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Resumo: A filosofia da linguagem guarda estreita vinculação 

com os discursos jurídicos, dentre os quais se insere a decisão 

judicial. Para a solução dos conflitos e impasses presentes nos 

processos judiciais, o juiz interpreta fatos e textos jurídicos. 

Contudo, interpretar não é algo mecânico ou objetivo. A inter-

pretação, inclusive jurídica, é constitutiva de significados. Neste 

sentido, a fundamentação das decisões judiciais tem por objetivo 

esclarecer as interpretações de fato e de direito firmadas na de-

cisão judicial em nome da segurança jurídica. Com base na filo-

sofia da linguagem, as decisões judiciais serão consideradas fun-

damentadas se preencherem os seguintes elementos: justificativa 

(interna e externa), inteligibilidade e verificabilidade. 

  

Palavras-Chave: Decisão Judicial – Filosofia da Linguagem – 

Semiótica.  

  

Abstract: The philosophy of language is closely linked to legal 

discourses, among which is inserted the judicial decision. For 

the resolution of conflicts and impasses present in legal proceed-

ings, the judge interprets facts and legal texts. However, inter-

preting is not mechanical or objective. Interpretation, even in 

Law, is constitutive of meanings. In this sense, the justification 

of judicial decisions has the purpose of clarifying the interpreta-

tions of fact and of law signed in the judicial decision in the 
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name of legal certainty. Based on the philosophy of language, 

judicial decisions will be considered justified if they fulfill the 

following elements: justification (internal and external), intelli-

gibility and verifiability. 

   

Keywords: Judicial Decision – Philosophy of Language – Semi-

otics. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Poder Judiciário tem por objetivo concretizar e 

garantir direitos, notadamente direitos fundamen-

tais. Exerce também papel de equilíbrio entre os 

demais Poderes, contribuindo para a efetivação e 

manutenção do Estado Democrático de Direito. 

Além disso, é o intermediário entre o direito positivo (norma ge-

ral e abstrata) e o direito vivo (norma individual e concreta), atri-

buindo e revendo significados de vocábulos jurídicos de singular 

importância para o fluxo da vida social.  

Por estes e outros motivos, a fundamentação das decisões 

judiciais é tema de capital importância. A atuação do Judiciário 

não pode ser um ato de vontade íntima dos magistrados. Ante os 

reflexos sociais da prestação jurisdicional é imprescindível a 

existência critérios sólidos na atividade judicial, especialmente 

na confecção das decisões que se destinam a impulsos processu-

ais e à solução das causas.  

Atento a esses fatores, o objetivo geral deste texto busca, 

inicialmente, examinar o tema da fundamentação judicial a par-

tir da filosofia da linguagem, dada a proximidade entre discurso 

judicial e linguagem.   

O objetivo específico visa identificar e expor quais con-

tribuições a filosofia da linguagem pode conferir à fundamenta-

ção das decisões judiciais, quer como método de elaboração, 

quer parâmetro para exame de seu conteúdo.   

O 
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Em nível de problematização, propõe-se a investigar: (a) 

por quais motivos as decisões judiciais devem ser fundamenta-

das sob o prisma da filosofia da linguagem? (b) Quais pressu-

postos, sob o enfoque da sintática, semântica e pragmática, deve 

conter a decisão judicial para ser reputada fundamentada?  

Para desenvolvimento do artigo foram realizadas pesqui-

sas bibliográficas específicas, empreendidas análise de disposi-

ções legais referentes à temática e adotado o método dedutivo ao 

longo do texto.  

   

2. LINGUAGEM E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES 

JUDICIAIS 

 

De modo geral, os acadêmicos de direito, tão logo ingres-

sam no curso, e já aspiram por um estágio profissional. Justifi-

cam sua ansiedade de várias maneiras. Dizem querer conhecer o 

direito na prática; saber o que pode e o que não pode ser feito no 

quotidiano; aprender a desenvolver o raciocínio jurídico; poder 

atuar profissionalmente na área jurídica.   

Esta visão, não obstante, não costuma se esgotar na fase 

da graduação. Pelo contrário, prorroga-se indefinidamente du-

rante o exercício profissional, sobretudo quando o bacharel 

passa a atuar como advogado, juiz, promotor etc.  

