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RESUMO 
 
LONGATO, Matheus Swensson. A motivação das decisões judiciais no processo civil 
contemporâneo. 151 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
Este trabalho consiste em uma investigação de natureza dogmática sobre a motivação das 
decisões judiciais no processo civil brasileiro contemporâneo, voltada ao conteúdo 
normativo do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de fornecer um 
enquadramento conceitual apropriado para a discussão atinente ao objeto da motivação das 
decisões judiciais e, em especial, refutar a tese segundo a qual o juiz está obrigado a enfrentar 
todos os argumentos deduzidos pelas partes no processo, conforme inciso IV daquele artigo.  
 
Palavras-chave: Motivação das decisões judiciais. Questão. Argumento. Dever jurídico. 
Regra jurídica. 
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ABSTRACT 
 
LONGATO, Matheus Swensson. The motivation of judicial decisions in the 
contemporary Brazilian procedural law. 151 p. Dissertation (Master) – Faculty of Law, 
University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
This research consists of a dogmatic investigation on the motivation of judicial decisions in 
the contemporary Brazilian procedural law, focused on the normative content of article 489, 
§ 1º, of the Brazilian Code of Civil Procedure of 2015, in order to provide an appropriate 
conceptual framework for the discussion regarding the object of the motivation of judicial 
decisions and, notably, to refute the thesis according to which the judge is obliged to face all 
the arguments deduced by the parties in process, according to item IV of that article. 
 
Keywords: Motivation of judicial decisions. Question. Argument. Legal duty. Legal rule. 
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NOTA SOBRE TRADUÇÕES E CITAÇÕES 

 

 

A menos que haja indicação em sentido diverso, as traduções são livres, com a 

transcrição do texto original.  

As citações em língua portuguesa foram adaptadas conforme as atuais regras de 

ortografia. 
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INTRODUÇÃO 
 

Não se descura da importância da motivação das decisões judiciais (lato sensu) não 

só no processo civil contemporâneo, como também nos demais ramos do Direito.2 Com 

efeito, indo além, é cediço que a não justificação da imposição de um ato de poder tende a 

favorecer o arbítrio3 da autoridade competente à respectiva deliberação decisória.4 

O objeto deste trabalho, no entanto, limita-se à seara do processo civil brasileiro 

contemporâneo,5 precipuamente à análise do conteúdo da motivação, isto é, o que o juiz deve 

necessariamente enfrentar, sob pena de a sua decisão não se considerar fundamentada, 

conforme disposto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 (inciso IV, em 

especial), e, nessa medida, padecer de vício de nulidade.6 

Embora a questão relativa à motivação das decisões judiciais não represente, a 

priori, a temática mais debatida pela doutrina brasileira,7 o artigo 489 do CPC/15 tenderá a 

modificar tal conjuntura, na medida em que é, a nosso sentir, um dos artigos mais relevantes 

