the Brazilian 

Jurisdiction has not yet been able to depart from the previous Code regarding the matter. 
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INTRODUÇÃO 

O dever de fundamentação das decisões judiciais, tema abordado no presente trabalho, 

possui caráter fundamental tanto para os profissionais do Direito quanto para os leigos. A 

função de pacificadora social da Jurisdição impõe clareza e precisão dos julgadores quando 

proferem suas decisões. 

Diante disso, a Constituição Brasileira de 1988, reproduz o entendimento de que a 

fundamentação é um dever e, pela imperatividade das normas constitucionais, deve ser 

cumprido por todos os órgãos da Jurisdição. 

Destaca-se que tal dever seria assegurado em tese tão somente pelo fato de que o Brasil 

é um Estado de Direito e por isso a Jurisdição deveria ser clara e transparente, apontando todos 

os elementos que levam à tomada de decisão, bem como as razões do julgador. 

Porém, a ausência de requisitos expressos possibilitou que o Direito brasileiro acatasse 

decisões com redações que nada diziam acerca do caso em análise como aquelas, comumente 

observadas por quem atua na área ou possui interesse em discussão no Poder Judiciário, que 

mantem uma decisão atacada por “seus próprios fundamentos” ou ainda a infelizmente famosa 

“Presentes os requisitos autorizadores, julgo procedente o pedido”. 

Tais decisões proferidas como modelos prontos e a atividade de decidir com base em 

arquivos de computador que serviriam como justificativa para toda e qualquer decisão judicial 

permitem o surgimento de diversos questionamentos. 

E a ausência de fundamentação não é exclusividade dos tribunais de primeiro grau, os 

Superiores agiam de igual forma, sob a alegação da celeridade que, em tese, até o advento do 

código de 2015, desobrigavam os julgadores a apreciar todas as alegações das partes. 

Toda mudança gera impacto. Se essa mudança se der no âmbito do Direito processual 

brasileiro, o grau de relevância aumenta, mas, se a alteração legal implica em um aumento nas 

atribuições dos juízes, desembargadores e ministros, temos um tema fundamental para o 

Direito. 

Intensos debates precederam o novo Código e estes irão continuar a existir por período 

significativo, até a formulação de posicionamento majoritário da jurisprudência e da doutrina, 

nem sempre estes se darão no mesmo sentido, a demonstração dessas disputas pode se dar pelo 

ofício elaborado por entidades representativas da magistratura brasileira para que o principal 

artigo do tema fosse vetado pela então presidente. 
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O trabalho buscará compreender o posicionamento doutrinário brasileiro acerca dos 

institutos trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como analisar as consequências 

do descumprimento da fundamentação no âmbito do procedimento. 

Diante disso, tem-se um tema complexo e relevante, abordados, sob a ótica da análise 

dos dispositivos legais, os conceitos trazidos pelo Código, assim como de alguns exemplos 

práticos de decisões emanadas dos tribunais brasileiros que, pela ausência de detalhamento da 

norma infraconstitucional, mitigavam o dever de fundamentação se apresentando como 

genéricas e cabíveis a qualquer processo que eventualmente viesse a ser decidido. 

Entendendo o processo brasileiro de elaboração de leis como uma evolução contínua 

ao longo da história, a abordagem de alguns dispositivos anteriores ao atualmente vigente 

serviram de contraponto, demonstrando que a fundamentação das decisões é dever presente há 

longo tempo no ordenamento jurídico, não sendo propriamente uma inovação da Constituição 

de 1988 ou do Código de 2015. 

Porém, o Código de Processo atualmente em vigor traz dispositivos inéditos no sentido 

de estabelecer balizas para os julgadores ao proferirem decisões, sendo a análise destes o ponto 

principal do trabalho. 

Para tanto, uma ampla busca doutrinária será realizada visando entender os principais 

pontos de vista e, quando relevante ao entendimento do estudo, realizar a contraposição destes, 

buscando sempre pontuar qual o atualmente majoritário. 

Será promovida também busca jurisprudencial para trazer os exemplos práticos de 

como a fundamentação se dava de forma precária e a resistência do Poder Judiciário em aplicar 

os institutos, dissipada na forma de interpretação legal para adequar o que anteriormente era 

feito. 

A efetividade prática da fundamentação regulamentada pelo Código de Processo Civil 

de 2015 apenas poderá ser comprovada a médio prazo pois apesar de algumas decisões recentes 

nesse sentido, os Tribunais superiores já emanaram alguns posicionamentos no sentido de que 

o que antes era realizado se coaduna com o diploma legal atualmente vigente. 

Sendo assim o trabalho abordará as principais características da regulamentação do 

dever de fundamentação das decisões trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, seus 

elementos delimitadores e o contorno que a atuação do Estado-Juiz irá sofrer quando o Código 

Vigente se consolidar nos fóruns e tribunais pátrios, assegurando o pleno exercício da Jurisdição 

sob as óticas recursal e da paz social. 
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1 – O DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

Inicialmente, cumpre salientar que o direito Constitucional, por se tratar de ordem 

jurídica fundamental, estabelecendo as bases e parâmetros normativos que devem ser 

observados a todo tempo, seja nas relações Estado e Indivíduo, seja nas relações entre 

particulares, atingindo a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. (NERY 

JUNIOR, 2010, p.38) 

No âmbito da visão constitucional, a classificação de uma Constituição pode se dar 

quanto à origem, forma, extensão, conteúdo, modo de elaboração, alterabilidade, sistemática e 

o critério ontológico (LENZA, 2012, Pp. 84 - 93). 

Nessa ótica, no que tange à origem, a Constituição Brasileira de 1988 se apresenta 

como promulgada, também chamada de popular. Tal concepção, via de regra, conforme leciona 

Pedro Lenza (2012, p. 85), “é aquela Constituição fruto do trabalho de uma Assembleia 

Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, para, em nome dele, atuar, nascendo, 

portanto da deliberação da representação legítima popular”. 

Por sua vez, quanto à Forma e extensão, a Constituição da república de 1988 se afigura 

como Escrita e Analítica. O primeiro conceito consiste na elaboração de um único documento 

formado pelo conjunto de normas sistematizadas que estabelecem as normas fundamentais de 

um Estado. Por sua vez, Analítica é toda a constituição que se imiscuem em detalhes que, via 

de regra, deveriam ser trazidos à ordem jurídica pela legislação infraconstitucional. (LENZA, 

2012, P. 86-88) 

No que tange ao conteúdo, modo de elaboração e alterabilidade, temos que a 

Constituição vigente no país se apresenta, respectivamente, como formal, dogmática e rígida. 

É considerada constitucional toda norma presente no texto unificado chamado de Constituição, 

pouco importando a matéria desta. Por sua vez, a constituição brasileira de 1988 é fruto de uma 

Assembleia Constituinte e não decorrente de um processo histórico contínuo. Por fim, A 

Constituição pátria se apresenta como rígida, ou seja, de difícil modificação de seu conteúdo, 

devendo se dar através de processo legislativo mais qualificado do que o de alteração das leis 

não constitucionais. (LENZA, 2012, P. 88-90) 

Superada a análise superficial da Constituição brasileira de 1988, temos que a 

Constituição pátria, por seu papel dirigente de determinar os princípios normativos e de 

pacificação social, se impõe como lei, vinculando todo o ordenamento jurídico e toda atividade 

estatal à suas diretrizes. (NERY JUNIOR, 2010, P.39) 
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Sendo assim, a força vinculante da norma constitucional e os demais elementos acima 

mencionados são, como leciona Nelson Nery Junior (2010 p. 39)  

 

a razão pela qual todos os ramos do direito, notadamente o do direito 

processual, vinculam-se à Constituição, de sorte que é a Carta Política que fixa 

os princípios, os contornos e as bases sobre as quais deve-se erguer o edifício 

normativo brasileiro. 

 

O Estado se utiliza do Poder a ele conferido para solucionar os conflitos existentes 

entre as pessoas, Físicas e Jurídicas, Públicas e Privadas, atuando de forma a resolver as 

pretensões, promovendo a pacificação dos litígios, através da Jurisdição, que é, segundo Cintra, 

Grinover e Dinamarco (2009, p. 16) “uma das expressões do poder estatal, caracterizando-se 

este como a capacidade, que o Estado tem, de decidir imperativamente e impor decisões”. 

Os objetivos do Estado no exercício da jurisdição podem divididos sob a ótica de três 

escopos: social, político e jurídico. Nas palavras de Cintra, Grinover e Dinamarco (2009, p. 16):  

 

a) a educação para o exercício dos próprios direitos e respeito aos direitos 

alheios (escopo social); b) a preservação do valor liberdade, a oferta de meios 

de participação nos destinos da nação e do Estado e a preservação do 

ordenamento jurídico e da própria autoridade deste (escopos políticos); c) a 

atuação da vontade concreta do direito (escopo jurídico). 

 

A pacificação é o principal objetivo da Jurisdição Estatal, estando incluída no escopo 

social da jurisdição, uma vez que decorre do resultado que o exercício da jurisdição atinge no 

cotidiano da sociedade e na vida de seus integrantes. (GRINOVER; DINAMARCO e CINTRA, 

2009, p.25) 

O estabelecimento do pensamento da necessidade da existência da Jurisdição para o 

correto funcionamento social e estatal é fruto de evolução histórica. Atualmente, quando há 

conflitos sociais, via de regra, o Estado-Juiz que estabelecerá a vontade da ordem jurídica 

vigente para aquele caso concreto. (GRINOVER, DINAMARCO e CINTRA, 2009, p. 26) 

Nos primórdios da civilização, era vigente o sistema de autotutela, consistente na 

ausência do Estado-Juiz e na imposição das decisões por uma das partes. Sendo assim, inexistia 

a figura do Estado como conhecemos hoje, prevalecendo os interesses sociais individuais dos 

particulares. Com o passar dos anos, a sociedade foi percebendo que a autotutela se apresentava 

como mera resolução parcial dos problemas, por se tratar, quase sempre, de vingança pessoal 

do ofendido ao ofensor. (GRINOVER, DINAMARCO e CINTRA, 2009, p. 27) 

A evolução da chamada justiça privada para a pública se consagra com a evolução do 

Estado, que passa a ser capaz de conhecer, imparcialmente, do mérito das demandas propostas, 

impondo aos particulares submissão aos resultados e decisões dele provenientes, ou seja, a 
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Jurisdição. O que temos é que a jurisdição é a forma pela qual o estado age para eliminar os 

conflitos e garantir a estabilidade da ordem jurídica. (GRINOVER, DINAMARCO e CINTRA, 

2009, p. 29) 

O dever de motivação das decisões consiste na obrigação que esse Estado-Juiz, fruto 

da evolução histórica apontada, possui de apontar as razões de fato e de direito, sequenciadas, 

de forma a obter uma conclusão que permita a tomada de decisão mais adequada ao caso em 

análise. 

O dever em epígrafe é positivado no artigo 93, IX da Constituição da República de 

1988. Tal instituto se faz de extrema importância por se afigurar como substância do Estado de 

Direito. Sendo assim, ainda que inexistente a previsão legal na ordem constitucional, 

continuaria eficaz como princípio. (LUCCA, 2016 p. 79) 

 

O Código de Processo Civil de 1939 em seus artigos 118, parágrafo único e 280, II, 

respectivamente, a seguir transcritos: 

 

Art. 118. Na apreciação da prova, o juiz formará livremente o seu 

convencimento, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 

ainda que não alegados pela parte. Mas, quando a lei considerar determinada 

forma como da substância do ato, o juiz não lhe admitirá a prova por outro 

meio.  

