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RESUMO 
 
 
Nesta monografia, abordar-se-á a questão da alteração observada no Novo Código 
de Processo Civil, no que tange ao princípio do “livre” convencimento motivado. O 
Código Processual Civil de 1973 preconizava que o juiz apreciaria livremente a 
prova, o CPC atual (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) não emprega mais o 
advérbio “livremente”. Ética relaciona o bom comportamento humano, originando 
regras que regem como o indivíduo se comporta em sociedade. Moral é o conjunto 
de regras aplicadas no cotidiano e continuamente utilizadas. O vocábulo direito não 
apresenta um único significado, sua compreensão decorre da correlação unitária e 
dinâmica de três dimensões concernentes à experiência jurídica (fato, valor e 
norma). Linguagem é ferramenta pela qual a humanidade se comunica; tem-se, no 
contexto jurídico, tese, antítese e síntese. Síntese se consubstanciada num 
pronunciamento com conteúdo decisório (como a sentença). A motivação da decisão 
judicial é mandamento constitucional – art. 93, IX, CRFB/88 –, fundamental à 
segurança jurídica. Para solucionar litígios, observa-se a intrínseca relação entre 
fatos, valores e normas, não bastando apenas a alegação dos fatos, os mesmos 
devem ser provados. As provas devem ser valoradas, cabe ao magistrado 
demonstrar o porquê considerou determinadas provas e, eventualmente, excluiu 
outras para formar seu convencimento. Há três principais sistemas para valoração 
probatória no direito: sistema da prova legal ou tarifada, sistema do livre 
convencimento puro e sistema da persuasão racional (sinônimo, sob a égide do 
Código Processual Civil de 1973, de “livre convencimento motivado”). Na cultura 
jurídica pátria, há o dogma pelo qual o magistrado possui plena soberania na 
valoração das provas, ensejando decisões subjetivas – observa-se o “sujeito 
solipsista”. 
 
 
Palavras-chave: Persuasão racional, livre convencimento motivado, novo código de 
processo civil, motivação das decisões judiciais, valoração probatória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In this monograph, will be addressed the issue of change observed in the New Civil 
Procedure Code, with respect to the principle of "free" motivated conviction. The Civil 
Procedure Code 1973 advocated the judge appreciate the evidence freely, the 
current CPC (Law nº. 13.105 of March 16, 2015) does not employ more the adverb 
"freely". Ethics relates the good human behavior, creating rules governing how the 
individual behaves in society. Morality is the set of rules applied in daily life and used 
continuously. The law word does not have a single meaning, their understanding 
stems from the correlation unit and dynamics of three dimensions concerning the 
legal experience (fact, value and norm). Language is the tool which humanity 
communicates; has, in the legal context, thesis, antithesis and synthesis. Synthesis is 
embodied in a speech to decision-making content (such as the judgment). The 
motivation of the court decision is constitutional law – art. 93, IX, CRFB/88 – 
essential to legal certainty. To resolve disputes, there is the intrinsic relationship 
between facts, values and norms, not just by the claim of the facts, they should be 
tested. The evidence must be assessed, it is up to the magistrate to show why 
certain evidence considered and eventually excluded other to form his conviction. 
There are three main systems for assessment of evidence in law: system of legal 
proof or appraised, free pure conceit system and rational persuasion system 
(synonym, under the aegis of the Civil Procedure Code, 1973, of "motivated free 
conviction"). In legal homeland culture, there is the dogma by which the magistrate 
has full sovereignty in the assessment of the evidence, allowing for subjective 
decisions - it is observed the “solipsistic subject ". 
 
 
Keywords: Rational Persuasion, free motivated conviction, new civil procedure code, 
motivation of the judicial decisions, evidence assessment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente monografia teve como objeto analisar a questão da alteração 

observada no Novo Código de Processo Civil, no que tange ao princípio do “livre” 

convencimento motivado. Neste contexto, o Código Processual Civil de 1973 

preconizava que o juiz apreciaria livremente a prova, a seu turno, o CPC atual (Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015) não emprega mais o advérbio “livremente”. 

 Para entender o tema proposto, analisou-se, no capítulo I, a pluralidade de 

definições que o termo direito apresenta. Tal pluralidade enseja o fato de que não 

há, na seara jurídica, uma única definição capaz de contemplar totalmente o 

significado do termo em tela. 

 O referido capítulo dispõe sobre ética e moral, apresentando-se o que se 

denominou definição genérica, bem como sua conjuntura jurídico-filosófica. Além 

disto, observou-se as diferenças entre direito e moral nas sociedades modernas. 

 Destina-se, o primeiro capítulo, inclusive, à análise da teoria tridimensional do 

direito, proposta por Miguel Reale. Este doutrinador concluiu que a compreensão 

integral do Direito apenas é atingida em decorrência da correlação unitária e 

dinâmica de três dimensões concernentes à experiência jurídica (fato, valor e 

norma). 

 No capítulo II, ponderou-se a inter-relação entre direito e linguagem, além do 

discurso judicial empregado. Por sua vez, este capítulo, foi destinado a tratar da 

sentença, uma espécie de pronunciamento com conteúdo decisório, por meio da 

qual o Estado satisfaz o direito subjetivo à prestação jurisdicional. 

 Realizou-se a análise, igualmente neste segundo capítulo, do protagonismo 

judicial como uma forma de criatividade, distanciando-se da função precípua do 
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Pode Judiciário. Neste contexto, verificou-se o dever de motivação das decisões 

judiciais como uma maneira de preservar a segurança jurídica. 

 Conceito, características, valoração e principais sistemas – ambos atinentes à 

prova no processo civil – foram também analisados no capítulo II. Por fim, no 

capítulo III, abordou-se o princípio da persuasão racional (“livre” convencimento 

motivado), elencando limites à valoração probatória; sendo, neste último capítulo, 

apresentada uma tese que ainda defende a “permanência” do livre convencimento 

motivado no Novo Código de Processo Civil, bem como os motivos que corroboram 

sua superação. 

 Esta monografia, visando ao trabalho final de conclusão de curso, justifica-se 

pela necessidade de conhecimento e compreensão da alteração ocorrida no novel 

diploma processual civil brasileiro (no que se refere ao princípio da persuasão 

racional do magistrado). Pretendeu-se, assim, obter subsídios para melhor 

interpretar e aplicar a citada alteração processual. 

 Na pesquisa monográfica foram adotados os métodos científico, indutivo e 

dedutivo, objetivando um modo de pensar ordenado, coerente e lógico. Buscou-se, 

com isto, a obtenção de uma conclusão mais ampla a partir dos dados coletados. 

 A pesquisa em tela, de cunho teórico, trabalhou material para revisão do tema 

e sustentação da abordagem projetada no objeto da investigação. Para tanto, os 

dados foram obtidos em livros, artigos, decisões judiciais e textos legais, 

envolvendo, pois, uma análise doutrinária, jurisprudencial e legislativa. 
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Capítulo I – DIREITO, ÉTICA E MORAL À LUZ DA TEORIA TRIDIMENSIONAL DE 

MIGUEL REALE 

 

 

1.1 Palavra direito e sua definição plural 

 

O significado do que vem a ser direito não é único na esfera jurídica, “o termo 

direito é palavra plurívoca, pois possui vários significados, ainda que ligados e 

entrelaçados, com sentido analógico”1. Tal pluralidade levou Dimitri Dimoulis a 

afirmar que “nunca houve nem haverá uma única definição do direito”2, elencando 

varias delas em sua obra (Manual de Introdução ao Estudo do Direito). 

Dentre elas tem-se a de Platão, “direito significa [...] dar a cada um aquilo que 

corresponde à sua natureza e função na sociedade”3, a de Immanuel Kant “direito é 

o conjunto de regras estabelecidas pelo estado para garantir a liberdade de todos os 

indivíduos e não somente sua sobrevivência”4. Outra definição citada por DIMOULIS 

é a de Hans Kelsen, segundo o qual direito é a “organização de força ou ordem de 

coação. As normas jurídicas são obrigatórias e aplicam-se mesmo contra a vontade 

dos destinatários por meio do emprego de força física”5. 

Independentemente da definição adotada, VENOSA afirma estar sempre 

presente a ideia de que, como ciência, o Direito é um sistema normativo de condutas 

para adequação social6. Além disto: 

 

                                                 
1
 VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito: Primeiras linhas. 2ª edição. 6ª reimpr. São Paulo: 

Atlas, 2009.  p. 09 
2
 DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 4ª edição. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011.  p. 21 
3
 Ibid. p. 24 

4
 Ibid. p. 30 

5
 Ibid. p. 33 

6
 VENOSA, Silvio de Salvo. op. cit. p. 11 
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Sob o aspecto geral, o direito se apresenta em três acepções. Como 
regra de conduta obrigatória, que se traduz no direito objetivo; como 
um sistema ordenado de conhecimentos, o que se traduz na ciência 
do direito; e como uma faculdade que a pessoa tem de agir para 
obter de outrem o que entende cabível, o direito subjetivo7. 

 

 

1.2 Ética e moral 

 

1.2.1 Definição genérica 

 

 Um sítio da internet, que se propõe a estabelecer o significado de diversas 

expressões, elucida que ética e moral apresentam “diferentes significados”, embora 

ambas, em sentido prático, são deveras semelhantes. A seu turno, a ética “está 

associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o 

comportamento humano em sociedade”, por sua vez, a moral se relaciona aos 

“costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade”8. Assim, 

traz a seguintes definições: 

 

Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do 
comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma 
racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a 
moral. 
Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas 
continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada 
indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o 
que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mau. 
No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito 
semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão 
guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e 
virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em 
sociedade.9 
 
 

1.2.2 Conjuntura jurídico-filosófica 

 

 Para Sílvio de Salvo Venosa, com fulcro nos ensinamentos de Hermes Lima, 

sociologicamente, a palavra moral decorre de mores, podendo ser compreendida 

                                                 
7
 Ibid. p. 12 

8
SIGNIFICADO de Ética e Moral – O que é, Conceito e Definição. Disponível em: 

<http://www.significados.com.br/etica-e-moral/>. Acesso em: 24 jan. 2016. 
9
 Loc. cit. 

http://www.significados.com.br/etica-e-moral/
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como “o conjunto de práticas, de costumes, de usos, de padrões de conduta em 

determinado seguimento social”. Consequentemente, ele afirma que “nesse quadro, 

cada povo, cada época, cada setor da sociedade possui seu próprio padrão, sua 

própria moral”10. 

 A moral, pois, segundo VENOSA, constitui-se de uma série de condutas, as 

quais desencadeiam o cumprimento de determinadas funções. Destarte: 

 

Levou algum tempo no curso da história da humanidade para que 
fossem sendo criados padrões de cultura, de ação, de ética, de 
moral, enfim. Por meio dessas práticas, a sociedade procura atingir 
seus objetivos. A Moral de um povo nunca pode ser vista distante do 
conteúdo histórico: o que é de acordo com a moral hoje poderá não 
ter sido ontem e poderá não sê-lo no futuro. Assim, por exemplo, 
sociedades antigas faziam sacrifícios com seres humanos ou 
animais, o que a moral atual não aceita. Há, pois, uma experiência 
moral que se firma no curso da história. Há padrões morais que 
permanecem e são constantes e outros que se modificam no tempo 
e no espaço. A Moral não só orienta a conduta dos indivíduos em 
sociedade, como também a sociedade utiliza-se das regras morais 
para julgar os indivíduos, aprovando ou reprovando suas ações 
segundo seus imperativos morais (Dimoulis, 2003:97).11 

 

Nesta contextura, VENOSA12 esclarece que, sob uma análise didática e 

prática, a moral se subdivide em vários matizes (“moral familiar, sexual, profissional 

etc.”), além de indicar “regras de conduta para o bem estar e aperfeiçoamento da 

sociedade”. Assevera ainda (citando Ronaldo Poletti): 

 

[...] Em sentido figurado, pode-se afirmar que a Moral é uma linha 
reta de comportamento, cujos desvios representam escorregões ou 
transgressões da regra moral, isto é, afastamento da conduta justa e 
aceitável. O comportamento busca um fim, o homem age tendo em 
mira determinados fins. Daí por que “as normas éticas variarão de 
acordo com as finalidades da ação, pois os seres do mundo da 
cultura valem por isso mesmo, pelo significado de seus fins” (Poletti, 
1996:100).13 

 

Para ir em direção a tais fins, ele ressalta, na ética, a existência de “um 

precioso sentido de valores”, os quais ensejam a noção de bem comum. In verbis: 

 

                                                 
10

 VENOSA, Silvio de Salvo. op. cit.  p. 183 
11

 Ibid. p. 183/184 
12

 Ibid. p. 184 
13

 Loc. cit. 
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Na ética há um precioso sentido de valores, na direção desses fins. 
Desse modo, devem ser destacados os valores em todas as 
atividades de cultura, de ação do ser humano: o sentido do belo nas 
artes, do útil no trabalho, do divino na religião, do amor nas relações 
familiares e sociais em geral etc. Todos esses valores conjugados 
nos dão a noção de bem comum, [...]. No entanto, como esses 
valores são íntimos e próprios de cada pessoa, com variações 
incontáveis, a Moral é eminentemente subjetiva14. 

