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RESUMO 

 

O presente artigo foi elaborado com o objetivo de analisar a repercussão da aplicabilidade do 

inciso IV, § 1º, art. 489, do Código de Processo Civil – CPC, no Processo do Trabalho, à luz 

do princípio da celeridade processual.  O art. 489 define, na prática, o que é uma decisão 

judicial fundamentada ou motivada. Entre outras características da decisão fundamentada, 

encontra-se a constante no inciso IV, § 1º o qual explicita claramente que, para a decisão ter 

validade, é obrigatório que o magistrado enfrente todos os argumentos das partes deduzidos 

no processo, capazes de, em tese, fundamentar a conclusão a ser adotada. A análise terá como 

parâmetros além do princípio da celeridade processual, o confronto entre o art. 458, CPC/73 e 

o art. 489, CPC/15. Ainda, um estudo sobre o dever de motivação, seguido dos motivos pelos 

quais o inciso IV deverá ser aplicado no Processo do Trabalho. Serão ainda temas de estudo a 

resistência dos magistrados do Processo do Trabalho à aplicabilidade do art. 489 no Processo 

do Trabalho e uma rápida abordagem acerca das condições de trabalho X resultados dos 

magistrados, em particular, os da Justiça do Trabalho. Posteriormente, um breve estudo sobre 

as principais características do Processo do Trabalho, tais como a simplicidade e celeridade 

processual. Em seguida, analisam-se os benefícios do art. 489, na segurança jurídica das 

decisões judiciais, e por fim, apresenta-se uma fórmula do que poderia ser uma decisão 

fundamentada.  
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ABSTRACT 

 

This article was developed with the goal of analyzing the applicability of section IV, § 1, art. 

489 of the Civil Procedure Code - CPC, in the Labor Process, under light of the principle of 

trial’s celerity. Art. 489 states what is a motivated or based judicial decision. Among other 

definitions, we can find the one in section IV, § 1, which clearly states that for the decision to 
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be valid, it is mandatory that the judge faces all the arguments brought up by the parties 

involved, which can, theoretically, undermine the case’s conclusion. 

The analysis will have as parameters not only the principle trial’s celerity, but also the 

confrontation between the art. 458, CPC / 73 and Art. 489, CPC / 15. Additionally, there will 

be a study on the duty of motivation, followed by the reasons why the item IV shall be 

applied to the Labor Procedure. Also, the resistance of judges to the applicability of art. 489 

and a quick approach to the working condition versus the results of the Labor judges will be 

presented. Subsequently, a brief study about the main characteristics of the Labor process, 

such as celerity and simplicity in the process. Lastly, art. 489’s benefits will be analyzed, in 

what regards the legal safety of judicial decisions, and presents a formula to what could be 

considered a motivated or based decision. 

 

Keywords: CPC / 15, Labor Procedure, celerity principle. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se, portanto, de um Novo Código Processo Civil, sendo o primeiro Código 

elaborado no regime e democrático, bem como o primeiro após a promulgação da 

Constituição Federal, a “Constituição Cidadã”. Assim, o CPC/15, herdou os princípios 

fundamentais constitucionais, os quais são pilares do Novo Código. 

Sendo o primeiro Código elaborado sob à luz dos princípios constitucionais, isso 

significa que essas garantias estão contempladas em seus artigos. Como o art. 8º, o qual, de 

plano, determina ao julgador, que ao prolatar sua decisão deverá atender aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, sempre resguardando e promovendo a dignidade da pessoa 

humana, e ainda observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade 

e a eficiência processual. 

Sendo a decisão judicial a conclusão da prestação do serviço jurisdicional, o fim do 

processo, na qual o juiz presta contas às partes e à opinião pública, de como resolveu a 

demanda, o princípio da dignidade da pessoa humana se traduzirá na comunicação que o 

magistrado, obrigatoriamente, terá com as partes, na forma de enfrentamento, de todos os 

argumentos. Dessa forma, prestando contas de como os argumentos foram aproveitados ou 

desprezados na formação da sua tese, estará o magistrado homenageando as partes, pois se 

estabelecerá uma comunicação real ou substancial. Antes existia a comunicação mesmo que 

superficial. Afinal, o processo, é na verdade, um grande diálogo. O que ocorre é que os 

magistrados não costumam dar maiores explicações acerca de seus atos, principalmente sobre 

seus critérios de julgamento. E isso é indigno às partes. É abuso de poder.  

É nesse ponto que o inciso IV, §1º, do art. 489, é importante. 
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A obrigação de fundamentar decisão judicial é constitucional, gravada no art. 93, X. 

No entanto, os magistrados se recusam a aplicá-lo, ou fazê-lo à sua maneira. De forma que o 

legislador decidiu detalhar sobre o que é uma decisão fundamentada, pois é disso que trata o 

art. 489, CPC/15 . 

Sendo o Código de Processo Civil de 2015 fonte subsidiária dos demais processos, o 

Processo do Trabalho não ficará imune às suas inovações. No entanto, há resistência por parte 

da magistratura, especialmente ao art. 489, e em particular, ao inciso IV, §1º. Justificam a sua 

não aplicabilidade, no sentido de que se houver o enfrentamento de todos os argumentos das 

partes, condenará o Processo do Trabalho à morosidade, violando o princípio da celeridade 

processual, umas de suas principais características. 

No entanto, há outros motivos que impedem o cumprimento desse artigo, um deles, é 

que exigirá do magistrado uma nova mentalidade ao prolatar suas decisões, observando os 

princípios esculpidos no já citado art. 8º. E a mudança não é algo que interessa os 

magistrados, como será demonstrado. Ainda mais quando a mudança exige que ofereçam 

explicações de suas atitudes no processo. 

Por esse caminho, resta saber qual a repercussão dessas novas obrigações no Processo 

do Trabalho, em especial o inciso IV, § 1º, pois há que entenda que o dispositivo em análise 

irá promover maior segurança jurídica, pois as decisões sendo fundamentadas, como prevê 

art. 489, serão mais estáveis, ou seja, à prova de reforma, criando precedentes 

consubstanciados, os quais poderão ser utilizados no futuro, para resolução de problemas 

semelhantes, e assim, sedimentando a segurança jurídica, e promovendo a celeridade 

processual. Pois, atualmente, somente 29% dos jurisdicionados acreditam no Poder Judiciário, 

em pesquisa recente (ICJBrasil, 2016), restrita à Justiça Comum e a do Trabalho.  

Para a elaboração desta pesquisa utilizou-se a metodologia bibliográfica, qualitativa e 

descritiva, à medida que são analisados dados publicados anteriormente como fonte de 

pesquisa e construção do tema abordado, procurando comprovar sua veracidade. 

 

2.  ARTIGO 458 DA LEI 5.869 - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DE 11 DE 

JANEIRO DE 1973 X ART. 489 DA LEI Nº 13.105 - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 

A exigência de fundamentação de decisões judiciais não é uma novidade do CPC/15. 

O assunto é recorrente nos ordenamentos jurídicos dos países ocidentais, por muitos séculos. 
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O Brasil não ficou alheio às mudanças, tanto que o CPC/73, já trazia essa previsão, 

logicamente, herdando-a de um processo de aperfeiçoamento do Direito brasileiro. Sobre isso, 

o art. 458 do CPC/73 dispõe da seguinte forma: 

 

Art. 458 - São requisitos da sentença: I – o relatório, que 

conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, 

bem com o registro das principais ocorrências havidas no andamento 

do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões 

de fato e de direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as 

questões que as partes lhe submeterem. 
 

A novidade do art. 489 do CPC/15 é o detalhamento do que venha a ser uma decisão 

fundamentada, conforme se verifica a partir do parágrafo primeiro, no qual consta o inciso IV:  

 
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

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

caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 

principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

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

direito; 

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

as partes lhe submeterem. 

