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A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS À LUZ DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015 E SUA EFICÁCIA NA GARANTIA DO ACESSO À 

JUSTIÇA 

 

 

Juliete Santos Magnabosco  

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa abordar aspectos processuais e constitucionais relacionados à 

fundamentação das decisões judiciais. O Código de Processo Civil de 2015 traz inúmeros 

instrumentos que viabilizam a efetivação do acesso à justiça, dentre os quais se destaca o 

amplo rol de exigências relacionadas às decisões judiciais. Ante a necessidade de julgados 

com maior eficácia e aplicabilidade na vida dos jurisdicionados, torna-se imprescindível o 

estudo deste instrumento, através da análise dos pontos fundamentais da alteração processual 

trazidos pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, em contraposição com as situações que 

se verificam na prática judicial, consequentemente, traçando uma linha de raciocínio capaz de 

demonstrar aos aplicadores do direito a ferramenta que passaram a dispor através da nova 

ordem processual vigente, a qual possui como ponto essencial a busca pelo acesso à justiça 

amplo e eficaz, que alcance a todos, e que gere efeitos práticos na vida dos jurisdicionados. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Eficácia das decisões judiciais. Princípios processuais.  

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to address procedural and constitutional aspects related to the legal 

foundation of judicial decisions. The Code of Civil Procedure of 2015 gives numerous 

instruments that enable effective access to justice, among which stands out the wide range of 

requirements related to judicial decisions. Faced with the need to be judged with greater 

effectiveness and applicability in the life of the litigants, it is essential to study this instrument 

through the analysis of the fundamental points of the procedural alteration brought by Article 

489 of the Code of Civil Procedure, in opposition to the situations that occur in the judicial 

practice, consequently, drawing a line of reasoning able to demonstrate to the applicators of 

the right the tool that they came to dispose through the new procedural order in force, which 

has the essential point the search for access to the justice that is accessible to all and which 

has practical effects in the life of the litigants. 

 

Keywords: Access to justice. Effectiveness of judicial decisions. Procedural principles.

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/litigants.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/litigants.html
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe importantes ferramentas que viabilizam o 

acesso à justiça, garantindo a este direito constitucional maior efetividade. Neste sentido, o 

princípio do devido processo legal torna-se cada vez mais amparado em instrumentos que 

viabilizam sua prática.  

Deste modo entende-se que a fundamentação das decisões judiciais nada mais é do 

que um desdobramento do princípio do devido processo legal, pois é através do processo que 

se tem uma sentença, e esta deve viabilizar um resultado prático e efetivo, que possa ser 

concretizado na vida do jurisdicionado.  

Assim, garante a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX
1
 que os juízes 

devem motivar todas as suas decisões, sob pena de nulidade caso não o façam. Todavia, 

referido dispositivo constitucional não apresenta maiores detalhes sobre como deve ser feita 

esta motivação, sendo necessário que a lei processual disponha de maiores informações sobre 

a aplicação concreta desta garantia, diante da necessidade de expansão do próprio conteúdo 

do texto constitucional. 

Desta forma, o Código de Processo Civil de 2015, dentre outros instrumentos trazidos 

para efetivar o acesso à justiça, trouxe o disposto no artigo 489
2
, o qual apresenta elementos 

essenciais que devem conter na fundamentação de uma sentença. Cumpre salientar que o 

Código de Processo Civil de 1973 já apresentava uma breve disposição sobre o tema em seu 

artigo 458
3
.  

A novidade processual adveio com os parágrafos subsequentes ao caput do artigo 489, 

os quais detalharam a fundo como devem ser fundamentadas todas as decisões judiciais, 

indicando situações em que a decisão não será considerada fundamentada, ou ainda o modo 

como devam ser justificadas ou interpretadas.  

Neste sentido, o presente trabalho pretende analisar quais serão os impactos causados 

pela alteração legislativa processual e de que forma esta poderá contribuir para a efetivação 

do princípio do acesso à justiça através de decisões amplamente fundamentadas, sem que haja 

discricionariedade do julgador ao emitir seu decisium. 

                                                           
1
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 out. 2018. 
2
 BRASIL. Código de Processo Civil de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 29 out. 2018. 
3
 BRASIL. Código de Processo Civil de 1973. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869impressao.htm>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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A aplicação efetiva do dispositivo e sua incidência na prática processual concentram 

os objetivos gerais do trabalho, embora as consequências sejam vislumbradas a cada nova 

decisão proferida com base no respectivo dispositivo legal. Os objetivos específicos 

consistem em demonstrar que a fundamentação das decisões judiciais possui garantia 

constitucional, tendo o Código de Processo Civil trazido disposições que asseveram o dever 

processual da busca pelo efetivo Estado Democrático de Direito, privando o jurisdicionado de 

decisões discricionárias. No mais, pretende-se apresentar quais são as exigências específicas 

previstas no código processual para que as decisões sejam consideradas válidas e, de que 

forma, o acesso à justiça será garantido através de decisões amplamente fundamentadas.  

Dessa forma, verifica-se a real importância da análise do princípio da fundamentação 

das decisões judiciais, princípio este garantido pela constituição, o qual deve ser analisado em 

conjunto com as disposições processuais constantes no Código de Processo Civil em vigor. 

 

 

2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES 

JUDICIAIS 

 

A modificação legislativa promovida pelo Código de Processo Civil de 2015 apresenta 

aspectos inovadores relacionados à fundamentação das decisões judiciais. Ao direcionar a 

atuação do magistrado a uma decisão mais efetiva, buscou a legislação processual dar 

efetividade ao disposto no artigo 93, inciso IX da Lei Maior
4
. 

Garante a Constituição Federal que uma decisão judicial que esteja sem a devida 

fundamentação será nula, sendo este o princípio norteador para a novel alteração legislativa 

disposta no artigo 489 do Código de Processo Civil.  

Para Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio 

Quinaud Pedron
5
, o Código de Processo Civil de 2015 ―impõe o cumprimento do que já 

estava contido no artigo 93, IX da CRFB/1988, no seu artigo 489, uma vez que ao analisar o 

modo como as decisões são (mal) fundamentadas tornou-se imperativa uma perspectiva 

                                                           
4
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do 

Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 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. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 out. 2018. 
5
 THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. 

Novo CPC – Fundamentos e sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro. Forense 2016, p. 328. 
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adequada para a referida cláusula constitucional (...)‖. 

Alguns doutrinadores como Kazuo Watanabe
6
 entendem que a necessidade de 

fundamentação das decisões judiciais decorre do princípio constitucional do devido processo 

legal, garantido pela Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. É através deste 

princípio que se efetivam outros dele decorrentes, entre eles o do contraditório e da ampla 

defesa. São estes princípios que direcionam os atos processuais a uma decisão final (a 

sentença), decisão esta que deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. 

Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio 

Quinaud Pedron coadunam com este entendimento: 

 

(...) se formos capazes de identificar uma conexão entre o dever de fundamentação e 

a legitimidade democrática dos pronunciamentos jurisdicionais, não há outro meio 

senão passando por uma conexão interna com o princípio do contraditório e, por 

isso, mesmo, compreendendo a necessidade de fundamentação um direito de todos 

os litigantes no ambiente processual. A consequência direta, portanto, é identificar 

que o direito à fundamentação dos litigantes se insere como cláusula constitucional 

do devido processo
7
.  