 

Acrescenta ainda: 

 

Segundo ensinamento de Vicente Ráo (1991:47), “a Moral 
estabelece os princípios gerais da ordem que deve reinar nos atos 
resultantes da livre vontade humana, estudando-os em relação aos 
fins que visam alcançar, ou seja, em relação aos fins naturais do 
homem”. 
Numa noção que podemos sustentar como mais elementar, admitida 
no passado, afirma-se que a moral é individual, interna, pertence à 
conduta individual da pessoa, ao seu consciente ou inconsciente, ao 
seu íntimo, enquanto o Direito representa sempre uma alteridade, 
uma relação jurídica, uma norma de agir dotada de sanção e 
coerção, projetando-se, portanto, externamente. Ao estabelecer 
normas de conduta, a Moral, portanto, também estabelece normas 
éticas, destinadas a regular atos humanos. Tanto a Moral como o 
Direito possuem conteúdos éticos, isto é, o sentido de agir. A ação, 
ou mais amplamente a conduta, pode ser ética ou jurídica. Com 
muita frequência, a ação amolda-se ou contraria tanto a Moral como 
o Direito. Moral e Direito possuem, por conseguinte, um fundamento 
ético comum, tanto que no antigo direito romano os dois campos 
confundiam-se15. 
 

Para o doutrinador em tela, a palavra ética, no grego, apresenta o sentido de 

costume, significando o modo de ser, de se comportar16. Por conseguinte: 

 

[...] a ética liga-se ao conceito de bons costumes, bom 
comportamento. O mundo ético situa-se no mundo da cultura e dá 
origem às leis éticas, que são normas que regem o comportamento 
humano, regulam as condutas. Assim, as regras da ética indicam o 
bom caminho, a boa conduta do homem em todas as atividades. 
Destarte, as regras éticas, assim como as jurídicas, devem adaptar-
se a cada época e a cada situação social17. 

 

 

 

                                                 
14

 Loc. cit. 
15

 Ibid. p. 184/185 
16

 Ibid. p. 185 
17

 Loc. cit. 
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1.3 Direito e moral 

 

 Conforme Miguel Reale esclarece, há várias teorias atinentes às relações 

entre o Direito e a Moral18. Uma destas é a teoria do mínimo ético (exposta por 

Jeremias Bentham e desenvolvida por vários autores, dentre os quais se destaca 

Georg Jellinek)19, segundo a qual o Direito corresponde ao mínimo obrigatório para o 

convívio em sociedade, assim: 

 

[...] Como nem todos podem ou querem realizar de maneira 
espontânea as obrigações morais, é indispensável armar de força 
certos preceitos éticos, para que a sociedade não soçobre. A Moral, 
em regra, dizem os adeptos dessa doutrina, é cumprida de maneira 
espontânea, mas como as violações são inevitáveis, é indispensável 
que se impeça, com mais vigor e rigor, a transgressão dos 
dispositivos que a comunidade considerar indispensável à paz social. 
Assim sendo, o Direito não é algo de diverso da Moral, mas é uma 
parte desta, armada de garantias específicas20. 

  

Desta monta, tem-se que: 

 

A teoria do “mínimo ético” pode ser reproduzida através da imagem 
de dois círculos concêntricos, sendo o círculo maior o da Moral, e o 
círculo menor o do Direito. Haveria, portanto, um campo de ação 
comum a ambos, sendo o Direito envolvido pela Moral. Poderíamos 
dizer, de acordo com essa imagem, que “tudo o que é jurídico é 
moral, mas nem tudo o que é moral é jurídico”21. 

 

Entretanto, como bem observado por REALE, os princípios desta teoria 

(“mínimo ético”) não são totalmente aceitáveis, sendo certo que nem todas as 

normas jurídicas estão contidas no plano da moral22. Eis que “[...] fora da Moral 

existe o “imoral”, mas existe também o que é apenas “amoral”, ou indiferente à 

Moral”23. 

Para corroborar sua afirmação, REALE nos traz alguns exemplos elucidativos. 

O primeiro deles é a alteração da regra de trânsito, a qual, outrora estabelecia que 

os veículos deveriam obedecer à mão direita (esta, uma norma jurídica anterior) e, 
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posteriormente, o legislador optou pela mão esquerda – tal alteração, 

consubstanciando-se numa nova norma jurídica, em nada influi no campo da 

moral24. 

Outro exemplo por ele aventado é o preceito do Código Civil estabelecendo 

que apenas podem ser anulados em um prazo de 04 (quatro) anos os contratos 

eivados de erro, dolo ou coação, prazo este, adotado por razões meramente 

técnicas25. “Não é exato, portanto, dizer que tudo o que se passa no mundo jurídico 

seja ditado por motivos de ordem moral”26. 

Além destes, ressalta que há atos juridicamente lícitos, mas não o são sob a 

ótica moral, a exemplo de uma sociedade comercial com dois sócios, em que um 

deles trabalha arduamente enquanto o outro raramente colabora para fazer jus ao 

mesmo quinhão advindo dos lucros sociais – pois o contrato social estabeleceu uma 

compensação igual a ambos27. Tal situação, não se enquadra no âmbito da 

moralidade, “o Direito, infelizmente, tutela muita coisa que não é moral”28. 

Destarte: 

 

Há, pois, que distinguir um campo de Direito que, se não é imoral, é 
pelo menos amoral, o que induz a representar o Direito e a Moral 
como dois círculos secantes. Podemos dizer que dessas duas 
representações – de dois círculos concêntricos e de dois círculos 
secantes, – a primeira corresponde à concepção ideal, e a segunda, 
à concepção real, ou pragmática, das relações entre o Direito e a 
Moral29. 

 

Como visto, direito e moral se distinguem. Passa-se, pois, a luz dos 

ensinamentos de Dimitri Dimoulis, a tecer comentários sobre algumas “diferenças 

entre as regras jurídicas e as regras morais na sociedade moderna”30. 

 

1.3.1 Diferenças entre direito e moral nas sociedades modernas31 

 

1.3.1.1 Finalidade 
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Facilitar o convívio social é o escopo das regras jurídicas, campeando 

prevenir e solucionar conflitos, enquanto as regras morais objetivam aperfeiçoar o 

indivíduo.32 Desta feita, a moral tende a regular principalmente a conduta interna das 

pessoas, já o direito é voltado para o comportamento externo das mesmas, sem 

interessar-se “pelos motivos da ação humana ou pelo pensamento”33. 

Destaca-se, contudo, o fato de que: 

 

Certamente, o direito interessa-se por aspectos subjetivos ou 
psicológicos, relacionados à vontade e à personalidade dos 
envolvidos. Quem comete crime dolosamente é castigado com pena 
maior daquele que comete o mesmo crime de maneira culposa. Mas 
sem a exteriorização, mesmo a pior das intenções permanece 
irrelevante. 
[...] o direito desinteressa-se pelos atos do indivíduo que não criam 
problemas aos demais ou à ordem pública [...]. 
O direito reprova e sanciona comportamentos que causam 
problemas sociais, porque contrariam as regras de convivência (a 
“moral pública”) ou afetam diretamente os direitos dos demais e os 
interesses da coletividade.34 
 

 

1.3.1.2 Fonte e critério de reconhecimento 

 

“As convicções dos membros da sociedade ou os mandamentos de uma 

autoridade (religião, razão)” compreendem a fonte da moral. A seu turno, quando 

determinado grupo de pessoas aceita um “mandamento moralmente imposto”, tem-

se o critério de reconhecimento da moral35. 

DIMOULIS distingue a moral autônoma da heterônoma. Para tanto, preceitua: 

 

A moral pode ser autônoma ou heterônoma.5 É autônoma nos casos 
em que o indivíduo obedece a mandamentos decorrentes da própria 
consciência. Temos, ao contrário, uma moral heterônoma, quando o 
indivíduo considera como moralmente vinculantes as regras 
estabelecidas por uma autoridade. Nos dois casos, porém, a moral 
só possui validade se o indivíduo reconhecê-la como vinculante36. 
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Por sua vez, a única fonte do direito é o Estado, “por tal razão a avaliação de 

uma conduta como “legal” ou “ilegal” é objetiva”, ou seja, as normas jurídicas são 

identificadas pelo critério de validade formal – “criação em conformidade com as 

normas de competência normativa”37. “Mesmo quem rejeita os regulamentos 

jurídicos com argumentos políticos ou morais reconhece objetivamente seu 

conteúdo”38. 

 

1.3.1.3 Sanções 

 

As sanções morais são difusas e informais, enquanto as jurídicas são fixas e 

formais. Tal como leciona DIMOULIS: 

 

As sanções morais são difusas e informais. Não podem ser aplicadas 
mediante coerção. A moral pressupõe a vontade da pessoa de agir 
de determinado modo. Seria contrário à finalidade da moral 
constranger uma pessoa a respeitá-la. 
As sanções jurídicas são, ao contrário, fixas, formais e, se for 
necessário, aplicam-se por meio de coação física. O Estado pode 
obrigar as pessoas a respeitar determinadas ordens e agir dentro de 
certos limites, independentemente de sua vontade ou opinião39. 

 

 

1.3.1.4 Conteúdo 

 

A diferença de conteúdo entre as regras jurídicas e morais é notória. De 

acordo com as lições de DIMOULIS, tal diferença decorre da finalidade das 

respectivas normas, sendo que há regras morais não enquadradas no direito e 

normas jurídicas que correspondem a temas moralmente indiferentes40 – conforme 

foi observado anteriormente neste texto, quando se abordou a representação 

(proposta por Miguel Reale) do Direito e da Moral como dois círculos secantes. 

Contexto este, em que DIMOULIS destaca: 

 

O objetivo do direito é a preservação da ordem de convivência e da 
estrutura de poder. Nesse intuito organiza determinados 
procedimentos (prazos, repartição de competências, modo de 
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escolha das autoridades, mecanismos de fiscalização etc.) e garante 
o respeito aos direitos e o cumprimento dos deveres de cada um por 
intermédio de sanções. 
O objetivo da moral é indicar as condutas adequadas, sendo um 
sistema de alcance bem limitado, já que muitos tópicos de 
organização da vida social são moralmente irrelevantes. [...]41. 

 

Afirma inclusive: 

 

Podemos, finalmente, encontrar casos de contradição entre as 
normas jurídicas e morais. Exemplos: matar um sangrento ditador (o 
famoso tiranicídio) pode ser um ato de elevação moral que muitos 
admiram; mas, ao mesmo tempo, pode ser um grave delito. Demitir 
por justa causa um funcionário que tem cinco filhos e uma mulher 
doente pode ser moralmente repreensível e, ao mesmo tempo, 
juridicamente permitido42. 

