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Introdução
O Projeto do Novo Código de Processo Civil (PNCPC), ainda em tramitação no
Congresso Nacional, traz considerados avanços no que toca à fundamentação da decisão
judicial, na medida em que, levando em conta vícios recorrentes em decisões judiciais
proferidas em todo o território nacional, disciplina, com rigor, situações em que a decisão não
se considerará fundamentada.
Esse trabalho visa a estudar a fundamentação das decisões judiciais, focando,
especificamente, a disciplina do art. 499, § 1º, do Projeto, conforme versão aprovada em 19
de julho de 2013, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
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1. Linhas gerais acerca da fundamentação das decisões judiciais
A atividade jurisdicional constitui interferência externa na ordem privada, isto é,
constitui uma atuação do Estado na realização de um interesse particular que não pode ser
efetivado pelo próprio interessado, na medida em que a autotutela é permitida apenas em
situações excepcionais3.
Essa interferência estatal não se pode dar sem que haja, por parte do Estado,
personificado no juiz, a explicitação dos motivos pelos quais determinada solução jurídica é
imposta ou negada4.
É na fundamentação da decisão que o magistrado expõe as razões de seu
convencimento, as razões que o levaram a decidir da forma como decidido, fazendo-o pelo
confronto das razões de fato – devidamente demonstradas nos autos – e a incidência jurídica
que, segundo o entendimento do juiz, deve ocorrer sobre esses mesmos fatos. Na linha do que
defende Barbosa Moreira, o juiz, na fundamentação, resolve as questões postas pelas partes,
não se limitando a analisá-las, como refere o texto do Código de Processo Civil de 1973 e o
Projeto.5
Partindo dessa premissa de que a fundamentação da decisão judicial consiste numa
forma de controle do exercício da função jurisdicional, defende-se a existência de duas
funções primordiais à fundamentação, quais sejam: (i) função endoprocessual e (ii) função
extraprocessual.
A função endoprocessual manifesta-se pela possibilidade de as partes, conhecendo as
razões que embasam o convencimento do magistrado, possam refutá-las em sede de recurso,
dentro da mesma relação processual. Possibilita-se, também, que os órgãos recursais,
percebendo equívocos nos julgados, possam corrigi-los de ofício, quando se tratar de matéria
de ordem pública.
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No Direito brasileiro, as Ordenações Filipinas já exigiam a fundamentação das
decisões judiciais como garantia das partes ao direito de recorrer6, viabilizando instrumentos
para o controle recursal da decisão. O caráter das Ordenações era, portanto, nitidamente
endoprocessual7.
A outra função da fundamentação, extraprocessual, não tem caráter jurídico, mas
político. Esta função evidencia, pela análise da fundamentação das decisões, a legitimidade do
próprio Poder Judiciário, que exerce parcela das funções do Estado delegadas pelo povo 8.
A fundamentação, politicamente, é vista como o meio que permite à sociedade
fiscalizar a atuação do magistrado, haja vista que tem à sua disposição os fundamentos
lógicos que explicam a escolha tomada no ato de decidir.
Diverge a doutrina, ainda, no que toca ao porquê intelectual da fundamentação. Para
Calamandrei e Taruffo, o juiz já tem formado em si o sentimento que o leva a decidir, é dizer,
o magistrado já possui a decisão do processo. Para esses autores, a fundamentação da decisão
é uma forma de demonstrar, logicamente, os passos do raciocínio do julgador 9.
De outra senda, Liebman entende que é desinteressante ao direito saber os
mecanismos psicológicos utilizados pelo julgador para decidir. Basta que o dispositivo e a
sentença sejam harmônicos; que da fundamentação decorra a conclusão do julgado 10.
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A razão parece estar com Liebman, porquanto, seja para as partes, seja para os
órgãos recursais, seja para a própria sociedade, o caminho psicológico traçado pelo julgador
não interfere no produto sentença, sendo imperioso, por outro lado, que haja certeza,
coerência e clareza na exposição das razões que geraram o convencimento do magistrado.

