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Sentença

Fundamentação:

- A garantia de motivação das decisões judiciais possui natureza de
direito fundamental (art. 93, IX, CF), sendo consectário da garantia do
devido processo legal e manifestação do Estado de Direito.

- A fundamentação possui duas funções:

a) Função endoprocessual: a fundamentação possibilita que as partes
controlem as decisões por meio dos recursos cabíveis, bem como
permite que o órgão julgador do recurso tenha subsídio para
manter/reformar a decisão.
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b) Função extraprocessual (ou exoprocessual): a fundamentação permite
o controle da decisão judicial pela via difusa da democracia
participativa, exercida pelo povo em cujo nome a sentença é
proferida.

- Compreendida essas funções, pode-se dizer que a fundamentação é
um discurso para a solução do caso (dirigido às partes) e um discurso
para a formação do precedente (dirigido à coletividade).

- Racionalidade e controlabilidade:
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- A racionalidade da fundamentação se encontra na exigência de que a
decisão parta de princípios racionais comumente aceitos e
reconhecidos pela cultura média daquele tempo e lugar em que se
atua. Ou seja, é uma forma de controlar a decisão do magistrado no
momento de avaliar a prova, os fatos e os argumentos.

- A controlabilidade se torna viável se a motivação da decisão for
compreensível, pública e acessível. Por tal razão, não deve ser
elaborada numa linguagem estritamente técnico-jurídica, a fim de
permitir não apenas o controle interno, mas também o controle difuso
e social das decisões judiciais.
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Conteúdo da fundamentação:

1. Fundamentação de admissibilidade e fundamentação de mérito:

- Primeiro deve o juiz apreciar as questões processuais suscitadas pelas
partes ou cognoscíveis de ofício.

CPC, art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício.
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- Se houver qualquer vício formal insanável, o juiz decretará a
inadmissibilidade do procedimento, o que ensejará, como regra, a
extinção do processo sem resolução de mérito.

- Deve prevalecer, porém, a decisão de mérito, sempre que possível.

CPC, art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a
decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual
pronunciamento nos termos do art. 485.
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CPC, art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (Princípio
da primazia da decisão de mérito).

- Não havendo questões processuais ou tendo apreciado e rejeitado as
que se apresentaram, o juiz deve passar à análise do mérito.

2. Fundamentação de fato e fundamentação de direito:

- Tanto nas questões de admissibilidade quanto nas de mérito, cabe ao
juiz apreciar primeiro as questões de fato e, depois, as de direito.