Esta perspectiva prática ainda lança raízes em cursos 

preparatórios ou livros direcionados a concursos jurídicos, seja 

para admissão na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seja 

para ingresso nas carreiras públicas jurídicas. Há uma espécie de 

cultura de superfície, em que prevalece a busca por respostas 

prontas. Não há filtragem de informações ou espírito crítico 

quanto ao conteúdo veiculado. Há, sim, uma espécie de mate-

matização da informação. As respostas devem ser exatas e pre-

cisas. É nesta linha que professores e manuais sintetizam: sobre 

esta matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou 
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entendimento de tal modo; ou, em relação a este ponto, o Su-

premo Tribunal Federal (STF) já pacificou a questão.  

Todavia, esta não é a maneira apropriada para se estudar 

Direito. O Direito não é algo estático ou pronto. Sim, pois a vida 

não o é. A vida flui. E flui repleta de incertezas e riscos. Em 

consequência, se o Direito tem como objetivo regular a vida so-

cial, não deve se distanciar de sua dinâmica em toda sua exten-

são; não deve se restringir à criação de ficções, que mais sepa-

ram do que aproximam o jurídico do real.  

Por este motivo, no estudo do Direito, não se pode pres-

cindir jamais das perguntas; das desconfianças, da dúvida metó-

dica, como alertava Descartes. Deve-se perscrutar insistente-

mente os institutos que estiverem sendo estudados. Tentar per-

correr o caminho que fez o legislador a regular o tema de tal 

maneira em vez de outra, e assim procurar identificar os funda-

mentos que constituem e justificam determinado instituto jurí-

dico.   

Dito de outra maneira, o estudo do Direito deve ser zeté-

tico, e não dogmático.2 Mais do que conhecer a praxe forense, 

disposições normativas ou orientações jurisprudenciais, o pro-

fissional de Direito deve desvelar os fundamentos que ancoram 

os institutos em pauta, e não apenas se contentar com dados aca-

bados, os quais conduzem a uma espécie de piloto automático, 

tão bem criticado por Charles Chaplin, em cena antológica do 

clássico Tempos Modernos. 

Com base no que foi dito, indaga-se: por que as decisões 

judiciais devem ser fundamentadas? Ou: qual o fundamento no 

Direito que exige a fundamentação das decisões judiciais? 

 
2 Sobre zetética e dogmática, Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1994, p. 41) elucida: 
“Zetética vem de zetein que significa perquirir, dogmática vem de dokein que significa 
ensinar, doutrinar. (...) O enfoque dogmático releva o ato de opinar e ressalva algumas 
das opiniões. O zetético, ao contrário, desintegra dissolve as opiniões, pondo-as em 
dúvida. Questões zetéticas têm uma função especulativa explícita e são infinitas. 
Questões dogmáticas têm uma função diretiva explícita e são finitas”. 
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Por certo, sob o ponto de vista dogmático nacional, a res-

posta está no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (CF), que 

preconiza: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, 

em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do in-

teressado no sigilo não prejudique o interesse público à informa-

ção”. 

No entanto, – remarque-se – a investigação aqui trilhada 

deve ser zetética, e não dogmática. Objetiva-se compreender o 

porquê existe a norma constitucional que impõe a fundamenta-

ção das decisões judiciais. 

Assim dimensionado o tema, a resposta à indagação for-

mulada guarda estreita proximidade com a filosofia da lingua-

gem ante a ideia de segurança jurídica; esta última, um dos pila-

res, um dos fundamentos magnos do Direito.  

Para dar conta de evidenciar a imbricação entre segu-

rança jurídica e filosofia da linguagem é necessário ter presente 

que a ideia de linguagem não se limita ao ato de comunicar. A 

bem da verdade, antecede-a. Isto porque, para o emissor comu-

nicar algo ao receptor deve previamente ocorrer a significação 

desse algo. Esta significação pressupõe a apreensão, a percepção 

da realidade cognoscível para, em seguida, atribuir-se algum 

sentido ao objeto.   

Não é só.  

O ser humano não vive sem significar o mundo à sua 

volta. A interpretação; a imputação de significados às coisas da 

vida é inerente à condição humana. Isto se dá porque o ser hu-

mano não suporta o caos. A significação do mundo e da vida tem 

o efeito de lhe serenar o espírito e lhe permitir prosseguir na vida 

com a sensação de segurança. De tão intrínseca que é ao ser 
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humano que, mesmo quando alguém conclui que a vida não te-

nha sentido algum, isto já é um sentido.3    

Porém, o ato de interpretar não é algo objetivo. O pro-

cesso de significação leva em conta uma série de aspectos, tais 

como valores compartilhados na comunidade em que está inse-

rido o sujeito, além de suas experiências pessoais. Nesse viés, o 

fato de alguém ter sido vítima de crime de roubo tende a influ-

enciar suas convicções em relação a assuntos de política crimi-

nal, como a defesa de medidas punitivas mais rigorosas.  