 

Conforme se extrai das explanações retro, temos que a fundamentação da sentença, 

necessária para que esta seja considerada válida, decorre do princípio fundamental do devido 

processo legal, ou due procress of law, pois a sequência de andamento do processo deve 

convergir para uma sentença satisfatória diante do conjunto probatório formado nos autos.  

Cumpre salientar que uma decisão amplamente fundamentada garante aos 

jurisdicionados maior segurança jurídica, pois, através das teses argumentativas expostas pelo 

magistrado e das circunstâncias que o levaram a entender pela procedência ou não dos 

pedidos, as partes poderão analisar a viabilidade ou não do exercício do duplo grau de 

jurisdição. 

Conclui-se que a disposição processual prevista no artigo 489 do CPC/2015 visa dar 

eficácia ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, regulamentando a forma 

como deve ser aplicado o instituto, empenhando-se em garantir eficácia ao jurisdicionado, que 

busca a tutela do estado, através do poder judiciário. 

 

 

3 O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA GARANTIDO PELA 

                                                           
6
 WATANABE, Kazuo, Da Cognição no processo Civil, Ed. RT, 1978. 

7
 THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. 

Novo CPC – Fundamentos e sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro. Forense 2016, p. 332. 
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NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

Ninguém terá a analise de sua pretensão afastada da tutela jurisdicional, quando da 

ameaça ou lesão a direitos que se julga ou, comprovadamente, é titular. Esta disposição refere-

se ao princípio constitucional do acesso à justiça o qual é garantido por meio das disposições 

legais previstas no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
8
, e no artigo 3º, caput, do 

Código de Processo Civil
9
. 

Ninguém não será privado de ter seus questionamentos apreciados pelo poder 

judiciário, inferindo-se desta garantia constitucional que, aquele que recorre ao Estado para 

apreciação da sua lide terá assegurado que seus pedidos serão analisados, e que, a partir desta 

análise, sua demanda será julgada da forma mais adequada e efetiva possível, devendo esta 

decisão ter aplicabilidade prática ao jurisdicionado. 

Ao tratar sobre o caráter fundamentalista do acesso à justiça, Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth assinalam que: 

 

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o 

mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário 

que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos
10

.  

 

Através do Código de Processo Civil de 2015, busca-se alcançar a efetiva 

aplicabilidade do direito fundamental do acesso à justiça, por meio de instrumentos que o 

viabilize, trazendo maior celeridade ao rito processual e maior eficácia na resolução das 

situações conflituosas levadas ao crivo do judiciário.  

Assim, torna-se imprescindível a análise processual do acesso à justiça sob o viés 

constitucionalista, diante do caráter social que deve ser empregado às decisões judiciais. 

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero afirmam 

que a norma processual deve ser utilizada de acordo com as necessidades pertinentes ao 

direito material oportunas a cada caso concreto. Todavia, a instituição da norma processualista 

decorre do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, ao passo que, este deve ser o 

                                                           
8
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 out. 2018. 
9
 BRASIL. Código de Processo Civil de 2015. Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 

lesão a direito. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 

Acesso em: 29 out. 2018. 
10

 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 1988, reimpresso 2002, p. 12. 
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norte para o raciocínio judicial, pois é através da individualização da técnica processual que se 

permite a efetiva tutela do direito
11

. 

Coadunam com este entendimento Mauro Cappelletti e Bryant Garth, senão vejamos: 

 

O ―acesso‖ não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 

reconhecido; ele é, também, necessariamente o ponto central da moderna 

processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos 

objetivos e métodos da moderna ciência jurídica
12

. 

 

Ressalta-se que o acesso à justiça deve ser analisado não somente em seu aspecto 

formal, constituído pelo poder de ingressar em juízo, mas também em seu aspecto material, de 

prestação jurisdicional efetiva, na qual o magistrado possui papel fundamental, diante da 

responsabilidade de proferir uma decisão final que tenha aplicabilidade prática ao tutelado.  

É a partir do viés material que a fundamentação das decisões judiciais ganha 

relevância, pois é através da análise de todos os argumentos das partes, bem como de todo o 

conjunto probatório formado nos autos que se garante a efetiva e adequada prestação 

jurisdicional, diante da necessidade, imperativa aos magistrados, de esclarecerem às partes os 

fundamentos de suas decisões, quando da exposição dos fatos que o levaram a proferir seu 

veredito, seja ele favorável ou não ao autor da demanda. 

Ao dispor sobre a eficácia das normas constitucionais Luís Roberto Barroso afirma: 

 

A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de 

sua função social. Ela representa a materialização dos fatos, dos preceitos legais e 

simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e 

o ser da realidade social
13

. 

 

Portanto, deve buscar o magistrado a solução mais efetiva e adequada para o caso 

concreto, a fim de que seja desempenhada a função social do direito, através do aspecto 

material do princípio do acesso à justiça, que deve ser assegurado por meio do devido 

processo legal, amparado no contraditório e na ampla defesa, pois, a resposta à prestação 

jurisdicional que mais se aproxima da ideal não é aquela ligada diretamente com o conteúdo, 

mas sim aquela que melhor observa a regularidade procedimental, o que garante a 

                                                           
11

 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de processo 

civil: teoria do processo civil, volume 1. 2. Ed. ver. Atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. 
12

 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 1988, reimpresso 2002, p. 13. 
13

 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 

Constituição brasileira. 5. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 85. 
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legitimidade das decisões14.  

Desta forma, a legislação garante que a decisão judicial deve ser fundamentada, e não 

apenas isso, deve gerar segurança jurídica àqueles que recorrem à tutela estatal. Para tanto, 

faz-se necessário que o juiz analise todos os argumentos apresentados pelas partes, bem como 

toda prova produzida e, ao desconsiderar qualquer um deles, deverá discriminar o porquê de 

sua escolha, que deverá ser baseada na norma e nos preceitos legais, fortalecendo o Estado 

Democrático de Direito, no qual devem estar pautadas as decisões judiciais.  

O magistrado, através de uma análise profunda e substancial dos autos, deve proferir 

uma sentença na qual seja possível a projeção de sua aplicabilidade no plano prático. Nota-se 

que o abarrotamento do judiciário tem sido utilizado como justificativa para que sejam 

prolatadas decisões mal fundamentadas, e que não analisam sua concretização fática.  

Desta forma, a fim de que se tenha assegurada uma fundamentação plenamente eficaz, 

deve o magistrado construir um caminho lógico, o qual será percorrido até o momento da 

sentença, passando pela análise de todas as teses retratadas, bem como pela valoração de 

todas as provas colhidas, momento em que a sentença irá convergir para uma decisão 

apropriada ao caso concreto. 

Assim, aponta Pietro Calamandrei que:  

 

A fundamentação da sentença é sem dúvida uma grande garantia de justiça, quando 

consegue reproduzir exatamente, como num levantamento topográfico, o itinerário 

lógico que o juiz percorreu para chegar à sua conclusão, pois, se esta é errada, pode 

facilmente encontrar-se, através dos fundamentos, em que altura do caminho o 

magistrado desorientou
15

. 

 

Infere-se que ao demonstrar o caminho percorrido para fundamentar sua decisão, as 

partes poderão analisar quais fundamentos consideram equivocados, passíveis, portanto, de 

revisão, optando por exercer ou não o princípio do duplo grau de jurisdição, o qual poderá ser 

operado com maior efetividade. 

                                                           
14

 THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. 