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

ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

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

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

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

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 

caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

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. 

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

os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 

autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que 

fundamentam a conclusão. 

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

todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-

fé.  

 

Os artigos 458 do CPC/73 e 489 do CPC/15 tratam do mesmo tema: requisitos da 

sentença. No entanto, o segundo, além de trazer os meros requisitos da decisão judicial, vai 

muito além, acrescentado os parágrafos 1ª, 2º e 3ª. Note-se também uma diferença no caput 
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dos dois artigos. O caput art. 458 determina os “requisitos da sentença”. Por sua vez o art. 489 

determina seus “elementos essenciais”. A diferença fundamental entre dois artigos é que o 

segundo vai além da mera estrutura da sentença, considerando-a como um elemento. Seguido 

de outro elemento que é a fundamentação. Logo, a sentença passa a ter dois elementos, sendo 

um referente à estrutura e outro ao conteúdo. 

Frise-se que nos dois artigos os incisos I, II e III são rigorosamente idênticos. Tratam 

apenas da estrutura da sentença. Os parágrafos acrescentados no art. 489, além de trazerem o 

detalhamento dos fundamentos gravados nos incisos II dos dois artigos, definem critérios para 

os casos de colisão entre normas, bem como a definição do princípio da boa-fé como 

norteador para interpretação da sentença judicial. São mudanças profundas que deverão tornar 

as decisões judiciais mais justas, por que claras, uma vez que o magistrado terá que explicar 

exaustivamente como chegou às suas conclusões. Em especial, como considerou os 

argumentos das partes, conforme o comando constante no inciso IV, do parágrafo 1º. 

Com isso, o art. 489 do CPC/15, inaugura uma nova fase no Processo judicial 

brasileiro. No Processo do Trabalho, os magistrados fundamentam suas decisões de acordo 

com seus critérios, baseadas na regra do livre convencimento e em certa discricionariedade. 

Isso mudou radicalmente. A partir do dia 18 de março de 2016, as partes poderão analisar as 

decisões judicias de forma objetiva, facilitando formalização de questionamentos, ou o mais 

importante: aceitando a decisão como justa, por que as decisões passarão a ser fundamentadas 

de acordo com o art. 489. O que o Legislador espera é que as decisões judiciais tenham um 

padrão de qualidade pautado no princípio a boa-fé, pelo qual as partes poderão conhecer os 

motivos que levaram o juiz a decidir, e saber como seus argumentos foram valorados e 

influenciaram o veredito.  

A transparência exigida nas decisões judiciais pelo art. 489 é, na verdade, a aplicação 

prática do Art. 93, inciso X, da Constituição Federal de 1988. É, por esse motivo, o primeiro 

baseado nos princípios constitucionais gravados em seu artigo primeiro, inciso terceiro: “a 

dignidade da pessoa humana”. Desse modo, o diálogo judicial, que o juiz será obrigado a ter 

com as partes, irá atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, por que haverá 

respeito mútuo no processo. O magistrado terá que dar satisfação dos seus atos às partes, e 

não haverá mais a via de mão única, em que as partes falavam e não sabiam se eram ouvidas, 

já que o julgador apenas julgava declarando o que bem entendesse no seu veredito.  
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3. A CONSOLIDAÇÃO DO DEVER DE MOTIVAR COMO GARANTIA 

FUNDAMENTAL 

 

O art. 93, X, CF, ensina que “as decisões administrativas dos tribunais serão 

motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta 

de seus membros”. 

Depois de alguns séculos de tentativa para acabar com o poder absoluto dos 

governantes, que detinham também o poder de julgar sem explicar, e somente após a 

Revolução Francesa os Estados passaram a considerar que as suas decisões deviam ser 

motivadas. A respeito disso Lucca (2015, p. 89) ensina que: 

 
Após a Revolução Francesa, a função de controle da atividade 

judicial foi potencializada à luz da concentração liberal que permeou 

aquele momento histórico. Os juízes, ao exercerem um poder 

decorrente do próprio povo e aplicar produzido pelo povo e para o 

povo, deveriam dar satisfação de sua atividade pela exposição das 

razões que os levaram a decidir de determinada maneira. [...] a grande 

maioria das constituições que preveem expressamente o dever de 

motivação foram promulgadas logo após a queda de regimes 

totalitários.  
 

Como notório, somente após último regime totalitário e na ocasião do estabelecimento 

do regime democrático no Brasil, foi possível gravar na Constituição – a Constituição Cidadã, 

alcunha dada pelo presidente da Assembleia Constituinte Deputado Federal Ulysses 

Guimarães –, a obrigação do magistrado de motivar suas decisões. A Constituição foi 

denominada “Cidadã” porque obrigou o Estado brasileiro a dar satisfação à população. 

No entanto, o dispositivo constitucional de importância fundamental apenas merecia 

certo desprezo por parte dos julgadores, que se limitava a atender restritamente ao que 

ensinava do art. 458 do CPC/73, esse elaborado em plena Ditadura Militar.  

Finalmente, após 43 anos do último Código de Processo Civil e 28 anos após a 

promulgação da Constituição Cidadã, foi elaborada o CPC/15, totalmente fundamentado nos 

princípios constitucionais. 

Portanto, o CPC/15 é a concretização da democracia no processo brasileiro, pois o 

novo Diploma, contrariamente ao antecessor, amoldou-se a cidadania prescrita na 

Constituição Federal.  

Na visão de (ROSENVAL, 2015), o art. 8º traduz toda a carga principiológica herdada 

da Carta Magna, inaugurando a exigência destes princípios no âmbito processo, de forma que 
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seja reduzida a distância entre o magistrado e as partes. Reafirmando que todos são iguais 

perante a Lei, principalmente no sentido de que todos são obrigados a cumpri-la: 

 
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência.  

 

A ainda conforme (ROSENVAL, 2015), o art. 8º é: 

 
O dispositivo é lapidar, atuando como guia hermenêutico 

sobre as demais normas do CPC. A par da importância dos demais 

princípios e conceitos jurídicos indeterminados inseridos no art. 8º, 

destaca-se o apelo à dignidade da pessoa humana. De que maneira a 

dignidade poderá se relacionar com as normas de direito processual? 

O maior cuidado do intérprete é no sentido de jamais banalizar a 

dignidade, fazendo dela um elixir processual, tal como muitas vezes se 

vê na esfera do direito civil. Penso que não há maiores dificuldades 

em transpor a noção constitucional do princípio para, em seguida, 

adaptá-la às singularidades do processo. 
 

Entende-se que o inciso IV, § 1º, do art. 489, CPC/15, é o que melhor traduz o 

princípio da dignidade da pessoa humana no processo, por que é no momento da decisão, o 

ponto alto da lide, na qual as partes se sentirão parte real do processo. Pois terão as respostas 

aos seus argumentos, ou seja, a tudo que eles apresentaram para acusar e se defender, foram 

lidos, analisados e valorados. Assim, ficando claro para as partes como o juiz considerou os 

fatos relatados, bem como seus fundamentos jurídicos, na sua decisão. Dessa forma, a 

sentença motivada nos termos do art. 489, propicia a comunicação entre o magistrado e as 

partes, possibilitando efetivamente que o controle por parte desses, para correção e ou 

aceitação da decisão (LUCCA, 2015).  

Cumpre ressaltar, que, além de tornar a processo mais democrático, o art. 489, atende 

também outros princípios constitucionais, como os gravados no artigo 8º, já citado, do 

CPC/15, além, prestigiar o princípio da segurança jurídica, fundamental para a credibilidade 

do processo. 