 

 

1.3.1.5 Conhecimento pelos destinatários 

 

Dimitri Dimoulis assevera que tomar conhecimento da regras morais é mais 

fácil do que em relação às regras jurídicas. O conhecimento por parte dos 

destinatários tem, pois, “difícil acesso” quando se trata do direito, em contraposição 

à moral, de “fácil acesso”43. 

Desta monta: 

 

A moral é simples. Todos conhecem exatamente os mandamentos 
morais, que são poucos, claros e só oferecem uma orientação geral 
aos indivíduos. O contrário acontece com o direito. Qual professor de 
direito pode afirmar que conhece todas as normas jurídicas em 
vigor? Como exigir, então, que a população tenha pleno 
conhecimento do direito? O direito é um sistema extenso e 
sofisticado que versa sobre os mais variados temas da vida social, 
estabelecendo complexas e detalhadas regras de organização e 
regulamentando o modo de aplicação das sanções44. 
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1.4 Teoria tridimensional de Miguel Reale 

 

Como abordado anteriormente, há uma miríade de definições que tentam 

explicar a palavra direito, não obstante as suas diversas acepções. Neste diapasão, 

Miguel Reale afirma que uma análise aprofundada dos diversos sentidos da palavra 

Direito demonstra que tais sentidos correspondem a três aspectos básicos, são eles: 

“um aspecto normativo (o Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um 

aspecto fático (o Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um 

aspecto axiológico (o Direito como valor de Justiça)”45. 

Assim, Miguel Reale, após estudar por vários anos a tridimensionalidade do 

direito, propôs sua teoria. Segundo ele, inovadora, principalmente pela 

demonstração de que: 

 

a) onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e 
necessariamente, um fato subjacente (fato econômico, geográfico, 
demográfico, de ordem técnica etc.); um valor, que confere 
determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a 
ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade 
ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma, que representa a 
relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o 
fato ao valor; 
b) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem 
separados um dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; 
c) mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem 
reciprocamente, mas atuam como elos de um processo (já vimos que 
o Direito é uma realidade histórico-cultural) de tal modo que a vida do 
Direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos 
que a integram1.46 

 

Para elucidar a questão, REALE apresentou como exemplo uma norma legal 

prevendo o pagamento de uma determinada letra de câmbio na data de seu 

vencimento, sob pena do protesto do título e de sua cobrança, estando o credor 

dotado da prerrogativa de promover a execução do crédito47. Neste exemplo, ele 

demonstra que a citada norma cambial representa uma disposição legal baseada 

num fato de ordem econômica (o fato da exigência decorrente das necessidades do 

comércio, na época moderna, de formas adequadas de relação), com o fim de 
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assegurar um valor, o valor do crédito, a vantagem de um pronto pagamento 

conforme formalmente declarado na letra de câmbio48. 

Consequentemente, “como se vê, um fato econômico liga-se a um valor de 

garantia para se expressar através de uma norma legal que atende às relações que 

devem existir entre aqueles dois elementos”49. Destaca-se, inclusive, a ocorrência de 

alterações, ao longo do tempo, no plano dos fatos, o que acaba por influenciar a 

interpretação da norma jurídica, como bem afirma REALE: 

 

Pois bem, se estudarmos a história da letra de câmbio, que, numa 
explicação elementar e sumária, surgiu como um documento 
mediante o qual Fulano ordenava a Beltrano que pagasse a Sicrano 
determinada importância, à vista da apresentação do título; se 
estudarmos a evolução dessa notável criação do Direito mercantil, 
verificamos que ela veio sofrendo alterações através dos tempos, 
quer em virtude de mudanças operadas no plano dos fatos 
(alterações nos meios de comunicação e informação, do sistema de 
crédito ou organização bancária), quer devido à alteração nos 
valores ou fins econômico-utilitários do crédito e da circulação 
garantida da riqueza, até se converter num título de crédito de 
natureza autônoma, literal, abstrata e exequível. 
Desse modo, fatos, valores e normas se implicam e se exigem 
reciprocamente, o que, [...], se reflete também no momento em que o 
jurisperito (advogado, juiz ou administrador) interpreta uma norma ou 
regra de direito (são expressões sinônimas) para dar-lhe aplicação50. 

 

Assevera, ainda, que o Direito, desde sua origem até o momento em que é 

aplicado, caracteriza-se por sua estrutura tridimensional. Estrutura esta, na qual os 

fatos e valores se dialetizam – obedecendo a um processo dinâmico –, in verbis: 

 

Desde a sua origem, isto é, desde o aparecimento da norma jurídica,  
– que é síntese integrante de fatos ordenados segundo distintos 
valores –, até ao momento final de sua aplicação, o Direito se 
caracteriza por sua estrutura tridimensional, na qual fatos e valores 
se dialetizam, isto é, obedecem a um processo dinâmico [...]. Nós 
dizemos que esse processo do Direito obedece a uma forma especial 
de dialética que denominamos "dialética de implicação-polaridade", 
que não se confunde com a dialética hegeliana ou marxista dos 
opostos. Esta é, porém, uma questão que só poderá ser melhor 
esclarecida no âmbito da Filosofia do Direito. Segundo a dialética de 
implicação-polaridade, aplicada à experiência jurídica, o fato e o valor 
nesta se correlacionam de tal modo que cada um deles se mantém 
irredutível ao outro (polaridade), mas se exigindo mutuamente 
(implicação) o que dá origem à estrutura normativa como momento 
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de realização do Direito. Por isso é denominada também "dialética de 
complementaridade"51. 

 

REALE conclui que a compreensão integral do Direito apenas é atingida em 

decorrência da correlação unitária e dinâmica das três dimensões da experiência 

jurídica (fato, valor e norma); correlação esta, que se confunde com a história do 

homem “na sua perene faina de harmonizar o que é com o que deve ser”52. Por fim, 

afirma: “se, como bem adverte Jackson de Figueiredo, a vida vale sobretudo como 

oportunidade de aperfeiçoar-nos, o Direito, em razão de sua própria estrutura e 

destinação, representa uma das dimensões essenciais da vida humana”53. 
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Capítulo II – LINGUAGEM E DISCURSO JUDICIAL NO PROCESSO CIVIL 

 

 

2.1 Direito e linguagem 

 

DIMOULIS assevera que a linguagem é a ferramenta mais versátil e 

habilidosa da humanidade, servindo “para comunicar, para transmitir informações, 

emoções, ordens, para intimidar e para se divertir”54. Entretanto, o destinatário deve 

entender o locutor para que a língua possa servir como instrumento de 

comunicação55. 

DIMOULIS lembra que a língua portuguesa é o idioma oficial a ser adotado no 

Brasil (vide art. 13 da CRFB/88), sendo todas as fontes do direito brasileiro redigidas 

no idioma português56. Como desde o nascimento o indivíduo brasileiro lida com 

este idioma (sendo neste alfabetizado), primeiro desenvolve seu raciocínio – 

intuitivamente – com base nele; isto não significa que o operador do direito deva 

negligenciar o estudo da língua falada e escrita, “já que domina o português”57. 

Tal negligência não deve ser observada por uma série de fatores, dentre eles 

DIMOULIS elenca os principais. Primeiro, muitos termos utilizados no campo jurídico 

são desconhecidos pela grande maioria da população (a guisa de exemplos citou, 

com base no código civil: acessão, adjunção, álveo, anticrese, aquestos e avulsão); 

segundo, “muitas palavras da língua ordinária adquirem significados particulares no 

direito” (o exemplo por ele apresentado foi o termo “ação”, “utilizado no direito 

processual para indicar a tutela jurisdicional e não para designar qualquer ato ou 

efeito de atuar, como no idioma comum”). Terceiro, a linguagem jurídica ou 
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linguagem forense possuem muitas particularidades, o que pressupõe constante 

estudo e exercício para ser utilizado corretamente58. 

Além disto, enfatiza que: 

 

O português não é o único idioma que o operador jurídico deve 
dominar. Os regulamentos e a doutrina jurídica de muitos países 
apresentam grandes semelhanças com o direito brasileiro e, por essa 
razão, são utilizados na vida forense e, principalmente, nas 
pesquisas teóricas. Quem deseja ampliar e aprofundar o 
conhecimento jurídico deve adquirir a capacidade de ler em outros 
idiomas59. 

 

 

2.1.1 Linguística 

 

O papel da linguística é analisar os mecanismos que ensejam a comunicação 

por meio da língua60. Isto porque “o sentido de uma palavra depende de convenções 

sociais e da situação concreta na qual está sendo empregada”, não existindo 

certezas absolutas, nem correspondências naturais entre as palavras e o mundo61. 

A linguística moderna, neste contexto, considera a comunicação humana (que 

se realiza principalmente por meio da linguagem) um assunto de convenção 

decorrente de um “jogo” do qual todos participam62. Portanto, adota-se a visão 

convencionalista da linguagem, nas palavras de DIMOULIS, citando Struchiner: 

 

[...]. Adota-se, assim, a visão convencionalista da linguagem 
(Struchiner, 2002, p. 11-32). Há correspondência entre a palavra 
“faca” e determinados objetos metálicos, não porque isso seja 
“natural”, mas porque milhões de pessoas durante séculos adotam 
essa convenção. Se amanhã a maioria dos brasileiros decidir chamar 
o mesmo objeto de “baruapó”, será criada uma nova convenção. 
Aquilo que deve ser estudado são, então, os fatores que criam e 
transformam o significado das palavras e as circunstâncias que lhes 
dão sentido, permitindo, por exemplo, entender se o locutor entende 
com a palavra “pé” uma parte do corpo humano, uma planta, a parte 
inferior de uma página, a situação de um negócio etc63.  
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Baseando-se nos ensinamentos de Charles Morris, DIMOULIS esclarece que 

podem ser realizadas três abordagens da linguagem. A primeira, uma abordagem 

sintática, correspondendo às relações existentes entre os signos – “signo, em 

termos bem simples, é algo que significa alguma coisa para alguém”64 –, para que 

estes adquiram sentido (sintaxe e gramática); a segunda, abordagem semântica 

(cada signo apresenta seu significado particular, referindo-se a determinados objetos 

e situações); e a terceira, abordagem pragmática (que diz respeito ao estudo das 

condições e situações nas quais uma expressão pode vir a ser utilizada 

adequadamente, assim como as circunstâncias reais que dão sentido ao discurso)65. 

Pautando-se nestas diferenças de abordagens concernentes à linguagem, 

DIMOULIS afirma que, no âmbito da interpretação jurídica, a abordagem semântica 

é a que mais interessa, pois o objetivo do intérprete é entender o significado das 

normas jurídicas. Contudo, o intérprete também deve levar em consideração o 

aspecto sintático das normas, sendo o aspecto pragmático considerado em menor 

medida66 – ou seja, Dimitri Dimoulis estabeleceu um critério hierárquico entre as três 

abordagens apresentadas. 

 

 

2.1.2 Discurso judicial 

 

Lincoln Antônio de Castro elucida que, na seara do processo de 

conhecimento, verifica-se a formação de uma tese pelo autor, com consequente 

apresentação de uma antítese pelo réu. O órgão judicial, então, fica responsável 

pela síntese.67 

Segundo CASTRO, a demanda, que corresponde à tese, é o ato jurídico 

processual (pelo qual, inicia-se o exercício do direito de ação, cujo instrumento é a 

petição inicial) proposto pelo autor, com o fito de obter a tutela jurisdicional pleiteada. 
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Afirma, ainda, que “o autor indicará, no ato da demanda, as provas com que 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”68. 

A seu turno, no que concerne à antítese, como bem leciona CASTRO, tem-se 

que esta (antítese) é consubstanciada na contestação, ato jurídico processual 

interposto pelo réu como forma de resistir à pretensão do autor. Sendo que o réu, 

neste ato processual, tem o dever de alegar toda a matéria de defesa 

(manifestando-se sobre todos os fatos narrados pelo autor, sob pena de serem 

presumidos verdadeiros os que não forem impugnados – art. 302 do CPC/1973; art. 

341 do CPC/2015), expondo as razões de fato e de direito, com que pretende 

impugnar os pedidos do autor, e especificando as provas que intenta produzir para 

demonstrar a veracidade do que estiver alegando no âmbito contestatório (art. 300, 

CPC/1973, art. 336 do CPC/2015)69. 