Parágrafo único. O juiz indicará na sentença ou despacho os fatos e 

circunstâncias que motivaram o seu convencimento 

 

Art. 280. A sentença, que deverá ser clara e precisa, conterá: 

I – o relatório; 

II – os fundamentos de fato e de direito; 
III – a decisão. (Grifos nossos) 

 

Por sua vez, o Código de Processo Civil de 1973, trazia em seus artigos 458, II e 165, 

determinação para que Juízes e Tribunais mencionassem os fatos e fundamentos que 

embasaram suas decisões, in verbis: 

 

Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do 

disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de 

modo conciso. 

 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

 

 

E é no âmbito do Código de Processo Civil de 1973, vigente até março de 2016 que se 

desenvolve parte da jurisprudência pátria acerca do tema. Com a proliferação de processos, e, 
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em alguns casos, a falta de comprometimento com os deveres processuais, inúmeros juízes 

atuavam de forma a não garantir a efetiva motivação das decisões judiciais. 

Não se trata como incomum aquela decisão que não explica qualquer razão para tal, 

ou que apenas faz menção à dispositivo de lei ou súmula sem adequá-lo ao caso em concreto. 

E, nesse contexto de restrição da fundamentação das decisões, temos a pacificação na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o sentido de que os juízes não seriam obrigados 

a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as capazes de infirmar 

a conclusão adotada. 

Com isso, cabia ao livre exercício do magistrado a análise do que se configuraria 

suficiente para que se proferisse sentença de mérito pelo provimento ou não da demanda 

proposta. Em caso de provimento, bastaria analisar as assertivas propostas pelo autor como 

verdade, sem realizar qualquer menção às do réu e a decisão seria válida.  

Não parece ser a melhor das posições sob a ótica do dever de Fundamentação. Os 

argumentos de ambas as partes, via de regra, devem ser apreciados de forma fundamentada e, 

quando excessivos ou desnecessários, cabe ao juiz aponta-los como tal e não se omitir da 

explicação. (DUARTE, 2016) 

Nessa esteira, surgem decisões dos mais diversos tribunais, sem a motivação 

substancial, mas abarcada pelo entendimento de desnecessidade de apontar todos os 

argumentos. 

Desse modo se posicionava o Superior Tribunal de Justiça: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 

ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanear 

eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. 

Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-

se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em 

fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o magistrado não 

está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. 2. A multa 

prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu  
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valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for 

constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes. 3. Recurso 

especial conhecido e improvido.1 

 

Assim, na vigência do antigo Código de Processo Civil, entendia o a jurisprudência 

pela possibilidade da utilização da fundamentação per relationem: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTENHO a decisão por seus próprios 

fundamentos. Nada a reconsiderar. BRASIL. TJRJ - Ag 0047140-

06.2015.8.19.0000)2. 

 

De igual forma, abarcados pela jurisprudência majoritária, os Tribunais Estaduais de 

Roraima e do Rio Grande do Sul: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO NO 

JULGADO - NÃO VERIFICAÇÃO - MEDIDA SOCIEDUCATIVA 

FIXADA CONFORME O CASO CONCRETO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESPROVIDOS 1 - Não cabe falar em omissão no 

julgado, se o Acórdão cuidou de abordar todos os pontos relevantes ao 

julgamento da demanda, face à aplicação do princípio do livre 

convencimento motivado. 2. Embargos de Declaração desprovidos.3 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTAMENTO DE OMISSÃO. 

SUPOSTO PEDIDO CAUTELAR ANALISADO COMO ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.4 

 

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal do Trabalho: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. Embargos de 

declaração desprovidos, diante da ausência de vícios na decisão embargada, 

nos termos dos artigos 535 do CPC e 897-A da CLT.5 

 

Nenhuma das ementas apresentadas acima trazem decisões com informações claras 

acerca do tema decidido ou dos motivos substanciais pelos quais a decisão se deu nesse sentido, 

                                                           
1 BRASIL. STJ - REsp 708290, disponível em < https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento 

/mediado/?componente=ATC&sequencial=3223827&num_registro=200401728222&data=20070806&tipo=5&f

ormato=PDF> acesso em 17/10/2017. 
2 BRASIL. TJRJ – Ag 0047140-06.2015.8.19.0000, disponível em <http://www4.tjrj.jus.br/ejud 

/ConsultaProcesso.aspx?N=.201500250880> Acessado em 10/10/2017. 
3 BRASIL. TJRR – EdecACr 0010130199549, disponível em: <https://tj-

rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/294713407/embargos-de-declaracao-na-apelacao-criminal-edecacr-

10130199549> Acessado em 10/10/2017. 
4 BRASIL. TJRS – ED 70057869422, disponível em: <https://tjrs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/11353 

6044/embargos-de-declaracao-ed-70057869422-rs> acesso em 10/10/2017.   
5  BRASIL. TST - ED-RR: 11833820115040372, disponível em <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia 

/172152200/embargos-declaratorios-recurso-de-revista-ed-rr-11833820115040372>, acesso em 10/10/2017. 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia%20/172152200
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia%20/172152200
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não permitindo compreender sobre qual assunto tratam as questões e o que foi apontado pela 

parte embargante ou recorrente, o que, apesar de estar em conformidade com a jurisprudência, 

se analisados sob a ótica da efetiva motivação, ou se confrontados com a nova Lei Processual, 

se apresentam como não devidamente fundamentados. 

Diante disso, se fez necessária a criação de dispositivos capazes de estabelecer as 

balizas do dever constitucional de motivação das decisões judiciais, exigindo um 

aprofundamento ao Código de Processo Civil de 2015, até então insuficiente no direito 

processual brasileiro, apresentando uma verdadeira regulamentação deste princípio, de como a 

motivação deve ser efetivada e apontando as consequências da ausência ou de insuficiência na 

fundamentação. 

Com o texto do novo Código, surge um debate intenso na doutrina acerca da possível 

superação do critério do livre convencimento motivado. Alexandre Câmara e Freddie Didier 

entendem que a retirada da menção da livre apreciação, assim como o estabelecimento de 

critérios mais definidos para que a decisão ocorra afastaram tal princípio do ordenamento 

jurídico brasileiro, por sua vez, Daniel Amorim defende a ideia de que não houve superação de 

tal princípio pelo novo diploma legal. 

Conforme Daniel Amorim, (2016, p. 1243) 

 

Nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, 

porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração 

abstrata feita por lei – a dar carga de convencimento a cada meio de prova no 

caso concreto 

 

Por sua vez, Alexandre Câmara (2016, p. 249), assim entende: 

 

diferença parece pequena, mas não é. Enquanto a legislação processual 

anterior falava em “apreciar livremente a prova”, a legislação atual estabelece 

incumbir ao juiz “apreciar a prova”. Pois o desaparecimento, do texto 

normativo, do advérbio livremente tem de ser considerado pelo intérprete na 

busca da forma correta de entender-se o sistema. É que a valoração da prova 

pelo juiz não pode se dar de forma discricionária, como o sistema anterior 

estabelecia (sempre sendo importante lembrar que o CPC anterior ao atual, de 

1973, foi editado durante um regime de exceção, não tendo – ao menos em 

seu texto original – qualquer compromisso com o Estado Democrático de 

Direito). Incumbe ao juiz, ao proferir a decisão, apresentar uma valoração 

discursiva da prova, justificando seu convencimento acerca da veracidade das 

alegações, e indicando os motivos pelos quais acolhe ou rejeita cada elemento 

do conjunto probatório. Em outros termos, cabe ao juiz, na valoração da prova, 

encontrar a verdade que tenha sido demonstrada no processo através dos 

elementos de prova a ele carreados. E como não pode haver duas verdades (ou 

o motorista do veículo dirigia em velocidade excessiva, ou ele não dirigia em 

velocidade excessiva; ou o documento é falso, ou é autêntico; ou o fato 

ocorreu ou não ocorreu etc.), cabe ao juiz, através da valoração da prova, 
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encontrar esta verdade para que se produza uma decisão correta para o caso 

concreto.  

 

Pelo silêncio normativo do Novo Código, a doutrina, apesar dos debates, entende em 

sua maioria pelo fim do livre convencimento motivado, sendo tal posicionamento corroborado 

ainda por Lenio Streck (2015) que defende que o abandono do livre convencimento motivado 

dos juízes é um dos pontos centrais do novo Código de Processo Civil, uma vez que, com a 

limitação imposta pela regulamentação do dever de fundamentação, não caberá mais ao juiz 

discricionariedade de se convencer por qualquer motivo6.   

 

1.1 – DA DECISÃO JUDICIAL 

 

Antes de ingressar nas questões pertinentes à motivação, é de extrema importância 

para a compreensão do presente trabalho apontar as diferenças entre Despacho, Decisão e 

Sentença, estabelecendo os contornos e limites da aplicação do Dever de Fundamentação. 

No âmbito do processo, os atos do Juiz podem ser denominados de pronunciamentos. 

Quanto a isso, para a plena compreensão da aplicabilidade do dever de motivação, é essencial 

a classificação dessas manifestações tanto no âmbito da quantidade de julgadores quanto no 

caráter decisório ou não dos mesmos. (CÂMARA, 2016, p. 151) 

Objetivando uma sistematização desses pronunciamentos, o Código de Processo Civil 

traz, em seus artigos 203 e 204, uma tentativa de conceituar as formas que estes assumem ao 

longo do processo. (BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 304) 

Com relação à quantidade de julgadores, os pronunciamentos podem ocorrer por um 

único, ocasião em que será classificado como monocrático, e os que são proferidos por dois ou 

mais, quando serão chamados de Acórdãos. (CÂMARA, 2016, p. 151) 

Os monocráticos se subdividem em sentenças e decisões interlocutórias, tendo sua 

definição trazida pelos incisos do artigo 203 do Código de Processo Civil. Por sua vez, 

conforme se depreende do artigo 204, os pronunciamentos emanados de órgãos colegiados 

serão chamados de Acórdãos. 

O outro grande grupo de análise diz respeito ao conteúdo dos pronunciamentos, 

podendo ser classificados como decisórios ou não decisórios., destacando-se que, qualquer dos 

dois, podem ser proferidos por juiz singular ou órgão colegiado. Os primeiros, conforme 

                                                           
6 STRECK, Lenio Luiz, Dilema de dois juízes diante do fim do livre convencimento motivado do NCPC, 

2015, Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-mar-19/senso-incomum-dilema-dois-juizes-diante-fim-

livre-convencimento-ncpc> acesso em 28/11/2017. 
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Alexandre Câmara (2016, p.151) “contêm a resolução de alguma questão que tenha sido 

suscitada (de ofício ou por provocação de qualquer das partes)”. Por sua vez, os segundos são 

aqueles destinados a impulsionar o processo. 

Ressalte-se que, apesar dessa diferenciação conceitual, todos os pronunciamentos do 

juiz devem ser redigidos, datados e assinados por ele e publicados em Diários Oficiais por 

determinação legal do artigo 205 do Código de Processo Civil e em atenção aos princípios já 

mencionados no presente trabalho, como a Publicidade dos atos. 

Os despachos são os pronunciamentos de mera movimentação processual, sem caráter 

decisório, que podem ser originários tanto do juízo monocrático, quanto de colegiado, ocasião 

em que pode ser chamado de acórdão não decisório, conforme Alexandre Câmara (2016, p. 

152) e, como se depreende do artigo 203, sua classificação se dá de forma residual, por exclusão 

dos demais. (BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 304)  

Por outro lado, são atos decisórios as decisões monocráticas, as sentenças e os 

acórdãos, que serão analisados de forma mais detalhada a seguir, verificando-se ainda a 

obrigatoriedade da aplicação do dever de fundamentação, tema do presente trabalho. 

 

1.1.1 – Sentença 

 

O direito processual brasileiro traz a sentença como aquela decisão judicial que encerra 

o procedimento ou qualquer de suas fases. Quando o processo for composto de mais de uma 

fase, como por exemplo, Conhecimento e Execução, haverá uma sentença para cada uma delas. 