 
2  Cf. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. 
3 No que interessa ao objeto deste trabalho, entende-se que, por regra, o juiz detém poder-dever, o que não 
significa negar-lhe a capacidade de, eventualmente, decidir de forma discricionária, esta que não se confunde, 
porém, com o mero arbítrio. Cf. YARSHELL, Flávio Luiz. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. São 
Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 74. Cabe ressaltar aqui, no entanto, que este trabalho não tem por objeto precípuo 
abordar a questão da existência de eventual poder de criação do direito pelo juiz ou, apenas, de sua mera 
declaração. Para tanto, cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Direito e processo. In: DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. V. 1. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000b. E, mais 
especificamente, sobre a “criatividade judicial”, cf. ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso 
especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores: precedentes no direito brasileiro. 
5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 124-168. 
4 Não obstante se reconheça que o Direito, em razão da textura aberta inerente à linguagem, não comporte 
apenas interpretação literal. Tanto é assim que o enunciado da Súmula nº 400 do STF dispõe que a “[d]ecisão 
que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra 
"a" do art. 101, III, da Constituição Federal.” (destacamos). A questão, porém, que extrapola o objeto deste 
trabalho, seria a de indagar quais os parâmetros e critérios para identificar o que, afinal, representaria a 
mencionada “interpretação razoável”. 
5 Para uma abordagem mais ampla, cf. CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: 
Estado constitucional democrático de direito, discurso justificativo e legitimação do exercício da jurisdição. 
Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
6 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. 1. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 248: “Para cumprir seu objetivo político e atender às exigências da Constituição e da lei, a motivação 
deve ser tal que traga ao leitor a sensação de que o juiz decidiu de determinado modo porque assim impunham 
os fundamentos adotados, mas decidiria diferentemente se outro fundamentos houvessem prevalecido – seja 
no exame da prova, seja na interpretação do sistema jurídico. Tal é a exigência de coerência na motivação, sem 
a qual ele é irregular e a sentença, nula.” 
7 Cf. TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: RT, 1987, p. 5. E, 
mais recentemente, ratificando tal assertiva, cf. LUCCA, Rodrigo Ramina de. O dever de motivação das 
decisões judiciais: Estado de Direito, segurança jurídica e teoria dos precedentes. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 13. Não obstante, recentemente Gustavo Badaró tenha, em considerável medida, abordado tal temática, 
sob a ótica penal, em sua tese de titularidade (BADARÓ, Gustavo Henrique. Epistemologia Judiciária e 
Prova Penal. São Paulo: RT, 2019, p. 48-51 e p. 235 e seguintes). 
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do aludido diploma processual, 8  conquanto Associações de Magistrados, à época da 

promulgação do CPC/15, tivessem se manifestado pelo veto do § 1º daquele dispositivo 

legal, ante a preocupação com o “congestionamento da Justiça”. 9,10  

Seja como for, não só os magistrados, mas todos os operadores do direito, devem 

saber, afinal, a que o juiz deve, ou não, responder na fundamentação de suas decisões, como, 

aliás, Cândido Rangel Dinamarco já bem questionou, outrora, “quais seriam os parâmetros 

e critérios para se considerar algo ‘essencial/relevante’ e ‘periférico/circunstancial’ em sede 

de uma decisão judicial”.11 

Este trabalho tem por objetivo principal, portanto, proceder a uma investigação de 

natureza dogmática12 sobre a motivação das decisões judiciais no processo civil brasileiro, 

voltada ao conteúdo normativo do art. 489, § 1º, do CPC/15, a fim de fornecer um 

enquadramento conceitual apropriado para a discussão atinente ao objeto da motivação das 

decisões judiciais e, em especial, refutar a tese segundo a qual o juiz está obrigado a enfrentar 

todos os argumentos deduzidos pelas partes no processo, conforme inciso IV daquele artigo. 

Para tanto, este trabalho está estruturado em quatro capítulos. 

O capítulo 1 (“Premissas conceituais”) visa a contextualizar a discussão, traçando, 

inicialmente, um breve histórico da motivação das decisões judiciais no processo civil 

brasileiro até o advento do Código de Processo Civil de 2015. Na sequência, tal capítulo 

assume uma intrincada tarefa inicial, sem qualquer pretensão de se realizar uma contribuição 