Após a constatação evidente de que a fundamentação ou motivação da sentença, com o 

enfrentamento de todos os argumentos das partes pelo magistrado, consolida todas as 

garantias constitucionais, imprimindo novo padrão de qualidade nas decisões judiciais, será 

analisado a seguir a aplicabilidade no Processo do Trabalho. 
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4. A APLICABILIDADE DO INCISO IV, § 1º, ART. 489, CPC/15, NO PROCESSO 

DO TRABALHO 

 

O Processo do Trabalho tem o Processo Comum como fonte subsidiária e supletiva, 

conforme esculpido no art. 769, da CLT:  

 
Art. 769 – Nos casos omissos, o direito processual comum 

será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo 

em que for incompatível com as normas deste Título.  

 

Conforme os ensinamentos de Bezerra (2015, p. 139),  

 
O Art. 769 da CLT é uma espécie de 'válvula de contenção', 

que trata de impedir 'a aplicação indiscriminada do CPC’, o que 

poderia por em risco a 'simplicidade’ do Processo do Trabalho e a 

maior celeridade em razão da verba alimentar a ser recebida pelo 

empregado.  

 

BEZERRA (2015) alerta, para a preocupação do Legislador para que o Processo do 

Trabalho não se descaracterize a ponto de se confundir com o Processo Comum. No entanto, 

não é coerente com a evolução social, a qual resta traduzida o CPC/15, que inovações como o 

detalhamento das decisões nos moldes do art. 489, possam ser ignoradas pela Justiça do 

Trabalho. Afinal, Processo do Trabalho não é uma ilha onde a inovação não possa entrar.  

Pela carga constitucional que lastreia o art. 489, com a força do inciso IV, § 1º, já seria 

suficiente para a sua pronta aplicabilidade no referido Processo. Porém, não é só isso. O 

enfrentamento dos argumentos estabelece uma dinâmica processual justa, uma vez que partes 

e magistrados se comunicarão de acordo com uma regra clara. Dessa forma, as partes 

finalmente poderão ter certo controle sobre as decisões, seja no sentido de rejeitá-la, pois os 

possíveis equívocos estão evidentes, ou aceitá-las sem que restem dúvidas. Assim, estará na 

sentença a fundamentação sólida, difícil de ser reformada. Tudo que foi alegado, as partes 

podem verificar que foram consideradas, não havendo do que reclamar. Mesmo não 

concordando do resultado, mas reconhecendo que os argumentos apresentados não foram 

suficientes para ter êxito na ação. Isto, por si só, se traduz em segurança jurídica. 

A celeridade deverá ser uma consequência natural da fundamentação da sentença. A 

celeridade processual não poderá ser invocada em detrimento da qualidade da decisão. O que 

está em jogo é a melhoria da qualidade da prestação do serviço jurisdicional, não a duração do 

processo, que é apenas um de seus elementos. Até por que cada processo, dada as suas 

peculiaridades, tem o seu próprio tempo. Por esta maneira, não há duração razoável do 
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processo que possa ser quantificada, no máximo, uma previsão. Mesmo assim, variável, pois 

depende de juiz para outro juiz. Portanto, há apenas a duração razoável, que dependerá da 

complexidade de cada processo.  

Ademais, diferentemente do CPC/73, que se omitiu no sentido de confirmar o art. 769, 

CLT, o CPC/15, é taxativo quanto essa possibilidade, não havendo, portanto, nenhum conflito 

normativo. Diz o art. 15:  

 
Art. 15.  Na ausência de normas que regulem processos 

eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código 

lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. 
 

Além disso, a CLT é omissa quanto ao instituto da motivação de decisão judicial, 

logo, não poderia ser ignorado pelo Processo do Trabalho o art. 489, CPC/15. 

Felizmente, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, reconhecendo o potencial de 

melhoria da qualidade dos serviços jurisdicional no âmbito da Justiça do Trabalho, em função 

da aplicação do art. 489, CPC/15, emitiu a Resolução n. 203, de 15 de março de 2016, a qual 

aprovou a Instrução Normativa n. 39/2016, que “dispõe sobre as normas do Código de 

Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não 

exaustiva”. O Art. 3º da referida Instrução Normativa trata dos artigos do CPC/15 que serão 

aplicados ao Processo do Trabalho, em “face de omissão e compatibilidade”.  

Nesse sentido, LUCCA (2015, p. 78), resume, de forma brilhante, porque a motivação 

das decisões, de acordo com o art.489, CPC/15, deve ser efetivamente aplicada no Processo 

do Trabalho, e, antes de tudo, por ser uma obrigação constitucional: 

  
A motivação (ou fundamentação) das decisões judiciais é, 

portanto, um dever constitucional e legal imposto a todos os 

magistrados, de modo que, ou o ato jurisdicional com conteúdo 

efetivamente decisório é motivado (excluindo-se, consequentemente, 

os meros despachos) ou é nulo.  

Existem várias razões que justificam a natureza constitucional do 

dever da motivação. Dentre elas podem ser citadas: 

a) racionalização da atividade jurisdicional; 

b) controle da juridicidade da decisão; 

c) legitimação do exercício do poder jurisdicional;   

d) proteção do devido processo legal e promoção de várias de suas 

garantias; 

e) melhora da qualidade das decisões ao força o efetivo exame da 

causa e aumentar o tempo de meditação sobre ela;  

f) redução do número de recurso; e 

g) promoção da segurança jurídica ao definir a interpretação dos 

dispositivos normativos e tornar possível a homogeneização 

jurisprudencial pelos Tribunais Superiores. 
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São, portanto, muitos os benefícios decorrentes do dever de motivação 

às partes, ao sistema judiciário e à sociedade como um todo.”  
 

Por outro lado, a admissibilidade do art. 489, no Processo do Trabalho, não é tema 

pacífico na Justiça do Trabalho, antes mesmo do CPC/15 ser sancionado pela Presidente da 

República, e mesmo após a Resolução do TST, como se verá adiante. 

Apenas como demonstração prévia, em recente decisão, na Justiça do Trabalho da 14º 

Região, restou evidente que ainda falta muito para o art. 489, em especial o inciso IV, § 1º, ter 

aplicação pacificada no Processo do Trabalho: 

 
Processo Nº RTOrd-0000010-49.2016.5.14.0008 - PORTO 

VELHO, 4 de Outubro de 2016 

A previsão do artigo do art. 489, §1º, IV do CPC, que exige 

manifestação do magistrado, refere-se aos argumentos de fato e de 

direito e esses foram oportunamente enfrentados. 

Não há obrigação legal do magistrado fundamentar o acolhimento ou 

rejeição de cada cada tese apresentada pelas partes quando inserida em 

uma mesma fundamentação jurídica. 

2079/2016 Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região  

Atender a pretensão da autora implicaria transformar as sentenças em 

peças acadêmicas voltadas a avaliar cada uma das teses apresentadas 

pelas partes. 

No mesmo sentido encontra o enunciado de nº8 da EJUD14. Verbis:  

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INTELIGÊNCIA DO 489, § 

1°, IV, CPC. O dever de fundamentar é constitucional (art. 93, IX, 

CF), não havendo, pois, necessidade de rebater, de forma 

pormenorizada, todas as alegações e provas que não sejam capazes de 

infirmar a conclusão do juiz, sendo suficiente constar na sentença a 

adequação dos fatos ao direito. 

Aliás, tal posicionamento tem sido recorrente nas diversas regiões 

trabalhistas, pois evidente que a falta de percepção dos limites de sua 

abrangência implicará em prejuízo significativo aos jurisdicionados, 

ao erário e a razoável duração do processo.  

Portanto, inexistindo a omissão apontada, rejeitam-se os embargos 

nesse particular.  

 

É importante ressaltar que o juiz, ao se recusar cumprir a lei, desrespeita a própria 

sociedade, representada, no processo, pelas partes, pois perde a legitimidade para julgar. Não 

é democrático que sendo esse o gerenciador do processo, cuja função é exigir com o rigor 

necessário, que as partes fiquem adstrita às regras processuais – é isto que iguala os atores do 

processo -, dê-se a prerrogativa de decidir se cumpre ou não a Lei. Das partes, cuidam os 

juízes, mas quem cuida dos magistrados?  