Isto aponta que a realidade cognoscível ao sujeito é sub-

jetiva, daí a frase da escritora francesa Anaïs Nin: “não vemos o 

mundo como ele é, e sim como nós somos”.4 

Esta maneira de apreender e significar a realidade tam-

bém projeta efeitos no Direito. Nessas condições, fatos que te-

nham reflexos jurídicos são assimilados e significados de ma-

neira diversa por parte dos operadores jurídicos. É assim que 

certos profissionais, com forte formação religiosa, costumam ser 

contrários a quaisquer formas de aborto, a ponto de considerar 

inconstitucional até as hipóteses permitidas pelo Código Penal 

(art. 128). Em contrapartida, pessoas que compartilham valores 

diversos poderão ter posicionamentos flexíveis sobre o tema, 

como sustentar sua descriminalização integral e a regulamenta-

ção dos procedimentos no âmbito da saúde. Enfim, como disse 

Nietzsche (1997, p. 60): “não há fatos, somente interpretações”. 

O tema ganha maior relevância quando se percebe que 

vivemos em um mundo plural de valores, o que repercute dire-

tamente no modo de se interpretar a realidade e o Direito.   

 
3 Por pertinente, mister transcrever as palavras de Vilém Flusser (2007, p. 31): “um 

mundo caótico, embora concebível, é, portanto, insuportável. O espírito, em sua von-
tade de poder, recusa-se a aceitá-lo. Procura, no fundo das aparências caóticas, uma 
estrutura graças à qual as aparências caoticamente complicadas, possam ser explica-
das”.  
4 Eros Grau (2008, p. 17) segue mesma linha. Veja o que ele diz: “podemos descrever 
o direito de várias formas e desde várias perspectivas; na verdade, contudo, não des-
crevemos jamais a realidade, porém nosso modo de ver a realidade”.   
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Alguém poderia argumentar que a lei (norma positivada) 

tem exatamente o propósito de eliminar esses conflitos axiológi-

cos. Contudo, a tese não se sustenta. As palavras, por meio das 

quais se realiza a transmissão de mensagens entre emissor e re-

ceptor, bem como por meio das quais são prescritas as condutas 

permitidas, obrigatórias ou proibidas normativamente costu-

mam ser vagas e ambíguas.  

Para confirmar isto, basta perguntar a um grupo hetero-

gêneo de pessoas o que entendem por palavras como felicidade, 

morte, dor, céu; justiça, direito, escravidão. Seguramente, as 

respostas irão variar, e muito, de pessoa para pessoa, além de 

que serão fundadas basicamente em valores compartilhados no 

tempo e espaço onde está inserido o sujeito respectivo.  

Pode-se sustentar, destarte, que tais considerações não se 

aplicam à lei, que apresenta a seguinte estrutura: se A, então B. 

Importa dizer: se A cometeu o crime de roubo, então deverá re-

ceber pena de reclusão, de quatro a dez anos, conforme dispõe o 

art. 157 do Código Penal. 

Mas nem sempre isto se dá com meridiana clareza. O 

próprio art. 157 citado, em seu parágrafo 2º, inciso I, prevê a 

possibilidade de aumento de pena do crime de roubo se a violên-

cia ou grave ameaça for exercida com emprego de arma. Mas o 

que vem a ser arma? O dispositivo legal se refere apenas à arma 

de fogo ou, igualmente, às armas ditas brancas? Uma caneta, 

conforme a posição e uso do sujeito ativo do crime de roubo 

pode ser considerada arma para fins de aumento da pena?  

A par do debate que o exemplo pode suscitar, quer-se de-

monstrar que a estrutura das normas jurídicas está repleta de vo-

cábulos que carecem de interpretação e isto vai depender do con-

texto fático respectivo. Ou seja, não há como se alcançar o sig-

nificado adequado do texto jurídico sem antes examinar o con-

texto em que se deu o episódio.  