 
8 Sem embargo da observação de Flávio Yarshell: “Embora a Constituição Federal seja explícita quanto à 
exigência de motivação das decisões judiciais (art. 93, XI) é possível simplesmente extraí-la do princípio do 
contraditório. Com efeito, de nada adiantaria afirmar, por um lado, que as partes devem ter ciência e 
possibilidade de contribuir para a formação do convencimento judicial se, de outro, não houvesse o dever do 
Estado de considerar e dar adequada resposta às alegações e provas apresentadas; ainda que para não acolher.” 
(YARSHELL, Curso de Direito Processual Civil, op. cit., p 113). Muito embora, a nosso sentir, o 
contraditório seja considerado uma “regra” (cf. item 1.1.4.), isto é, um mandamento definitivo cuja ponderação 
já fora realizada pelo legislador (CPC/15, art. 9, parágrafo único). 
9Notícia veiculada por Marcos de Vasconcellos e Tadeu Rover (VASCONCELLOS, Marcos de; ROVER, 
Tadeu. Juízes pedem veto a artigo que traz regras para fundamentar decisões. ConJur. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2015-mar-04/juizes-pedem-veto-artigo-cpc-exige-fundamentacao>. Acesso em: 
16 jun. 2017). 
10 “O terceiro e último ponto que está sendo questionado pelas entidades é o que prevê a argumentação 
detalhada da decisão, por parte dos juízes, sob pena de nulidade da sentença. ‘A nossa preocupação é com o 
impacto que esses itens vão causar no congestionamento da Justiça. Atualmente, temos quase 100 milhões de 
processos em tramitação no país. Cada magistrado julga, em média, 1,5 mil processos por ano. O Judiciário 
está no limite’, destacou João Ricardo Costa [então Presidente da AMB]” (Disponível em: 
<https://www.amb.com.br/cardozo-trata-de-pedido-de-vetos-com-
magistrados/?doing_wp_cron=1578848531.4270720481872558593750>. Acesso em: 16 jun. 2017). 
Preocupação esta que, salvo melhor juízo, não veio a se concretizar. 
11 DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, V. 1, op. cit., p. 248. 
12 A dogmática, na ótica luhmanniana, visa à redução de complexidade em favor da decidibilidade, por meio 
da criação de parâmetros e critérios, restringindo a arbitrariedade das variações, mas, paradoxal e 
concomitantemente, gera um acréscimo de complexidade. 
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à Teoria Geral do Direito, com vistas a estabelecer um primeiro posicionamento relativo à 

natureza jurídica da motivação das decisões judiciais (como dever jurídico; como direito e 

garantia; e como regra jurídica). Por fim, pretende-se fornecer um enquadramento conceitual 

apropriado para a discussão, de sorte a esclarecer mormente as noções de dever, regra, 

alegação, questão e argumento. 

O capítulo 2 (“Questão”) tem por finalidade precípua discutir quais as questões que 

integram o conteúdo do dever de motivação das decisões judiciais, mediante a análise dos 

variados tipos de questão (de ordem pública, “relevante”, preliminar, prejudicial, 

prejudicada, de fato e de direito, etc.), tecendo-se, nessa medida, crítica ao dever da 

motivação segundo a jurisprudência; indicando, ainda, mitigações ao mandamento iura novit 

curia e, por fim, respondendo se controvérsias doutrinárias geram, per se, questões. 

O capítulo 3 (“Argumento”) visa a explicitar, em essência, as razões pelas quais o 

juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes no processo 

(quais sejam, os escopos da jurisdição e o nexo lógico entre questão e argumento), mediante 

o aprofundamento da noção de argumento e de suas variedades. 

O capítulo 4 (“A motivação das decisões judiciais: apontamentos sobre recentes 

textos normativos”) objetiva, sem pretensão de exaustividade, apontar para alguns textos 

normativos recentes, todos posteriores à entrada em vigor do CPC/15, que lidam, em 

diferentes searas, com o problema da motivação das decisões, e que relacionados com o 

conteúdo do art. 489, § 1º, do CPC/15, fazem parte do mesmo esforço por adquirir maior 

clareza, dentro do ordenamento jurídico pátrio, acerca da forma (como se responde) e, 

notadamente, do conteúdo (a que se responde) da motivação das decisões judiciais.  
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CONCLUSÃO 
 

 

Como imposição de uma conduta ao órgão jurisdicional, para resguardar o que na 

verdade constitui um plexo de direitos do jurisdicionado, quais sejam, direito de informação 

(Recht auf Information), direito de manifestação (Recht auf Äusserung), direito de ver seus 

argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), este que exige do julgador 

capacidade e presteza de apreensão (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft), o dever 

de motivação imposto, pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código de Processo Civil 

de 2015, àqueles órgãos pode ser visto como autêntica garantia, que, se de um lado limita o 

exercício do poder estatal, ao impor condições para o seu exercício, de outro lado resguarda 

o cidadão contra o que poderia se redundar em atos que agridem aqueles direitos de que é 

titular. 