A aplicação do art. 489, 1º, IV no Processo do Trabalho, reduzirá a sensação injustiça 

e de impotência das partes, pois imprimirá racionalidade às decisões, evitando que os juízes 

decidam de forma arbitrária, no sentido de que suas alegações são desconsideradas. Restando 
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ao jurisdicionado arcar com os custos e curar a sua sensação de injustiça. E isso gera extrema 

insegurança jurídica. 

 Cândido Dinamarco (2005, v, III, p. 106 apud LUCCA, 2015, P. 128), é categórico ao afirmar 

que:  

 

A racionalidade do convencimento judicial é uma exigência 

do ideal Estado de Direito [...] e significa que o resultado obtido deve 

ter sido alcançado pelas ‘forças do intelecto’ e não por ‘impulsos 

pessoais e eventualmente passionais do juiz’. Assim, as conclusões 

judiciais devem ser pautadas por motivos traduzíveis em elementos 

razoáveis e convincentes a uma ‘pessoa inteligente e sensível à 

realidade’. 
 

Essa é a força do art. 489, CPC/14, reforçada pelo seu inciso IV, parágrafo 1º e que os 

magistrados se recusam à aplicá-lo no Processo do Trabalho, como se demonstrará a seguir. 

 

5. RESISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO À 

APLICABILIDADE DO ART. 489, CPC/15 NO PROCESSO DO TRABALHO, EM 

PARTICULAR O INCISO IV, § 1º 

 

Antes mesmo do CPC/15 ser sancionado pela autoridade maior da República, 

associações de magistrados, como a AJUFE – Associação dos Juízes Federais, a AMB – 

Associação dos Magistrados Brasileiros e a ANAMTRA – Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, atentaram contra a efetivação do art. 489, alegando, 

segundo VASCONCELLOS e ROVER (2015), que os artigos que tratam da fundamentação 

de decisões judiciais:  

 
[...] terão impactos severos, de forma negativa, na gestão do 

acervo de processos, na independência pessoal e funcional dos juízes e 

na própria produção de decisões judiciais em todas as esferas do país, 

com repercussão deletéria na razoável duração dos feitos. 

 

Ainda segundo VASCONCELLOS e ROVER (2015), a reclamação dos magistrados 

não é bem vista por especialistas, “principalmente o pedido para vetar o artigo que exige [que 

detalha] a fundamentação das decisões [art. 489], considerado um dos maiores avanços no 

novo CPC”. E qual seria o principal argumento dos magistrados para pensar dessa forma 

sobre a obrigação de fundamentar decisões? Segundo especialistas “o que as associações 

querem é não aumentar o trabalho de seus associados”.  

Lênio Streck, advogado e professor, Alexandre Freitas Câmara, desembargador do 

TJ/RS e professor e ainda Fred Didier, professor apud VASCONCELLOS e ROVER (2015), 
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expressam suas incompreensões a respeito da resistência dos magistrados em fundamentarem 

suas decisões, de acordo com o at. 489, CPC/15. Para o primeiro, “é deveras preocupante que 

entidades ligadas à magistratura estejam justamente buscando vetos a dispositivos que lhes 

trazem mais obrigações”. O segundo, por sua, acredita que “não se pode conviver com falsas 

fundamentações (do tipo "ausentes os requisitos, indefiro") que nada dizem e são 

incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Por isso, manifesto aqui minha 

confiança em que, com a sanção, passemos a ter decisões verdadeira e democraticamente 

fundamentadas.” E o terceiro, questiona se “estariam os juízes defendendo que é possível 

interpretar o dispositivo da decisão sem examinar a respectiva fundamentação?” 

São questionamentos pertinentes, em face de estupefaciente atitude dos magistrados. 

Diante disso, pode-se inferir que os magistrados ainda não perceberam que no Brasil vigora o 

Estado Democrático e de Direito.  

A resistência à efetivação do art. 489 no Processo do Trabalho, não ficou meramente 

neste ponto. Ainda nesse diapasão, a Primeira Jornada Sobre o Novo Código de Processo 

Civil, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em seu Relatório Final, é taxativa em 

afirmar que: 

 
A premissa maior do Código de Processo Civil repousa em 

observar a Constituição, de modo que uma lei infraconstitucional não 

tem o poder de alterar o significado das normas constitucionais, por 

uma questão de hierarquia. O dever de fundamentar é constitucional 

(art. 93, IX) e o STF já decidiu que não há necessidade de rebater, de 

forma pormenorizada, todas as alegações e provas. A fundamentação, 

que pode ser concisa, será suficiente quando for clara - acerca da 

análise do direito, específica - quanto ao caso proposto e precisa - 

quando indicar com exatidão a adequação dos fatos ao direito.  

 

Com relação ao objeto deste projeto, o inciso IV do § 1º, do Art. 489 e a sua aplicação 

no Processo do Trabalho, decidiu a referida Jornada: 

 
O inciso IV, do § 1º, do artigo 489, do Novo CPC, ao exigir 

fundamentação sentencial exauriente, é inaplicável ao processo 

trabalhista, seja pela inexistência de omissão normativa, diante do 

caput do artigo 832, da CLT, seja pela flagrante incompatibilidade 

com os princípios da simplicidade e da celeridade, norteadores do 

processo laboral, sendo-lhe bastante, portanto, a clássica 

fundamentação sentencial suficiente.  

 

A fundamentação da douta Jornada é no mínimo simplista e artificial, e se alinha às 

associações de magistrados, possibilitando a inferência de uma possível atitude corporativista. 

Com isso, condena o Processo do Trabalho à estagnação que, por essa linha, claramente 
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equivocada, como demonstraram os professores citados, qualquer mudança para melhoria da 

prestação dos serviços jurisdicionais não poderá ser aplicada no Processo do Trabalho, 

condenando-o ao atraso perpétuo. E para o assombro dos jurisdicionados, os motivos alegados 

operam contra a melhoria em detrimentos da permanência da zona de conforto. Enquanto os 

magistrados se negam a melhorar suas decisões, os usuários do Processo do Trabalho são 

condenados ao atraso e ao descrédito da Justiça do Trabalho.  

A história ensina que a modernização de serviços e produtos se tornam mais simples 

para a sociedade por aumento da complexidade na sua produção (produtos) ou execução 

(serviços). Ou seja, para prestar melhor serviço judiciário faz-se necessário aumentar a sua 

complexidade na fonte, prestador do serviço. E no caso da melhoria das decisões, essa 

responsabilidade é somente dos magistrados. Isso por que houve a necessidade do legislador 

detalhar o inciso X, do art. 93, CF, através do art. 489, é porque as decisões não estavam 

atendendo ao fim que se destina: satisfazer as partes, prestando todos os esclarecimentos 

possíveis, acerca da decisão judicial. Logo, pode-se inferir que os magistrados não estão 

fundamentando a contendo suas decisões, deixando dúvidas que causam descontentamento às 

partes e descrédito ao Judiciário, como ser verá mais adiante.  

Mudança exige mudança de comportamento. É natural do ser humano desejar 

permanecer na sua zona de conforto, e isto é notório. Porém, considerando o tipo de serviço 

prestado pelos magistrados e considerando as condições oferecidas para isso, e o resultado 

produzido, não faz sentido tanta resistência.  

Os juízes, antes de tudo, são servidores públicos, ou seja, do povo, subordinados às 

Leis, como todos os demais, conforme determina o princípio constitucional da igualdade. 

Frise-se, que, quando a Lei muda é por força imperativa do povo, foi feita pelo legislador 

competente, o qual os representa. Infere-se, por esse diapasão, que o povo é quem decide 

como deverá ser a prestação do serviço jurisdicional, e está dizendo aos magistrados que, só 

serão legítimas as decisões fundamentadas ou motivadas de acordo com os parâmetros do at. 