2. Decisões que não se consideram fundamentadas
O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige dos órgãos do Poder Judiciário a
motivação das decisões. Uma vez não motivados os atos decisórios, a própria Constituição
lhes retira a validade, qualificando-os como nulos11.
Versando sobre o tema, assim se pronunciou Nelson Nery Junior:
Interessante observar que normalmente a Constituição Federal não contém norma
sancionadora, sendo simplesmente descritiva e principiológica, afirmando direitos e
impondo deveres. Mas a falta de motivação é vício de tamanha gravidade que o
legislador constituinte, abandonando a técnica de elaboração da Constituição,
cominou no próprio texto constitucional a pena de nulidade.12

O texto constitucional adotou lição de Barbosa Moreira, que, ainda na vigência da
Constituição anterior, defendia a inserção da motivação das decisões judiciais diretamente na
Constituição13.
Mas não basta que o legislador constitucional estipula uma qualificação jurídica –
nulidade – para a decisão não-fundamentada. É necessário que se explicitem critérios de
aferição da inexistência de fundamentação.
O Projeto, dando concreção à norma constitucional14, traz novo tratamento jurídico,
explicitando situações em que a decisão não se considera fundamentada, isto é, situações nas
quais uma fundamentação precária é considerada não-fundamentação, o que causa a nulidade
do julgado.
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O art. 499, § 1º, traz uma lista composta padrões de decisão judicial cuja
fundamentação é desprezada pelo legislador. A própria redação do dispositivo 15 expressa,
diretamente, a desconsideração da fundamentação defeituosa que tipifique um dos casos
mencionados nos seis incisos que se seguem.
Nessa linha, pode-se concluir que o legislador considera essa fundamentação
inexistente. Não se trata de nulidade da fundamentação, mas de inexistência. O legislador,
conforme a redação do art. 499, § 1º, explicita situações em que as afirmações do julgador não
preenchem o suporte fático do art. 499, inciso II, que dispõe ser a fundamentação um dos
elementos da decisão.
Essa carência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, torna a decisão – interlocutória, sentença ou acórdão – nula de pleno direito. Note-se
que a inexistência de fundamentação não torna a decisão inexistente, mas nula, uma vez que a
decisão se reputa existente desde que haja dispositivo 16, elemento da decisão em que se
contém, efetivamente, uma determinação judicial, seja constitutiva, seja declaratória, seja
condenatória.
A intenção do legislador, com a explicitação das situações contidas nos incisos do
art. 499, § 1º, parece ser de desconsiderar alegações – pretensas fundamentações – em que
não se faça um cotejo direto entre os fatos demonstrados no processo e a solução jurídica
vislumbrada pelo magistrado. Esse cotejo, a explicitação da incidência da norma no caso
concreto, é o elemento essencial para o preenchimento do suporte fático da fundamentação da
decisão judicial, de tal modo que, inexistente o cotejo, inexiste fundamentação, reputando-se
inúteis, para fins de motivação, as alegações lançadas pelo magistrado.
Vale a pena analisar os incisos do art. 499, § 1º, em tópicos específicos.
2.1. Decisão que se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo (inciso I).
Trata-se, neste ponto, das decisões tautológicas, decisões em que o julgador se limita
a afirmar que determinado dispositivo normativo contém preceito “A” e, em razão disso, deve
incidir a consequência jurídica desse mesmo dispositivo.
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São decisões em que o julgador omite-se de analisar a incidência da norma no caso
concreto, limitando-se a afirmar que estão presentes os pressupostos legais para deferimento
ou indeferimento do pedido do autor.
É dever do magistrado explicitar, num pedido de concessão de liminar, se estão
presentes os requisitos autorizadores e a partir de quais elementos de convicção foi possível
concluir que os requisitos estão presentes; de quais provas trazidas pela parte; de qual
comportamento manifestado no processo17.
2.2. Decisão que empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso (inciso II)
A utilização de conceitos jurídicos indeterminados na legislação é uma técnica que
possibilita ao juiz, no momento de aplicação do direito, precisar o significado do texto
normativo, adequando-o ao momento socioeconômico em que a decisão é proferida.
São exemplos de conceitos jurídicos indeterminados as expressões “boa-fé”, “perigo
iminente”, “atividade de risco” etc. A utilização dessa técnica pelo legislador exige cuidado
do juiz ao preencher, no curso do processo, o conteúdo semântico dessas expressões vagas,
imprecisas, razão pela qual se exige a adequada explicitação das razões que geram o
convencimento da incidência de textos que contenham, em si, conceitos indeterminados.
Deverá o magistrado, por exemplo, quando de uma condenação em litigância de máfé, mencionar as condutas da parte que são reputadas violadoras de mau comportamento
processual. A mera aplicação da sanção, sem o devido cotejo com os fatos do processo não é
apta a considerar as alegações do juiz fundamentação adequada.
2.3. Decisão que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão (inciso III)
Trata-se, neste ponto, de alegações constituídas de afirmações genéricas sobre
determinado assunto, as quais poderiam, em tese, justificar a adoção de qualquer medida pelo
julgador, em qualquer processo que verse sobre assunto conexo ao da demanda posta sob
julgamento.
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denegatórias de liminar, em mandado de segurança, cautelares, possessórias e ações civis públicas. A locução
„presentes os pressupostos legais, concedo a liminar‟ ou, por outra, „ausentes os pressupostos legais, denego a
liminar‟, são exemplos típicos do vício aqui apontado. O ministro, desembargados ou juiz tem necessariamente
de dizer porque entendeu presentes ou ausentes os pressupostos para concessão ou denegação da liminar, isto é,
ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar
razões de seu convencimento.” (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 9ª
ed. São Paulo: RT, 2009, p. 293)