Ainda, a motivação das decisões judiciais é direito titularizado mediatamente pela 

sociedade como um todo, seja porque assim se controla a confiança dos órgãos 

jurisdicionais, que podem em algum momento vir a julgar as suas controvérsias, seja porque 

toda a sociedade tem o direito à preservação do ordenamento jurídico pelos atos estatais de 

aplicação do Direito. Daí, reconhecendo-se que a motivação também expressa um direito de 

todos os cidadãos, a ideia de aplicar um raciocínio que vise a relevar nulidades no caso 

concreto se torna por demais perigosa, mesmo porque, como garantia, sua relativização, 

mediante a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, soa no mínimo 

incongruente.  

O mandamento de fundamentação das decisões judiciais vai mais bem 

compreendido como regra jurídica e, não, como princípio, porquanto constitui um 

mandamento definitivo (definitive Gebote), ou seja, insuscetível de ser sopesado, prima 

facie, diante das condições fáticas e jurídicas de determinado caso concreto, em nome de 

algum interesse reputado, a priori, de maior relevância, o que não obsta, evidentemente, a 

ponderação de normas que ostentem natureza de princípios – mandamentos não definitivos, 

mas de otimização (Optimierungsgebote), realizáveis em diversos graus, a depender do caso 

concreto –, por meio da motivação (CPC/15, art. 489, § 2º).  

Isso não significa que a motivação da decisão judicial não atenda a uma 

consideração a respeito da tensão entre os escopos social e jurídico da jurisdição, mas que, 

já em consideração a essa contraposição, o legislador formulou uma regra, que pode ser ela 
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mesma tomada como um juízo de ponderação, a qual é fundante e, por consequência, vincula 

toda a magistratura. Porém, se é de se descartar a noção de que a motivação seja, ela mesma, 

um princípio passível de ser sopesado, como o seu conteúdo específico tem uma textura 

aberta, a correlação entre escopo social e escopo jurídico funciona como valioso recurso 

hermenêutico para a concretização da regra. No entanto, a fim de se tentar coibir abusos 

neste cenário brasileiro de neoconstitucionalismo arraigado, que manifesta certo descaso 

pelo direito legislado, conviria propor, quiçá em boa hora, um novo inciso (VII) ao § 1º do 

artigo 489 do CPC/15, com o seguinte teor: “[Não se considera fundamentada qualquer 

decisão (...) que:] VII – deixar de aplicar, no todo ou em parte, lei ou ato normativo, com 

base em princípio constitucional, sem indicar as premissas fáticas e razões jurídicas que 

autorizam o afastamento da incidência, observada a cláusula de reserva de plenário”, o qual 

evidentemente não se aplicaria ao dever de motivação das decisões judiciais em si, porquanto 

cláusula pétrea (CF, art. 93, IX), mas ao ensejo dele. 

A motivação das decisões judiciais pode ser caracterizada, portanto, como garantia 

fundamental e dever jurídico, com natureza jurídica de regra, a que corresponde um plexo 

de direitos imediatamente do jurisdicionado e mediatamente da sociedade, e cujo 

descumprimento gera uma sanção de nulidade, o que não impede, porém, a anulação da 

decisão pelo tribunal e consequente julgamento do mérito, com supedâneo no artigo 1.013, 

§ 3º, inciso IV, do CPC/15, nos limites da “matéria impugnada” (caput do referido 

dispositivo), o qual não padece de inconstitucionalidade. 

A fundamentação da decisão judicial contém mais elementos do que apenas as 

questões, sejam elas de fato ou de direito, malgrado nem toda questão integre o conteúdo do 

dever de motivação das decisões judiciais. Assim, é possível que haja referências a alegações 

feitas por uma parte independentemente de terem sido controvertidas pela outra (meros 

pontos), bem como a elementos que não foram alegados por nenhuma das partes (logo, que 

sequer chegaram a constituir pontos).   

Além disso, a decisão de questão preliminar que leve à eliminação, do processo, de 

uma questão a ela subordinada, não apenas importa em excluir do dever de motivação 

aquelas questões subordinadas à preliminar, mas efetivamente em tornar inviável que a 

resolução dessas questões lá figurem, a título de faculdade, de tal sorte a implicar nulidade 

parcial, por error in procedendo, que não faz coisa julgada, todavia, justamente em razão 

dessa limitação de cognição, nos termos do § 2º do art. 503 do CPC/15. 