(Câmara, 2016, p. 285) 

Para Freddie Didier (2016, p. 305):  

 

O conceito de sentença é dado pelo direito positivo . O legislador poderia 

chamar de sentença dois pronunciamentos judiciais distintos. Mas isso seria 

inconveniente; terminaria por desorganizar o sistema dos pronunciamentos 

judiciais, o que refletiria negativamente na organização do sistema recursal. 

Daí a necessidade de buscar uma interpretação harmonizadora. 

 

Nesse sentido, a sentença é o ato do juiz singular que, com ou sem julgamento de 

mérito e em primeiro grau de jurisdição, encerra a integralidade da etapa cognitiva ou de 

execução do processo, devendo, portanto, a chamada resolução parcial ser tratada como 

decisões interlocutórias. (BASTOS, FLEXA & MACEDO, 2016, p. 202) 

Destaca-se ainda a atenção do legislador ao mencionar a ressalva no que tange aos 

processos que não se desenvolvem pelo rito comum, uma vez que alguns dos procedimentos de 
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ritos especiais se dividem em duas ou mais etapas, como o de exigir contas, por exemplo. 

(BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 305) 

Assim, o ato de sentenciar o processo, encerrando uma de suas fases ou todo o 

procedimento deve atender, decorrente de disposição legal expressa, o que determina o artigo 

489, responsável por estabelecer os elementos essenciais no que tange ao dever de 

fundamentação desses provimentos judiciais. 

 

1.1.2 – Decisões interlocutórias 

 

O código traz classificação aberta para as decisões interlocutórias em seu artigo 302, 

§ 2º, trazendo a ideia de que todos os demais pronunciamentos que detenham caráter decisório 

e que não se enquadrem como sentença, sendo irrelevante seu conteúdo, desde que não se 

configure como o encerramento de fase ou do procedimento judicial. (BRAGA, DIDIER & 

OLIVEIRA, 2015, p. 306) 

Antes da vigência do Código atual, tinha-se a decisão interlocutória como aquela 

proferida ao longo do processo que decidiria questões incidentes, conceituação que era objeto 

de crítica uma vez que existia a possibilidade de questão principal ser discutida por essa via, 

como ocorre nas decisões que concedem ou negam as tutelas provisórias, assim, pode-se 

observar um aperfeiçoamento no conceito que, apesar de mais amplo, é mais preciso. 

(BASTOS, FLEXA & MACEDO, 2016, p. 202) 

Cumpre mencionar também que a observância do conteúdo da decisão não possui 

relevância para sua conceituação como tal, sendo perfeitamente possível a existência dessa 

modalidade de pronunciamento com os conteúdos dos artigos 485 e 489 do Código de Processo 

Civil, podendo ainda versar sobre o mérito parcial das demandas. (BRAGA, DIDIER & 

OLIVEIRA, 2015, p. 307) 

O artigo 489, § 1º traz, de forma clara sua aplicabilidade aos pronunciamentos que 

detenham caráter decisório, estando incluídas as decisões interlocutórias. 

 

1.1.3 – Acórdãos 

 

Todo pronunciamento proferido por órgão colegiado, mais de um julgador, deve ser 

chamado de acórdão. Apesar do artigo 202 mencionar diretamente que apenas os Tribunais 

seriam responsáveis por emitir tal pronunciamento, a doutrina entende que qualquer decisão 

proferida deve ser assim denominada. (BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 307) 
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Como anteriormente mencionado, os acórdãos podem se dar, assim como as sentenças, 

de forma a terminar determinada fase processual ou ainda todo o procedimento. No primeiro 

caso, serão chamados de acórdãos interlocutórios, no segundo caso, de acórdãos finais. 

(CAMARA, 2016, p. 152). 

Sendo assim, por possuir conteúdo decisório, aos acórdãos também devem ser 

aplicados o que dispõe o Código de Processo Civil acerca da fundamentação das decisões 

judiciais. 

 

1.2 – MOTIVAÇÃO E ESTADO DE DIREITO 

 

Inicialmente, importante destacar que não há sociedade sem direito, justamente pela 

função ordenadora dos interesses sociais que o Direito exerce. Diante dessa tarefa de 

harmonizar as relações de forma justa e igualitária, o direito se afigura como uma das formas 

de controle social. (GRINOVER; DINAMARCO e CINTRA, 2009, P. 25) 

Inicialmente, importante trazer ao presente trabalho, ainda que não seja o foco do 

mesmo, a definição de Estado de Direito. Paulo Nader (2013, p.138) assim o conceitua:  

 

(...) é a proteção efetiva aos Direitos Humanos. Para que esse objetivo seja 

alcançado, é necessário que o Estado se estruture de acordo com o clássico 

modelo dos poderes independentes e harmônicos; que a ordem jurídica seja 

um todo coerente e bem definido; que o Estado se apresente não só como 

poder sancionador, mas como Pessoa Jurídica portadora de obrigações. A 

plenitude do Estado de Direito pressupõe, enfim, a participação do povo na 

administração Pública, pela escolha de seus legítimos representantes 

 

Analisando o referido dever sob a ótica do Estado de Direito, temos que aquele é 

simples decorrência deste. Não há como se mencionar a existência de um Estado de Direitos 

sem a presença da atuação transparente da justiça, poder responsável pela jurisdição estatal, 

que, por sua vez, se apresenta como fundamental à todas as demais garantias constitucionais 

fundamentais do artigo 5º da CRFB. 

O respeito à motivação como intrínseca à concepção de um Estado de Direitos é 

elemento-chave para que outras garantias fundamentais não sejam suprimidas ou 

arbitrariamente afastadas, assegurando a imparcialidade do julgador, assim como a legalidade 

das decisões tomadas (NERY JUNIOR, 2010, p. 290 - 291). 

O que torna mais evidente a subordinação do dever de motivação ao Estado de Direitos 

é o fato de que se trata de uma limitação, imposta pelo próprio Estado, ao seu poder de 

jurisdição, tornando necessária a justificação por parte do Julgador sobre os fatos e provas que 
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levaram àquela decisão apresentada, evitando-se assim o cometimento de abusos por parte do 

Estado. (LUCCA, 2016, p. 79 - 80). 

Cumpre destacar que, ao entendermos a motivação como regra, tem-se o dever de 

observância, devendo sua superação pela ponderação com demais normas ocorrer apenas em 

casos extraordinários. Conforme entendimento de Rodrigo de Lucca, “Ainda que o dever de 

motivação pudesse ser ponderado, o magistrado ficaria compelido a explicar em sua decisão 

por que não iria motivar a decisão – um paradoxo insuperável” (2016, p. 90). 

 

1.3 – A NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 93, IX 

 

A Constituição Federal da República, de 1988, traz em seu artigo 93, IX a seguinte 

redação: 

 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 

a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 

(Redação da EC 45/2004) 
 

Sendo assim, em mera análise do texto legal, temos a garantia de que a motivação deve 

ocorrer em todas as decisões tomadas pelo Poder Judiciário, sob pena de nulidade da mesma. 

Destaca-se ainda que tal dispositivo deve ser observado ainda quando os Tribunais 

decidam em matéria meramente administrativa, fora do campo da jurisdição, tendo em vista o 

fato de que o referido inciso não impõe nenhuma restrição, bem como a exigência de motivação 

das decisões administrativas previstas no inciso X, do mesmo artigo. (NERY JUNIOR, 2010, 

p. 290) 

Ressalte-se que o dever de motivação das decisões judiciais deve ser observado sob a 

ótica da substância e não da forma. Sendo assim, não se deve considerar motivada aquelas que 

tão somente mencionem os elementos de prova como justificativa ao provimento jurisdicional, 

sem a indicação dos fundamentos que o levaram à decisão, devendo ser considerada nula. 

(NERY JUNIOR, 2010, 291) 

Fundamental destacar a evolução histórica da importância da regra de motivação para  

 



22 
 

o processo civil brasileiro. Inicialmente, este era contemplado apenas como garantia das partes 

dentro de um determinado processo e, por tal razão, eram dispostas, geralmente, em leis 

infraconstitucionais. (CINTRA, DINAMARCO e GRINOVER, 2009, p. 74) 

Todavia, com o passar dos anos, a doutrina passou a conceber a função política da 

motivação, o que ampliou o rol de destinatários de determinada decisão para todo o povo, uma 

vez que as decisões são meios de controle no campo concreto dos princípios da imparcialidade 

do Juiz assim como da legalidade daquele provimento. (CINTRA, DINAMARCO e 

GRINOVER, 2009, p. 74) 

Diante disso, têm-se um novo olhar sobre a devida motivação das decisões, muito mais 

ampla do que a mera relação endoprocessual e vinculada à grande parte dos chamados 

princípios constitucionais do processo. 

 

1.4 – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

 

Ambos os princípios em comento estão previstos no mesmo diploma, a Constituição 

Federal de 1988 e artigo, 5º, LV, que assim dispõe: 

 

(...)aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes 

 

Ainda que se encontrem no mesmo dispositivo legal, tratam-se de conceitos distintos. 

O contraditório, no âmbito do direito processual civil se configura pela ciência dos atos 

processuais associada à possibilidade de manifestação quanto aos elementos que considere 

relevantes. Por sua vez, a ampla defesa é a forma concreta pela qual o contraditório ocorre. 

(NERY JUNIOR, 2010, p. 209) 

O princípio do contraditório envolve dois pontos-chave, o primeiro, ligado à 

informação, assegurando a ciência quanto à existência do processo e de todos os atos que 

ocorrem em seu trânsito regular assim como de possibilitar a manifestação quanto a esses atos, 

o que configura a Ampla Defesa. (NERY JUNIOR, 2010, p. 210) 

Os institutos acima mencionados estão ligados à grande parte do rol de princípios 

gerais do processo, antes previstos expressamente somente na Constituição Federal e, 

atualmente, também no Código de Processo Civil de 2015. (LUCCA, 2016, p. 205) 

O vínculo destes com o dever de fundamentação das decisões judiciais se faz ainda 

mais sensível. Não há meios de se garantir a Ampla Defesa e, consequentemente, efetivar o 
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Contraditório, quando não resta clara a motivação utilizada pelo julgador para se atingir tal teor 

decisório. 

Inimaginável, por exemplo, interpor recursos ou até mesmo requisitar a produção de 

provas quando não se tem a descrição precisa dos elementos que levaram ao convencimento do 

Magistrado acerca do litígio proposto. 