De mais a mais, o Direito não é orientado somente por 

regras. Há também os princípios, os conceitos jurídicos 
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indeterminados, as cláusulas gerais, os quais se manifestam me-

diante enunciados ou expressões genéricas, firmando diretrizes 

gerais que permitem ao intérprete uma solução jurídica consen-

tânea ao litígio. É o caso de expressões como função social dos 

contratos, dignidade da pessoa humana, bons costumes, obriga-

ções iníquas, uso moderado dos meios necessários, injusta 

agressão, abuso de personalidade jurídica etc. 

A finalidade desses conceitos abertos reside em impedir 

o engessamento do Direito, bem como obstar resoluções jurídi-

cas írritas ou iníquas que um formalismo obscurantista possa al-

bergar.  

O que se pretende dizer é que existe uma plêiade de fa-

tores que torna obscura e complexa a interpretação/aplicação do 

Direito. Tais fatores conduzem a um quadro de instabilidade, o 

que entra em rota de colisão com a essência do Direito, que visa 

predominantemente a paz.5 

Nesta conformidade, tem-se que o motivo basilar que 

exige a fundamentação das decisões judiciais está na necessi-

dade de afastar ou minimizar labirintos interpretativos. Para 

tanto, o destinatário da mensagem contida na decisão judicial 

deve ter acesso ao núcleo do ato interpretativo realizado. É pre-

ciso que saiba se os significados firmados pelo juiz estão em 

consonância com a prova produzida e se encontram respaldo na 

comunidade jurídica. A decisão judicial não pode ser fruto iso-

lado de opiniões, impressões e valores do juiz.   

Sob este vértice, pode-se concluir que o fundamento úl-

timo da fundamentação das decisões judiciais está na segurança 

jurídica. O ato interpretativo judicial não deve se alicerçar em 

visões de mundo particulares. Deve, em contrapartida, estar em 

harmonia com o sistema jurídico e só com a exigência da funda-

mentação é que se poderá aceder às significações empreendidas 

pelo magistrado para deslinde da causa.  

 
5 No dizer de Ihering (2001, p. 27): “O objetivo do direito é a paz, a luta é o meio de 
consegui-la”. 
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3. CONTEÚDO MATERIAL DA DECISÃO JUDICIAL FUN-

DAMENTADA 

 

Uma vez detectada a razão jurídica que sustém o dever 

de fundamentação das decisões judiciais, cumpre aquilatar quais 

os pressupostos para sua consecução. Antes, convém destacar 

que, sob a óptica dogmática, a doutrina tem incorrido em tauto-

logias quando discorre sobre a matéria, ao dizer, por exemplo, 

que o órgão judicial deve expor as razões de seu convencimento; 

que deve analisar as questões de fato e de direito; que deve mo-

tivar sua conclusão.  

Permissa venia, dizer que a decisão judicial deve anali-

sar questões de fato e de direito equivale a dizer que a decisão 

judicial deve ser fundamentada. O mesmo se dá como quando se 

afirma que o juiz deve motivar sua decisão. Há, aqui, um erro de 

foco. O que deve ser apontado é para o como fundamentar a de-

cisão judicial. É preciso disponibilizar uma espécie de mapa para 

que se possa aquilatar se uma decisão judicial está, ou não, fun-

damentada.   

É interessante ressaltar que essa mesma falha de foco tem 

ocorrido na própria legislação. O Código de Processo Civil de 

2015 (CPC/2015) é pródigo neste sentido. Ao tratar da funda-

mentação das decisões judiciais (art. 489, § 1º), inicialmente, 

partiu de caminho inverso, ao dispor que não se considera fun-

damentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 

sentença ou acórdão que apresentar os defeitos que elenca. En-

tretanto, ao designar tais defeitos nos incisos de referido dispo-

sitivo, empregou uma série de conceitos imprecisos.6 É o caso 

 
6Art. 489. (...) § 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 deci-
dida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo con-
creto 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 
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de vocábulos como explicar, empregar, invocar, enfrentar, 

identificar, enunciar considerados de observância obrigatória 

pelo juiz. 

Com efeito, as expressões imperativas adotadas pelo 

CPC/2015 são inadequadas. Basta olhar, por exemplo, para o 

vocábulo explicar. Diz-se isto porque as decisões judiciais não 

devem ser explicadas ou algo equivalente. Explicar tem conte-

údo descritivo, tanto que o vocábulo é próprio das ciências. O 

Direito em si – e não a Ciência do Direito – tem conteúdo pres-

critivo. A decisão judicial não é uma teoria a ser explicada (Kel-

sen, 2001, p. 365). É um ato concreto do Estado para resolução 

de conflitos ou impasses jurídicos. Logo, não há explicação. A 

palavra correta é justificação. O juiz deve justificar sua decisão, 

e não explicá-la.  