Novo CPC – Fundamentos e sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro. Forense 2016, p. 345 
15

 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. 9. ed. São Paulo: Clássica 

Editora, p. 199 in NUNES, Jorge Amaury Maia; NÓBREGA, Guilherme Pupe. A fundamentação das decisões 

judiciais no CPC/2015: um primeiro olhar. Disponível: 

<http://www.migalhas.com.br/ProcessoeProcedimento/106,MI223041,21048-

A+fundamentacao+das+decisoes+judiciais+no+CPC2015+um+primeiro+olhar> Acesso em: 10 mai. 2018. 
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Assim, o magistrado ao fundamentar suas decisões, deve atentar-se ao fato de como a 

norma abstrata será aplicável ao caso concreto, devendo interpretá-la de acordo com a 

Constituição Federal, visando garantir que os direitos fundamentais sejam tutelados
16

. 

Várias são as consequências de uma decisão má fundamentada, entre elas a falsa 

aparência de demandas judiciais resolvidas. É o que dispõe Rodolfo de C. Mancuso, senão 

vejamos: 

 

A observação do que ordinariamente acontece na práxis judiciária revela que a 

intervenção judicial em conflitos inadaptados ou desajustados à solução adjudicada 

estatal, tem acarretado: (...) a prolação de comandos que apenas aparentemente 

resolvem a lide, porque não reúnem condições para se realizarem praticamente, por 

fatores diversos, ignorados ou minimizados quando da prolação do julgado
17

. 

 

O acesso à justiça assegura às partes decisões legítimas e democráticas, em especial, 

pela garantia de que seus direitos constitucionais serão assegurados, a exemplo do 

contraditório e da ampla defesa, os quais integram o princípio do devido processo legal, sendo 

que estas decisões somente serão legítimas quando feitas de modo a expressar suas razões, de 

maneira compreensível, de modo a identificar as fundamentações empregadas18. 

Ao prezar por uma decisão legítima e atentar-se para a regularidade exigida pelas 

disposições processualistas, o juiz estará agindo de acordo com o Estado Democrático de 

Direito, fundamental para que as relações judiciais gozem de confiabilidade, dando confiança 

às partes para ingressarem com suas demandas diante da violação de seus direitos.    

Para Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio 

Quinaud Pedron: 

 

A fundamentação tem que servir para que o magistrado demonstre que sua decisão 

atente a parâmetros de correção normativa suficientes para a demonstração de que 

não se está apenas proferindo qualquer decisão, mas a melhor decisão possível para 

aquele caso particular
19

. 

 

Deve ser levado em consideração que a prestação jurisdicional serve para dar uma 

resposta aos litigantes, e não para contabilizar decisões estatísticas para o judiciário. A solução 

                                                           
16

 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. São Paulo: RT, 2006, 

v. 1, p. 90-97 in DIDIER JR., Fredie. Sobre a fundamentação da decisão judicial. Disponível: 

<http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sobre-a-fundamentacao-da-decisao-judicial.pdf> 

Acesso em: 09 mai. 2018. 
17

 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 381. 
18

 THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. 
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para o caso concreto é fornecida através do Estado ao ser impulsionado, devendo este 

respeitar as próprias regras estabelecidas, consagradas pelo Estado Democrático de Direito.  

Coaduna com este entendimento Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre 

Melo Franco Bahia e Flávio Quinaud Pedron, os quais esclarecem que: 

 

Basta que o magistrado assuma uma preocupação com o respeito pelo princípio 

democrático, respeitando, para tanto, a virtude da integridade. (...) no ato de sua 

fundamentação, o magistrado deverá levar em conta a postura hermenêutica; dessa 

forma, irá levar em conta a alteridade e o diálogo (processualmente entendido como 

contraditório) para ―prestar contas‖ aos litigantes de que sua decisão foi 

democraticamente construída; o que é condição de sua legitimidade na 

contemporaneidade
20

. 

 

O processo é construído pelas partes e para as partes. Cabe a elas indicarem os fatos, 

apresentarem as provas que possuem, para que, então, o magistrado traga a elas a melhor 

solução encontrada diante do que foi produzido nos autos, através da dinamicidade processual 

ocorrida durante todo o curso da ação. 

No cenário atual, o abarrotamento do judiciário tem sido tema em voga, posto o 

grande número de demandas trazidas ao crivo estatal. Sob o viés quantitativo, esta afirmação 

não deixa de ser verdade. Todavia, esta situação, que indiscutivelmente tem ocorrido, não 

pode ser utilizada como subterfúgio para a prolação de decisões mal fundamentadas, a 

pretexto de se ter apenas mais um processo julgado, aumentando desta forma, a meta de 

conclusões realizadas.  

O princípio da celeridade, garantido pela Constituição em seu artigo 5º, inciso 

LXXVIII
21

, o qual prevê como direito fundamental que os processos terão razoável duração, 

assegurada uma tramitação célere, não pode ser empregado como justificativa para que os 

magistrados ofereçam decisões rápidas, porém, sem efetividade. As garantias constitucionais 

devem caminhar lado a lado durante todo o curso processual. Caso haja o desrespeito a 

qualquer uma delas, estar-se-á diante de um processo ineficaz e que não possui legitimidade, 

o que gera o sentimento de indiferença por parte do Estado para com os cidadãos que buscam 

a sua tutela. 

Neste sentido, deve ser primado que a prestação jurisdicional seja mais qualitativa do 

                                                           
20
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que quantitativa, na medida em que se torna necessário que as decisões possuam legitimidade, 

transparência na fundamentação e eficácia, pois é através de precedentes jurisprudenciais 

legítimos e democráticos, que as partes terão assegurada a segurança jurídica para pleitearem 

sua demanda judicialmente, pois decisões fundamentadas de forma adequada fazem com os 

jurisdicionados conheçam sobre o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema, 

podendo analisar, conforme a sua necessidade, a viabilidade ou não de ingressarem com a 

ação pertinente.  

É o que demonstra Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco 

Bahia e Flávio Quinaud Pedron: 

 

Ora, se as partes gastam tempo e recursos próprios e do judiciário para expor suas 

razões e fazer suas provas, uma decisão cujos fundamentos sejam apenas a 

reprodução automática de outras tantas – ou que poderia ser reproduzida às centenas, 

de fato, não está promovendo jurisdição, mas apenas dando uma falsa impressão de 

acesso à justiça. No Estado Democrático de Direito, o acesso à jurisdição tem de ser 

qualitativo e não apenas formal
22

. 

 

Assim, será analisado nos tópicos seguintes, de que modo efetivamente a 

fundamentação das decisões judiciais garantem a efetivação do princípio do acesso à justiça. 

Todavia, pode ser afirmado desde logo que ao serem proferidas decisões amparadas em 

garantias constitucionais, através do respeito ao devido processo legal, estará o magistrado 

atuando de maneira adequada, eficaz e prática, prolatando uma sentença legítima, baseada em 

um Estado Democrático de Direito, do qual todos fazem parte.  

 

3.1 A GARANTIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DIANTE DE UMA DECISÃO 

JUDICIAL MAIS EFICAZ 

 

O Código de Processo Civil de 2015 inovou as relações processuais ao dar ênfase e 

maior aplicabilidade à garantia constitucional do acesso à justiça que, embora não esteja 

previsto expressamente na Constituição Federal, pode ser identificada através de diversos 

dispositivos previstos no próprio texto constitucional, como por exemplo, no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Carta Magna, o qual prevê que a lei não poderá dispor de modo a excluir da 

apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito.  