É o caso, por exemplo, de alegações que versem sobre a ineficiência dos serviços
públicos, o que poderia, em tese, justificar a condenação de pessoas jurídicas de direito
público a prestações relativas a saúde, educação, moradia, segurança pública etc.
Da mesma forma, afirmações acerca dos lucros das instituições financeiras, o que
poderia, em tese, justificar a condenação dessas instituições em demandas que tenham por
objeto a revisão de contrato, busca e apreensão de bens e outras congêneres.
Essas ilações, considerações gerais acerca de determinado tema ou entidade, não são
aptas a caracterizar fundamentação de decisão judicial. Não passam de divagações do
magistrado, versando sobre pontos que não interessam diretamente à solução do litígio.
2.4. Decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inciso IV)
A decisão judicial deve ser fruto do confronto das teses sustentadas pelas partes no
processo. É certo, conforme a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte 18.
Todavia, é dever do magistrado enfrentar todos os argumentos que, em tese, possam
infirmar a conclusão do julgado, isto é, devem ser afastados todas as teses capazes, por si, de
fazer com que o magistrado pudesse chegar a conclusão diversa daquela adotada na decisão.
Isso ocorre porque, em determinadas situações, o magistrado se atém a um
determinado argumento, tendendo a realçá-lo na decisão, olvidando outros tantos erigidos
pelas partes.
Segundo o preceito ora em estudo, o magistrado deverá, ao julgar procedente o
pedido, refutar os argumentos e provas lançados pelo réu; ao julgar improcedente, deverá
afastar os argumentos e provas trazidos pelo autor19-20.
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provas produzidas pela parte perdedora não lhe convenceram. (...) é preciso eliminar a ideia de que justificar a
decisão é o mesmo que lembrar as provas e argumentos que servem ao vencedor.” (MARINONI, Luiz
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005, p.
461.