Assim: 

 

Os atos processuais (demanda e contestação) são discursos que se 
contrapõem como tese e antítese, respectivamente. Os atos das 
partes consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, 
visando à produção dos efeitos de constituir, modificar ou extinguir 
direitos processuais (CPC – art. 158). Consubstanciam postulações 
das partes, fundamentadas em alegações ou argumentos que 
exigem prova da sua veracidade70. 

 

Por sua vez, ao se referir à síntese, CASTRO esclarece que é dever do órgão 

judicial promover o desenvolvimento regular e a conclusão do processo, com o fim 

de prestar a tutela jurisdicional71. Neste contexto: 

 

Sabe-se que a jurisdição visa à aplicação da norma jurídica ao caso 
concreto, solucionando uma lide, ou seja, um conflito de interesses 
qualificado por uma pretensão resistida. O exercício da função 
jurisdicional visa à formulação de norma jurídica concreta que deve 
reger determinado caso; ou ainda, visa à atuação prática dessa 
norma concreta. 
A jurisdição tem como escopo a aplicação do Direito, agindo o órgão 
judicial em substituição das partes conflitantes72. 
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2.2 Sentença 

 

De acordo com THEODORO JÚNIOR, o titular do interesse que se encontra 

em conflito tem o direito subjetivo à prestação jurisdicional, correspondendo um 

dever do Estado-juiz a declaração da vontade concreta da lei, para pôr fim à lide. 

Destarte, por meio da sentença, o Estado satisfaz tal direito, cumprindo o dever 

avocado em razão do monopólio oficial da justiça73. 

BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA elucidam que o novo CPC (Código de 

Processo Civil) disciplina a “sentença” em seus artigos 485 a 495. Sendo que 

“„sentença‟, neste caso, é termo que designa, por metonímia, qualquer decisão 

judicial, seja qual for a sua espécie; "sentença", neste sentido, é gênero”74. 

Conforme BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA, o art. 203 do Novo CPC 

apresenta uma sistematização dos atos do juízo singular, estabelecendo que os 

pronunciamentos com conteúdo decisório podem ser de duas espécies (sentenças e 

decisões interlocutórias). Salienta, inclusive, que, além destas duas espécies de 

pronunciamentos judiciais, há os despachos – contudo, estes, não apresentam 

conteúdo decisório75. 

Assim: 

 

Segundo o § 1° do art. 203, sentença é o pronunciamento do juízo 
singular que, com fundamento no art. 485 ou no art. 489 do CPC, 
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a 
execução. O art. 485 cuida das hipóteses em que o mérito não é 
resolvido; o art. 489, das hipóteses em que o é [...]76. 

 

A seu turno: 

 

Decisão interlocutória é, de acordo com o § 2° do art. 203, todo 
pronunciamento com conteúdo decisório que não se enquadre na 
definição de sentença. Melhor seria que dissesse: é o 
pronunciamento judicial com conteúdo decisório que não põe fim à 
fase do procedimento em primeira instância77. 
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Há, ainda, as decisões proferidas em órgão colegiado. De acordo com 

BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA, subdividem-se em acórdãos e decisões 

unipessoais. 

O acórdão corresponde: 

 

[...] a decisão de um órgão colegiado, seja ele um tribunal ou uma 
turma recursal. Recebe este nome porque para a sua formação 
concorrem as vontades dos vários membros que compõem o órgão 
colegiado. Assim, denomina-se de acórdão a decisão proferida, por 
exemplo, por qualquer dos órgãos fracionários que compõem um 
tribunal (Câmaras, Turmas, Seções, Corte Especial, Pleno etc.)78. 

 

No que se refere à decisão unipessoal, ressalta-se que: 

 

Por vezes, contudo, a lei ou mesmo o regimento interno do tribunal 
confere a apenas um dos membros do colegiado a competência para 
a análise de determinadas questões. Nesses casos, é possível que 
apenas um dos membros do colegiado profira uma decisão. Tem-se 
aí a decisão unipessoal, que é o pronunciamento proferido por 
apenas um dos membros do órgão colegiado, nos casos em que o 
admite a lei ou o regimento interno do tribunal79. 

 

Inobstante a espécie de decisão judicial, a motivação desta, como disserta 

Gerson Lira, de certa forma possibilita a compreensão sobre: 

 

[...] a visão do magistrado acerca do sistema jurídico, o que pode 
retratar a figura de um magistrado ortodoxo, submetido 
exclusivamente aos ditames da lei, revelando no raciocínio jurídico o 
mais puro silogismo, conforme preconizavam os iluministas, ou, de 
outra forma, pode revelar um julgador com aptidão de reconhecer o 
sistema jurídico como um universo mais amplo, não apenas 
preenchido pela lei, como ato positivado pelo legislador, mas também 
composto por princípios jurídicos (estritos) e fundamentais 
(consagrados no texto constitucional), regras jurídicas e valores 
[...]80. 

 

Neste contexto, pode-se perquirir a possibilidade de existência do 

protagonismo judicial, com consequente criação do direito. Isto desencadearia o 
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exercício de uma função atípica pelo Poder Judiciário (violando a clássica divisão 

dos Poderes, propugnada por Montesquieu). 

 

 

2.3 Protagonismo judicial  

 

O livre convencimento pode ser entendido, de certa forma, como uma 

criatividade judicial – esta, extremamente problemática nos países que seguem a 

tradição da civil law. Para que se possa entender esse problema da criatividade 

judicial, antes, é necessário compreender a gênese da referida tradição. Neste 

contexto, partir-se-á do que J. H. Merryman e Rogelio Pérez-Perdomo denominaram 

subtradições – quais sejam: direito civil romano, direito canônico, direito comercial 

(estas, subtradições mais antigas), era das revoluções e ciência jurídica (as duas 

últimas, recentes do ponto de vista histórico)81. 

O direito civil romano leva à compreensão da codificação (altamente 

importante à tradição da civil law); aqui, destaca-se a “pretensão” do Imperador 

Justiniano em reunir toda a legislação em um único corpo jurídico de direito privado 

– o Corpus Iuris Civilis. O direito canônico, por sua vez, influenciou a tradição da civil 

law no que se refere a casos como o direito de família, o direito penal e processual 

penal (basta lembrar das “santas-inquisições”). Já o direito comercial surgiu das 

relações entre os particulares – que por não encontrarem “guarida” (tutela) no ius 

communes vigente à época, passaram a disciplinar suas próprias normas82. 

Das subtradições mencionadas no parágrafo precedente, duas merecem 

destaque, a mais importante delas – para uma posterior compreensão do livre 

convencimento – foi a “Era das Revoluções” (em especial a Revolução Francesa). A 

então “Era das Revoluções” foi (o que se pode dizer) o cerne, o pilar principal, de 

todo um ideário racionalista (de cunho liberal e burguês), culminando com a tradição 

da civil law. Assim, almejando a criação de um Estado (aqui, deve-se entender como 

Estado-nação) completamente novo, rompendo totalmente com o Estado até então 

vigente (Estado Absolutista), deflagrou-se a Revolução (no caso em comento, 
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destaca-se a Francesa, devido sua importância e pujança no panorama das 

revoluções)83. 

Tendo em vista o poder absoluto e arbitrário do monarca, bem como ao que 

ficou conhecido por “Aristocracia togada” (aristocracia – juízes – que aplicava, 

desenvolvia – no sentido de distribuir – a justiça (reitera-se, arbitrária) monárquica), 

houve o rompimento violento com o absolutismo. Os iluministas, então, passaram a 

buscar algo que protegesse o cidadão de tais arbitrariedades84. 

Assim, surgiu o Estado-nação; cunhado nos ideais de liberdade e igualdade, 

não devendo, pois, o Estado intervir na esfera privada. Daí a dicotomia existente 

entre direito público (regula a estrutura e a atividade estatal) e direito privado (regula 

as relações entre os particulares – reforça-se, sem intervenção estatal). 

Nesta época, o ideal disseminado pelos ardentes defensores da liberdade civil 

originou o dogma da separação dos poderes que, neste caso (o francês) se deu de 

forma estrita. E mais, passou-se a adotar a supremacia do poder legislativo no que 

concerne à criação das leis, bem como em relação aos demais Poderes do Estado. 

O objetivo, aqui em voga, é limitar o Poder Judiciário a mero aplicador da lei 

(produzida unicamente pelo Legislativo); não devendo, pois, haver espaço a 

interpretações judiciais (objetivando-se impedir arbitrariedades como as de 

outrora)85. 

É nesta contextura que o legislador tem uma pretensão de completude, 

abrangência, ao positivar os direitos (naturalmente pertencentes ao homem – ideia 

do direito natural). O objetivo a ser alcançado é abordar todas as situações 

possíveis. 

Agora, merece ser mencionada a outra subtradição observada por J. H. 

Merryman e Rogelio Pérez-Perdomo – a ciência jurídica. Buscando-se a certeza 

jurídica (partindo da ideia de que a lei fora enunciada de forma abrangente, coerente 

e clara pelo Poder Legislativo), os cientistas jurídicos têm por meta tornar a lei mais 

certa, adotando-se, para tanto, a metodologia da sistematização86. 

Sabe-se que a pretensão do legislativo em criar leis abrangentes, coerentes, 

claras, e completas é meramente utópica87. Assim, no caso francês, para corrigir 
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lacunas e obscuridades no resultado da atividade legiferante, criou-se (primeiro) o 

recurso ao Legislativo (não deu certo); depois, as cortes de cassação – integradas 

ao Poder Legislativo –, mas também não logrou êxito. 

Tais cortes, posteriormente, passaram a integrar o Poder Judiciário – contudo, 

controladas pelo Legislativo. Eis aí a origem dos tribunais de recursos. Com o 

tempo, viu-se que a interpretação e a criatividade judicial não deveriam ser 

ignoradas88.  

Como se pode perceber, a criação judicial do direito (tratada com maestria 

pelo professor Mauro Cappelletti em seu livro – “Juízes legisladores?”) é um fato que 

faz parte, está intrínseco à época contemporânea. Isto, muito em razão das 

convergências entre as tradições (civil law e common law). 

Sabe-se, entretanto, que alguns fatores dificultam tal convergência, dentre 

eles, pode-se citar o que Cappelletti denominou de sociologia judiciária, ou seja, os 

juízes na civil law adotam uma postura de autocomposição, evitando, inclusive, 

arvorar-se no campo da criatividade judicial (não se colocando, pois, em evidência). 

Já os juízes da common law, escolhidos politicamente, possuem uma personalidade 

de destacado relevo89. 

É neste cabedal de acontecimentos (numa contextualização histórica) – como 

a dicotomia entre direito público e direito privado – que ascende o 

constitucionalismo. Utiliza-se a ideia da supremacia da Lei Magna (a Constituição) 

de um Estado como ente soberano90. 

Sendo, pois, a Constituição uma norma hierarquicamente superior as demais 

(ditas infraconstitucionais) – as quais, com ela, devem se compatibilizar. Caso 

contrário, emprega-se o mecanismo de controle constitucional das leis (estas, 

entendidas em sentido lato); que difere, ou mesmo se assemelham, ou, ainda, se 

aglutinam em termos de mecanismos (procedimentos) adotados por Países (Estados 

soberanos) diversos91. 

Assim, com os pensamentos revolucionários iluministas, diversos países 

passaram a incorporar expressamente em seus ordenamentos o dever de motivação 
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das decisões judiciais. Dever de motivação este, apresenta grande importância na 

esfera jurídica.  