489. Destacando-se o enfrentamento de todos os argumentos constantes nas peças processuais 

das partes.  

 Infere-se ainda, que a recusa à fundamentação das decisões, é um atentado contra o 

Estado de Democrático E de Direito.  

Apenas para explicar a inclusão do conectivo “e” na frase anterior, conforme 

AZEVEDO (2016):  
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[...] o estado democrático E de direito lhe assegura o direito de 

se defender. [...] Eu também defendo o estado democrático “E” de 

direito. Nunca junto essas palavras sem o conectivo. A razão é 

simples. Um estado democrático será, necessariamente, de direito, 

mas um estado de direito pode não ser democrático. Convém lembrar 

disso sempre. A ditadura militar brasileira era, em regra, um estado de 

direito. 

 

AZEVEDO (2016), alerta, providencialmente, que está em vigor antes do Estado de 

Direito, o Estado Democrático, e a Constituição é fonte democrática do Estado, e é a mesma 

que democratiza o Estado de Direito, pois é esse ordenamento jurídico que garante todas as 

garantias constitucionais, que objetivam a defesa do cidadão contra o Estado. E quando o 

Estado-juiz se recusa a cumprir a Lei, põe em risco, não só o Estado de Direito, mas também, 

especialmente, o Estado Democrático. 

 

6. COMPÊNDIO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS MAGISTRADOS E OS 

RESULTADOS PRODUZIDOS 

 

Segundo GUZZO (2016), “[...] a Justiça do Trabalho deu aos trabalhadores brasileiros 

que recorreram a ela no ano passado um total de oito bilhões de reais em benefícios; no 

decorrer desse mesmo ano, gastou dezessete bilhões com suas próprias despesas de 

funcionamento.”. O questionamento natural, diante de tal quadro, conforme o autor é: “Como 

seria possível, numa sociedade racional, consumir duas unidades para produzir uma?” No 

mesmo sentido, questiona: “Que Justiça existe em gastar 17 bilhões de reais de dinheiro 

público – que não é ‘do governo’, mas de todos os brasileiros que pagam impostos – para 

gerar 8 bilhões? É óbvio que alguma coisa deu monstruosamente errada aí. A intenção de 

fazer o bem está sendo feito o mal em estado puro.” 

Os questionamentos acima carecem, evidentemente, de maior profundidade analítica 

para entender se essa relação deve ser feita dessa maneira. No entanto, não se pode ignorar tal 

estranheza, ainda mais em época de adoção de limites de gastos pelo governo e o descrédito 

do Poder Judiciário. Resta verdadeiro, é que a totalidade da população que paga impostos, e 

para isso basta consumir, sustenta tal estrutura, sendo que a mesma atende somente 40% da 

população, já que os outros 60% não têm contrato de trabalho. Note-se ainda, que a Justiça do 

Trabalho, cujos magistrados resistem a democratizar suas decisões, conforme o art. 489, 

consumem 90% do orçamento, dos dezessete bilhões, com salários de seus 3.500 juízes, com 

os desembargadores de suas vinte e quatro Regiões, e ainda com os ministros de seu Tribunal 
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Superior do Trabalho, mais carros com chofer GUZZO (2016). Sem contar com outros muitos 

privilégios. 

Em pesquisa recente, o ICJBrasil (2016) concluiu que somente 29% dos brasileiros 

acreditam na Poder Judiciário. Porém, no âmbito do Poder Judiciário, cabe destacar que 

pesquisa limitou situações hipotéticas que pudessem suscitar processo na Justiça Comum e na 

Justiça do Trabalho, excluindo-se, portanto, as demais Justiças, como a Penal. Verifica-se, na 

pesquisa, que a instituição com maior credibilidade são as Forças Armadas (59%), seguida da 

Igreja Católica (57%). No outro extremo, encontram-se os Partidos Políticos (7%), seguido do 

Congresso Nacional (10%) e Presidência da República (11%).  

A pesquisa também mostra que os motivos que levariam os entrevistados ao Judiciário 

por tipo de conflito o Direito do Consumidor responde com 92% e a Relação de Trabalho com 

91% das intenções. No entanto, o grupo pesquisado acredita que 50% dos juízes são honestos, 

seguido pelos policiais (46%), logo antes dos advogados (41%).  

A curiosidade verificada no relatório do ICJBrasil (2016), é sobre a questão da 

obediência à lei no Brasil. Nesse questão, 76% afirmam ser fácil desobedecê-la. 81% 

acreditam que sempre que possível as pessoas escolhem dar um “jeitinho” ao invés de seguir à 

lei, e 59% creem que existem poucas razões para uma pessoa seguir a lei no Brasil. É certo, 

ainda conforme a pesquisa, que apenas 9% acreditam que conhecem muito a lei, e a maioria 

(61%) somente um pouco.  

Os números são intrigantes, pois revelam que a credibilidade da Justiça é menor que a 

da imprensa escrita - jornais (37%), Ministério Público (36%), Grandes Empresas (34%) é 

emissoras de TV (33%). Por estas informações, pode-se calcular que uma notícia de jornal, 

conforme o relatório ICJBrasil (2016), tem mais credibilidade que uma sentença. O serviço 

jurisdicional não pode ser tão imprevisível, pois há certa lógica nas leis, e essa lógica deve ser 

aplicada no processo, nas decisões.  

Evidentemente, que não seria justo atribuir a recusa dos magistrados em cumprir Lei, 

somente porque a pesquisa demonstrou que os brasileiros não tendem cumpri-la. Note-se que 

apenas 9% disseram que conhecem muito, o restante (91%), disse que sabem um pouco 

(61%), quase nada (23%) e nada (7%).  

Por outro lado, os magistrados, supondo que não participaram da pesquisa, conhecem 

100% a Lei, estão no outro extremo. O mínimo que se espera deles é que cumpram a Lei, 

servindo de exemplo para todos os jurisdicionados,  mas  não sendo esta uma  regra, 

influencia a opinião pública? Cabe aqui o questionamento. 
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Há algo muito errado, como frisou GUZZO (2016), com a Justiça do Trabalho.  

Para finalizar este tópico, demonstra-se que a resistência à mudança, por parte dos 

magistrados é recorrente, e sempre em nome da simplicidade e da celeridade processual. Na 

ocasião da implantação do processo eletrônico PJE na Justiça do Trabalho, a FENAJUFE - 

Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, 

saiu em defesa da manutenção do status quo, como observa FEIJÓ (2013):  

 

Processo Judicial do Estorvo, Processo Judicial do Equívoco. 

Esses são dois dos nomes irônicos que os servidores estão usando para 

se referir ao PJe-JT, o Processo Judicial Eletrônico na Justiça do 

Trabalho. A brincadeira é séria. Os vários problemas no sistema estão 

irritando servidores, magistrados e advogados de tal modo que, na 

jornada de trabalho, as brincadeiras ajudam a driblar a tensão. De um 

mês para cá, entidades que representam as três categorias estão 

fazendo reuniões, debates e consultas públicas para coletar as 

reclamações e pressionar a cúpula do Judiciário a ouvir quem usa o 

PJe-JT e fazer as mudanças necessárias. A Coordenação do Sintrajusc 

conversou com servidores de Varas do Trabalho para reunir subsídios 

a serem encaminhados ao CNJ e CSJT.  

 

Na contramão da resistência, segundo FEIJÓ (2013), os presidentes TST – Tribunal 

Superior do Trabalho e do CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho, saíram em 

defesa do processo eletrônico na Justiça do Trabalho, considerando sua expansão uma 

“prioridade absoluta” como forma de dar mais celeridade ao número crescente das novas 

demandas. E assim, com decisão vertical –, ou seja, sem depender a anuência dos magistrados 

-, o processo eletrônico foi instalado na Justiça do Trabalho. E hoje cabe questionar, como 

seria a Justiça do Trabalho sem o PJE.  