Nessa perspectiva, frente aos novos desafios processuais, torna-se necessária a criação 

de instrumentos que viabilizem, de forma prática, o acesso à justiça, fazendo com que o 
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referido instituto processual, supere o plano de dever ser e adentre no plano do ser. É neste 

contexto que deve ser analisada a fundamentação das decisões judiciais, de forma a 

caracterizá-la como um instrumento de garantia ao acesso à justiça, capaz de efetivar a tutela 

dos direitos.  

Conforme já abordado, a ausência de fundamentação nas decisões judiciais afasta o 

jurisdicionado do efetivo acesso à justiça e, portanto, do seu direito fundamental à prestação 

jurisdicional, o qual só pode ser exercido pelo Estado, visto que somente este possui a 

competência para julgar a lide. Somente o Estado, externado na figura do juiz, é quem poderá 

emitir uma decisão, seja ela favorável ou não.  

Diante da análise do princípio do acesso à justiça, verifica-se que este se manifesta 

como uma ferramenta capaz de efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que assegura aos jurisdicionados a garantia de que sua lide será analisada, em 

observância ao princípio do devido processo legal e suas ramificações, exteriorizando-se por 

meio de diversos institutos capazes de garantir a efetiva prestação jurisdicional.  

É possível concluir que o direito fundamental do acesso à justiça possibilita que todos 

os demais direitos sejam exigidos e exercitados, sendo indispensável à manutenção e 

conservação dos direitos da personalidade, os quais são elementares para a tutela da pessoa. 

Por conseguinte, verifica-se que o disposto no artigo 489 do CPC deve ser visto como 

mecanismo processual que visa efetivar o acesso à justiça e, consequentemente, os direitos da 

personalidade, garantindo que o jurisdicionado tenha um processo justo, amparado nos direito 

e garantias individuais inerentes à pessoa.  

Ao analisar a decisão judicial fundamentada e os direitos da personalidade, Pedro 

Faraco Neto
23

, diante de sua concepção, entende que a comunicação constitui um direito da 

personalidade, sendo que, quando analisado sob o viés processual, abrange o direito a uma 

decisão fundamentada, na medida em que o ato decisório possui um caráter interativo, ―de 

forma a propiciar o desenvolvimento humano no mundo real‖ 
24

. 

O doutrinador afirma ainda que, para que haja a efetividade na comunicação: 

 

É necessário que a decisão tenha seu conteúdo devidamente fundamentado, ao ponto 

de, após analisado pelos destinatários da comunicação, este conteúdo convencer as 

pessoas de que, ao acatarem ao mandamento, estão, em último grau, concorrendo 

para a própria evolução
25

. 

                                                           
23
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Dessa forma, para que seja possível a concretização do direito da personalidade 

relativo à comunicação, deve a decisão judicial ser fundamentada, de modo com que as partes 

se convençam de que aquela decisão foi a melhor possível para o caso em concreto, levando-

se em consideração os motivos de fato e de direito empregados para tanto.  

Para que haja uma decisão que atenda ao direito de comunicação, esta deve atentar-se 

para todas as provas produzidas em contraditório, bem como para todas as teses 

argumentativas exaradas pelas partes, na medida em que, ao serem rebatidas, as partes 

entendam a razão de terem seus pedidos rechaçados, podendo, desta forma, exercerem o 

duplo grau de jurisdição de maneira completa e mais eficaz, garantindo ainda mais o efetivo 

acesso à justiça e, consequentemente, os direitos da personalidade. 

Conclui-se que uma decisão fundamentada na íntegra, que analise todos os pontos 

aduzidos pelas partes e, que atente para as garantias individuais da pessoa, em especial para a 

dignidade da pessoa humana, estará conferindo aplicabilidade ao acesso à justiça e, 

consequentemente, aos direitos da personalidade. 

 

3.2 A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

QUANDO DO NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES E PROVAS SEM A 

CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO 

 

Estabelece o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
26

 que serão assegurados aos 

litigantes o contraditório e a ampla defesa, além dos meios e recursos a eles inerentes, sendo 

que, referidos institutos visam efetivar o princípio do devido processo legal, garantindo a 

aplicabilidade do direito de defesa para ambas as partes de uma relação processual.  

Assim, constitui o princípio do contraditório e da ampla defesa o direito assegurado às 

partes de se manifestarem em juízo, podendo, para tanto, utilizar de argumentos e provas 

admitidos em direito, os quais serão direcionados ao julgador, a fim de que seja proferida sua 

decisão. 

Dessa forma, extrai-se do referido princípio que aquele que tenha contra si pleiteada 

determinada demanda, terá a possibilidade de se opor ao que está sendo reclamado, passando 

                                                           
26
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a buscar uma decisão que seja favorável para si. Em contrapartida, o magistrado se torna o 

receptor de toda a argumentação jurídica e probatória produzida nos autos.  

Conforme explica Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: 

 

O juiz é o destinatário da prova, e a partir do momento em que a prova é produzida, 

passa a integrar o acervo instrutório que irá servir ao juiz para fundamentar sua 

decisão. Dentro do processo a prova se destina a convencer o juiz
27

. 

 

Neste diapasão, verifica-se que o juiz é o destinatário da prova, sendo que todo o 

conjunto probatório produzido nos autos destina-se única e exclusivamente para formar seu 

conhecimento e fundamentar sua decisão final. Sendo assim, os argumentos e provas aduzidos 

pelas partes devem ser analisados na sua integralidade, na medida em que aqueles que forem 

rechaçados, assim o sejam de forma justificada, através da exposição das razões pela qual 

optou o julgador por um ou outro fundamento.  

Todavia, o que deveria ser consequência natural dos atos processuais, acaba, por 

vezes, não ocorrendo na prática, diante de decisões que não enfrentam na íntegra a matéria 

veiculada, já que, na maioria dos casos, ao acolher os fundamentos aduzidos pela parte 

vencedora, ausenta-se o julgador de justificar o porquê dos fundamentos vencidos terem sido 

rejeitados.  

Neste sentido, verifica-se o que dispõe o Enunciado 516 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis
28

 sobre o tema: 

 

Enunciado 516 FPPC (art. 371; art. 369; art. 489, §1°): Para que se considere 

fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas 

capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada
29

. 

 

Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio 

Quinaud Pedron ao tratarem sobre o assunto entendem que: 

 

                                                           
27

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição jurisdicional 
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16 

 

O problema, na atualidade, como já referido anteriormente, é de índole prática, eis 

que a ausência de análise de todos os argumentos relevantes, em especial pelos 

tribunais superiores, induz a falta de coerência e estabilidade, em face da tendência 

de novos debates e novos argumentos que fomentam a anarquia interpretativa
30

. 

 

A ausência de fundamentação diante da existência de argumentos não rebatidos expõe 

uma grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que a parte que não 

obteve a análise de seu argumento é diretamente lesada, por não ter conhecimento das razões 

que levaram o órgão julgador a desconsiderar sua exposição ainda que esta encontre respaldo 

legal e jurisprudencial. 

A mesma situação se verifica quando o julgador respalda sua decisão em preceitos 

legais e jurisprudenciais distintos daqueles manifestos pelas partes, pois embora tal conduta 

não seja vedada (nem haveria razão para tanto), por vezes acaba ocorrendo sem a 

fundamentação pertinente. 