 

 

2.4 Motivação das decisões judiciais – uma questão de segurança jurídica 

 

Com o fito de se evitar o que foi observado no capítulo precedente (o 

protagonismo judicial), bem como preservar a segurança jurídica, as decisões 

judiciais devem ser devidamente motivadas. No caso brasileiro, trata-se de 

mandamento constitucional (art. 93, IX, da Constituição de República Federativa do 

Brasil/1988 – CRFB/88) e como bem expressam BRAGA, DIDIER JÚNIOR e 

OLIVEIRA: 

 

[...]. Considerando que a eficácia normativa do precedente judicial é 
hoje um dado de nosso sistema jurídico, bem como que, em um 
sistema de precedente, a motivação é a pedra de toque, núcleo 
mesmo – até porque é nela que está o precedente –, é 
imprescindível exigir maior qualidade na fundamentação dos atos 
decisórios. 
Não há mais como reputar suficiente a fundamentação de um ato 
decisório que se limita a repetir os termos postos na lei ou de 
ementas e excertos jurisprudenciais ou doutrinários.92 

 

Ainda: 

[...]. É preciso – e exigível – que a decisão judicial identifique 
exatamente as questões de fato que se reputaram como essenciais 
ao deslinde da causa e delineie, também de forma explícita, a tese 
jurídica adotada para a sua análise e para se chegar à conclusão 
exposta na parte dispositiva. É também preciso – e, igualmente, 
exigível – que, ao aplicar ou deixar de aplicar um precedente, o 
órgão jurisdicional avalie, de modo explícito, a pertinência da sua 
aplicação, ou não, ao caso concreto, contrapondo as circunstâncias 
de fato envolvidas aqui e ali e verifique se a tese jurídica adotada 
outrora é adequada, ou não, para o caso em julgamento. Tudo isso 
compõe expressamente o dever judicial de fundamentação na forma 
dos arts. 489, § 1 °, e 927, § 1 °, CPC93. 
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Destaca-se, inclusive, como salientado por Gerson Lira, que o processo 

decisório é atividade assaz complexa, sendo difícil encontrar uma definição uniforme 

referente ao ato de julgar94. Tal dificuldade pauta-se 

 

[...] na constatação de que a motivação não restringe seu espaço de 
atuação apenas no interior do processo. Ou seja, a motivação possui 
diversas facetas, não essencialmente representativas de um dos 
requisitos da sentença. Ora aporta sua função de realização, ou 
concreção, de diversas garantias constitucionais, entre as quais, e 
talvez a principal, a garantia do contraditório, na qual encontra razão 
de ser o direito das partes à valoração das provas95. 

 

 

2.5 Prova no processo civil 

 

2.5.1 Conceito 

 

Deve-se – para a solução dos litígios – observar, de acordo com a clássica 

teoria tridimensional do direito, como abordado anteriormente, a intrínseca relação 

entre fatos, valores e normas. Assim, assevera Humberto Theodoro Júnior: 

 

Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios 
a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto 
ius oritur). 
Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua 
resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a 
pretensão de um e a resistência do outro. 
Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz 
extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. 
Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do 
direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem 
como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja 
apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio 
estabelecido entre as partes.96 

 

Em consequência, não basta apenas a alegação dos fatos, os mesmos 

devem ser provados. Neste diapasão, THEODORO JÚNIOR, citando Moacyr Amaral 

Santos, ressalta: 
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[...] “Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação 
de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito 
correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da 
verdade do fato alegado”, o que se dá através das provas97. 

 

Deste modo, para se traçar o significado da prova no processo, THEODORO 

JÚNIOR indica que há dois sentidos a serem observados. Quais sejam, um sentido 

objetivo, ou seja, instrumento ou meio hábil cujo cerne é demonstrar a existência de 

determinado fato, e outro subjetivo, consubstanciado na “certeza (estado psíquico)” 

decorrente do fato e desencadeada pela “produção do instrumento probatório” – 

assim, a prova passa a existir “como convicção formada no espírito do julgador em 

torno do fato demonstrado”98. 

Aponta, inclusive, que: 

 

A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de 
provar, quando se sabe, como Couture, que “provar é demonstrar de 
algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma 
afirmação”.3 Não é raro a parte produzir um grande volume de 
instrumentos probatórios (documentos, perícia, testemunhas etc.) e 
mesmo assim a sentença julgar improcedente o seu pedido “por falta 
de prova”. De fato, quando o litigante não convence o juiz da 
veracidade dos fatos alegados, prova não houve, em sentido jurídico: 
houve apenas apresentação de elementos com que se pretendia 
provar, sem, entretanto, atingir a verdadeira meta da prova – o 
convencimento do juiz. 
Merece, pois, remontar-se à lição de Mittermaier, para definir-se a 
prova judiciária como a soma dos meios produtores da certeza a 
respeito dos fatos que interessam à solução da lide [...].99 

 

 

2.5.2 Características 

 

Como bem leciona THEODORO JÚNIOR, qualquer prova deve ser obtida por 

meios e métodos determinados, tendo objeto (os fatos deduzidos pelas partes em 

juízo), finalidade (formação da convicção em torno dos respectivos fatos) e 

destinatário (o juiz, visto que ele deverá ser convencido sobre a verdade dos fatos 

para, então, apresentar a solução jurídica ao litígio)100. Destaca, ainda, que os meios 

legais de prova se encontram previstos nos arts. 332 a 443 da Lei nº 5.869, de 11 de 
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janeiro de 1973 (arts. 369 a 484 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), além da 

permissão de outros meios não especificados, devendo, entretanto ser “moralmente 

legítimos” (vide o citado artigo 332 do CPC/1973; art. 369, CPC/2015)101. 

Segundo o supracitado autor, existem aqueles que realizam a distinção entre 

fontes (aquilo utilizado com o fito de comprovar o fato: relato da testemunha, 

conteúdo do documento, teor da confissão, informação técnica prestada pelo perito), 

objeto (para a doutrina dominante, correspondem aos fatos que são relevantes ao 

julgamento da causa em apreço – “os acontecimentos cuja existência pretérita, 

presente ou futura possa se prestar à revelação histórica do conflito”), e meio de 

prova102. “Meio, por fim, seriam os modos admitidos em lei genericamente para a 

realização da prova (como, v.g., o testemunho, o documento, a confissão, a perícia, 

a inspeção judicial, o indício)”103. 

THEODORO JÚNIOR defende, destarte, ser a distinção teórica entre meio e 

fonte, na prática, uma medida que apresenta pouca utilidade, in verbis: 

 

Embora seja teoricamente demonstrável a distinção entre as noções 
de meio e fonte, convém lembrar a advertência de Echandía5 de que, 
na prática, se revela medida de pouca serventia, uma vez que “tanto 
os legisladores como os juristas utilizam o termo prova para se 
referirem a ambos; assim, quando se diz que um fato é prova de 
outro, se está contemplando a fonte, e quando se afirma que a 
confissão ou a escritura pública ou os testemunhos são provas de 
certo fato, trata-se dos meios”. Vale dizer: não se costuma, na 
realidade, extrair maior utilidade jurídica do diferenciamento entre 
meio e fonte de prova. 
Há, outrossim, um método ou sistema processual preconizado 
legalmente para o emprego dos meios de prova que forma o 
procedimento probatório minuciosamente regulado pelo Código e 
que deve ser observado pelas partes e pelo juiz para que a apuração 
da verdade fática seja eficaz para fundamentar e justificar a 
sentença. 
Desse modo, só o que consta regularmente dos autos pode servir de 
prova para o julgamento da lide [...]104. 

 

 

2.5.3 Valoração probatória 
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No que concerne à valoração das provas (fase final do procedimento 

probatório), cabe ao juiz demonstrar o porquê considerou determinadas provas para 

formar seu convencimento. Além disto, incumbe-lhe, inclusive, demonstrar os 

motivos pelos quais “as demais provas não serviram para tal fim, uma vez que o 

direito à prova significa, também, o direito de que todas as provas produzidas sejam 

valoradas”105. 

 

[...] o significado do livre convencimento no campo da apreciação dos 
fatos pressupõe uma efetiva liberdade do juiz na valoração das 
provas, porém racionalizada, devendo ser exercida de acordo com 
certos parâmetros ditados pela lógica, pela psicologia, pelas regras 
da experiência comum e por regras jurídicas. Sobretudo, deve haver 
nexo entre convencimento judicial e as provas produzidas, pois livre 
convencimento significa, antes de tudo, convicção fundamentada e 
sujeita a controle [...]106. 

 

 Atenta-se para o fato de que a expressão “livre convencimento” (utilizada na 

citação anterior) era empregada no Código de Processo Civil de 1973. Fato que será 

abordado posteriormente. 

 

 

2.5.3.1 Principais sistemas atinentes à valoração da prova 

 

 GAJARDONI elucida que são três os principais sistemas para valorar a prova 

no direito107. O primeiro se refere ao sistema da prova legal ou tarifada (neste, “a lei 

já pré-concebe o valor da prova (o que serve e o que não serve para provar), 

vedando ao julgador a valoração da prova conforme critérios próprios”108); o 

segundo sistema, o do livre convencimento puro (no qual “o julgador tem total 

liberdade para apreciar e valorar a prova, não havendo sequer necessidade de 

expor os motivos que lhe formaram convencimento”109). 
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O terceiro, por sua vez, é o sistema da persuasão racional, sinônimo, para 

GAJARDONI, do sistema referente ao “livre convencimento motivado”. Por meio 

deste, reconhece-se a “liberdade do julgador para apreciar e valorar a prova, com a 

condição de que, na decisão, exponha as razões de seu convencimento”110. Cumpre 

enfatizar que a citada liberdade não mais existe no novel diploma processual 

brasileiro (como será abordado). 

GAJARDONI afirma, inclusive, que ainda existem, no Brasil, resquícios tanto 

do sistema da prova legal ou tarifada, quanto do livre convencimento puro. In verbis: 

 

Há resquícios do sistema do livre convencimento puro no Brasil, 
como no sempre lembrado exemplo do julgamento em plenário do 
Tribunal do Júri (art. 482 e ss. do CPP). E também há alguns poucos 
casos de admissão da prova legal, como na exigência da escritura 
pública para comprovação de negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais 
sobre imóveis de valor superior a trinta salários (art. 108 do CC)111. 

 

Assim, asseveram BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA que o direito 

brasileiro não adota o sistema da prova legal como regra. Por meio deste sistema 

(prova legal), como anteriormente exposto, cabe ao legislador valorar cada prova 

“cumprindo ao órgão julgador apenas a tarefa de constatar que prova fora produzida 

em determinado caso e reconhecer-lhe o valor que a lei lhe atribuiu”112. Segundo 

ele: 

 

O CPC consagra, seguindo a tradição brasileira, o sistema que 
permite que o órgão julgador atribua às provas produzidas o valor 
que entender que elas mereçam, de acordo com as circunstâncias do 
caso concreto. 
As provas, por isso, não possuem um valor a priori, determinado por 
alguma norma geral113. 

 

O convencimento do juiz, contudo (como já mencionado e, aqui, reiterado), 

tem que ser motivado: 

 

[...] o convencimento não é livre, nem pode ser íntimo, como 
acontece no Tribunal do Júri. O órgão julgador deve apresentar as 
razões pelas quais entendeu que a prova merece o valor que lhe foi 
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atribuído. Por isso, dá-se a esse sistema o nome de “convencimento 
motivado” ou “persuasão racional”. 
Trata-se de exigência que se justifica como forma de evitar “juízos 
discricionários”, “puramente subjetivos”, “solipsistas” do órgão 
julgador; além disso, a exigência serve para permitir e facilitar o 
controle da decisão114. 
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Capítulo III – PERSUASÃO RACIONAL OU CONVENCIMENTO MOTIVADO 

 

 

Esclarecem BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA, o Código de Processo 

Civil de 1973 preconizava que o juiz apreciaria livremente a prova, já o CPC atual 

não emprega mais o advérbio “livremente”. Eis que: 

 

A valoração da prova pelo juiz não é livre: há uma série de 
limitações, [...]. Além disso, o adjetivo “livre” era mal compreendido, 
como se o juiz pudesse valorar a prova como bem entendesse. 
Todas as referências ao “livre convencimento motivado” foram 
extirpadas do texto do Código. O silêncio é eloquente. O 
convencimento do julgador deve ser racionalmente motivado: isso é 
quanto basta para a definição do sistema de valoração da prova pelo 
juiz adotado pelo CPC – 2015115. 