Um padrão se estabelece, mesmo com poucas premissas, de que qualquer mudança 

não é bem-vinda aos magistrados da Justiça do Trabalho. Como, já mencionado, mudanças 

exigem mudanças, e a zona de conforto é uma característica humana, e os magistrados são 

humanos. No entanto, enquanto eles resistem a melhorar a qualidade dos serviços jurídicos, os 

jurisdicionados continuam sustentando a Justiça do Trabalho sem o devido retorno.  

 

7. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DA CELERIDADE NO PROCESSO DO 

TRABALHO 

 

São características do Processo do Trabalho os princípios da simplicidade e celeridade 

processual. A celeridade, apesar de não ser uma característica restrita ao Processo do 

Trabalho, é um de seus pilares, pois o trabalhador postula sempre um crédito alimentar. Já a 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91582/código-de-águas-decreto-24643-34
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simplicidade, se caracteriza pela burocracia reduzia, onde a oralidade é um de seus requisitos 

SHIAVI (2015). 

Essas características faziam sentido quando os conflitos eram mais simples, e existia 

menos democracia. Mas dos idos 1941, quando foi criada a Justiça do Trabalho, até 

hodiernamente, as relações do trabalho restaram-se tão complexas, de maneira que é quase 

impossível se falar em processo oral ou mesmo célere no Processo do Trabalho.  

Utilizando-se como parâmetro de comparação, os Juizados Especiais, os quais foram 

criados em 1995, pela Lei n. 9.099, pode-se afirmar que o Processo do Trabalho não é mais 

simples, oral ou célere, ou os Juizados não seriam.  

São características dos Juizados Especiais:  

 
Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.  

 

Alguém inadvertido, ao ler o art. 2º da Lei dos Juizados Especiais, fará imediatamente 

relação com a Justiça do Trabalho.  

Percebe-se, sem esforço algum, que os Juizados Especiais possuem as mesmas 

características do Processo do Trabalho. Porém, considerando como funcionam os dois juízos 

não é lógico inferir que sejam iguais.  

Para melhor entender essa questão, a Lei dos Juizados Especiais, em seu artigo 9º, 

leciona que:  

 
Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 

comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas 

de valor superior, a assistência é obrigatória. 
 
Nos processos no âmbito dos Juizados Especiais, é facultado às partes comparecerem 

sem assistência técnica jurídica na audiência, se a causa tiver valor menor que vinte salários 

mínimos. Por outro lado, se a causa totalizar mais de 20 salários mínimos, a assistência é 

obrigatória. Logo, se fosse tão simples como deveria, não poderia haver a obrigatoriedade de 

assistência técnica, como não é na Justiça do Trabalho.   

Por outro lado, na Justiça do Trabalho, independente do valor da causa, os autores 

podem, sem assistência técnica jurídica, inclusive na fase recursal, auto se representarem em 

suas causas, conforme art. 791, da CLT, a seguir:  
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Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar 

pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas 

reclamações até o final. 

 

Definitivamente, há algo errado nisso tudo: os dois processos não podem ser simples, 

oral e célere na mesma medida, pois não há lógica para tanto. A não ser que haja outros 

parâmetros que possam determinar, de forma que, simplicidade, oralidade e celeridade 

tenham pesos diferentes para cada um dos processos e ainda ser possível afirmar que, tanto a 

Justiça do Trabalho quanto os Juizados Especiais são simples, orais e céleres. Porém, isso é 

tema para oura pesquisa. Para esta, por óbvio, entende-se que o Processo do Trabalho, há 

muito, não seja mais tão simples, oral e célere assim. 

GOMIERI, (2011), Desembargadora Federal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região, reconhece a complexidade da Justiça do Trabalho, no sentido de que: 

  
[...] uma instituição tão importante e complexa como é a 

Justiça do Trabalho de hoje, para que atinja a verdadeira eficiência, 

exige grandes desafios, pois vive no epicentro das mais frequentes 

discussões, aquelas pertinentes às relações do trabalho, que envolvem 

quase tudo que se possa pensar existente nesse mundo eminentemente 

social e globalizado, em que devem ser respeitados tanto os direitos do 

trabalhador, como aqueles do empreendedor, posto que ambos são 

merecedores de toda a consideração.  

 

Infere-se, diante desses dois momentos importantes da Justiça do Trabalho, que, como 

não poderia deixar de ser, houve uma evolução social significativa, a qual repercutiu no 

Processo do Trabalho. As democracias são as que promoverem desenvolvimento humano em 

todos os sentidos, em função das garantias sociais. Consequentemente, o desenvolvimento 

humano torna as relações sociais mais complexas. Começando pelas relações familiares até as 

relações do trabalho, os tempos são outros e a Justiça do Trabalho não é mais simples, oral e 

célere, por que os as pessoas mudaram, as relações mudaram. Somente os magistrados da 

Justiça do Trabalho continuam acreditando nessas características, condenando o Processo do 

Trabalho à estagnação, ao atraso. Talvez, isso explique um pouco a resistência à mudança dos 

juízes: não perceberam que as relações sociais evoluíram e se tornaram mais complexas. 

O princípio do jus postulandi, outra marca da Justiça do Trabalho, em nome da 

simplicidade, da oralidade e da celeridade processual, também está em risco, o que demonstra 

que àquelas características não existem mais. Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho 

– TST baixou a Súmula 425:  
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O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, 

limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 

Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o 

mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 

SCHIAVI (2015), entende  em que pese o respeito pelo princípio jus postulandi não é 

mais possível defendê-lo incondicionalmente. Há notória complexidade nas relações do 

trabalho, já é reconhecida timidamente pelo TST, pois apenas proibiu a obrigação na fase 

recursal. Porém, nada impede de estender a obrigatoriedade da assistência jurídica na primeira 

instância. Nesse contexto, o empregado desassistido tem menores possibilidades de obter 

êxito nas suas demandas. Ademais, as partes sem patronos em audiência, não é raro que se 

transforme numa descabida discussão, de difícil contenção.  

Portanto, aplicabilidade do inciso IV, § 1º, art. 489, não violará o que já está violado: 

não há mais celeridade processual na Justiça do Trabalho. Além disso, impera produção de 

sentença sem motivação gerando descrédito jurisdicional, ao custo de 17 bilhões, como no 

ano passado GUZZO (2016).  

Pelo contrário, a obrigação de fundamentar – enfrentando todos os argumentos das 

partes –, se os magistrados resolverem aplicá-la na prolação de suas decisões, poderá ser a 

ferramenta que faltava para recuperar a credibilidade e a celeridade do Processo do Trabalho. 

Pois os magistrados produzirão, não apenas sentenças, mas precedentes, que acelerarão 

demandas futuras, e com isso sedimentando a segurança jurídica. 

  

8. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E O ART. 489, CPC/15 

 

29% é a credibilidade atribuída ao Poder Judiciário, com ênfase nas Justiça Comum e 

do Trabalho, como mostrou a recente pesquisa do ICJBrasil (2016). Esse baixo percentual 

revela o descrédito da população com a Justiça do Trabalho.   

Perceber os magistrados resistindo cumprir Lei que acelere e melhore a qualidade das 

decisões, também pode causar insegurança jurídica.  