É o que Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio 

Quinaud Pedron expõem:  

 

Ora, se a parte invoca na petição inicial as normas jurídicas ―a‖, ―b‖ e ―c‖ e o juiz 

julga improcedente a ação invocando a norma jurídica ―f‖, ele tem o dever de 

explicar por que as normas jurídicas ―a‖, ―b‖ e ―c‖ seriam inaplicáveis ao caso, sob 

pena de estar ocasionando uma antinomia real entre normas jurídicas de mesma 

hierarquia entre si
31

. 

 

O magistrado deve manifestar as razões que o levaram a acolher o pedido vencedor, 

bem como afirmar as razões pela qual rejeitou as aclamações da parte sucumbente. Tal 

afirmação encontra azo no Enunciado 523 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o 

qual dispõe:  

 

Enunciado 523. (art. 489, §1º, inc. IV) O juiz é obrigado a enfrentar todas as 

alegações deduzidas pelas partes capazes, em tese, de infirmar a decisão, não sendo 

suficiente apresentar apenas os fundamentos que a sustentam
32

.  

 

Além disso, deve ser levado em consideração que uma decisão fundamentada não 

deve necessariamente se tornar complexa e de difícil compreensão, dificultando o acesso à 

justiça por meio de decisões incompreensíveis em seus significados.  

Conforme específica Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco 
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Bahia e Flávio Quinaud Pedron, uma ―decisão fundamentada é aquela que leva a sério os 

argumentos, teses e provas de ambas as partes e, portanto, não é sinônimo de decisão longa e 

de difícil compreensão‖
33

. 

Nos dizeres de Luisa Vieira Penteado: 

 

Exige-se, pois, uma fundamentação que demonstre, discursivamente, como o juiz 

chegou às suas conclusões acerca da apreciação da prova, a fim de se demonstrar 

que a decisão proferida é a decisão correta para o caso concreto em exame, sem que 

isso resulte de discricionariedade ou voluntarismo judicial
34

. 

 

Destarte, o que deve prevalecer é a busca pela aplicabilidade do acesso à justiça, 

através da consumação do princípio do contraditório e da ampla defesa, e de uma sentença 

que esteja ao alcance das partes. 

Assim, conclui-se que através da modificação implementada pelo Código de Processo 

Civil de 2015, através do artigo 489, e dos diversos dispositivos sobre o tema, é possível que 

as partes exerçam o controle da função jurisdicional com maior eficácia, diante da 

fundamentação exarada pelo juiz ao acolher ou rejeitar determinado pleito, garantindo de 

forma eficaz a aplicabilidade dos direitos fundamentais relacionados ao devido processo legal, 

em especial o do contraditório e ampla defesa. 

 

3.2.1 Princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz à luz 

da nova disposição do Código de Processo Civil 

 

O princípio da persuasão racional ou também do livre convencimento motivado é 

definido como sendo a necessidade que tem o juiz de, a partir da formação do conjunto 

probatório, e da valoração atribuída às provas, indicar a construção do raciocínio lógico 

desenvolvido que o fez chegar a uma decisão para o caso concreto.  

Este princípio encontra respaldo constitucional
35

, bem como na legislação pertinente 

ao processo civil, e garante que a decisão que não for fundamentada será nula, ou nos termos 

do Código de Processo Civil, ―não será considerada‖. 

As disposições processuais acerca do tema vieram com o Código de Processo Civil de 
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1973, o qual previa, em seu artigo 118
36

, o livre convencimento do juiz baseado nos fatos e 

circunstâncias contidos nos autos, ainda que não aduzido pelas partes.  

Por meio do Código de Processo Civil de 1973, passou a ser exigido do magistrado, 

decisões que fossem proferidas por meio do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz, 

através de sua livre convicção pessoal, formada a partir da análise das provas produzidas nos 

autos, emitir sua decisão, conforme dispôs o artigo 131
37

.  

Por fim, e não menos importante, a atual legislação processual cível, ao crivo do artigo 

371, diferente das disposições anteriores, suprime a expressão ―livremente‖, aduzindo que, o 

juiz, deverá formar seu convencimento através das provas e fatos constante nos autos, ficando 

seu julgamento vinculado àquilo que tenha sido comprovado na marcha processual.  

Assim dispõe o mencionado dispositivo: 

 

Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do 

sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento
38

.  

 

Diversos doutrinadores no cenário atual discutem se teria sido o fim do livre 

convencimento motivado, o que tornaria o decisium do magistrado um ato vinculado apenas 

ao que fora produzido durante o curso do processo, deixando para trás sua convicção pessoal.  

O jurista e professor Lenio Luiz Streck, entende que ―a democracia é incompatível 

com consciências pessoais‖, pois, coaduna com o entendimento de que o livre convencimento 

dos magistrados, ainda que motivado, gera a sensação de um poder discricionário
39

. 

Todavia, a doutrina não é pacífica neste ponto, conforme demonstra Luiz Rodrigues 

Wambier e Eduardo Talamini, senão vejamos: 

 

(...) o modelo que preponderantemente vigora no processo civil brasileiro atual é o 

da persuasão racional (ou livre convencimento motivado). O juiz tem liberdade na 
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apreciação da prova. Todavia, deve fundamentar com base nos elementos 

instrutórios reunidos no processo, o resultado a que chegou. Em outros termos, o 

juiz é livre no seu convencimento, desde que justifique o resultado a que chegou
40

. 

 

Diante das divergências, o Relator do Projeto do Código de Processo Civil de 2015, 

Paulo Teixeira, fez a seguinte explanação: 

 

(...) embora historicamente os Códigos Processuais estejam baseados no livre 

convencimento e na livre apreciação judicial, não é mais possível, em plena 

democracia, continuar transferindo a resolução dos casos complexos em favor da 

apreciação subjetiva dos juízes e tribunais. (...) O livre convencimento se justificava 

em face da necessidade de superação da prova tarifada (...)
41

. 

 

Destarte verifica-se que a mens legislatoris optou pela supressão do livre 

convencimento do juiz, que embora motivado, não encontra respaldo em um Estado 

Democrático de Direito.  

Assim dispõe Ommati: 

 

(...) a fundamentação deve explicar as razões pelas quais o Judiciário aceita ou 

rejeita determinada interpretação e compreensão do e sobre o Direito estabelecida 

pelo cidadão. A fundamentação não serve para estabelecer o que determinado Juiz, 

Desembargador ou Ministro acha sobre o direito. Isso é motivação, algo irrelevante 

para o Direito democrático. A fundamentação tem como objetivo fixar a decisão 

juridicamente correta e, portanto prescinde das posições pessoais dos magistrados. 

Da mesma forma, a partir da constitucionalização do Direito fundamental à 

fundamentação, não se pode mais falar em livre convicção motivada ou em decidir 

conforme a própria consciência, como muitos juízes e doutrinadores ainda teimam 

em fazer
42

. 

 

Amparado por um código processual que apresenta grandes inovações técnicas, as 

quais visam garantir maior efetividade na prestação jurisdicional, a alteração legislativa 

consagra a ideia de maior segurança jurídica àqueles que recorrem ao poder judiciário em 

busca de terem provido seu pleito. 