 

 

3.1 Limitações à valoração probatória, referentes à persuasão racional 

 

BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA elencam alguns limites a serem 

observados quanto à valoração da prova pelo juiz. Isto, quando da formação de seu 

convencimento e consequente motivação. 

O primeiro, a prova deve constar dos autos do processo (vide art. 371 do 

novo CPC), consequentemente, a prova que não faça parte dos autos não pode 

servir para fundamentar a decisão116. Trata-se, segundo ele, de corolário do 

contraditório: 
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[...] se estiver nos autos, a prova passou pelo contraditório; se não 
estiver, isso significa que ao menos uma das partes não pôde 
participar da sua produção, muito menos manifestar-se sobre a prova 
produzida. Para fim de valoração da prova, vale a máxima antiga, 
agora consagrada expressamente: “Quod non est in actis non est in 
mundo” (o que não se encontra nos autos do processo, não está no 
mundo)117. 

 

O segundo limite dá nome ao principio em tela, é a motivação racional. Não 

se deve utilizar qualquer tipo de motivação para atender aos ditames do citado artigo 

371118. 

 

A motivação deve ser racional: deve partir de cânones racionais 
comumente aceitos e reconhecidos no contexto da cultura média 
daquele tempo e daquele lugar em que atua o órgão julgador. Não se 
confunde com uma ciência exata ou com a lógica absoluta da 
matemática pura. O que se espera é que atenda às regras de 
validade da argumentação e do raciocínio jurídico. 
O seu principal objetivo é justificar racionalmente a decisão, de modo 
que seja possível controlar também a racionalidade dessa 
justificativa. O juiz não deve produzir um discurso superficial, 
meramente retórico, vazio de conteúdo, ao qual se adere por 
emoção, gerando um consenso irracional [...]. 
Por isso, não se admite decisão fundada em critérios de fé, baseada 
em concepções religiosas ou místicas [...]119. 

 

Por terceiro limite, BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA denominaram como 

motivação controlável, esta considerada clara e pública (não se admite motivação 

secreta ou íntima no Brasil). O julgador deve apresentar clareza em sua 

fundamentação, a qual não se dirige tão-somente às partes, mas a todos os 

jurisdicionados interessados120. 

O quarto limite recai sobre regras episódicas de prova legal (ainda 

remanescentes no ordenamento jurídico pátrio), segundo as quais o legislador 

atribui a determinada prova um valor. Neste caso o juiz pode superar a regra legal 

estabelecida caso demonstre flagrante inconstitucionalidade ou falta de 

razoabilidade121. 
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São alguns exemplos de prova legal, que ainda permanecem em 
vigor: 
a) art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/1991: “§ 3º A comprovação do tempo 
de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só 
produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 
sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 
disposto no regulamento”; 
b) a prova da emancipação extrajudicial somente pode ser feita por 
instrumento público (art. 5º, par. ún., I , Código Civil); 
c) se o negócio jurídico contiver cláusula de somente valer por 
instrumento público, ele somente poderá ser provado por instrumento 
público (art. 109, Código Civil); 
d) doação de imóvel somente se prova por instrumento (art. 541, 
Código Civil); 
e) promessa de compra e venda de imóvel somente se comprova por 
instrumento (art. 1.417 do Código Civil); 
f) o penhor rural somente se comprova por instrumento (art. 1.438 do 
Código Civil); 
g) o penhor industrial ou mercantil somente se comprova por 
instrumento (art.1.448 do Código Civil)122. 

 

Por fim, o último limite apresentado por BRAGA, DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA 

corresponde ao respeito às regras da experiência, que servem para controlar a 

valoração judicial da prova. Assim: 

 

O julgador não pode valorar as provas contra as regras (máximas) da 
experiência. 
Não pode, por exemplo: não aceitar a lei da gravidade; dizer que a 
mistura das cores amarela e azul não resulta na cor verde; afirmar 
que, em zona em que há engarrafamentos diários em horários de 
pico, o motorista dirigia em alta velocidade; que, nas zonas tropicais 
brasileiras, em água parada não há chance de mosquitos se 
reproduzirem etc123. 

 

 

3.2 Defesa da tese da “permanência” do livre convencimento motivado no 

Novo Código de Processo Civil  

 

Inobstante o que foi visto anteriormente, há aqueles que defendem a 

“permanência”, no novo Código Processual Civil, do princípio segundo o qual é 
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“livre” o convencimento do juiz, desde que motivado. Dentre eles, como ferrenho 

defensor desta tese, tem-se Fernando da Fonseca Gajardoni. 

Para defender o que se propõe, GAJARDONI nos remete, primeiramente, ao 

Código de Processo Civil de 1939, art. 118 e seu respectivo parágrafo único: 

 

O art. 118, do CPC de 1939, estabelecia que “na apreciação da 
prova, o juiz formará livremente o seu convencimento, atendendo aos 
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados 
pela parte. Mas, quando a lei considerar determinada forma como da 
substância do ato, o juiz não lhe admitirá a prova por outro meio”. 
Indicava, ainda, o parágrafo único da disposição, que o juiz tinha o 
dever de, na sentença ou despacho, indicar “os fatos e 
circunstâncias que motivaram o seu convencimento”124. 

 

Afirma, inclusive, que no Código Processual Civil de 1973 a questão em 

comento foi mantida: 

 

[...] o trato da questão não é diferente. Estabelece o art. 131 que “o 
juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 
partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe 
formaram o convencimento”. E o art. 366 excepciona a regra geral, 
apontando que “quando a lei exigir, como da substância do ato, o 
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que 
seja, pode suprir-lhe a falta”. 

 

Conquanto, ao se referir ao Novo Código de Processo Civil brasileiro, o 

referido autor pretende manter a aplicação do princípio atinente ao livre 

convencimento motivado, pautando-se no seu “longo” período histórico de aplicação 

(desde a vigência do CPC/1939). Assim, GAJARDONI explica: 

 

No CPC/2015 não se encontra dispositivo de exata correspondência 
com o art. 131 do CPC/1973, o que tem levado alguns intérpretes da 
Lei 13.105/2015 a asseverar não mais existir no Brasil o princípio do 
livre convencimento motivado. 
Trata-se de afirmação equivocada. 
O fato de não mais haver no sistema uma norma expressa indicativa 
de ser livre o juiz para, mediante fundamentação idônea, apreciar a 
prova, não significa que o princípio secular do direito brasileiro deixou 
de existir.125 
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Cabe aqui, de antemão, fazer um rápido comentário e mencionar que o fato 

de uma norma jurídica (no caso em tela, um princípio) ser expressamente aplicada 

no ordenamento pátrio por um longo período, não significa afirmar que a mesma 

deva ser incutida “implicitamente” no exercício jurisdicional. A liberdade de outrora 

foi excluída do diploma processual civil em 2015, razão pela qual, data venia, esta 

primeira hipótese (“princípio secular do direito brasileiro”) queda-se equivocada. 

Além de se referir ao “livre convencimento motivado” como um princípio 

secular do direito brasileiro (com o intuito de justificar a sua permanência no âmbito 

pátrio), GAJARDONI alega, ainda, que se trata de um “erro de premissa” afirmar que 

não há mais no Brasil o sistema do livre convencimento126. Isto, trazendo outro 

fundamento, qual seja, a excepcionalidade ao se aplicar os sistemas de valoração 

probatória: 

 

Se a adoção dos modelos do livre convencimento puro e da prova 
legal é excepcional no sistema pátrio – inclusive no CPC/2015 (vide 
art. 406) –, só sobeja como regra geral de valoração da prova no 
país o superior modelo do livre convencimento motivado, tal como 
consta, aliás, expressamente da recente redação do art. 155 do CPP 
(dada pela Lei nº 11.690, de 2008)127. 

 

Outro ponto elucubrado por GAJARDONI é o fato de que o dever de respeito 

aos precedentes não influencia no livre convencimento. Para ele, então: 

 

O fato de haver no Novo CPC regra expressa estabelecendo o dever 
de respeito aos precedentes (art. 927 do CPC/2015) também não 
impacta no livre convencimento. Além de a disposição não trazer 
nada de muito novo – visto que o Judiciário é um poder verticalizado, 
em que as instâncias inferiores devem, como regra, aplicar a lei tal 
como interpretada pelas cortes superiores (vide arts. 103-A da CF e 
arts. 543-A e 543-C, do CPC/1973) –, a novel regra é de 
interpretação da lei, não de valoração da prova (que continua sendo 
livre)128. 

 

GAJARDONI traz a baila, também, o exercício do contraditório cooperativo 

como forma de defender a liberdade do juiz ao valorar a prova. Deste modo, 

assevera: 
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[...] a livre valoração da prova pelo juiz só é possível e recomendável 
através do exercício do contraditório cooperativo, em que as partes, 
através do cumprimento do adequado ônus argumentativo, 
influenciem na formação da convicção do órgão julgador. Mas além 
de mais uma vez estarmos diante de uma novidade requentada do 
Novo CPC (o contraditório cooperativo já existe no CPC/1973), isso 
não afeta a liberdade que os juízes continuarão a ter de valorar a 
prova motivadamente129. 

 

Por fim, GAJARDONI cogita que há espaço tanto para a autonomia na 

valoração motivada da prova, quanto para a liberdade de convicção, com lastro no 

art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015. Destarte, alega que: 

 

Diversamente do almejado por alguns “hermeneutas” do Novo 
Código, o CPC/2015 não “coisificou” ou “robotizou” o julgador, 
tolhendo qualquer espaço de liberdade decisória. Além da autonomia 
na valoração motivada da prova, mesmo em matéria de interpretação 
do Direito há espaço para a liberdade de convicção. O art. 489, § 1º, 
VI, do CPC/2015, ao indicar, a contrario sensu, que o juiz pode 
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, desde que demonstre, através de 
fundamentação idônea, a existência de distinção no caso em 
julgamento (distinguishing) ou a superação do entendimento 
(overrulling), prova isso. O que houve, portanto, foi apenas o advento 
de uma disciplina mais clara do método de trabalho do juiz, não a 
extinção da autonomia de julgamento130. 

 

Assim, para o citado doutrinador: 

 

A boa previsão legal de standards mínimos de motivação no Novo 
CPC (art. 489, § 1º, do CPC/2015) não afeta a liberdade que o juiz 
tem para valorar a prova. Autonomia na valoração da prova e 
necessidade de adequada motivação são elementos distintos e 
presentes tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015. A regra do art. 
489, § 1º, CPC/2015, trata do 2º elemento (motivação), e não do 1º 
(liberdade na valoração da prova). Ademais, os artigos 371 e 372 
comprovam a afirmação de que subsiste a liberdade de valoração da 
prova no CPC/2015, ao indicar que o juiz apreciará a prova 
atribuindo-lhe o valor que entender adequado (isso não é 
livremente?), devendo, contudo, indicar as razões da formação do 
seu convencimento131. 
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3.3 Superação da tese de “permanência” do livre convencimento motivado no 

Novo Código de Processo Civil  

 

3.3.1 O artigo 131 do Código Processual Civil de 1973 e o “sujeito solipsista” 

 

Como observado anteriormente, o artigo 131 do Código Processual Civil de 

1973 trazia os cânones para que o juiz apreciasse livremente as provas. Neste 

contexto, VASCONCELOS elucida que a leitura perniciosa do mencionado artigo 

deu azo, na cultura jurídica pátria, ao dogma pelo qual o magistrado detinha plena 

soberania na valoração das provas – desde que fundamentasse a decisão, expondo 

seu raciocínio132. 

Para ilustrar esse dogma, VASCONCELOS cita um arresto do STJ que enseja 

a ausência de controlabilidade das decisões do magistrado (no que tange à 

valoração probatória), decisões estas, amplamente subjetivas: 

 

À propósito, veja-se esse excerto de um aresto do STJ: 
"Diante de dois laudos técnicos divergentes, o Juiz pode basear-se 
em qualquer um deles para motivar sua decisão, atribuindo-os o 
peso que sua consciência indicar, uma vez que é soberano na 
análise das provas carreadas aos autos" (HC 83923/SP, Quinta 
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28/04/2008) 
De fato, preponderou na jurisprudência pátria, durante toda a 
vigência do CPC/1973, a ideia da total ausência de controlabilidade 
das conclusões obtidas pelo juiz quando da valoração dos elementos 
probatórios, reinando, nesse âmbito, o mais absoluto subjetivismo133. 