O art. 489, CPC/15, é uma das soluções para melhorar o Processo do Trabalho. Para 

isso será necessário o empenho dos magistrados. E como demonstrado, ainda levará um 

tempo para que isso ocorra, se ocorrer, pois não há, tem-se a impressão, como obrigar juiz a 

cumprir a Lei. Nesse ínterirm, os processos se arrastarão gerando mais insatisfação e 

descrédito, enfim, mais injustiças.  
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O art. 489, com obrigatoriedade da fundamentação da sentença nos moldes do 

parágrafo primeiro, objetiva consolidar as decisões de forma que resistam a recursos e sirvam 

de precedentes para casos semelhantes no futuro. Por esta forma, o enfrentamento de todos os 

argumentos das partes, entre outros procedimentos, constantes no art. 489, visam dar 

substância às decisões. Evidentemente, que os magistrados deverão mudar a estratégia de 

elaboração da sentença. Isto, como toda mudança, poderá atrasar mais ainda o tempo já longo 

dos processos. No entanto, assim como ocorreu com processo eletrônico, uma vez 

sedimentada a fundamentação o princípio da celeridade voltará a fazer sentido no Processo do 

Trabalho. São os transtornos naturais de quem está construindo uma nova realidade. Mas a 

demora na aplicação plena do art. 489, só depende dos magistrados. O tempo continua sendo 

o deles.  

É evidente, que em nome da celeridade processual, as sentenças não podem ser mais 

prolatadas de qualquer maneira. Nesse caso, cria-se outro problema, esse mais grave: a 

insegurança jurídica. 

BORGES (2014, p. 124), alerta, com precisão, sobre como as decisões sem 

fundamentação são prejudiciais às partes e à Justiça do Trabalho: 

 
Na atividade jurisdicional, o mais relevante serviço do Poder 

Judiciário, não pode ficar a mercê do humor dos magistrados. A 

sociedade, o ser humano, enfim, todos precisam sentir segurança. A 

vida não pode ser pautada ou construída dentro de situações lotéricas. 

Daí por que investiu, acertadamente, o novo Código de Processo Civil 

na necessidade de adotar o sistema de eficácia vinculante aos 

precedentes judiciais. (grifou-se) 
 

Os advogados não podem acionar a Justiça do Trabalho e torcer para que seu processo 

seja distribuído para uma Vara determinada, a qual consideram mais célere, ou onde as 

decisões são mais racionalizadas. Isto é uma possibilidade de interpretação de “situações 

lotéricas”. Já o contrário, traz desânimo total como característica principal. Não foi para isso 

que a Justiça do Trabalho foi planejada para funcionar. Os impostos dos jurisdicionados não 

podem ser gastos com serviços com essa qualidade.  

O CPC/15, pode não resolver todos os problemas, mas os magistrados não podem se 

recusar a cumpri-lo. O art. 489, não é a solução completa, mas pode contribuir para melhorar 

a qualidade das decisões no Processo do Trabalho. Nesse mesmo sentido LUCCA. (2015, pp. 

26-27) demonstra como “O dever de motivação adquire ainda mais relevância quando 

constatado três movimentos relativamente recentes, consolidados pelo Novo Código de 
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Processo Civil, que se interligam com as relações existentes entre motivação, Estado de 

Direito, segurança jurídica e o devido processo legal”: 

 
a) crescem os poderes atribuídos ao juiz tanto para 

condução do processo quanto para a interpretação do direito material;  

b) o valor e a eficácia dos precedentes judiciais são majorados; e 

c) os precedentes judiciais (leia-se, motivações jurídicas de decisões 

pretéritas) ampliam sua influência na tomada de decisões do 

jurisdicionado. 

   

A segurança jurídica, ainda conforme LUCCA (2015, 64) “é a estrutura do edifício 

legislativo moderno. É ela que protege os demais direitos e garante a sua efetivação, a sua 

observância, pois somente em um sistema jurídico seguro é possível atingir a igualdade e o 

progresso social.” 

O poder do juiz é majorado em função da clareza que terá ao elaborar sua decisão. 

Quanto mais as decisões de um determinado juiz, for à prova de reforma, maior será o seu 

poder.  

Por esse olhar, pode-se ter, como exemplo, o juiz Sérgio Moro, da 13º Vara Federal do 

Paraná, notório por enfrentar o que tem de melhor na advocacia brasileira, já utiliza 

fundamentação exaustiva em suas sentenças, inclusive, de forma didática, repudiante 

argumentos puramente protelatórios. Para isso, Moro tem agido de forma que “suas sentenças 

ficaram bem mais extensas - em média, 31 páginas - e sua indignação cresceu. As sentenças 

viraram como que tribunas. Passaram a distribuir recados e explicações sobre as controvérsias 

mais agudas a respeito de sua atuação” (PETRY, 2015).  

A determinação de Moro ao entregar o melhor serviço jurisdicional, com foco em dar 

satisfação às partes, e principalmente à população, já tem seus resultados, como informa o 

jornal ESTADO DE SÃO PAULO (2015): 

 
Em pouco mais de dois anos de investigação da força-tarefa 

da Operação Lava Jato em Curitiba, apenas 3,9% das decisões 

contestadas em tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal, 

Superior Tribunal de Justiça) e no Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região foram revisadas. De um total de 432 habeas corpus ou recursos 

em habeas corpus impetrados pelas defesas de réus ou investigados, 

somente 17 foram acolhidos. [...] Segundo o Ministério Público 

Federal, dos 214 recursos apresentados até agora ao Tribunal da 4ª 

Região contra atos da força-tarefa e do juiz Sérgio Moro, só 9 tiveram 

decisão favorável à defesa, ou 4,2% do total. 

 



22 

 

Toda a notoriedade do juiz Sérgio Moro, deu-se porque cumpre a lei, prolatando 

decisões à prova de recursos. Esse poder está atrelado à substância que o art. 489 oferece, em 

especial o inciso IV do parágrafo primeiro. 

 

9. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO: UMA TEORIA PARA A PRÁTICA  

 

O inciso IV, § 1º do artigo 489, CPC/15, como já citado, obriga o magistrado a 

enfrentar todos os argumentos das partes justificando o aproveitamento ou o desprezo dos 

mesmos na tomada de decisão, que devem ficar registrado na sentença. E isto é possível, 

como já demonstrado. 

Argumento ou argumentação, por sua vez pode ser entendido como “ato de apresentar 

ideias ou formular conceitos em defesa de um objeto”, e ainda “razão, prova, demonstração, 

dado, ou tudo que for empregado com o fim de persuadir” (SIDOU, 2003). Nessa linha, 

(BEZERRA LEITE, 2015, 162) leciona que fundamentação significa: 

 
Justificar procurar demonstrar, com fortes razões e apoio na 

lei, na doutrina, na jurisprudência, ou em documentos ou outras 

provas. Expor, baseado no direito e nas provas, as razões do 

julgamento da causa, ou de um pedido, ou contestação.  

  

Fundamentação, portanto, é: prestar explicação exaustiva, inclusive rechaçando de 

forma contundente todas as tentativas de obstrução da Justiça via apresentação de argumentos 

protelatórios. Desse modo remanescerão peças e sentenças seguras, ótimos precedentes, e 

satisfação total das partes, que por fim, é o que interessa: a entrega do direito substantivo com 

a satisfação do vencedor e do vencido, promovendo segurança jurídica por geração de 

precedentes poderosos. Esse será o salto de qualidade no Processo do Trabalho, patrocinado 

pelo Art. 489 no seu maravilhoso inciso IV, § 1º.  

Sobre esse aspecto, BEZERRA LEITE (2015, p. 46) assevera que:  

 
“[...] os deveres de lealdade e boa-fé são ancentrais, porém o 

Novo Código os coloca em acentuada evidência, compromissando 

todos os atores processuais verdadeiramente. A repressão aos 

comportamentos inúteis ou meramente protelatórios há de merecer a 

maior atenção, não apenas do juiz, portanto o comportamento plural 

exige a fiscalidade por parte de todos os envolvidos. E também a 

enérgica censura em todas as fazes do processo." 