Sendo assim, a motivação é instrumento que garante efetividade à Ampla Defesa e o 

contraditório no âmbito processual e, por tal razão, acertadamente, o Código de Processo Civil 

surge com uma verdadeira cartilha estabelecendo as balizas nas quais esse dever será 

concretizado. (LUCCA, 2016, p. 206) 

Diante da necessidade de se haver a motivação material das decisões e não mera 

apresentação de enunciado, súmula ou julgados, resta aparente a intenção do legislador de 

preservar a ampla defesa e o contraditório uma vez que, em eventual grau recursal não há como 

apresentar razões pertinentes contra decisão não fundamentada, uma vez que o caminhar 

jurídico do magistrado até o provimento é desconhecido das partes. (BASTOS, FLEXA E 

MACEDO 2016, p. 388) 

 

1.5 – A SEGURANÇA JURÍDICA 

 

No que tange à segurança jurídica, tem-se que esta é, além de um atributo, uma 

finalidade do Estado de Direito. A proteção à tal princípio encontra de plano duas grandes 

consequências, a primeira é a limitação ao arbítrio estatal e impõe à este o dever de efetivar os 

direitos dos cidadãos, além disso, situa o indivíduo dentro de um Estado de Direito, onde este 

tem a capacidade de entender que as situações jurídicas consolidadas não serão modificadas à 

qualquer tempo. (LUCCA, 2016, p. 62) 

A produção de efeitos na sociedade decorrentes do atuar da justiça pressupõe o valor 

da Segurança. A Segurança Jurídica pode ser apontada como um sistema complexo, que 

envolve legalidade e legitimidade, isto é, não basta apenas o estabelecimento de uma Ordem 

Jurídica que regulamente as relações, se faz necessária que esses dispositivos produzam efeitos 

e sejam reconhecidos como tal pelos jurisdicionados. (NADER, 2013, p. 118 – 119) 

Para se compreender melhor o conceito de Segurança Jurídica, esta pode ser 

fragmentada em três grupos, sendo eles, de acordo com Paulo Nader (2013, p. 119), “a) 

princípios relativos à organização do Estado; b) Princípios do Direito estabelecido; c) princípios 

do direito aplicado”. 
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O primeiro, diz respeito aos padrões mínimos de organização estatal, determinando a 

faixa de competência de cada esfera de poderes (Legislativo, Judiciário e Executivo), que, 

apesar de independentes, são complementares e harmônicos entre si, existindo uma linha capaz 

de demarcar e impedir avanços de um sobre os demais e garantindo a estabilidade do sistema 

de freios e contrapesos. (NADER, 2013, p. 122) 

Ainda com relação ao primeiro elemento, temos que a delimitação dos poderes e a 

atuação independente do Judiciário, por si só não é suficiente para a configuração plena da 

Segurança Jurídica. O Poder Judiciário deve gozar de pessoal devidamente capacitado para o 

exercício da função, como Magistrados e demais Servidores uma vez que, além do correto 

exercício da Jurisdição estatal, este deve ocorrer em tempo razoável, não podendo um processo 

se prolongar no tempo sem uma decisão final. (NADER, 2013, p. 122) 

Além dos anteriormente mencionados, outros fatores que se fazem indispensáveis são 

as garantias da Magistratura, devendo o Juiz ser livre no exercício de suas funções, ressalvados 

os limites impostos pela Lei. Uma vez atendidos os requisitos em comento, o Poder Judiciário 

passa a ser observado como eficiente na função que lhe é concedida garantindo os anseios da 

população e dando um primeiro passo à segurança Jurídica. (NADER, 2013, p. 122) 

De acordo com Rodrigo Ramina de Lucca (2016, p. 62), “nos sistemas jurídicos do 

civil law, segurança jurídica é pensada a partir da função legislativa, exigindo-se normas 

jurídicas estáveis, previsíveis e acessíveis”, e assim, despertar o sentimento de confiança da 

população nas instituições estatais. 

Por sua vez, os princípios do direito estabelecido são as formas pelas quais o Direito 

se apresenta aos destinatários, passando pela positividade do Direito, segurança de orientação, 

irretroatividade da lei e estabilidade relativa do Direito. (NADER, 2013, p. 122) 

O direito positivo é a norma estática e objetiva que orienta efetivamente a conduta 

social, para isso é necessário que esse Direito seja divulgado e difundido perante à sociedade, 

existindo ainda a restrição à escusa do cumprimento legal pela ignorância da Lei, preenchidas 

tais exigências, o Direito Positivado se apresenta como o caminho que leva à segurança jurídica. 

(NADER, 2013, 122-123) 

Nesse sentido, o estabelecimento das bases para que se considere uma decisão 

fundamentada pode ser compreendido como o primeiro passo para se garantir a correta 

observância do dever constitucional em análise. 

Todavia, ainda que se afigure como um caminho, o Direito positivo deve se apresentar 

como inteligível ao Homem médio e dotado de características como a simplicidade e 

suficiência, devendo ser norma clara e de fácil leitura, permitindo à população ter acesso e 
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conhecimento da ordem jurídica, em especial no que tange aos direitos fundamentais a todos 

assegurados. (NADER, 2013, p. 124 – 125) 

 A irretroatividade da Lei é uma das maiores garantias contra o uso das normas para o 

cometimento de abusos. Uma lei nova não pode irradiar efeitos sobre negócios realizados antes 

de sua vigência, salvo nos casos da legislação penal quando lei nova é mais benéfica ao réu. 

Admitir a retroatividade seria, portanto, impedir a segurança jurídica de produzir seus 

benefícios na sociedade. (NADER, 2013, p. 126) 

Por fim, a Estabilidade relativa diz respeito à necessidade de que o Direito, enquanto 

fato histórico, acompanhe os avanços sociais conquistados, não podendo ser analisado sob uma 

ótica anacrônica, devendo atender as exigências atuais da sociedade. Daí a necessidade de 

modificação ou revogação de uma lei que não atende mais aos anseios de uma população para 

se garantir a efetividade do direito positivado. (NADER, 2013, p. 126)  

O terceiro elemento, Princípio do Direito Aplicado, é talvez o que se relacione de 

forma mais íntima com o dever de fundamentação dos atos judiciais e administrativos por se 

referirem às Decisões Judiciais concretamente falando. Sendo assim temos que o Código de 

Processo Civil vigente se alinha à Segurança jurídica quando estabelece as balizas para a correta 

fundamentação das decisões, situação que atende ainda, como anteriormente exposto, à grande 

parte dos princípios sensíveis do Processo Civil. 

Por sua vez, a Uniformidade e a Continuidade Jurisprudencial se desenvolve no 

sentido de que a interpretação do Direito seja dotada de estabilidade e de um mesmo sentido, 

sem, contudo, ignorar as constantes evoluções pelas quais passam a sociedade. Daí a 

importância da correta fundamentação. Ao Estabelecer o caráter contínuo da jurisprudência 

necessário que as decisões apresentes fundamentação suficiente capaz de permitir a 

aproximação ou a distinção do caso concreto daquele abrangido pela Jurisprudência sobre o 

tema. (NADER, 2013, p. 128) 

Todavia, a segurança jurídica não é adstrita ao campo do positivismo das leis, devendo 

ser abordada como o meio para se concretizar todos os demais direitos fundamentais 

constitucionalmente garantidos, voltada não só para a segurança dos indivíduos, mas também 

do sistema jurídico como um todo. (LUCCA, 2016, pp. 65, 66) 

Sendo assim, a fundamentação se relaciona com a Segurança Jurídica na medida em 

que é essencial para que os jurisdicionados compreendam as razões que levaram ao magistrado 

à decisão, e, como já mencionado, ao tomar conhecimento das razões expedidas para o 

provimento Estatal, a população entende o judiciário como efetivo no exercício da função, 

auxiliando na pacificação social. (NADER, 2013, 127) 
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2 – O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 

PELO NOVO CÓDIGO NO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. 

 

O código de 1973, vigente até sua revogação pela Lei 13.105/15, trazia em seu artigo 

458 tão somente a previsão dos requisitos para a prolação de sentenças assim redigido: 

 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta 

do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento 

do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe 

submeterem. 
 

Apesar da previsão, o Código não abordava de forma expressa o que se considerava 

como ausência de fundamentação ou insuficiência da mesma, deixando a cargo do Poder 

Judiciário a análise caso a caso, o que, abre margem para entendimentos contraditórios dos 

órgãos jurisdicionais e, por muitas vezes, para a aplicação parcial de um dever 

constitucionalmente exigido. 

Além disso, como se depreende da leitura do artigo, se limitava a apontar os requisitos 

da sentença judicial, parte parcialmente reproduzida pelo Código atualmente vigente, sem 

estender de forma expressa sua aplicabilidade em toda e qualquer decisão judicial, que ficaram 

sem determinação em lei e, com isso, desamparada pelo Código Processual então vigente, sendo 

cumprida de forma parcial uma vez que, assim como o Código de 73 e pela natureza expositiva 

e genérica das normas constitucionais, o artigo 93, IX da Constituição de 1988 não especificava 

como o dever à fundamentação se concretizaria no processo brasileiro.  

Superada a análise do dispositivo presente no antigo Código de Processo Civil, 

utilizada no presente trabalho tão somente para servir de contraponto ao estudo do dever de 

motivação sob a ótica atual, passa-se a apontar as evoluções trazidas pelo novo Código 

Processual Civil, este sim, objeto primário de análise do presente trabalho.  

 

2.1 – AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

Como já mencionado, os Códigos Processuais Civis anteriores ao vigente abordaram 

o tema da fundamentação de forma pouco específica, sem precisar os elementos necessários à 

caracterização da fundamentação das decisões judiciais e sem delimitar a atividade jurisdicional 

do Estado. 
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Apesar da preocupação com a fundamentação das decisões e seu caráter limitador do 

Poder Estatal e assecuratório dos princípios inerentes ao Estado de Direito, sempre existiu o 

receio de que uma exigência de motivação complexa trouxesse ainda maiores demoras ao já 

vagaroso Processo Civil brasileiro, à exemplo do alegado, não foram poucas as tentativas de 

vetar o dispositivo do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. (STRECK, 2015)7  

Algumas entidades representativas de juízes, como a Associação dos Magistrados 

Brasileiros e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do trabalho, no período em que 

a proposta tramitava junto às casas legislativas brasileiras, encaminharam ofícios e divulgaram 

notas criticando e pedindo veto ao dispositivo do artigo em comento8, que estabelece como a 

fundamentação deve ocorrer, tais embates demonstram que, apesar do texto legal estar em pleno 

vigor, ainda é cedo para avaliar modificações concretas nos interiores de fóruns e tribunais. 

Diante da inexistência de norma capaz de estabelecer parâmetros claros da 

fundamentação, a Jurisprudência, ao pacificar a questão de que o julgador não seria obrigado à 

se manifestar sobre todos os pedidos das partes, limitava a concretização do dever 

constitucional. 

Porém, com o passar dos anos e o consequente aumento do volume de processos, essa 

jurisprudência passou a entender tão somente que o juiz não é obrigado a analisar todos os 

argumentos trazidos pelas partes, sem a condicionante existente anteriormente, parte dos 

Magistrados, Desembargadores e Ministros entenderam como se fossem desobrigados de 

apresentar fundamentação. (BASTOS, FLEXA & MACEDO 2016, p. 388)  

Felizmente, em uma evolução significativa, o Novo Código surge com uma 

regulamentação da atuação jurisdicional ao proferir decisões de qualquer natureza, o que, apesar 

de enfrentar resistências, tende a alterar uma realidade experimentada por muitos que buscam 

seus direitos ou os têm limitados pelo atuar do Poder Judiciário, afinal, para aqueles que 

conseguem seus objetivos, é essencial saber a razão pela qual obteve êxito, assim como para 

aquele que foi vencido no processo, que saberá exatamente o caminhar da atuação do Juiz até 

a decisão, o que permitirá a interposição de recursos cabíveis ou até mesmo a aceitação do 

decidido. (LUCCA, 2016, p, 236) 

 

                                                           
7 STRECK, Lenio Luiz, NCPC: Cobrar fundamentação dos juízes é “utopia totalitária?, 2015 Disponível 

em <https://www.conjur.com.br/2015-mar-12/senso-incomum-ncpc-cobrar-fundamentacao-juizes-utopia-

totalitaria>, acesso em: 28/11/2017. 
8 Cf. em: http://www.amb.com.br/cardozo-trata-de-pedido-de-vetos-com-magistrados/, acesso em: 28/11/2017 

http://www.amb.com.br/cardozo-trata-de-pedido-de-vetos-com-magistrados/
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2.2 - A REGULAMENTAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL PELO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

Como se extrai ao comparar o Código de Processo Civil de 2015 com seu anterior, a 

nova norma processual passou a tratar do tema da fundamentação de forma mais detalhada, 

objetivando assegurar que a norma constitucional do artigo 93, IX produzisse efeitos concretos 

no âmbito do processo civil brasileiro. 