 

Tais decisões subjetivas remetem ao que Lenio Luiz Streck denomina 

“solipsismo”. Destarte, como bem afirma STRECK: 

 

[...] a palavra solipsista vem do alemão Selbsüchtiger, que quer dizer 
“viciado em si mesmo”. Sim, a realidade para o sujeito solipsista 
existe só a partir do ele, viciado em si, pensa. Eis o dilema do jurista 
contemporâneo. No século XIX, no positivismo clássico, o jurista era 
viciado na lei (a lei era tudo; previa todas as hipóteses de aplicação). 
Era o século da razão, em que o direito pretendeu aprisionar a 
complexidade social em leis (França), conceitos (Alemanha) e 
precedentes (Inglaterra). Bingo. Saltamos para o século da vontade. 
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Só que nunca conseguimos controlar essa vontade. E viramos 
viciados em nós mesmos. De um vício passamos a outro. Quase 
pior. É como saltar do personagem Angelo I para o Angelo II, da 
peça Medida por Medida, de Shakespeare. Solipsismo é algo como 
crack gnosiológico. Basta experimentar uma vez e não larga mais 
[...]134. 

 

Pode-se observar uma miríade de exemplos no Judiciário brasileiro atinentes 

ao “sujeito solipsista”. DELFINO e LOPES demonstram tal questão ao citar o, 

segundo eles, clássico voto, “embora produzido quase duas décadas depois da 

Constituição Federal de 1988, elaborado pelo Ministro Humberto Barros”, do 

Superior Tribunal de Justiça135, no qual destacam os trechos cujo solipsismo se 

torna evidente: 

 

“Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for 
ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da 
minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros 
deste Tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me 
submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Athos 
Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. 
Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este 
Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de 
que os Srs. ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto 
Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o 
STJ decide assim, porque a maioria de seus integrantes pensa como 
esses ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de 
Justiça e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental 
expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos 
aprendizes de ninguém. Quando viemos para este Tribunal, 
corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber 
jurídico – uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser 
verdade. Em relação a mim, certamente, não é, mas, para efeitos 
constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que assim 
seja.” (Sem grifos no original). 
Está aí a prova pujante da força das palavras, centrada em decisão 
prolatada pela Corte que tem a incumbência de zelar pela unidade do 
direito federal infraconstitucional, cujo eco, só por isso, inspira (e 
inspirou) a todos os que militam na praxe forense, além de alcançar 
os próprios jurisdicionados, que inescapavelmente se encontram à 
mercê da consciência dos (bons e maus) julgadores que pretendam 
seguir o exemplo136. 
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O mesmo tipo de subjetivismo pode ser observado no Habeas Corpus nº 

94.826 SP 2007/0272858-2, cuja ementa segue abaixo transcrita. Por meio desta, é 

possível encontrar, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que o 

Magistrado, ao exercer sua função, não está adstrito a qualquer critério de 

apreciação das provas carreadas aos autos, valorando-as conforme indique sua 

própria consciência, “uma vez que é soberano dos elementos probatórios 

apresentados”. 

 

HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A 
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E 
CONCURSO DE PESSOAS. COMETIMENTO REITERADO DE ATO 
INFRACIONAL GRAVE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR TEMPO 
INDETERMINADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM 
DENEGADA. 1. A medida de internação por prazo indeterminado é 
de aplicação excepcional, de modo que somente pode ser imposta 
ou mantida nos casos taxativamente previstos no art. 122 do ECA, e 
quando evidenciada sua real necessidade. 2. No caso em apreço, a 
aplicação da medida encontra fundamentos sólidos, providos de 
suporte fático e aliados aos requisitos legalmente previstos, uma vez 
que o ato infracional praticado foi cometido mediante violência e 
grave ameaça, além de que a atual internação é a terceira imposta 
ao paciente (incisos I e II do art. 122 do ECA, respectivamente). 3. 
Em face do princípio do livre convencimento motivado ou da 
persuasão racional, o Magistrado, no exercício de sua função 
judicante, não está adstrito a qualquer critério de apreciação das 
provas carreadas aos autos, podendo valorá-las como sua 
consciência indicar, uma vez que é soberano dos elementos 
probatórios apresentados. 4. Incensurável, sob tal perspectiva, a 
manutenção do menor em medida mais gravosa, haja vista que a 
conclusão extraída da avaliação psicológica não se mostra 
incoerente ou ilógica; ao contrário, além de estar atrelada aos demais 
elementos dos autos, apresenta-se em consonância com a diretriz 
prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para menores 
afetos ao crime, que demonstram dificuldade em assimilar as normas 
sociais essenciais ao convívio em comunidade. 5. Ordem denegada, 
em conformidade com o parecer ministerial. (STJ – HC: 94826 SP 
2007/0272858-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
Data de Julgamento: 17/04/2008, T5 – QUINTA TURMA. Data de 
Publicação: DJe 05/05/2008)137. 
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Tendo por base os exemplos anteriores – em que fica assente o pensamento 

individualista de alguns membros do Judiciário (“sujeito solipsista”) –, 

VASCONCELOS está certo ao elucidar que a interpretação textual do dispositivo em 

comento (art. 131 da Lei nº 5.869 de 1973) é incorreta, não sendo razoável a 

valoração das provas pelo magistrado como bem entenda138. Assim: 

 

De mais a mais, a própria interpretação textual do dispositivo é falha, 
pois a frase “O juiz apreciará livremente a prova” não indica que o 
magistrado pode avaliar as provas de qualquer maneira, sem 
respeito a padrões mínimos de razoabilidade, mas apenas que o 
Código Buzaid não adotou o sistema da prova tarifada – aquele no 
qual a lei estabelece, previamente, a hierarquia dos diversos meios 
de prova – devendo o próprio juiz, destarte, determinar os pesos que 
terão as provas constantes dos autos, expondo, na decisão, os 
critérios empregados e as justificativas para os pesos atribuídos. 
De tal arte, ao exigir a indicação “das razões da formação de seu 
convencimento”, a lei antiga, mesmo que implicitamente, impunha ao 
juiz que valorasse as provas com base em parâmetros objetivos, os 
quais deveriam ser consignados na fundamentação da decisão, não 
apenas para fins informativos (o que seria incompatível com o 
sistema democrático instituído pela CRFB/1988), mas também para 
que pudessem ser controlados, com base no princípio da 
razoabilidade139. 

 

Nesta conjuntura, VASCONCELOS, citando Malatesta e Cândido Rangel 

Dinamarco, chama atenção para o fato de que a doutrina tentou estabelecer 

parâmetros racionais à atribuição de valor às provas pelo magistrado140. In vervis: 

 

Consciente da incompatibilidade dos princípios constitucionais com a 
interpretação dada pela jurisprudência ao artigo em tela, a doutrina 
pátria bem que tentou, sem grande sucesso, traçar parâmetros 
racionais para a valoração das provas. Assim, já há muito, Malatesta 
sustentava o que chamou de sociabilidade do convencimento: 
“O convencimento não deve ser, por outros termos, fundado em 
apreciações subjetivas do juiz; deve ser tal que os fatos e as provas 
submetidas a seu juízo, se fossem submetidos à apreciação 
desinteressada de qualquer outra pessoa racional, deveriam 
produzir, também nesta, a mesma convicção que produziriam no 
juiz”[1]. 
Em sentido análogo, aduzia Cândido Rangel Dinamarco: 
"O livre convencimento há de ser racional, porque necessariamente 
alcançado mediante as forças do intelecto e não dos impulsos 
pessoais e eventualmente passionais do juiz: é obrigatório levar em 
conta as circunstâncias que ordinariamente conferem maior 

                                                 
138

 VASCONCELOS, Yago de Carvalho. op. cit. 
139

 Loc. cit. 
140

 Loc. cit. 



50 

 

credibilidade a um meio de prova, ou as que no caso sejam capazes 
de convencer uma pessoa inteligente e sensível à realidade. 
Repudiam-se personalismos do juiz, cuja atividade se rege pelo 

princípio da impessoalidade (supra, n. 130)”[2]141. 
 

 

3.3.2 O “livre” convencimento motivado como princípio secular do direito brasileiro 

 

Na intenção, como visto, de justificar a permanência do “livre convencimento 

motivado” no âmbito pátrio, GAJARDONI assevera que este se trata de um princípio 

secular do direito brasileiro142. Afirmou-se, então, neste trabalho, que tal perspectiva 

é equivocada, pois o simples fato de uma norma (no caso, um princípio) ser 

expressamente aplicada no ordenamento pátrio por um longo período, não constitui 

subsidio cabal com o fito de alegar que a mesma deva ser incutida “implicitamente” 

no exercício jurisdicional. 

O novo diploma processual civil excluiu a liberdade anteriormente conferida, 

trata-se, aqui, da mens legislatoris (do contrário, ter-se-ia mantido o advérbio 

“livremente” toda vez que se fizesse menção à liberdade de convencimento pelo 

magistrado). Destarte, afirma Lenio Luiz Streck (atenta-se para o fato de que ao se 

utilizar da sigla LC, ele se refere ao Livre Convencimento): 

 

O Projeto, até então, adotava um modelo solipsista stricto sensu: 
veja-se que o artigo 378 falava que “O juiz apreciará livremente a 
prova...”. Já o artigo 401 dizia que “A confissão extrajudicial será 
livremente apreciada...”. E no artigo 490 lia-se que “A segunda 
perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o 
valor de uma e outra”. 
Portanto, todas as expressões que tratavam do LC foram expungidas 
do NCPC. O LC passou a ser um apátrida gnosiológico. Assim, se 
alguém quiser invocar a tese de que “mesmo sem constar no NCPC, 
o juiz tem, sim, LC”, invoco eu uma coisa prosaica, que se aprende 
no primeiro ano até mesmo na Faculdade do Balão Mágico: a da 
interpretação histórica [...]. Mormente se algo é expungido da lei. 
Mas, mais importante ainda nesse contexto é a justificativa sugerida 
por mim e acatada, em termos gerais, pelo deputado Paulo Teixeira 
(aqui está resumida): 
embora historicamente os Códigos Processuais estejam baseados 
no livre convencimento e na livre apreciação judicial, não é mais 
possível, em plena democracia, continuar transferindo a resolução 
dos casos complexos em favor da apreciação subjetiva dos juízes e 
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tribunais. (...) O livre convencimento se justificava em face da 
necessidade de superação da prova tarifada. (...)”143. 

 

Lenio Streck alega inclusive que: 

 

O relator Paulo Teixeira entendeu muito bem o problema. A nossa 
pergunta pelo processo jurisdicional democrático começa a ser 
respondida da seguinte forma: o processo deve ser pautado por 
direitos e suas disposições têm o sentido de limite, de controle. O 
processo deve servir como mecanismo de controle da produção das 
decisões judiciais. E por quê? Pelo menos por duas razões: 
a uma, porque, como cidadão, tenho direitos, e, se eu os tenho, eles 
me devem ser garantidos pelo tribunal, por meio de um processo; 
a duas, porque, sendo o processo uma questão de democracia, eu 
devo com ele poder participar da construção das decisões que me 
atingirão diretamente144. 

 

 

3.3.3 A excepcionalidade ao se aplicar os sistemas de valoração probatória e o 

“livre” convencimento motivado 

 

Abordou-se, neste texto, o fato de que GAJARDONI, além de se referir ao 

“livre convencimento motivado” como um princípio secular do direito brasileiro, 

pretende justificar a permanência deste princípio no direito pátrio, alegando, ainda, 

que se trata de um “erro de premissa” afirmar que não há mais no Brasil o sistema 

do livre convencimento. Isto, propugnando outro fundamento, o da excepcionalidade 

ao se aplicar os sistemas de valoração probatória. 