A mudança trazida pelo artigo 371 do Código de Processo Civil direciona ao 

entendimento de que o juiz deve ater-se apenas àquilo que foi produzido nos autos, e ao 
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conjunto probatório formado, deixando de lado suas convicções, pautado na lei para produzir 

uma decisão eficaz e qualitativa, pois conforme aduz Flávio Quinaud Pedron: 

 

Uma vez que assistimos o desenvolvimento de decisões sem qualquer coerência ou 

integridade, o Direito assume a metáfora de uma ‗mesa de bilhar‘, na qual decisões 

seguem cursos diversos e sem harmonização, inclusive criando colisões umas com 

as outras
43

. 

 

Neste sentido, o juiz deve primar por uma decisão que garanta às partes segurança 

jurídica, buscando o efetivo acesso à justiça, através de uma sentença que esteja adequada aos 

princípios do direito, que seja coerente e íntegra, demonstrando o caminho lógico percorrido 

pelo magistrado a fim de que às partes possam questionar os fundamentos invocados na 

decisão, por meio do recurso cabível. 

 

 

4 A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAS E A ALTERAÇÃO 

PROMOVIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NO ARTIGO 489. 

 

Dispõe o artigo 489 do Código de Processo Civil: 

 

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. 

§ 1
o
 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; 

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. 
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§ 2
o
 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. 

§ 3
o
 A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 

elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
44

. 

 

Ao analisar o dispositivo modificado pela nova ordem processual
45

, verifica-se que há 

uma grande preocupação do legislador com o modo como as decisões devem ser 

fundamentadas, na medida em que a redação do artigo dispõe de um verdadeiro passo a passo 

para uma decisão judicial, para que esta contenha todos os elementos essenciais à garantia do 

devido processo legal e, consequentemente, do acesso à justiça. 

Destarte, buscou o legislador garantir com que as partes tenham base legal para 

reclamarem em juízo acerca de uma decisão sem qualidade de fundamentação, visto que a 

decisão que não enfrente todos os pontos aduzidos pelo dispositivo estará violando uma 

norma estabelecida pela lei, sendo passível, portanto, de revisão, seja ela em sede de 

embargos de declaração ou através do duplo grau de jurisdição. 

Diante deste cenário, onde se verificam ―decisões de fundamentação extremamente 

deficientes (e superficiais) e que não enfrentam argumentos relevantes trazidos pelas partes‖ 

46
, deve o legislador considerar a criação de dispositivos capazes de modificar o contexto de 

insegurança jurídica gerado por tais decisões.  

Assim, a nova legislação processual trouxe ferramentas que asseguram às partes a 

garantia constitucional de obterem decisões fundamentadas de forma completa, integral, 

respeitando as diversas prerrogativas processuais previstas no ordenamento jurídico como um 

todo. 

A decisão proferida em razão de um pleito judicial possui grande relevância na vida 

dos jurisdicionados, podendo decidir situações que, na maioria das vezes, possuem grande 

complexidade e envolvem diferentes âmbitos da vida pessoal dos litigantes.  

Desta forma, a decisão judicial não pode ser proferida de maneira imprecisa, 

desrespeitando preceitos fundamentais e sem aplicabilidade prática na vida dos 

jurisdicionados. Ao transitar em julgado, uma decisão não poderá mais ser rediscutida
47

 e suas 

consequências serão suportadas enquanto perdurarem os efeitos da decisão. Conforme dispõe 

Fredie Didier Jr.: 
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(…) o Poder Judiciário, mediante atividade cognitiva, definirá, por sentença — 

palavra aqui utilizada em sentido amplo —, o conteúdo da norma jurídica 

individualizada, indicando os elementos da relação jurídica dela decorrente, seus 

sujeitos e seu objeto. Daí se dizer que a sentença é um ato jurídico que contém uma 

norma jurídica individualizada, ou simplesmente norma individual, definida pelo 

Poder Judiciário, que se diferencia das demais normas jurídicas (leis, por exemplo) 

em razão da possibilidade de tornar-se indiscutível pela coisa julgada material
48

. 

 

Uma decisão com tamanha importância na vida de outro ser humano não pode deixar 

de observar direitos basilares do indivíduo, quais sejam, os fundamentais, os quais somente 

serão atingidos por meio de uma decisão justa e esta só será alcançada com a observância dos 

ditames legais, dentre os quais encontram-se as disposições sobre a fundamentação das 

decisões judiciais.  

Através do disposto no artigo 489 do CPC, os juízes deverão levar em consideração 

aspectos abordados pelo dispositivo para proferirem seu decisium, de modo com que se faça 

justiça (ou pelo menos se tente) mediante o cumprimento dos requisitos essenciais da 

fundamentação das decisões judiciais, os quais serão analisados em tópico específico, mas 

que, desde já, merecem ser citados. 

A previsão trazida pelo artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015
49

 aborda, de 

maneira genérica, a necessidade de fundamentação das decisões, da mesma forma como 

dispõe o artigo 93, IX da Constituição Federal. Assim, o disposto no artigo 489 do CPC, vem 

como um complemento, um acréscimo, a uma garantia já assegurada, conferindo 

aplicabilidade e eficácia às normas mencionadas. É o que explica Jorge Amaury Maia Nunes 

e Guilherme Pupe da Nóbrega: 

 

O Código de 2015, nessa mesma esteira, dispôs acerca da exigência de 

fundamentação dos julgados em seu artigo 11. Como vetor de realização de ditames 

constitucionais, todavia, a novel legislação foi bem além do Código anterior, para 

estabelecer as hipóteses em que não considerará atendida aquela exigência. Essas 

hipóteses, embora se estendam por todo o Código (arts. 984, § 2º, 1.029, § 2º, 1.038, 

§ 3º, e 1.043, § 5º), estão concentradas no artigo 489, § 1º, que parece ter compilado 

alguns dos expedientes mais utilizados na praxis judiciária a pretexto de 

desincumbência da obrigação de fundamentação de julgados
50

. 
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Verifica-se que a prolação de decisões mal fundamentadas, que não exaurem toda a 

matéria e que comumente são proferidas e amparadas em premissas prontas, em um Estado 

Democrático de Direito, não encontra mais razão para existir, como consequência da busca 

incessante pelo acesso à justiça. 

Através da análise dos dispositivos abordados no artigo 489, §1º do Código de 

Processo Civil, será possível a análise mais complexa a cerca de viabilidade e aplicabilidade 

da norma legal. Todavia, inegável concluir que a ampliação legislativa na abordagem do 

instituto foi fundamental para o cenário atual, no qual se tem uma enorme quantidade de 

processos levados ao crivo judicial, que merecem da mesma forma, um julgamento 

individualizado, específico para as particularidades do caso, e amparado em preceitos 

fundamentais garantidos pela ordem jurídica brasileira.  

 

4.1 ANÁLISE DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA SEGUNDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

Dispõe o artigo 489, caput e incisos, do Código de Processo Civil, sobre a composição 

de elementos obrigatórios em uma sentença, estruturando de forma objetiva a decisão final. 

Porém, esses elementos não são novidades processuais, uma vez que a mesma redação já era 

prevista no artigo 458 do CPC de 1973
51

.  

O artigo estabelece como primeiro elemento necessário à sentença o relatório, no qual 

deve ser feita uma síntese dos atos praticados no processo até então, com a indicação do nome 

das partes, do pleito do autor, da defesa do réu, e dos principais acontecimentos que se deram 

no curso dos atos processuais.  

O segundo elemento consiste na fundamentação, por meio da qual são expostas as 

considerações do magistrado e feita a valoração das provas produzidas, bem como, a 

indicação das razões que o levaram a acolher ou rejeitar o pedido formulado pelo autor.  