No mais, não se mostra correto conceber-se que o dever de motivação judicial 

poderia passar ao largo das questões de direito em razão do mandamento iura novit curia, 



 

 

139 

uma vez que o juiz deve se manifestar sobre simples ponto, invocado por uma parte 

independentemente de controvérsia (CPC/15, art. 489, § 1º, VI), bem como sobre enunciado 

que sequer foi introduzido no processo pelas partes (inciso V daquele dispositivo), à luz dos 

provimentos de observância obrigatória do art. 927 do CPC/15. Como se não bastasse, o § 

2º do art. 489 daquele diploma indica mais um caso em que o enunciado de direito deverá 

constar na motivação, tenha ele sido controvertido pelas partes (tornando-se questão), 

alegado por apenas uma delas (mantendo-se mero ponto) ou ainda se for introduzida 

diretamente pelo julgador, mesmo sem que as partes, tendo-lhes sido ofertada a 

possibilidade, não se pronunciem sobre ele (não constituindo sequer ponto). 

A segunda razão de mitigação da máxima iura novit curia para afastar o dever de 

motivação judicial sobre questão de direito é o modelo de contraditório instituído pelo 

CPC/15, especialmente no que tange ao art. 10, isto é, à vedação às decisões surpresa, em 

que figura o termo “fundamento”, sem especificação de se tratar de fundamentos de fato ou 

de direito, pelo que se deve necessariamente, diante do sistema do CPC/15, que opera com 

essa dualidade, entender que estão subsumidos os dois tipos de fundamentos (de fato e de 

direito). 

De outra banda, nenhum texto ou enunciado normativo (legislativo ou 

jurisprudencial) meramente citado é apto a gerar dever de motivação, assim como 

analogamente integrá-la, havendo, nessa medida, uma espécie de identidade, portanto, entre 

o ônus de alegação e o dever de motivação. Sem embargo de tal fenômeno de 

correspondência, pode o juiz ignorar inteiramente determinada controvérsia doutrinária e se 

apoiar em autor de sua preferência, ou em autor nenhum (o que talvez fosse de todo 

preferível, pois, como já afirmava Alfredo de Araújo Lopes da Costa à luz do CPC/39, 

“[s]entença não é monografia”), desde que a questão seja resolvida, de forma racional e 

justificada, com referência às normas jurídicas pertinentes.  

Rigorosamente, o juiz não tem o dever de responder aos litigantes todas as suas 

variadas considerações, de arrazoar pormenorizadamente a respeito de todas as 

argumentações deduzidas pelas partes, de enfrentar uma a uma as razões levantadas pelo 

sucumbente, desde que examine globalmente os argumentos, que encabeçam uma mesma 

ordem de ideias, um mesmo sistema de defesa, de tal sorte a enfrentar cada grupo de 

argumentos que realize uma mesma contribuição para a decisão atinente ao ponto. 

Com efeito, o conjunto dos argumentos sobre os quais incide o dever de motivação 

das decisões judiciais vem expresso no art. 489, § 1º, IV, do CPC/15, não havendo espaço 

adequado para juízos de ponderação no interior das escolhas feitas pelo legislador.  
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Nessa conformidade, os argumentos que compõem o objeto do dever de motivação 

das decisões judiciais são aqueles que, com relação ao ponto ou questão a ser decidida, criam 

um nexo de inferência necessário (“se o argumento x é verdadeiro/falso, então, o ponto y é 

necessariamente verdadeiro/falso”), mas que, no caso concreto, restaram afastados, pelas 

razões que o juízo deverá explicitar. Por outro lado, se não há indicação de um nexo lógico, 

ainda que falho, entre o texto normativo e o caso concreto, não pode haver dever de 

motivação para o juiz. Afinal, em um sistema que prestigia a regra do contraditório e o dever 

de boa-fé, cabe a parte se desincumbir, adequadamente, do seu ônus de alegação para, só 

assim, vincular o juiz à análise daqueles argumentos “capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador” (CPC/15, art. 489, § 1º, IV). 
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