Esse inciso é decorrência direta do princípio do contraditório, em sua dimensão
material, que confere às partes, além da garantia de ciência e possibilidade de reação
(contraditório formal), a possibilidade de influir no conteúdo da decisão, participando
ativamente da construção do resultado do processo21.
2.5. Decisão que se limita 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)
Aplica-se, neste ponto, o quanto mencionado acerca do inciso I, ajustando-se, por
óbvio, à técnica de aplicação de precedentes judiciais, isto é, o magistrado deverá fazer o
cotejo entre a situação do processo em julgamento e a referência de norma jurisprudencial –
precedente ou súmula – de que se valerá para fazer a adequação jurídica dos fatos e provas da
causa.
A doutrina, mesmo antes do Projeto, atenta para essa circunstância, exigindo que o
magistrado, quando da invocação de um precedente, limite-se a transcrever a ementa do
julgado, devendo, por outro lado, analisar se a ratio decidendi do caso paradigma é a mesma a
ser aplicada na situação por decidir 22.
2.6. Decisão que 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.
O Projeto parece buscar efetivar o quanto pretendido pelo legislador constitucional
quando criou Tribunais de uniformização do direito, a exemplo do Supremo Tribunal Federal
– para as matérias constitucionais – e o Superior Tribunal de Justiça – no que toca à matéria
infraconstitucional não-especial.
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“A falta de enfrentamento de todo um fundamento jurídico apresentado pelo autor ou de todo um fundamento
da defesa é sinônimo de falta de motivação, tornando nula a sentença. A ausência de enfrentamento apenas de
algumas questões, por outro lado, nada significa.” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de
Processo Civil Interpretado. 7. ed. Barueri: Manole, 2008, p. 466)
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“É imprescindível que se indique também por que as alegações e provas trazidas pela parte derrotada não lhe
bastaram à formação do convencimento. Trata-se da aplicação do princípio do contraditório, analisado sob a
perspectiva substancial: não basta que à parte seja dada a oportunidade de manifestar-se nos autos e de trazer as
provas cuja produção lhe incumbe; é necessário que essa sua manifestação, esses seus argumentos, as provas que
produziu sejam efetivamente analisados e valorados pelo magistrado. Além disso, o julgador deve expor na sua
decisão os motivos porque tais argumentos e provas não o convenceram.” (DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA,
Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8ª ed. Savador: Jus
Podivm, 2013, p. 324.
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“Por fim, observe-se que não basta ao juiz transcrever lições doutrinárias ou citar a jurisprudência para ter
como fundamentada a sentença. É preciso que ele diga por que a lição ou a decisão referida tem aplicação à
situação concreta. Se não disser, a sentença é nula por falta de fundamentação.” (MACHADO, Antônio Cláudio
da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 7. ed. Barueri: Manole, 2008, p. 466)

Impõe-se aos órgãos jurisdicionais, a invocação e a aplicação do entendimento
jurídico dos órgãos superiores – precedente, jurisprudência ou súmula – a fim de uniformizar
a aplicação do direito em todo o território nacional.
O art. 520, preceitua que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável”. Tal mandamento legal reforça o quanto já era possível depreender da
interpretação sistemática da Constituição Federal, obrigando os tribunais a conferir segurança
jurídica aos jurisdicionados.
Todavia, não é a existência de um precedente que implicará a adoção da mesma
solução jurídica ao caso sob julgamento. É exatamente dessas situações que trata o inciso VI
do art. 499, § 1º.
Ao magistrado é permitido não seguir um precedente, desde que se utilize das
técnicas de aplicação e superação de um entendimento, como o são o distinguishing, o
overruling e overriding.
O distinguishing consiste numa técnica de comparação do caso concreto ao
precedente. Os elementos objetivos da demanda devem ser comparados ao paradigma e,
verificando-se não haver coincidência nesses elementos, inviabiliza-se a aplicação do
precedente23.
O overruling é uma técnica de superação do precedente, aplicável quando o
precedente perde sua força vinculante. Grosso modo, consiste na revogação do precedente, ao
passo que o overriding trata da superação parcial do precedente, limitando-se seu âmbito de
incidência.
Conclui-se, portanto, que o magistrado não está em estado de submissão aos
precedentes, podendo não os aplicar, desde que fundamente sua decisão, argumentando haver
distinguishing, overruling ou overriding.

Considerações Finais
Do exposto, conclui-se, em linhas gerais, que:


O Poder Judiciários tem obrigação constitucional de fundamentar as decisões,
na medida em que necessita, em razão do poder que lhe foi conferido pelo
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povo, justificar as intervenções jurídicas que por sua atuação são impostas
aos litigantes;


A motivação das decisões judiciais constitui garantia para os litigantes, que
terão meios para exercer o direito ao recurso, aos órgãos julgadores, que terão
condições de melhor analisar a decisão recorrida e, de um modo geral, à
sociedade, que poderá aferir a legitimidade dos argumentos postos pelo juiz
quando da tomada de decisão;



O Projeto do Novo Código de Processo Civil discrimina situações em que as
alegações postas pelo magistrado na decisão não podem ser consideradas
fundamentação, de tal modo que a decisão será carente de fundamentação,
isto é, terá fundamentação inexistente;



A inexistência de fundamentação não implica a inexistência de decisão, mas
apenas e tão-somente, sua nulidade, que pode ser sanada em via recursal, seja
por embargos de declaração ou por conduto de recurso a órgão superior
(agravo ou apelação);



A alteração da legislação, nesse ponto, é benéfica, pois que tem eficácia
didática, demonstrando aos julgadores que tipo de afirmação ou tese não
constitui fundamentação.
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