Por fim, e não menos importante, o dispositivo, com a decisão final do magistrado, por 

meio do qual será resolvida a lide, acolhendo ou não as pretensões do autor, ainda que de 
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forma parcial ou integral, especificando as consequências oriundas de seu veredito e o modo 

como serão efetivadas.  

Diante desta breve exposição, verifica-se a ausência de alterações com relação ao 

formato da sentença, diante do que era previsto no artigo 458 do antigo Código de Processo 

Civil. A novidade legislativa adveio com a inserção dos parágrafos do artigo 489 do 

CPC/2015, os quais possuem aplicabilidade não apenas para a sentença, mas sim a toda e 

qualquer decisão judicial, conforme será abordado a seguir.  

O parágrafo 1º do dispositivo elenca hipóteses em que uma decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, não será considerada fundamentada. Nesse contexto, ao 

que tudo indica, entendeu o legislador por catalogar situações corriqueiras, comumente 

utilizadas a pretexto para o não enfrentamento de toda a matéria aduzida. 

Cumpre ressaltar que o rol constante no parágrafo 1º do artigo 489 não é exaustivo, de 

modo que uma decisão judicial poderá ser considerada sem fundamentação em outras 

circunstâncias, a serem estabelecidas pelo órgão revisor. Neste sentido, o Enunciado 303 do 

Fórum Permanente de Processualistas Civis dispõe que ―as hipóteses descritas nos incisos do 

§1º do art. 489 são exemplificativas‖ 
52

. 

Passando à análise dos requisitos essenciais da fundamentação, previstos no parágrafo 

1º, não se considera fundamentada a decisão que se limite a indicar, a reproduzir ou a 

parafrasear ato normativo, sem estabelecer relação entre a causa ou a questão decidida (inciso 

I), ou que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 

sua aplicabilidade ao caso (inciso II).   

Da análise do dispositivo infere-se que a mera indicação de dispositivos legais não 

fundamenta uma decisão judicial, na medida em que o texto legal, por si só, constitui norma 

abstrata, existente no âmbito do dever ser, apenas se concretizando com a ocorrência de fatos 

previstos como hipótese normativa, passando a existir no âmbito do ser.  

Assim, a exigência deste requisito é de fácil compreensão, visto que o magistrado 

possui o dever de relacionar o que está disposto na lei ao caso concreto, individualizando a 

situação fática e analisando o dispositivo legal correspondente a ela. Coadunando com o 

entendimento, Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio 

Quinaud Pedron, tratam sobre o tema: 
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Tem-se a ideia recorrente de achar que a norma prescinde de interpretação. Não há 

como deixar de interpretar o texto normativo ao aplicá-lo. O texto legal nunca é 

claro o suficiente, bastando a sua leitura para inferir que se aplica àquele caso 

concreto. Deve haver um processo de construção de sentido pelo intérprete da 

norma
53

. 

 

Ao construir sua fundamentação, deve o magistrado invocar elementos normativos que 

possuam relação com a demanda judicial, evitando o uso de decisões prontas, aplicáveis aos 

mais diversos casos, assim como, o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, os quais 

podem levar às mais diversas interpretações, devendo restringir sua aplicabilidade ao objeto 

de seu julgamento.  

Prosseguindo na análise do dispositivo, observa-se que não será considerada 

fundamentada a decisão que invoque motivos que poderiam justificar qualquer outra decisão 

(inciso III). Mais uma vez verifica-se a necessidade de individualização do caso concreto, 

pois, embora existam demandas semelhantes, cada uma possui sua particularidade, e esta deve 

ser considerada pelo magistrado.  

Outra hipótese prevista como decisão não fundamentada, é a que não enfrente todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador (inciso IV). Verifica-se neste ponto, tema já abordado no presente trabalho, constante 

no capítulo 3, item 3.2
54

.  

Todavia, vale relembrar que uma decisão fundamentada precisa abranger toda a 

argumentação aduzida pelas partes, bem como toda prova produzida em contraditório, para 

que se tenha garantido os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa.  

Também será considerada ausente de fundamentação a decisão em que o julgador se 

limite a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos 

(inciso V), ou ainda, a decisão que deixe 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 (inciso VI). 

Novamente ressurge a discussão sobre a individualização da demanda levada ao crivo 

do judiciário. Nos dias atuais, em especial, após a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil de 2015, observa-se uma nova tendência brasileira de valorização de súmulas e 
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precedentes
55

, o que por si só, não constitui um ponto negativo, na medida em que estes 

elementos contribuem para a segurança jurídica dos jurisdicionados. 

Entretanto, o julgador, ao se basear em uma súmula ou precedente, deve indicar a 

razão que o fez optar por esta fundamentação, demonstrando os pontos convergentes e 

divergentes entre a súmula/precedente e o objeto da demanda.  

De forma clara e precisa, deve o julgador demonstrar que uma súmula, editada em 

determinada circunstância, também poderá ser utilizada no contexto sob judice, pois embora 

se tratem de situações diversas, possuem pontos semelhantes e podem ser explorados da 

mesma forma.  

 A mesma exigência se verifica nos casos em que a parte utiliza-se de súmula ou 

precedente para fundamentar sua argumentação, seja para embasar seu pleito ou dar segurança 

a sua defesa, visto que uma decisão proferida em determinado processo pode ser útil e 

aplicável a sua demanda, desde que realizadas as adequações pertinentes ao caso.  

Ao se deparar com esta situação, deve o julgador demonstrar a aplicabilidade ou não 

do elemento aduzido pelas partes, esclarecendo que a situação que ensejou a edição da súmula 

não corresponde à tratada na ocasião, ou, que a circunstância que justificou o surgimento da 

súmula pode ser equiparada ao caso, e, portanto, o elemento poderá servir como fundamento 

da demanda.  

Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio 

Quinaud Pedron entendem não ser constitucionalmente adequado querer aplicar súmulas e 

precedentes sem buscar lhes o sentido nos casos originais
56

, e complementam: 

 

(...) uma vez que há indicação da parte a respeito de precedente/súmula que poderia 

ser prima facie aplicável, tem o órgão julgador o ônus de mostrar, se entende que o 

mesmo não é adequado ao caso, que há especificidades ou que o precedente/súmula 

estão superados, o que impede seu uso
57

. 

 

Em especial, quanto aos precedentes, verifica-se uma tendência cada vez maior quanto 

a sua utilização, na medida em que traz segurança jurídica às partes e garante que situações 

semelhantes não terão decisões discrepantes. Porém, sua utilização exige cautela, na medida 

em que as peculiaridades podem tornar casos que a princípio pareciam semelhantes, em lides 

distintas, diante da complexidade constatada.  

Caso a decisão parâmetro, utilizada como precedente, aborde todos os argumentos 
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aduzidos em sede de contraditório e ampla defesa, e contenha a linha de raciocínio da 

fundamentação que convergiu para o resultado final, poderá o julgador analisar os pontos 

convergentes e divergentes entre a demanda sob judice e a decisão parâmetro, optando por sua 

aplicabilidade ou não. É o que dispõe Humberto Theodoro Jr., Dierle Nunes, Alexandre Melo 

Franco Bahia e Flávio Quinaud Pedron, senão vejamos: 

 

 Os acórdãos na atualidade, deveriam possuir uma linearidade argumentativa para 

que realmente pudessem ser percebidos como verdadeiros padrões decisórios que 

gerariam estabilidade decisória, segurança jurídica, proteção da confiança e 

previsibilidade.
58

 

 

Neste contexto, cumpre destacar a noção de ratio decidendi, expressão que possui 

como significado a razão de decidir, essencial à utilização dos precedentes, na medida em que 

consiste nos fundamentos jurídicos essenciais de uma decisão, expresso na forma de um 

princípio, de uma garantia constitucional, ou de uma lei, desde que sirva de fundamento 

principal para a análise do pedido.  