Esta justificação, a seu turno, dada a fluidez como cada 

sujeito lê e interpreta o mundo, a vida, os fatos e o próprio Di-

reito, deve ser exposta de maneira inteligível, a fim de que se 

obtenha uma comunicação isenta de dúvidas entre os sujeitos 

processuais.  

Por derradeiro, uma vez preenchidos os dois requisitos – 

justificação e inteligibilidade –, o terceiro componente essencial 

para a decisão ser considerada fundamentada é a verificabili-

dade, a qual é consequência dos anteriores.  

Verificabilidade, no sentido aqui empregado, quer dizer 

possibilidade de se conhecer os significados imputados aos fatos 

e ao direito adotados na decisão judicial.   

Resumindo: a decisão judicial, para ser aceita como su-

ficientemente fundamentada deve conter três requisitos: 

 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – se limitar a in-
vocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determi-
nantes 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. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1275_ 

 

 

justificação, inteligibilidade e verificabilidade. Cumpre, dora-

vante, analisar cada um destes. 

 

4. JUSTIFICAÇÃO (INTERNA E EXTERNA) DAS DECI-

SÕES JUDICIAIS 

   

Como se sabe, a decisão judicial deve analisar os fatos e 

encontrar uma solução jurídica nas fontes do Direito (lei, prece-

dentes jurisprudenciais, costumes etc.). O juiz não deve orientar 

a decisão em suas crenças e verdades íntimas, e sim em referen-

ciais jurídicos sólidos.  

Por este ângulo, a decisão judicial muito se aproxima do 

raciocínio silogístico, em que a premissa maior seria o Direito, 

a premissa menor os fatos, e a conclusão o resultado de inferên-

cia entre ambos.   

Engana-se, no entanto, quem pensa que se trata de um 

ato autômato. Não é. Ao buscar o sentido no caso concreto de 

certos vocábulos insertos em textos normativos há na atividade 

judicial a construção de sentidos; constituição de significados 

em meio ao contexto fático. Como se diz, o significado do texto 

jurídico somente se revela no contexto em que se deram os fatos. 

Prova disso é que, conforme o contexto, uma caneta pode ser 

considerada arma para fins de aumento de pena no crime de 

roubo. Todavia, para que isto ocorra é preciso que o magistrado 

justifique – e não explique – sua conclusão.   

A justificação pode se dar em dois níveis: interna e ex-

terna. A justificação interna consiste na indicação das premissas 

jurídicas e fáticas que o juiz articula para resolver o problema 

em causa. Já a justificação externa vem a ser a justificação da 

justificação interna. Isto ficará mais claro com um exemplo.  

Suponha-se que um sujeito que não cumpre determinada 

obrigação de pagar soma em dinheiro perante seu credor, o que 

motiva uma ação de cobrança. Para dirimir a lide, o juiz deverá 

apontar na decisão qual a base jurídica e fática que lhes servirão 
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de referência. Esta indicação, por seu turno, terá como antece-

dente atos interpretativos. Nesse sentido, diz-se que o juiz deverá 

constituir (criar) a norma individual (premissa jurídica), que 

pode ser assim enunciada: o devedor que não cumpre sua obri-

gação perante o credor na forma, tempo e lugar convenciona-

dos, responde com seus bens pelo inadimplemento, além de ju-

ros de mora, correção monetária e honorários advocatícios 

(CC, arts. 389, 391, 394 e 397). 

De outra parte, a premissa fática pode ser explicitada nes-

tes termos: no caso em tela, B deixou de cumprir sua obrigação 

perante A, consistente em pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

conforme se extrai do contrato juntado com a inicial (seq. 1.8), 

dos e-mails que lhe foram encaminhados (seq. 1.9), da prova 

testemunhal produzida (seq. 5.4), aliado à inexistência de prova 

de quitação, cujo ônus competia ao réu, enquanto fato extintivo 

da obrigação (NCPC, art. 350). 

Por fim, em sede de conclusão, poderá o magistrado sin-

tetizar: do exposto, condeno B (devedor) a pagar ao devedor R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora e correção 

monetária, além de honorários advocatícios. 