Tal concretização já era ponto de observação da doutrina brasileira, que sempre 

apontou os riscos que a lacuna apresentada pelo antigo código processual trazia aos princípios 

já mencionados. (BASTOS, FLEXA & MACEDO 2016, p. 389) 

A abordagem dada ao tema pelo Código de Processo Civil vigente traz luz à regra 

processual extremamente importante uma vez que, segundo BASTOS, FLEXA E MACEDO 

(2016, p. 388) “possibilita à parte saber as razões pelas quais a decisão foi proferida, bem como 

embasar as razões recursais”.  

              A importância do estabelecimento dos parâmetros da fundamentação se faz ainda mais 

presente pois o ordenamento jurídico pátrio está cheio de normas gerais e cláusulas vagas, que 

dependem mais da atividade de adequação por parte do juiz ao caso do que da mera aplicação 

do texto puro da Lei.  (SÁ, 2016, p. 68) 

Não se pode confundir a fundamentação concisa das decisões com a insuficiência ou 

falta desta. Permite-se que o Magistrado fundamente sua decisão de forma simples, com base 

em laudo pericial ou até mesmo em pareceres e manifestações, desde que estas estejam 

fundamentadas, o que não viola o dever de motivar, tampouco torna o processo mais lento, 

como acreditava parte dos magistrados quando da entrada em vigor do Código.  (SÁ, 2016, p. 

68) 

Com relação ao possível atraso na marcha processual, Alexandra Câmara  (2016, p. 

298) é enfático ao sustentar que  

 

nem se diga que a exigência de fundamentação substancial da decisão seria 

um fator de entrave à duração razoável do processo. Em primeiro lugar, não 

há qualquer exigência de que as decisões sejam longamente fundamentadas. 

A fundamentação pode ser objetiva, concisa, desde que suficiente. Além disso, 

a garantia de duração razoável do processo destina-se a assegurar que no 

processo não haja dilações indevidas, mas todas as dilações devidas devem 

ocorrer. Uma decisão judicial bem fundamentada, fruto de um contraditório 

efetivo, pleno e substancial, é uma decisão que mais dificilmente será 

reformada ou anulada em grau de recurso, e isto, certamente, será um fator de 

desestímulo a recursos, permitindo um aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional, que conseguirá, fatalmente, ser alcançada em tempo razoável. 
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A exigência imposta pelo novo código é a de que haja, no bojo do processo, uma 

fundamentação verdadeira, capaz de promover a correta justificação da decisão tomada, 

elencando as razões pelas quais esta se deu e as razões pelas quais os argumentos foram ou não 

acolhidos.  (CÂMARA, 2016, p. 298) 

Sendo assim, em que pese a inerência do dever de motivação ao Estado de Direito e às 

demais garantias processuais, o que seria capaz de afastar até mesmo sua necessidade de 

disposição expressa no Código, tem-se que este não era cumprido de forma satisfatória e 

eficiente, como se depreende de julgado recente do SJT trazido à título de exemplificação: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Não sendo constatado, nas razões do recurso, nenhum 

motivo que permita reconsiderar a decisão agravada, impõe-se manter o 

julgado por seus próprios fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido. 9 

 

Portanto, com base nessa necessidade de suprir uma lacuna até então existente, o 

Código de Processo Civil trouxe, dentro do capítulo que versa acerca das normas fundamentais 

do processo o dever de fundamentar as decisões sob pena de nulidade, tal previsão encontra-se 

positivada no artigo 11 do texto legal, assim disposto: 

 

Art. 11.  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, 

e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 

 

Diante disso, não restam dúvidas de que os legisladores, atendendo aos anseios dos 

operadores de direito e com o intento de positivar o princípio constitucional também no Código 

de Processo Civil, importaram e desenvolveram algo similar à um manual determinando o que 

não se deve considerar como decisão fundamentada. Outros dispositivos do Código trazem essa 

mesma previsão, com especial destaque àquele do artigo 489, que traz de forma exemplificativa, 

os limites à atuação e a fundamentação pelo julgador. (LUCCA, 2016, p. 236) 

Cumpre mencionar ainda que o dever de fundamentação e a forma em que esta deve 

ocorrer são aplicáveis também aos processos que tramitam pelos Juizados Especiais, como 

analisado pelo enunciado 309 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assim redigido:” 

                                                           
9 BRASIL. STJ - AgRg no AREsp: 54614 SP 2011/0156788-9, disponível em 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/185358415/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-

no-aresp-54614-sp-2011-0156788-9/relatorio-e-voto-185358439>, acessado em 20/10/2017 
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O disposto no § 1º do art. 489 do CPC é aplicável no âmbito do Juízados Especiais” (FFPC, 

Enunciado 309, 2016) 

Além disso, o mesmo Fórum Permanente entendeu que o Rol do § 1º do artigo em 

comento é meramente exemplificativo, permitindo que outras formas de burla ou restrição ao 

dever de fundamentação fossem apreciadas futuramente como tal, acerca do tema, o enunciado 

303: As hipóteses descritas nos incisos do § 1º do art. 489 são exemplificativos (FFPC, 

Enunciado 303, 2016) 

Logo, tem-se que a constante insuficiência ou até mesmo ausência de fundamentação, 

tão criticada e exposta pelos profissionais que atuam na área, em especial advogados, 

finalmente ganha um ar de inovação pela lei, traçando os limites da livre atuação jurisdicional, 

que deve ocorrer vinculada aos deveres legais. (BASTOS, FLEXA & MACEDO, 2016, p. 388) 

 

2.3 – A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES DE TUTELA PROVISÓRIA 

 

Ainda no que tange à fundamentação das decisões tomadas pelo Estado-Juiz no ramo 

do direito processual civil brasileiro, o artigo 298 traz em seu corpo redação aperfeiçoada do 

antigo artigo 273, § 1º do Código de 1973, passando a determinar que todas as decisões 

referentes à concessão, revogação, indeferimento, ou alteração das tutelas antecipadas só serão 

válidas se o Juiz justificar as suas razões, chegando ao teor do artigo 298, in verbis: 

 

Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela 

provisória, o juiz justificará as razões de seu conhecimento de modo claro e 

preciso 

 

Importante destacar que, como mencionado anteriormente, as decisões que tratam da 

antecipação de tutela devem, via de regra ser consideradas como decisões interlocutórias e, por 

possuir conteúdo decisório, se submetem ao artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil, 

devendo atender assim seus requisitos. (BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 584) 

Diante da relevância e do momento em que a maioria das decisões de concessão de 

tutela provisória, o legislador optou por afastar a discricionariedade do magistrado, não 

podendo este rejeitar a concessão quando presentes a probabilidade do direito e o perigo da 

demora (NEVES, 2016, p. 823) 

Ainda nessa esteira, entendimento de Freddie Didier (2015, p. 584)  

 

Decisões que concedam a tutela provisória, cuja fundamentação se resuma à 

assertiva de que "presentes os pressupostos da tutela provisória, defiro ( ... )", 
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tão comuns e admitidas na prática forense, são, em verdade, decisões sem 

fundamentação 

 

A alteração promovida pelos legisladores se apresenta como mais um dos meios 

utilizados para tornar obrigatória e concreta o dever de fundamentação de todas as decisões 

judiciais, limitando a atuação do julgador aos princípios fundamentais do processo. Diante 

disso, qualquer decisão que viole o presente dispositivo legal é passível de impugnação 

mediante Agravo de Instrumento. 

 

2.4 – O ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

O artigo em comento se faz de extrema importância diante da padronização que era 

cada vez mais frequente nas decisões tomadas pelo Poder Judiciário. O dispositivo legal traz, 

além de balizas ao atuar julgador, a determinação implícita de que a prestação jurisdicional 

deve se desenvolver de forma adequada, tempestiva e fundamentada. (SÁ, 2016, p. 69) 

Apesar do conteúdo previsto no caput ser uma reprodução de texto anteriormente 

redigido, determinando os elementos que devem estar presentes em uma sentença judicial, o 

parágrafo 1º e seus incisos trazem alteração significativa na prática Jurisdicional do Estado. 

(NEVES, 2016, p. 278) 

O artigo em comento e seu parágrafo 1º, à título de esclarecimento, são assim 

redigidos: 

 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com 

a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências 

havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes 

lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 

seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento 

se ajusta àqueles fundamentos; 
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VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento. 
 

Os seis incisos do parágrafo 1º do artigo em epígrafe exigem do Poder Judiciário um 

maior zelo e atenção ao seu texto quando do provimento e se apresentam como a principal 

alteração no dever de fundamentação das decisões judiciais, passando então à análise mais 

detalhada de cada um destes. 

 

2.4.1 – O parágrafo 1º do artigo 489 e seus incisos 

 

Na ótica de concretizar o princípio constitucional da fundamentação das decisões, o 

legislador infraconstitucional optou por trazer, em rol exemplificativo10, o que não se pode 

considerar como decisão fundamentada. 

Sendo assim, objetiva afastar práticas antes corriqueiras nos Tribunais de falsa 

fundamentação, ou seja, como já mencionado anteriormente, o dever de fundamentar as 

decisões judiciais deve ocorrer de forma substancial, afastando de vez as decisões formalmente 

fundamentadas, daí a relevância do estudo do presente dispositivo legal e seus incisos. 

(CÂMARA, 2016, p. 33) 

O inciso I, se faz necessário para evitar que o Juiz realize tão somente a indicação do 

artigo sem estabelecer a ligação entre o texto da norma e o caso concreto em análise. (SÁ, 2016, 

p. 69) 

Evidente que a aplicação de regra não é vinculada à justificação acerca de seu teor, o 

que o inciso em comento afasta é a confusão entre a justificação do ato normativo e a adequação 

deste ao caso concreto, o primeiro, desnecessário que o Juiz o faça, o segundo, obrigatório, pois 

este deve amoldar o caso concreto à uma das hipóteses legalmente previstas. (LUCCA, 2016, 

p. 237) 

Sendo assim, o ato de interpretar a norma e apresentar as razões pelas quais a mesma 

se aplica no caso é dever exclusivo do Juiz, não podendo ser transferido às partes o exercício 

de entender eventuais razões implícitas que levaram à aplicação de determinada norma no caso 

concreto. (NEVES, 2016, p. 279) 

                                                           
10 Enunciado 303 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “As hipóteses descritas nos incisos do § 1º do 

art. 489 são exemplificativas”. 
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Nesse sentido, entendimento esclarecedor do professor Alexandre Câmara (2016, p. 

33):  

 

Deste modo, não são aceitas, por falsamente fundamentadas, decisões que 

digam algo como “presentes os requisitos, defiro” ou, “sendo provável a 

existência do direito alegado e havendo fundado receio de dano irreparável, 

defiro a tutela de urgência”, ou qualquer outra a estas assemelhada. 
 

Por sua vez, o segundo inciso do dispositivo veda expressamente a aplicação de 

conceitos jurídicos indeterminados, sem demonstrar, de forma clara, a ligação do conceito ao 

caso concreto em análise. (CÂMARA, 2016, p. 34) 

No presente dispositivo o objetivo do legislador, além de garantir a possibilidade do 

profissional apresentar eventuais recursos cabíveis, é assegurar que as partes processuais, 

mesmo que não saibam ao certo o linguajar técnico do Direito, sejam capazes de compreender 

as razões que levaram a aplicação daquele princípio ou conceito aberto.  

O que se denomina conceito jurídico indeterminado nada mais é do que aqueles 

contidos em normas processuais gerais, quando o legislador fixa a situação fática de forma vaga 

sem estabelecer a consequência jurídica decorrente de sua aplicação. Sendo assim, cabe ao juiz 

a ponderação dos valores para preencher o caso concreto, o que se afigura como um poder 

relevante ao atuar Jurisdicional. (NEVES, 2016, p. 280) 

Uma vez conferido ao julgador tamanha responsabilidade, necessário impor as 

respectivas limitações, daí a relevância do dispositivo para a concretização do dever 

constitucional de fundamentação das decisões judiciais. (NEVES, 2016, p. 280) 

Assim entende Renato Montans de Sá (2016, pp. 69 e 70):  

 

Se essas normas são caracterizadas pela ausência de densidade semântica, em 

que o antecedente é composto de termos vagos, é necessário que o magistrado 

as analise de maneira minudente, dando a elas o devido significado para o caso 

concreto. Assim, se por um lado a criação de textos abertos permite ao 

magistrado a construção de enunciados mais flexíveis e abrangentes, por outro 

é necessária maior atenção do juiz no momento da fundamentação. 