 

Para isso (BEZERRA LEITE, 2015, p. 47) observa sobre o que deve fazer o 

magistrado:  
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“[...] daqui em diante precisará estar capacitado para a solução 

de questões periféricas, porém intimamente entrelaçadas com o direito 

posto em juízo, tais como a percepção do aspecto econômico, social e 

político de suas decisões". Tudo isso será subsídios para fundamentar 

as decisões judiciais. A realidade é que sem o desenvolvimento 

intelectual dos magistrados no sentido de entender que é um prestador 

de serviço público não haverá melhoria na prestação de serviços 

judiciários. O autor arremata afirmando que “nesse sentido só será 

completa a prestação jurisdicional se haver resposta a todos os 

argumentos regulares postos pelos litigantes, não podendo o julgador 

resumir-se àqueles que conduzem ao seu convencimento". 

 

É evidente que as partes utilizam em suas teses – caso atuem sob o manto do princípio 

da boa-fé -, suas mais nobres razões. Dado o valor que as partes atribuem aos seus 

argumentos, é essencial que o magistrado os leia, pese-os e se manifeste com a clareza devida 

aos jurisdicionados. Para que se sintam prestigiados, tenham a certeza que seus esforços 

foram considerados. Afinal, as partes argumentam para o julgador, se esse não demonstra o 

menor interesse por suas teses, à frustração é real. O descontentamento tornar-se desejo de 

vingança e se tiver condições, enfrentará uma batalha nas instâncias superiores. Uma peleja 

pessoal contra o magistrado, em muitas ocasiões. É o que lhe resta, pois perdeu a ação sem a 

percepção da efetividade do seu direito de ampla defesa. Não existe o exercício do direito da 

ampla defesa se o magistrado não der sinais concretos de ter analisados todas as razões 

constantes à peça contestatória. Ou no caso do autor, as razões constantes na peça vestibular. 

E isso é arbítrio 

 LUCCA (2015, p. 19), assevera do que se trata a arbitrariedade: 

 
[...] se o destino das pessoas que litigam, afinal de contas, 

dependeria da intuição de quem julga; e se intuir é o mesmo que 

pressentir, ou que ter conhecimento sem recorrer ao raciocínio, então 

o julgamento não seria fruto da razão. Nesse contexto, a motivação – 

paradoxalmente festejada como forma de controle do poder, pelas 

partes e até por terceiros – não passaria de um discurso para justificar 

resultado pré-concebido; que, apenas ocasionalmente, ajustar-se-ia a 

elementos objetivos, como a prova dos autos e o direito objetivo. A 

motivação seria, em suma, um escudo para a consagração do 

subjetivismo e da irracionalidade. 

 

Decisões com essas características não são raras. Não foi para emitir esse tipo de 

julgamento que a Justiça do Trabalho foi criada. Nem foi para isso que o Constituinte 

decretou que as decisões devem motivadas, fundamentadas. E não menos para isso que o 

legislador incluiu no CPC/14 o art. 489, inciso IV, parágrafo primeiro, a obrigação de 
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fundamentação ou motivação da sentença, com o enfrentamento de todos os argumentos das 

partes.  

Por fim, Wróblewski (1985, p.p. 57-80 apud LUCCA, 2015, P. 128) tem uma fórmula, 

baseada em sua teoria da “justificação interna e a justificação externa da motivação”, para 

prolação de decisão judicial fundamentada que, em princípio, atenderia as exigências do art. 

489, e substancialmente, o inciso IV, § 1º: 

 
Uma fórmula mais extensa que também abarque esses 

elementos seria a seguinte: ‘de acordo com a norma N, no sentido S de 

acordo com as diretivas de interpretação DI1...DIn e estimações 

[valorativas] VI1... VIn, necessárias para a escolha e o emprego destas 

diretivas, o fato F, cuja ocorrência no lugar L e no tempo T foi 

provada pelos meios de prova admitidos P1... Pn, em conformidade 

com as diretivas DP1...DP2 e estimações [valorativas] VP1... VP2, 

possui as consequências legais C1... Cn em conformidade com as 

diretivas de escolha das sequências DC1 DCn e estimações 

[valorativas] VC1... VCn.” 

 

Note-se que as premissas de “fato”, “lugar”, “tempo”, “consequências legais” são 

argumentos das partes. É magistrado raciocinando sobre os fatos. Esse é um exemplo prático 

de que seria uma decisão fundamentada. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelos argumentos expostos, pode-se concluir que, a admissibilidade do art. 489, em 

particular, o inciso IV, 1º, promoverá uma nova fase no Processo do Trabalho, no sentido de 

melhorar a qualidade das decisões prolatadas. Diferentemente das justificativas apresentadas 

pelos magistrados de que a admissibilidade do referido artigo violaria o princípio da 

celeridade processual.  

Essa justificativa não é verdadeira, uma vez que ficou evidenciado que o real motivo é 

evitar o aumento do trabalho, o que parece ser um ideal permanente na magistratura. Esse 

comportamento confronta o Estado Democrático e de Direito, uma vez que a norma (art. 489), 

legitimamente elaborada pelo legislador competente, resta desprezada, por quem deveria 

aplicá-la. 

Restou-se evidenciado que a simplicidade e a celeridade dos tempos não democráticos 

há muito deixou de existir, pelo simples fato da evolução natural da sociedade, o que torna, 

naturalmente, as relações mais complexas. Principalmente, as relações entre o capital e o 

trabalho. Consequentemente, tornando o processo mais lento, seja em função da dificuldade 
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de se encontrar uma solução consistente em curto espaço de tempo para a demanda, ou 

considerando apenas torná-lo mais célere, a prolação de decisões que possibilitam os 

processos se perderem no tempo, no mundo dos recursos.  

Além disso, demostrou-se que não há melhoria sem investir em complexidade, sem 

mudança de hábitos. Para que os jurisdicionados possam se sentir satisfeitos com a prestação 

dos serviços jurídicos, os magistrados necessitam se submeter à lei, assim como exige das 

partes. E não resistir para continuar na zona de conforto e condenar a Justiça do Trabalho ao 

atraso perpétuo, transformando-a em um elefante branco que consume do dobre do que 

produz, como bem evidenciou GUZZO (2015).  

Por conseguinte, averiguou-se que decisões fundamentadas promovem segurança 

jurídica, em que o jurisdicionado poderá fazer previsão segura do que pode acontecer caso 

pratique atos que possam levar à Vara do Trabalho. Ou seja, não será surpreendido com 

decisões totalmente afastado dos fatos processuais, que são reformadas, criando insegurança 

jurídica. 

As decisões fundamentadas ou motivadas dificultam postulação de recursos, e por 

ventura se forem apeladas, não serão alteradas.  

Além disso, o enfrentamento de todos os argumentos contribui para a satisfação das 

partes, pois poderão avaliar qual foi o real raciocínio do julgador, e com isso aceitar ou 

recorrer, consubstanciado pelos fatos da decisão. Ao invés de questionar como o magistrado 

chegou certa conclusão da decisão, contestar suas justificativas. Enfim, insere transparência, 

clareza no processo, pois isto se traduz no cumprimento do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que só foi instituído em 1988, através da Constituição Federal, pois inaugurou a era 

democrática, na qual os juízes não tem poder absoluto, e estão adstrito a Lei tal qual os 

jurisdicionados.  

Evidentemente que o art. 489, não é a solução para a celeridade processual em curto 

prazo. Há outras medidas que o magistrado poderá recorrer para acelerar o processo, durante 

o decorrer das audiências, nas diligências, perícias, prazos, cumprir restritamente a lei, não 

criar dúvidas, conciliação etc. Metaforicamente, o artigo em análise atinge o coração do 

processo que é a sentença. Nada poderá acelerar o processo senão o empenho do magistrado 

em cumprir a lei e proferir sentenças à prova de recursos. Ou seja, fundamentando-as de 

acordo com o art. 489, se comunicando com as partes através do enfrentamento de todos os 

seus argumentos. 
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Por fim, conclui-se que o art. 489 é admissível no Processo do Trabalho, sob pena de 

continuar condenado à morosidade e a insatisfação dos jurisdicionados, por decisões não 

fundamentadas, conforme o inciso IV, § 1º.  
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