Ressalte-se que no exemplo ministrado, demasiado sim-

plista ante o propósito de facilitar a compreensão do tema, estão 

presentes tanto a justificação interna, quanto externa, o que cre-

dencia a decisão judicial como fundamentada, na acepção jurí-

dica do termo.  

Mas onde estão, no exemplo, tais justificativas?  

Pois bem. A justificação interna se manifesta nas pró-

prias premissas, jurídica e fática, construídas pelo órgão judicial 

para decidir a causa. A premissa jurídica no plano da justificação 

interna é a seguinte: o devedor que não cumpre sua obrigação 

perante o credor na forma, tempo e lugar convencionados, res-

ponde com seus bens pelo inadimplemento, além de juros de 

mora, correção monetária e honorários advocatícios. Já a pre-

missa fática, também em nível de justificação interna, é a 
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seguinte: B deixou de cumprir sua obrigação perante A, consis-

tente em pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais).  

É importante perceber que o magistrado não reproduziu 

texto de lei no exemplo. A rigor, ele criou uma norma individual 

(sentença) para resolução da causa. Esta norma individual é a 

justificação interna da decisão. Por outro lado, é imperativo con-

signar que, embora tenha criado a premissa jurídica, o magis-

trado não a inventou. Bem ao contrário, foi buscar seu conteúdo 

em um conjunto de disposições legais que orientam, direta ou 

indiretamente, a temática e que foram exteriorizadas na decisão, 

quando se fez menção aos arts. 389, 391, 394 e 397 do Código 

Civil. Pois é exatamente a alusão a esses dispositivos legais que 

justificaram a construção da norma individual. Trata-se, pois, da 

justificação da justificação interna. Ou seja, da justificação ex-

terna.  

O mesmo raciocínio se aplica à premissa fática. O órgão 

judicial tomou como certo que houve descumprimento da obri-

gação, fazendo afirmação neste aspecto (justificação interna). 

Contudo, só esta afirmação não basta. O magistrado deve tam-

bém indicar (rectius: justificar) de onde extraiu e porque fez tais 

afirmações, daí por que fez menção a uma série de provas cons-

tantes de sequenciais do processo eletrônico examinado. A indi-

cação destes sequenciais vem a ser a justificação externa. A jus-

tificação da justificação. O porquê se afirmou o que se afirmou.  

Nesta métrica, insiste-se que não basta ao magistrado di-

zer que as obrigações não cumpridas devem ser pagas. É neces-

sário estampar o porquê disso, segundo as fontes do Direito. A 

primeira assertiva estaria situada no plano da justificação in-

terna; a segunda, da externa.   

Em síntese, uma decisão judicial para ser reconhecida 

como fundamentada deve conter premissas, jurídicas e fáticas, 

justificadas. Esta justificação se dá em dois níveis, interno e ex-

terno. A justificação interna é o mero silogismo. A externa é a 

justificação da justificação (interna). Por outras palavras, a 
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justificação externa consiste no apontamento explícito das bases 

que culminaram nas afirmações contidas na decisão.   

     

5. INTELIGIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS (SIN-

TÁTICA, SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA) 

 

Há uma passagem na peça Hamlet, de Shakespeare 

(2014, p. 112), em que se há o seguinte diálogo: 
Hamlet: Para que homem está cavando o túmulo? 

Primeiro coveiro: Pra homem nenhum, senhor. 

Hamlet: Pra qual mulher, então? 

Primeiro coveiro: Nenhuma, também.  

Hamlet: Então o que é que você vai enterrar aí? 

Primeiro coveiro: Alguém que foi mulher, senhor; mas paz à 

sua alma, já morreu.  

Hamlet: O patife é esperto! Devemos falar com precisão, ou 
ele nos envolve em ambiguidades. 

O diálogo transcrito demonstra que as palavras podem 

assumir diversos significados, o que pode colocar em dúvida o 

conteúdo da mensagem ou ser objeto de manipulação de signifi-

cados. Dessa forma, a clareza e precisão dos vocábulos são vitais 

para que não haja nebulosos sentidos ou desvios de significação 

que podem colocar em risco a segurança jurídica.   

Para evitar que isto aconteça recorre-se à semiótica (teo-

ria geral dos signos), a qual classifica os símbolos idiomáticos 

em três níveis: sintático, semântico e pragmático (WARAT, 

1995, p. 39).  