 

De igual forma, o inciso terceiro é aquele destinado à afastar do ordenamento – ou ao 

menos reduzir a incidência – das decisões-modelo, muito familiares para todos que, durante a 

graduação, realizaram estágios no Poder Judiciário. 

As decisões-padrão são aquelas em que o mesmo texto pode ser aplicado para 

inúmeras situações distintas, sem que o julgador precise estabelecer qualquer ligação entre o 

texto da decisão e o caso que decide. Muito comum esse tipo de decisão em sede de antecipação 



35 
 

dos efeitos da tutela, onde o magistrado apresenta os conceitos acerca do risco de demora e da 

probabilidade do direito e menciona que os requisitos estão presentes ou não. (LUCCA, 2016, 

p. 239) 

Se a fundamentação encontra ligação com qualquer caso concreto que possa ser 

apresentado é porque carece de conexão com qualquer deles, sendo assim, deve ser considerada 

não fundamentada. (SÁ, 2016, p. 70) 

Assim como os dois primeiros incisos, este se presta a assegurar a concretização do 

dever de fundamentação, e, apesar de evidente, se faz necessária a positivação uma vez que o 

quadro encontrado na prática da advocacia brasileira era o de proliferação dessas decisões-

modelo.  (LUCCA, 2016, p. 241) 

Ao lançar mão das decisões combatidas pelo inciso III, o magistrado priva as partes 

da certeza de que o Estado tomou conhecimento de seu pedido e de suas razões, uma vez que 

estas não são sequer mencionadas. Caso se admitisse a concessão ou não de determinado pedido 

sob a fundamentação da presença ou ausência dos requisitos o magistrado poderia julgar 

improcedente uma ação alegando ausência de razão do autor. (NEVES, 2016, p. 281) 

Em correta e cristalina lição, Alexandre Freitas Câmara (2016, p.34) diz que “decisão 

que serve para qualquer caso, na verdade, não serve para caso nenhum.” 

O inciso IV do artigo em epígrafe é tratado por diversos doutrinadores como o mais 

importante dentre os incisos do artigo 489 por promover uma alteração no sistema de 

fundamentação das decisões judiciais. O texto do inciso afasta a teoria da fundamentação 

suficiente e a transforma em exauriente, limitada aos argumentos capazes de infirmar o 

convencimento do julgador. (NEVES, 2016, p. 282) 

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 282) existem duas técnicas de 

fundamentação das decisões judiciais, a exauriente e a suficiente, na primeira estaria o julgador 

obrigado a analisar todas as alegações das partes no processo, na suficiente bastaria o 

enfrentamento de todas as causas de pedir do autor e os fundamentos de defesa do réu. 

O dispositivo afasta da figura do juiz a livre escolha dos argumentos da parte 

sucumbente que deseja enfrentar na decisão, se tornando relevante tudo aquilo que fora alegado 

pelas partes e que possa levar à resultado diverso daquele obtido. (LUCCA, 2016, p. 240) 

Ainda nessa esteira, tem-se que não se deve aplicar de forma absoluta os argumentos, 

sendo permitido ao juiz apreciar tão somente um dos argumentos da parte, quando este for 

suficiente para gerar resultado favorável à esta. (BASTOS, FLEXA & MACEDO, 2016, p. 389) 

O vício apontado pelo inciso é demonstração nítida da vinculação do princípio do 

contraditório com o da fundamentação das decisões judiciais, tendo em vista que este garante 
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às partes não somente o direito à manifestação, mas sim de ter sua fala e seus argumentos 

apreciados, trazendo a importância da participação ampla das partes no processo decisório do 

Estado-juiz. (CÂMARA, 2016, p. 34) 

A fundamentação será observada caso a decisão apresente as razões que justificam a 

aplicação de determinada norma e que afaste todas as alegações feitas pela parte sucumbente 

no processo. (LUCCA, 2016, p. 240) 

Apesar da expectativa de parte da doutrina no que tange à alteração de um sistema e, 

consequentemente, na mudança da atuação do Poder Judiciário, ainda prevalece nos tribunais a 

ideia de compatibilidade entre o entendimento anteriormente consagrado de desnecessidade da 

análise detalhada de todos os argumentos trazidos pelas partes, assim se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. 

AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do 

CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em 

apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio 

confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente 

mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência 

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações 

intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo 

seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante 

maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu 

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, 

quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a 

inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.11 
 

A jurisprudência do STJ se dá no sentido de garantir uma certa flexibilidade na análise 

dos pedidos, permitindo aos julgadores, em qualquer instância, que decidam os litígios sem a 

necessidade de se analisar argumentos meramente protelatórios ou irrelevantes à solução da 

lide, situação que, caso levada à cabo de forma eficiente, contribuirá com a celeridade 

processual sem violar o dispositivo legal acerca da fundamentação. 

                                                           
11 BRASIL. STJ.  EDcl no MS 21.315/DF, disponível  em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/ 

446969643/edcl-no-mandado-de-seguranca-edcl-no-ms-23399-df-2017-0057949-7>, acessado em 20/10/2017.  
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A decisão do STJ apesar de alguns autores se apresentarem de forma contrária, por 

configurar a manutenção do sistema antigo, já era de certa forma prevista, pois sempre que há 

o advento de novos códigos processuais, até que as demandas recentes sejam pacificadas ocorre 

um intenso debate de interpretações e ideias opostas. 

Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 283) deixa clara sua preocupação de “que 

a previsão seja desvirtuada, levando o magistrado a manter o sistema atual de fundamentação 

suficiente, com a afirmação, de forma padronizada, de que os demais argumentos não eram 

capazes de influenciar, nem mesmo em tese, sua decisão”. 

Por sua vez, o Inciso V exige que ao trazer enunciado, precedente ou súmula, o 

julgador deve apontar a relação desta com o caso concreto em que julga, o texto do presente 

inciso é bem próximo àquele constante do primeiro. (LUCCA, 2016, p. 241) 

Todo e qualquer precedente é decorrente da análise de casos concretos anteriores que 

podem ou não guardar vínculo com aquele analisado pelo Magistrado no momento de proferir 

a decisão, daí a exigência de conexão dos precedentes apontados com as alegações, provas e 

pedidos da demanda a ser analisada. (BASTOS, FLEXA & MACEDO, 2016, p. 389)  

Destaca-se que, para os fins do inciso V não há qualquer valoração acerca da súmula 

aplicada e o fato de ser ou não vinculante, pois, se a decisão é pautada pela obrigatoriedade do 

enunciado sumular ou pela concordância do Magistrado com sua aplicação, este deve 

apresentar, devidamente fundamentadas, as razões pelas quais esta se aplica ao caso concreto. 

(NEVES, 2016, p. 284) 

O inciso proíbe, portanto, a apresentação de ementas de acórdãos ou julgados de 

tribunais pátrios e a mera citação de súmula ou precedentes, devendo ser acompanhada, 

obrigatoriamente pelas razões da aplicabilidade destas ao caso concreto (LUCCA, 2016, p. 241) 

Encerrando os incisos do artigo 489, § 1º, o IV proíbe que o juiz afaste enunciado de 

súmula, jurisprudência ou precedente, trazido por qualquer das partes, sem que demonstre a 

existência de diferenças entre o caso concreto e a sumula ou precedente apresentado, ou, 

eventual superação do entendimento apresentado nos autos, se apresentando como 

complemento ao disposto no inciso anterior (LUCCA, 2016, p. 241) 

Este inciso apenas se aplica às súmulas com força vinculante, afinal, para aquelas que 

não possuem tal status pode o julgador deixar de segui-las por discordar de seu enunciado sem 

qualquer necessidade de superação ou diferença com o caso concreto. (NEVES, 2016, p. 284) 

Diante disso, o julgador, ao afastar a aplicabilidade de Súmulas, jurisprudência ou 

precedentes deve, obrigatoriamente, realizar a distinção entre o caso concreto e os elementos 

trazidos pelas partes, o que a doutrina chama de distinguishing, ou sem apontar a superação 
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daquilo que fora apontado, demonstrando assim, o que a doutrina chama de overruling. 

(CAMARA, 2016, p. 35) 

Todavia, algumas críticas são realizadas pela doutrina acerca do dispositivo, nas 

palavras de Renato Montans de Sá, (2016, p.71): 

 

É extremamente perigos a expressão contida no inciso VI em que não se 

considera fundamentada a decisão que deixa de seguir “jurisprudência” sem 

aplicar o distinguish. Se a mera jurisprudência (aqui entendida como a 

reiteração de julgado sob dada regência não está inserida na obrigatoriedade 

contida no art. 927 do CPC/2015, não há vinculação vertical. Assim, permite-

se ao juiz da causa, apenas a título de exemplo, discordar do posicionamento 

contidos em julgados reiterados desde que, repise-se, não se enquadre nas 

situações contidas no referido artigo. Não seria necessário aplicar o método 

da distinção para considerar a decisão fundamentada, bastando apenas a 

discordância. 

 

Ainda nesse sentido, o dispositivo, segundo Rodrigo Ramina de Lucca, (2016, p. 241), 

“aparentemente atribui eficácia vinculante a todos os precedentes judiciais”, desconsiderando 

aqueles que não devem ser de observância obrigatória, situação que levaria à supressão da 

discricionariedade do magistrado no que tange ao caso em concreto e não aparenta ser a 

pretendida pelo legislador.  

 

2.5 – HIPÓTESES DE COLISÃO ENTRE NORMAS 

 

O parágrafo segundo do artigo 489, do Código de Processo civil, aborda qual o 

procedimento deverá ser adotado pelo Juiz quando diante do conflito de normas, in verbis: 

 

§ 2º, No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os 

critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam 

a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 

conclusão. 

 

 Ao elencar tal previsão, o legislador estabelece que o juiz, quando diante de conflito 

de normas, o que também é chamado de antinomia, aplicáveis ao mesmo caso em concreto deve 

o magistrado interpretá-las sob a ótica dos critérios já familiares no Direito brasileiro, entre eles 

o hierárquico, o da especialidade e o cronológico para se obter qual norma será aplicada ao caso 

em análise. (BASTOS, FLEXA & MACEDO, 2016, p. 390) 

Além disso, no mundo jurídico, quando se fala em ponderação no âmbito processual 

afasta-se a ideia de que esta ocorra entre duas regras, justamente pelas formas de interpretação 
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que permitem o afastamento de uma delas sem que haja, necessariamente, a colisão. (NEVES, 

2016, p. 287) 

Sendo assim, para que ocorra a ponderação deve-se estar diante de ao menos um 

princípio. Os casos de colisão entre regra e princípio, tema ainda sensível, terá, em parte dos 

casos a prevalência da regra, pois caso o contrário fosse admitido de forma indiscriminada o 

julgador poderia afastar qualquer texto legal com base em fundamento principiológico. 

(NEVES, 2016, p. 288) 

Todavia, existem alguns casos em que os princípios devem prevalecer quando em 

conflito com regras. Destaca-se que essas situações são excepcionais e extremamente raras, 

apenas nos casos em que, segundo Rodrigo Ramina de Lucca (2016, p. 242), “(i) a aplicação 

da regra deixa de atender a finalidade pretendida pelo legislador e (ii) a prevalência do princípio 

não gera absolutamente nenhuma insegurança jurídica”. 