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, definem a ratio 

decidendi da seguinte forma: 

 

A ratio decidendi – ou, para os norte-americanos, a holding – são os fundamentos 

jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada na sentença, sem a 

qual a decisão não teria sido proferida como foi
59

. 

 

Para que um precedente sirva como fundamento, torna-se imprescindível ao julgador 

extrair a sua ratio, de forma a identificar a possibilidade ou não de sua aplicabilidade ao caso 

concreto. Diante de fatos que possuam a mesma causa de decidir, será possível o uso do 

precedente. 

Desta forma, para que uma decisão sirva de parâmetro a outra, devem ser analisados 

os principais argumentos do julgado referencial, ressaltando-se a importância de uma decisão 

que contenha todos os elementos essenciais à sua fundamentação, de forma a facilitar a 

identificação da ratio, e, consequentemente de um precedente. 

Assim, verifica-se que as súmulas e precedentes podem e devem ser utilizados a fim 

de garantir maior segurança jurídica aos jurisdicionados, evitando decisões divergentes entre 
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si para uma mesma situação concreta. Contudo, sua aplicabilidade deve estar condicionada à 

análise do caso concreto e da possibilidade ou não de sua utilização. 

O parágrafo 2º do artigo 489 do CPC prevê que no caso de colisão entre normas, ao 

realizar a ponderação entre elas, o juiz deve justificar quais foram o objeto e os critérios 

utilizados, demonstrando quais as razões que o autorizam a sua interferência na norma 

afastada e quais as premissas fáticas que fundamentaram na sua conclusão.  

A redação não deixa claro, mas é possível inferir que o dispositivo será aplicado no 

caso de colisão entre normas de mesma hierarquia, mesma especialidade e mesma cronologia, 

inviabilizando a resolução do conflito aparente de normas pelos referidos critérios, aplicando, 

neste caso, a ponderação. 

Assim, ao realizar a ponderação entre as normas, o julgador deve justificar seus 

critérios, demonstrando às partes as razões de sua escolha, indicando a forma como uma ou 

outra norma foi valorada e quais bens jurídicos foram priorizados. De acordo com Néviton 

Guedes: 

 

(...) o método pressupõe, precisamente, uma ponderação dos bens envolvidos em 

colisão, cujo resultado apenas será alcançado após um longo processo de 

argumentação e justificação dos princípios em colisão, tudo em consideração às 

circunstâncias ou possibilidades do caso concreto
60

. 

 

É inquestionável que o julgador possua certa carga axiológica em suas decisões, 

porém, ainda sim, deve orientar-se pela imparcialidade e pelo cumprimento da lei. Assim 

sendo, a ponderação não pode se basear apenas na valoração subjetiva do magistrado, mas 

sim com a observância de critérios objetivos e da prevalência dos bens jurídicos enaltecidos 

ao longo da história. 

Por fim, o parágrafo 3º dispõe que a interpretação de uma decisão judicial deve ser 

feita a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da 

boa-fé. A decisão ao ser interpretada, seja pelos litigantes, seja por outros julgadores, através 

dos precedentes, deve ser analisada como um todo, devendo ser observado o caminho traçado 

pelo magistrado até sua conclusão final.  

A aplicação de um precedente deve estar condicionada a análise integral do julgado, na 

medida em que a decisão deve ser interpretada como um todo, e não em partes, sendo que, por 

esta razão, não se verifica a possibilidade de considerar apenas o dispositivo de uma decisão 
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para concluir por sua aplicabilidade ao caso concreto.  

Ademais, o dispositivo ainda abrange a necessidade de interpretação da decisão 

baseada na boa-fé, princípio basilar das relações civis, trazido para o âmbito processual. Deste 

modo, a interpretação da decisão judicial precede de boa-fé, na medida em que seu conteúdo 

não pode ser deturpado, devendo ser interpretada de acordo com o que foi produzido nos 

autos e conforme o que foi pleiteado do começo ao fim do processo, evitando assim, 

oportunismos indesejáveis
61

. 

Deste modo, conclui-se que as mudanças legislativas concentram-se em problemas 

relacionados ao dever de consideração das teses aduzidas pelas partes e da maneira pela qual 

o julgador deve se orientar diante de todo conteúdo produzido nos autos, garantindo assim a 

efetivação do acesso à justiça, por meio de uma decisão judicial fundamentada. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante da explanação apresentada, conclui-se que o Código de Processo Civil de 2015 

inovou quanto às disposições referentes ao acesso à justiça, em especial, quanto à garantia do 

princípio do devido processo legal e suas ramificações, constituídas pelo princípio do 

contraditório e da ampla defesa, expandindo sua eficácia através de instrumentos que 

viabilizam sua efetivação. 

Dentre estes instrumentos vislumbra-se a necessidade de fundamentação das decisões 

judiciais, instituído na Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, bem como no 

Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 489, o qual garante aos jurisdicionados que 

suas demandas serão analisadas de forma integral, com a análise das teses jurídicas 

apresentadas, bem como das provas produzidas, respeitando o que dispõe a lei sobre os 

elementos essenciais da decisão judicial.  

O disposto na legislação processual, quanto à fundamentação das decisões judiciais, 

garante maior eficácia e segurança jurídica às partes, na medida em que assegura o direito ao 

acesso à justiça na forma material, garantindo não apenas o direito de recorrer ao poder 

judiciário, mas também o de adquirir uma prestação jurisdicional eficaz.  

O direito a decisões que enfrentam a matéria em sua integralidade consiste em 
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importante ferramenta na busca pela efetividade jurisdicional, pois decisões prontas, que 

possam ser utilizadas em diversos outros casos, sem individualização das demandas, não 

geram prestação jurisdicional eficaz, servindo apenas como dados estatísticos de processos 

julgados.  

A decisão judicial possui fundamental importância na vida dos jurisdicionados, na 

medida em que produz efeitos mediatos e imediatos na vida dos litigantes, não podendo ser 

negligenciada. Desta forma, devem ser respeitados os ditames legais relativos ao julgado, 

assegurando às partes o direito a uma decisão justa e segura, passível de revisão, mas que 

permita às partes a compreensão dos motivos do julgado.  

Consequentemente, uma sentença fundamentada de maneira adequada, com a 

descrição dos motivos para cada acolhimento ou rejeição, trará às partes maior segurança 

jurídica e acesso à justiça eficaz, garantindo aos jurisdicionados que, ao pleitearem seus 

direitos, terão sua demanda analisada e julgada de forma individualizada, através da 

observância das peculiaridades de cada caso concreto.  

A breve análise do tema apresentado neste trabalho precede de futuras discussões, 

diante da ampla abrangência que o conteúdo da norma proporciona, além das diversas 

análises interpretativas que serão construídas ao longo do tempo.  O Código de Processo Civil 

de 2015 trouxe novos obstáculos a serem enfrentados pelos aplicadores do direito, sendo 

essencial a abordagem de novos ditames, face a um Estado Democrático de Direito em 

constante evolução. 
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