O nível sintático analisa o conjunto de signos sob o as-

pecto léxico-gramatical de maneira a compreender a ideia in-

clusa na mensagem. Veja-se seguinte enunciado: cavalo ele 

verde na vendeu. Por maior que seja o esforço do destinatário 

dessa mensagem, não há como decodificá-la, de maneira que não 

há comunicação. Isto ocorreu porque no enunciado não houve 

observância de regras gramaticais elementares, o que levou à au-

sência de coerência no texto. De outra parte, a frase: ele já ven-

deu o cavalo, permite a compreensão do ocorrido.  Nestes 
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termos, o correto emprego da sintática é essencial para a fluência 

comunicativa.  

A semântica centra-se no exame da verdade; da exatidão 

de significado que o símbolo representa. Lembre-se: somente 

haverá comunicação eficaz se houver precisão linguística. Por-

tanto, cada palavra deve ser inserida criteriosamente no texto, 

com vistas a atingir a finalidade comunicacional almejada. Veja 

o caso da palavra laranja que pode tanto designar a fruta ou a 

cor. O mesmo se diga do vocábulo cedo, que pode se referir ao 

verbo ceder ou o advérbio de tempo. Nesse compasso, a semân-

tica busca evitar expressões ambíguas e vagas que possam com-

prometer ou dificultar a comunicação, daí a busca pela precisão 

no emprego das palavras ao longo do texto.  

Suponha-se, agora, o enunciado: o carro está velho. A 

compreensão do que vem a ser velho dependerá de juízos de va-

lor que podem diferir entre emissor e receptor, colocando em 

risco a integridade da mensagem. Melhor seria: o carro foi fa-

bricado em 1994, o que permite uma avaliação embasada em 

dados objetivos, e aprimora a mensagem. 

Por fim, está a pragmática, a qual leva em consideração 

as circunstâncias em que foi emitida a mensagem. A palavra 

fogo, se pronunciada no interior de um auditório lotado de pes-

soas, provavelmente representará incêndio. Por outro lado, se 

utilizada no início de uma prova desportiva de atletismo, indi-

cará o início da competição.  

O mesmo se dá com a palavra não, que, se empregada 

em resposta a uma indagação negativa, significará sim. Observe-

se: a resposta não à pergunta você não comeu?, implica em um 

sim; ou seja, em uma afirmação. Ao rejeitar a assertiva de nega-

ção, com um simples não, está-se a dizer: sim, eu comi!7,8 

 
7 Sobre o assunto, Castanheira Neves (2003, p. 225) assinala: “a linguagem só logra 
significação num quadro contextual e socialmente situado, mediante o seu uso na di-
alética de uma participação comunicacional”.   
8 Umberto Eco (2004, p. 145), que partilha da mesma ideia, averba: “a semântica em 
sentido restrito, sem a pragmática, mais não é do que uma lexicografia degenerada, 
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Cumpre anotar que os três níveis da semiótica não devem 

ser examinados isoladamente, mas de modo sucessivo e interde-

pendente, porquanto se complementam. Confirmam ou infir-

mam determinada conclusão. É com essa análise sequencial e 

global que a filosofia da linguagem presta valiosa contribuição 

ao Direito, na medida em que aperfeiçoa a comunicação, assim 

como possibilita checar o teor da mensagem existente na decisão 

judicial, afastando ambiguidades e lacunas.    

Nesta ordem de ideias, constata-se que, em uma mensa-

gem, o emissor faz uso de signos para alcançar o receptor; esses 

signos expressam o significado de algo (objeto; coisa, pessoa), 

que, por seu turno, devem ser apreendidos nos três níveis da se-

miótica (sintática, semântica e pragmática), num fluxo interli-

gado e contínuo entre palavras e objeto, o que, a um só tempo, 

contribui para a identificação ou eliminação de expressões vagas 

e imprecisas, como também para a compreensão isenta de falhas 

na mensagem. Em uma palavra: auxiliam na inteligibilidade da 

mensagem inserta na decisão judicial. E para ser considerada 

fundamentada, a mensagem presente na decisão judicial deve ser 

inteligível, isto é, não deve ser ambígua ou lacunosa quanto às 

interpretações adotadas como ratio decidendi.  

 

6. VERIFICABILIDADE DO DECISUM  

  

A verificabilidade é consequência da justificação interna 

e externa, bem como da inteligibilidade da mensagem apresen-

tada na decisão judicial. Se o decisum estiver justificado, quer 

no plano interno, quer externo, bem como se as mensagens nele 

contidas são passíveis de compreensão, certamente seu conteúdo 

poderá ser verificado.  