Sempre que diante da aplicação de dois princípios capazes de levar à duas situações 

processuais diversas, caberá ao juiz realizar a ponderação, decidindo qual deverá ser aplicado. 

Essa decisão deve ser fundamentada e racional, trazendo os valores conflitantes e adequando-

os ao caso concreto analisado e determinando qual deles deverá se sobrepor na relação jurídica 

existente entre as partes. (NEVES, 2016, p. 288)  

Cumpre mencionar que mesmo diante de antinomia, a fundamentação que resolva a 

ponderação e determine a aplicação de qualquer dos princípios ou regras deve ocorrer nos 

estritos moldes do parágrafo primeiro do mesmo artigo, não podendo haver qualquer violação, 

sob pena de nulidade da decisão. 

 

2.6 – DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM 

 

A fundamentação per relationem se dá quando o julgador se utiliza, como 

fundamentação, de remissões à atos decisórios anteriormente emanados do Poder Judiciário. 

(NEVES, 2016, p. 286) 

Tal modo de fundamentação era admitido pela jurisprudência pátria, conforme julgado 

do STJ assim ementado: 

 
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA. PEDIDO INTEMPESTIVO. ART. 

565 DO CPC INAPLICÁVEL. DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO 

DO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 

399/STF. ART. 458 DO CPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 

INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 
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CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO 

ECONÔMICO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER O 

ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 283/STF. 1. 

Não há cerceamento de defesa, ou violação do art. 565 do CPC, nos casos de 

indeferimento de pedido de sustentação oral formalizados a destempo pelo 

patrono, conforme disposição no regimento interno do Tribunal de origem. 2. 

Inviável a análise, em recurso especial, do preceito regimental, pois não se 

enquadra no conceito de lei federal, por aplicação analógica da Súmula 

399/STF. 3. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o Tribunal de 

origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da 

lide. 4. Segundo jurisprudência do STF e STJ, revela-se legítima, para fins do 

que dispõem o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do 

CPC, a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem), 

referindo-se, expressamente, às razões que deram suporte a anterior decisão 

(ou a informações prestadas por por autoridade coatora, pareceres do Parquet 

ou peças juntadas aos autos), incorporando, formalmente, tais manifestações 

ao ato jurisdicional. 5. Ausente a impugnação aos fundamentos suficientes 

para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, 

por lhe faltar interesse recursal. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e 

não provido.12 

 

O Código de Processo Civil de 2015, traz previsão expressa da vedação do uso de 

motivação per relationem tão somente para os casos em fase de julgamento pelo relator em 

sede de Agravo Interno e julgamento de improcedência do recurso, conforme dispõe o artigo 

1.021, § 3º: 

 

Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o 

respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras 

do regimento interno do tribunal. 

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão 

agravada para julgar improcedente o agravo interno. 
 

Sendo assim, diante da limitação imposta pelo próprio legislador, têm-se que a 

fundamentação per relationem deve se dar dentro dos parâmetros constantes do artigo 489, § 

1º, que, apesar de não extinguir essa forma de motivação, a torna bastante restrita, mas ainda 

passível de ser utilizada, salvo o caso de expressa proibição acima mencionado. (JUNIOR, 

2017)13 

 

Acerca do dispositivo legal em comento, Alexandre Câmara (2016, P. 552) assim pontua: “No 

acórdão que negue provimento ao agravo interno, não se admite a mera reprodução da decisão recorrida 

                                                           
12 BRASIL. STJ – Rresp 1316889 RS, disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24273254/ 
recursoespecial-resp-1316889-rs-2012-0063483-8-stj> acesso em 10/10/2017 
13 JUNIOR, Pedro Abrão Marques, A Fundamentação per relationem e o CPC/2015, disponível em 

<https://jota.info/artigos/a-fundamentacao-per-relationem-e-o-cpc2015-28082017#_ftnref2>, acesso em: 

29/10/2017; Acesso em 20/10/2017. 
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(art. 1.021, § 3o), exigindo-se o exame dos argumentos especificamente invocados pelo agravante para 

impugnar a decisão monocrática”. 

O respeito às exigências para se considerar fundamentada uma decisão judicial 

bastariam para afastar a fundamentação per relationem do nosso ordenamento, tendo em vista 

a regulamentação do dever de motivação imposta pelo Código de Processo Civil Vigente em 

seu artigo 489. (NEVES, 2016, 286)  

Conforme entendimento apresentado acima, pronunciamentos como os já 

mencionados que confirmavam decisões em sede de agravo por seus próprios fundamentos, não 

devem mais ser admitidas no âmbito do Direito Processual Civil, devendo o julgador promover 

a fundamentação substancial de seu ato, trazendo a análise do que alegado pelas partes e 

refutando ou acolhendo os argumentos propostos. 
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3 – AS CONSEQUÊNCIAS DA INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO NAS DECISÕES JUDICIAIS  

 

Uma vez discorrido sobre o dever de motivação das decisões, bem como sobre os 

dispositivos trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, passa-se à análise das 

consequências previstas para os casos em que a fundamentação não ocorrer dentro dos 

parâmetros legais. 

Inicialmente, se faz necessário, mesmo que de forma sintética, por não ser o objeto 

central do presente trabalho, estabelecer que a análise dos atos jurídicos se dá sob a ótica de três 

planos, existência, validade e eficácia, para só então entender quais as consequências jurídicas 

cabíveis às decisões que não observem o dever de motivação. (AZEVEDO, 2002, p. 24) 

Destaca-se que tal análise se aplica a todos os pronunciamentos judiciais com teor 

decisório, já definidos pelo presente trabalho, uma vez que estas são, essencialmente, atos 

jurídicos. (LUCCA, 2016, p. 243) 

No que tange ao plano da Existência, há de se considerar como existente todos aqueles 

que observem os elementos necessários à sua constituição, sendo assim, os atos realizados fora 

da base mínima exigida para tal não devem ser considerados como existentes. (AZEVEDO, 

2002, p. 40) 

Ao se tratar um ato como inexistente, retira-se a natureza deste. Sendo assim, tal 

condição independe de declaração Judicial para que assim seja considerado, pois, 

independentemente de qualquer manifestação, não estando sujeito à desconstituição. (LUCCA, 

2016, p. 246) 

Acerca da validade do negócio, a análise ocorre após o exame de existência do ato. 

Sua definição é assim apresentada por Antônio Junqueira de Azevedo (2002, p. 42) “é pois, a 

qualidade que o negócio deve ter ao entrar no mundo jurídico, consistente em estar de acordo 

com as regras jurídicas”. 

Sendo assim, têm-se como tal a observância ou não dos preceitos legais, sempre 

realizada em norma existente, uma vez que as inexistentes sequer devem ser consideradas um 

negócio jurídico.  (AZEVEDO, 2002, p. 40) 

Uma vez estabelecida a existência do ato jurídico a primeira medida lógica é a análise 

de preenchimento do suporte fático normativo, devendo o ato considerado defeituoso ser 

desconstituído, todavia, até que eventual invalidação seja reconhecida, o ato deve ser 

considerado como existente e capaz de produzir seus regulares efeitos. (LUCCA, 2016, p. 246) 
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Em suma, o ato inválido é, Segundo Daniel Assumpção Amorim Neves (2016, p.789) 

“o ato viciado, que não vale em razão de sua imperfeição formal, mas pode gerar efeitos”.  

Diante disso, os atos considerados inválidos apenas deixam de produzir seus efeitos 

após declaração judicial que reconheça o vício deste, sendo assim, há a possibilidade de que 

um ato inválido produza seus regulares efeitos normalmente de forma eterna, desde que não 

haja decisão judicial em sentido contrário. (NEVES, 2016, p. 790) 

Por fim, a eficácia é a capacidade de produção dos efeitos previstos pelo ato jurídico. 

Devendo ser considerados como eficazes todos os atos praticados, desde que existentes, até 

mesmo aqueles eivados de vício que, somente perderão sua eficácia após decisão judicial nesse 

sentido. (NEVES, 2016, P. 791) 

 Estabelecidos os planos de análise do ato jurídico, temos que as decisões podem ser 

declaradas inexistentes ou nulas a depender de cada situação, como será explicitado no próximo 

item. 

 

3.1 – AS HIPÓTESES DE INEXISTÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

Como já demonstrado, sob a ótica da existência do ato jurídico, deve-se entender como 

existente aquelas que preencherem os requisitos de exigibilidade mínimos para a elaboração do 

ato (AZEVEDO, 2002, p. 40) 

Sendo assim, apesar de menção expressa do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 

1988, de que as decisões proferidas sem a devida fundamentação serão declaradas nulas, tal 

consequência não é a única possível, existindo casos em que a mesma deverá ser considerada 

inexistente. (LUCCA, 2016, p. 249) 

Nesse sentido, são duas as hipóteses de inexistência das decisões judiciais, a primeira 

se dá quando o julgador não apresenta solução para todas as demandas elencadas pela parte 

vencida, sendo assim, a omissão acerca de qualquer das causas de pedir não permite a 

vinculação da decisão à todas as demandas formuladas pelo autor, é o caso das chamadas 

sentenças infra petita. (LUCCA, 2016, p. 250) 

As sentenças infra petita violam o princípio do contraditório substancial, na medida 

em que o Magistrado não aprecia os fundamentos relevantes invocados pelas partes no processo 

(BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 360) 

Diante disso, a apreciação dos elementos trazidos pelas partes é trazida aos autos do 

processo pela fundamentação. Quando o dever de motivação é violado, na omissão do Estado-
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juiz acerca de fundamentos anteriormente apreciados, a decisão deve ser considerada 

inexistente. (LUCCA, 2016, p. 249) 

A esse respeito, Rodrigo Ramina de Lucca (2016, p. 250) afirma que: 

 

a omissão judicial a respeito de uma das causas de pedir impede a vinculação 

do dispositivo a todas as demandas cumuladas do autor. Em outras palavras, 

a falta de motivação tem como consequência a falta de dispositivo na decisão 

 

A segunda hipótese ocorre quando inexiste na decisão ligação entre a fundamentação 

apresentada e aquilo que fora requerido. Ao decidir demanda inexistente, ignorando as 

regularmente formuladas, não há que se falar em existência do ato, como ocorre com as 

sentenças ultra petita e extra petita. (LUCCA, 2016, p. 251) 

As decisões ultra petita ofende além do contraditório, o princípio do devido processo 

legal na medida em que analisa fatos e requerimentos não formulados por nenhuma das partes 

ou amplia seus efeitos à terceiro que não participou da efetivação do contraditório na demanda. 

(BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 360) 

Por sua vez, aquelas decisões consideradas extra petita, onde o julgador sequer analisa 

os elementos de fato e os pedidos formulados, decidindo sobre requerimento inexistente ou 

observando fato não deduzido, violam tanto o contraditório substancial quanto o devido 

processo legal. (BRAGA, DIDIER & OLIVEIRA, 2015, p. 361) 

Sendo assim, tanto a ausência de dispositivo na decisão acerca de pedido das partes, 

caso de omissão do Estado-Juiz, quanto aqueles lançados no pronunciamento sem que tenham 

sido requeridos por qualquer das partes acarretariam não na invalidade da decisão, mas sim em 

sua inexistência. (LUCCA, 2016, p. 251 

Destaca-se que as hipóteses de inexistência da decisão são objetos de divergência 

doutrinária. Parte da doutrina entende que em qualquer dos casos mencionados a sentença se 

apresenta como existente, porém passível de ser declarada nula. 