A verificação consiste na possibilidade de se examinar, 

de se confirmar, ou não, se as premissas fático-jurídicas da 

 
para uso dos compiladores de dicionários de bolso, os quais, para cada significante, 
têm de registrar a sua denotação mais óbvia”. 
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decisão judicial foram adequadamente empregadas. Não basta o 

se P, então Q, como ocorre no método dedutivo em geral. É pre-

ciso confirmar se P é realmente P; e se Q é, de fato, Q, como 

consta no discurso jurídico decisório. 

Para deixar isto mais tangível, tome-se o seguinte exem-

plo:  

a) O soldado alemão deve dizer a verdade em assuntos 

de serviço (§ 13, ap. 1, da Lei do Soldado) – Premissa Maior 

(Direito); 

b) O senhor M é um soldado – Premissa Menor (Fato); 

c) O senhor M deve dizer a verdade em assuntos de ser-

viço – Conclusão (ALEXY, 2012, p. 214). 

Note-se que os enunciados expressam apenas um silo-

gismo jurídico (justificação interna). No entanto, isto é insufici-

ente para considerar fundamentada uma decisão judicial. É ne-

cessário outro componente; o componente empírico. Será o 

exame in concreto que viabilizará a conferência das premissas 

utilizadas no raciocínio jurídico (justificação externa). É este as-

pecto empírico que irá franquear a checagem, a testagem do ra-

ciocínio jurídico desenvolvido.  

Dito de outro modo, tomando como referência o exemplo 

ministrado, impõe-se investigar se M é realmente soldado ou se 

é um civil. Se esta premissa não estiver em condições de ser con-

firmada, então provavelmente a decisão careça de fundamenta-

ção.   

Da mesma forma, cabe averiguar se a premissa maior – 

o soldado alemão deve dizer a verdade em questões de serviço – 

encontra anteparo no Direito. Deste modo, se não houver condi-

ções para apurar a base jurídica firmada na decisão, por ausência 

de sua indicação pelo magistrado, não haverá fundamentação.  

A verificabilidade, por conseguinte, é o elemento último 

que permite aferir se a decisão judicial está fundamentada. Se as 

premissas jurídicas e fáticas não puderem ser testadas (verifica-

das), por certo não haverá fundamentação na decisão judicial.  
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7. CONCLUSÕES  

 

Do desenvolvimento do tema, foram extraídas as seguin-

tes conclusões: 

1. A necessidade de fundamentar as decisões judiciais 

advém da segurança jurídica, um dos pilares do Direito. Com a 

fundamentação é possível conhecer a interpretação judicial dos 

fatos e do Direito para solução jurídica do caso. Com isso, mini-

miza-se o arbítrio e o relativismo interpretativo no Direito.  

2. Para ser considerada fundamentada, a decisão judicial 

deve conter três requisitos: justificação, inteligibilidade e verifi-

cabilidade. 

3. A justificação pode se dar em dois níveis: interna e 

externa. A justificação interna consiste na indicação das premis-

sas jurídicas e fáticas que o juiz toma como suporte para resolver 

o caso (silogismo). Já a justificação externa corresponde ao 

apontamento explícito das bases que alicerçaram as afirmações 

feitas na decisão. A justificação externa é a justificação da justi-

ficação interna 

4. A inteligibilidade diz respeito à compreensão da men-

sagem. Inteligibilidade pressupõe ausência de vagueza ou ambi-

guidade. Uma decisão judicial inteligível permitirá que se tenha 

acesso aos significados atribuídos pelo juiz em relação aos fatos 

e expressões jurídicas tomadas como ratio decidendi. Se não 

houver inteligibilidade, a decisão não será fundamentada.   

5. A sintática, semântica e pragmática, entendidas como 

os três níveis dos símbolos idiomáticos da semiótica, contribuem 

para o refinamento e apuração das mensagens, tornando-as inte-

ligíveis.  

6. A verificabilidade consiste na possibilidade de exami-

nar as premissas jurídicas e fáticas existentes na decisão judicial. 

No enunciado se P, então Q, é a verificabilidade que autoriza 

averiguar se P é realmente P, e se Q é mesmo Q, tal como consta 
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do discurso jurídico decisório. Se a decisão não estiver em con-

dições de ser verificada, ela será destituída de fundamentação.  
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