Este é o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves, afirmando que o recurso 

cabível, em todos os casos, é o de Apelação, cabendo ao Tribunal, em hipótese de sentença 

citra petita, a integração da decisão, por não haver nada a se anular no processo tendo em vista 

que o vício se encontra naquilo que não fora abordado. (2016, pp. 1398, 1400 e 1404) 

 

3.2 – AS HIPÓTESES DE NULIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS 
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Ressalvados os casos apontados por parte da doutrina como de inexistência, 

anteriormente mencionados, as demais decisões proferidas sem fundamentação ou que 

incorram em motivação inadequada devem ser declaradas nulas, conforme determina o texto 

constitucional. Como já demonstrado, para que seja declarada nula, a decisão precisa superar o 

campo da existência, o que permitirá que o Tribunal reconheça tais vícios e decrete sua 

nulidade. (BRAGA, DIDIER e OLIVEIRA, 2015, p. 345) 

Diante disso, conforme entendimento de Rodrigo Ramina de Lucca (2016, p. 251): “A 

nulidade, portanto, atingirá tanto decisões omissas, obscuras e contraditórias, como decisões 

cuja motivação não preenche os demais requisitos de racionalidade da justificação judicial”. 

Acerca da omissão, o Código de Processo Civil traz ainda dispositivo considerando 

omissa as decisões que apresentem qualquer das condutas estabelecidas pelo art. 489, § 1º: 

 

Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: 

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz 

de ofício ou a requerimento; 

III - corrigir erro material. 

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que: 

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; 

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (nossos 

grifos) 

 

 O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.013, § 3º IV, trouxe ainda a possibilidade 

da aplicação da teoria da causa madura quando da declaração de nulidade por falta ou 

insuficiência de fundamentação, podendo o tribunal superior, após declarar nula a sentença por 

um dos motivos expostos, decidir o mérito da questão sem que se faça necessário nova remessa 

ao Julgador de primeira instância. (NEVES, 2016, p. 1389) 

No mesmo sentido, o Enunciado 307 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

assim dispõe: 

 

Reconhecida a insuficiência da sua fundamentação, o tribunal decretará a 

nulidade da sentença e, preenchidos os pressupostos do § 3o do art. 1.013, 

decidirá desde logo o mérito da causa 

 

Ainda acerca da anulação com o consequente julgamento, decisão proferida pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª região: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art489§1
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1º, IV, DO CPC). APLICAÇÃO DO 

ART. 1.013, § 3º, IV. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

BENEFÍCIO DEVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O art. 

489, § 1º, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada qualquer 

decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. - No caso, 

embora instado a se manifestar quanto à possibilidade de prorrogação do 

período de graça, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, o 

magistrado a quo não enfrentou a questão na sentença, tampouco na decisão 

proferida em sede de embargos de declaração. - Dessa forma, é de rigor 

reconhecer a nulidade do julgado, por ausência de fundamentação. - No 

entanto, a prolação de sentença nula não impede a apreciação do pedido por 

esta Corte, haja vista tratar-se de demanda que está em condições de imediato 

julgamento, e cujo conhecimento atende aos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como encontra respaldo na Constituição Federal 

(art. 5º, LXXVIII, com a redação dada pela EC nº 45/2004), bem como na 

legislação adjetiva (art. 1.013, § 3º, III do CPC), passo ao exame do mérito. – 

(...). Pedido julgado parcialmente procedente.14 

 

Sendo assim, em decorrência do enunciado acima exposto, bem como do exemplo 

concreto apresentado, ao analisar a validade da sentença judicial atacada e, uma vez decretada 

a nulidade da mesma, o tribunal deve estudar todos os elementos constantes nos autos para 

determinar se a causa se encontra ou não madura para julgamento. Em caso positivo, deverá a 

própria instância superior fazê-lo, em sentido contrário, deverá o processo ser novamente 

remetido ao juízo que proferiu a sentença anulada. 

 

3.3 – MÉTODOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES SEM FUNDAMENTAÇÃO OU 

COM MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE 

 

Inicialmente, cumpre mencionar que a expressão “métodos de impugnação das 

decisões judiciais” é gênero, contendo a figura dos recursos e dos sucedâneos recursais. Antes 

do ingresso nas formas cabíveis de impugnação, se faz necessária a distinção entre as duas 

espécies mencionadas. (NEVES, 2016, p. 2593) 

Tem-se como recurso, segundo Alexandre Freitas Câmara, (2016, p. 510) “o meio 

voluntário de impugnação das decisões judiciais capaz de produzir, no mesmo processo, a 

reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração do pronunciamento impugnado.  

                                                           
14BRASIL. TRF-3 - AC: 00134818820174039999 SP, disponível em <https://trf-3.jusbrasil 

.com.br/jurisprudencia/498671524/apelacao-civel-ac-134818820174039999-sp>,  acesso em 01/11/2017 
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Por sua vez, a definição de sucedâneos recursais se dá de forma residual, devendo ser 

considerado como tal qualquer meio de impugnação que não se enquadre no conceito de 

recurso. (NEVES, 2016, p. 2595) 

No que tange às decisões consideradas inexistentes, apesar de não existir recurso 

cabível, há entendimento difundido de que deve ser aplicada à essa modalidade de decisão 

judicial os mesmos métodos de impugnação das previstas para as decisões inválidas, impondo-

se sua anulação e posterior análise de remessa ou não à instância inferior. (LUCCA, 2016, p. 

253) 

Todavia, a inexistência eventual de uma decisão pode ser reconhecida a qualquer 

momento, incluindo em fase de cumprimento ou processo incidental, diferente do que ocorre 

para os casos de anulação da decisão, cabendo ao Juiz reconhecer a inexistência e abrir 

novamente a discussão das questões relevantes. (LUCCA, 2016, p. 253) 

Uma vez existente, identificada a deficiência na fundamentação, a decisão incorre em 

error in procedendo, devendo, portanto, ser declarada nula. (BASTOS, FLEXA & MACEDO, 

2016, p. 389) 

Nos casos relacionados à prolação de sentenças, o recurso cabível, via de regra, é o de 

Apelação, endereçado ao Tribunal, com a alegação de error in procedendo intrínseco, sendo 

possível ainda a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, que são 

aqueles destinados a afastar do ordenamento jurídico, de forma simples e rápida, erros 

teratológicos em decisões proferidas, sendo caso de reforma ou anulação das mesmas. (NEVES, 

2016, p. 1389 e 2829) 

Por sua vez, no que tange às demais decisões existentes as consequências para a 

ausência de fundamentação é a mesma da insuficiência e os recursos cabíveis são os mesmos 

destinados a invalidar qualquer outra decisão eivada de vício. Todavia, como já mencionado, 

as decisões existentes somente podem ser consideradas nulas enquanto cabível impugnação no 

decorrer do processo. Após o trânsito em julgado, todos os vícios são convalidados. (LUCCA, 

2016, p. 254) 

 Deve mencionar ainda que o artigo 966 do Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 966, IV, a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, podendo a decisão de mérito 

ser rescindida em até 2 anos após seu trânsito em julgado, não impedindo o cumprimento da 

decisão que se pretende rescindir salvo concessão de tutela provisória. Ultrapassado esse prazo, 

forma-se a coisa julgada material soberana, impedindo a alegação do vício pelas partes. 

(NEVES, 2016, p. 1399) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu a análise das delimitações 

processuais do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais no âmbito do 

Código de Processo Civil de 2015, o primeiro promulgado após o regime militar de 2015, bem 

como comparar como o mesmo ocorria no Código anterior. 

Permitiu ainda, a constatação de que a obrigatoriedade do dever está presente na 

legislação pátria desde as Ordenações Filipinas, se mantendo vigente mesmo nos períodos 

ditatoriais. 

Porém, nos diplomas legais antigos a norma que versava acerca da fundamentação era 

genérica e ampla, tanto quanto o comando constitucional, daí a importância do Novo Código 

de processo civil, que acrescentou ao ordenamento jurídico pátrio limites mais claros e precisos 

acerca do proceder dos julgadores. 

Por fim, traz também os movimentos críticos à regulamentação, preponderantemente 

oriundos das Associações de Magistrados, que intentaram até mesmo o veto da matéria, e alguns 

posicionamentos dos Tribunais Superiores no sentido de corroborar a jurisprudência 

anteriormente pacificada, o que permite inferir que o caminho para a efetiva fundamentação e 

o acesso amplo e claro aos pronunciamentos decisórios, seja para o leigo, que poderá 

compreender como e a razão do ato naquele sentido, quanto aos profissionais da área, que serão 

capazes de oferecer recursos mais específicos e claros, só será concluído com esforço de todos. 

Com a mudança promovida pelo novo código, os julgadores passam a ter a 

externalização de sua atuação decisória limitada, na medida em que, para ser considerada 

fundamentada, a decisão judicial deve atender uma série de requisitos, sob pena de inexistência 

ou invalidade. 

O objetivo de analisar as alterações através do confronto entre a norma vigente e a 

imediatamente anterior demonstrou a preocupação do legislador em limitar a atuação dos juízes 

e garantir a concretização das garantias constitucionais do processo, assim como a estabilidade 

jurídica e a possibilidade de se questionar as decisões via recursos mais precisos quanto aos 

eventuais erros de julgamento. 

Apesar de ter sido realizada uma abordagem ampla e buscando o posicionamento de 

diversos autores e analisando os principais dispositivos do código acerca do tema, diante de sua 

relevância para o Estado de Direitos, bem como se tratar de assunto novo, as consequências 

práticas da nova motivação das decisões serão sentidas à médio prazo, com a alteração do 
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parâmetro de que o juiz pode decidir de qualquer forma o processo sem, contudo, pacificar o 

conflito existente, passando-se à compreensão de que a função primordial da Jurisdição é a 

pacificação social, o que apenas se efetiva com a atuação correta dos magistrados, ministros e 

desembargadores, todos submetidos às imposições legais, afinal, é assim que um Estado 

pautado pelas leis deve ser. 

O confronto do dever de motivação com alguns dos princípios sensíveis no Direito 

Brasileiro apontou a importância e complexidade do tema, que, apesar do presente trabalho ter 

analisado o instituto em si e parte de sua aplicação prática, há campo para discussão quanto aos 

tipos de fundamentação, bem como debates doutrinários que não restaram pacificados apesar 

da maioria formada, como é o caso da superação do Livre Convencimento Motivado. 

Com isso, temos que o estudo do tema possibilitou um novo olhar sobre a atuação dos 

juízes no novo direito processual brasileiro, bem como da função destes perante a sociedade e 

os operadores de direito, devendo atuar de forma a tornar o processo brasileiro mais 

transparente e inteligível, o que certamente contribuirá para a consolidação das súmulas e 

precedentes e, consequentemente com a previsibilidade e estabilidade do direito brasileiro. 

Por não esgotar o tema e nem havia essa pretensão nesse momento, o trabalho não 

aborda reflexos práticos nos demais ramos processuais brasileiros, como o penal e o trabalhista, 

por exemplo, havendo campo para a expansão da abordagem aqui limitada ao Código de 

Processo Civil. 

A análise da doutrina demonstrou que a fundamentação correta e precisa, na forma 

atualmente prescrita em lei, não contribui para a redução da celeridade do mesmo, uma vez que 

os julgadores estariam apenas cumprindo os objetivos da jurisdição e, ao promover a 

pacificação social, tende-se à redução das demandas propostas via judiciário. 

Diante disso, consolidado, a nível doutrinário, o entendimento de que os dispositivos 

referentes à fundamentação apresentados pelo Código de Processo Civil são de extrema 

importância para a clareza e precisão da prestação jurisdicional. 

Porém, como toda mudança de relevo, uma vez que como é sabido o Código de 

Processo Civil é parâmetro subsidiário para todo o direito processual, as conquistas trazidas 

pelo Código de Processo Civil de 2015 só serão mantidas e consolidadas com a ajuda diária e 

constante dos operadores do direito, tendo em vista as manifestações que se originaram das 

associações dos magistrados, sob a equivocada alegação e que a fundamentação tornaria o 

processo mais vagaroso. 
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