Para o supracitado doutrinador, como os modelos do livre convencimento 

puro e da prova legal são adotados excepcionalmente no sistema pátrio, “só sobeja 

como regra geral de valoração da prova no país o superior modelo do livre 

convencimento motivado”145. Há, aqui, outro equívoco a ser considerado! 

Em seu artigo, o próprio GAJARDONI afirmou claramente (como antes 

analisado) que três são os principais sistemas para valorar a prova no direito – o 

sistema da prova legal ou tarifada, o do livre convencimento puro e o sistema da 

persuasão racional, sinônimo, para GAJARDONI, do sistema referente ao “livre 
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convencimento motivado”146. Cabe salientar que, sendo três os principais sistemas, 

significa dizer, não se trata de sistemas estanques, taxativos e imutáveis; o 

legislador pode adotá-los, excluí-los, ou mesmo alterá-los para que sejam 

empregados pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo a melhor atender a 

sociedade. 

Logo, o diploma processual civil de 2015 excepcionou a aplicação dos 

sistemas da prova legal ou tarifada e do livre convencimento puro (como visto 

quando se abordou as limitações à valoração probatória). A seu turno o legislador 

alterou o sistema do outrora “livre convencimento motivado”, passando a empregá-lo 

como um sistema atinente ao convencimento motivado, ou seja, expurgou-se a 

liberdade até então conferida. 

Consequentemente, não há que se cogitar excepcionalidade ao se aplicar os 

sistemas de valoração probatória. Restar-se-ia a aplicação de um sistema (na 

hipótese dos demais serem excepcionais), tão somente caso os sistemas 

empregados sejam taxativos, os únicos existentes – o que não é observado, pois o 

próprio legislador inovou, reitera-se, excluindo o advérbio “livremente” do diploma 

processual. 

 

 

3.3.4 O dever de respeito aos precedentes não influencia no “livre” convencimento 

motivado, e o exercício do contraditório cooperativo 

 

Há que se concordar, em parte, com estas duas hipóteses defendidas por 

GAJARDONI. Realmente, no tocante à respeitar os precedentes, a regra expressa 

no Novo Código de Processo Civil (art. 927) não impacta no convencimento do 

magistrado no que tange à valoração probatória, nas palavras do referido 

processualista: 

 

Além de a disposição não trazer nada de muito novo – visto que o 
Judiciário é um poder verticalizado, em que as instâncias inferiores 
devem, como regra, aplicar a lei tal como interpretada pelas cortes 
superiores (vide arts. 103-A da CF e arts. 543-A e 543-C, do 
CPC/1973) –, a novel regra é de interpretação da lei, não de 
valoração da prova [...]147. 
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Além disto, no que se refere à tese do contraditório cooperativo, como o 

próprio GAJARDONI afirma, este tipo de contraditório já existia no CPC/1973 e, 

como ele bem discerne, apenas é possível e recomendável a valoração da prova 

pelo juiz por meio “do exercício do contraditório cooperativo, em que as partes, 

através do cumprimento do adequado ônus argumentativo, influenciem na formação 

da convicção do órgão julgador”148. 

Entretanto, não há mais que se cogitar o livre convencimento, pois, como 

mencionado várias vezes ao longo deste texto, o diploma processual civil de 2015 

expurgou o vocábulo “livre” quando se refere à valoração probatória pelo 

magistrado. Tal como afirma STRECK: “[...] todas as expressões que tratavam do LC 

foram expungidas do NCPC [...]”149 – a sigla LC, empregada por Lenio Streck, 

significa livre convencimento. 

 

 

3.3.5 A autonomia na valoração motivada da prova e a liberdade de convicção com 

lastro no art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015 

 

A última hipótese apresentada por GAJARDONI se refere tanto à autonomia 

na valoração motivada da prova, quanto à liberdade de convicção, lastreada no art. 

489, § 1º, VI, do CPC/2015. Tal dispositivo legal estabelece: 

 

Art. 489. [...] 
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
[...] 
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. 

  

 Observa-se, pois, a expressa menção aos institutos do distinguishing e do 

overrulling. Entretanto, ao se verificar a aplicabilidade de tais institutos, não significa 

afirmar que “além da autonomia na valoração motivada da prova, mesmo em 

matéria de interpretação do Direito há espaço para a liberdade de convicção”150. 
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 Neste contexto, Mila Gouveia, pautando-se em Lorena Barreiros, elucida que 

o citado artigo 489 consagrou um direito subjetivo à distinção, devendo o magistrado 

cumprir algumas etapas151. Assim, a parte litigante possui um direito subjetivo que 

tem como contraposição obrigações a serem seguidas pelo magistrado152. 

 O magistrado, destarte, tem o dever de consultar previamente as partes para 

se definir o precedente a ser utilizado em um dado caso concreto, ou seja, para se 

adotar, no caso em comento, o distinguishing153. O outro dever recai sobre a 

necessidade de fundamentação tanto da escolha do precedente e a sua aplicação 

no caso concreto, quanto à exclusão da aplicação de determinado precedente na 

parte concreta154. Então, estar-se-á diante de um direito subjetivo à distinção 

(distinguishing) da parte, com ônus para o juiz155. 

 Soma-se a isto, o Enunciado nº 11 do ENFAN segundo o qual “os 

precedentes a que se referem os incisos V e VI do § 1º do art. 489 do CPC/2015 são 

apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332”156. 

Consequentemente, por meio deste entendimento, infere-se que o magistrado deve 

se ater ao rol expresso nos referidos artigos. 

 Assim, como já mencionado, para o correto dever judicial de fundamentação 

(nos moldes dos artigos 489, § 1 °, e 927, § 1 °, CPC), além de se identificar as 

questões de fato, bem como a tese jurídica empregada, que deram subsídio à 

conclusão da decisão no caso concreto157: 

 

É também preciso – e, igualmente, exigível – que, ao aplicar ou 
deixar de aplicar um precedente, o órgão jurisdicional avalie, de 
modo explícito, a pertinência da sua aplicação, ou não, ao caso 
concreto, contrapondo as circunstâncias de fato envolvidas aqui e ali 
e verifique se a tese jurídica adotada outrora é adequada, ou não, 
para o caso em julgamento158. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 O objeto desta monografia consiste em analisar a questão da alteração 

observada no Novo Código de Processo Civil, no que tange ao princípio do “livre” 

convencimento motivado. Neste contexto, o Código Processual Civil de 1973 

preconizava que o juiz apreciaria livremente a prova, a seu turno, o CPC atual (Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015) não emprega mais o advérbio “livremente”. 

 Ética se relaciona ao bom comportamento humano, originando as regras que 

regem a forma pela qual o indivíduo se comporta em sociedade (regulando sua 

conduta) e o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e continuamente utilizadas 

por cada cidadão corresponde à moral. Essas regras, tais como as regras jurídicas, 

amoldam-se a cada época e situação social. 

A moral tende a regular principalmente a conduta interna das pessoas (é, 

pois, intrínseca ao indivíduo, subjetiva, apresentando validade quando ele a 

reconhece como vinculante), já o direito é voltado para o comportamento externo 

das mesmas (é objetivo, identificado pelo critério de validade formal, cuja fonte é o 

Estado). Assim, nem tudo o que é lícito juridicamente o é sob a perspectiva moral, 

bem como nem tudo o que é moral é considerado lícito pelo aspecto jurídico. 

O vocábulo direito não apresenta um único significado, há uma miríade de 

definições que tentam explicar a palavra direito, inobstante as suas diversas 

acepções. Neste diapasão, a análise aprofundada dos diversos sentidos da palavra 

Direito, segundo Miguel Reale, demonstra que tais sentidos correspondem a três 

aspectos básicos, quais sejam: normativo, fático e axiológico (este, um valor de 

justiça), sendo a compreensão integral do Direito atingida em decorrência da 

correlação unitária e dinâmica dessas três dimensões concernentes à experiência 

jurídica (fato, valor e norma). 
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A linguagem é a ferramenta pela qual a humanidade se comunica. No 

contexto jurídico, o órgão judicial é responsável, no processo de conhecimento, por 

sintetizar a tese, apresentada pelo autor, e a antítese, pelo réu. Tal síntese é 

consubstanciada num pronunciamento com conteúdo decisório (como a sentença – 

uma espécie de decisão judicial). 

Inobstante a espécie de decisão, a motivação desta possibilita a 

compreensão sobre a visão do magistrado acerca do sistema jurídico. Destarte, a 

motivação das decisões judiciais (mandamento constitucional – art. 93, IX, CRFB/88) 

é fundamental à segurança jurídica, com o fito de minimizar o protagonismo judicial 

e a consequente criação do direito pelo Poder Judiciário – atribuição esta, que 

compete tipicamente ao legislativo. 

Para a solução dos litígios, deve-se observar, de acordo com a clássica teoria 

tridimensional do direito, a intrínseca relação entre fatos, valores e normas. Em 

consequência, não basta apenas a alegação dos fatos, os mesmos devem ser 

provados – qualquer prova deve ser obtida por meios e métodos determinados, 

tendo objeto (os fatos deduzidos pelas partes em juízo), finalidade (formação da 

convicção em torno dos respectivos fatos) e destinatário (o juiz, visto que ele deverá 

ser convencido sobre a verdade dos fatos para, então, apresentar a solução jurídica 

ao litígio). 

Neste contexto, deve haver a valoração das provas (fase final do 

procedimento probatório), cabe ao magistrado demonstrar o porquê considerou 

determinadas provas para formar seu convencimento. Além disto, incumbe-lhe, 

inclusive, demonstrar os motivos pelos quais as outras provas não foram utilizadas 

para tal fim, uma vez que o direito à prova consigna o direito de que todas as provas 

produzidas sejam valoradas. 

Três são os principais sistemas para valorar a prova no direito. Sistema da 

prova legal ou tarifada, sistema do livre convencimento puro e sistema da persuasão 

racional (sinônimo, sob a égide do Código Processual Civil de 1973, de “livre 

convencimento motivado”). 

O Código de Processo Civil de 1973 preconizava que o juiz apreciaria 

livremente a prova, já o CPC atual não emprega mais o advérbio “livremente”. A 

mens legislatoris é aplicada, então, com o intuito de que a valoração da prova pelo 

juiz não é livre, há uma série de limitações (dentre elas: a prova deve constar dos 

autos do processo; a motivação deve ser racional; regras episódicas de prova legal 
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(ainda remanescentes no ordenamento jurídico pátrio), segundo as quais o 

legislador atribui a determinada prova um valor). 

Além disso, o adjetivo “livre” foi muitas vezes mal compreendido e empregado 

(fato corroborado pelos exemplos jurisprudenciais apresentados nesta monografia). 

Seria como se o magistrado pudesse valorar a prova conforme sua íntima convicção 

(tal qual ocorre no tribunal do júri), enfim, da maneira como bem entender. 

Mesmo com essa alteração ocorrida no novel diploma processual, há aqueles 

que defendem a “permanência”, neste diploma processual, do princípio segundo o 

qual é “livre” o convencimento do juiz, desde que motivado. Dentre eles, tem-se 

Fernando da Fonseca Gajardoni. 

O artigo 131 do Código Processual Civil de 1973 trazia os cânones para que o 

juiz apreciasse livremente as provas. Neste contexto, uma leitura perniciosa do 

mencionado artigo deu azo, na cultura jurídica pátria, ao dogma pelo qual o 

magistrado detinha plena soberania na valoração probatória – desde que 

fundamentasse a decisão, expondo seu raciocínio. 

Decisões nestes moldes são altamente subjetivas, remetendo ao que Lenio 

Luiz Streck denominou de “solipsismo”. Pode-se observar uma miríade de exemplos 

no Judiciário brasileiro atinentes ao “sujeito solipsista”, não importando o que 

pensam os doutrinadores, decidindo conforme sua própria consciência, devendo a 

doutrina a ele se amoldar. 

Afinal, para esse tipo de sujeito, buscando respaldo no princípio do livre 

convencimento motivado, o magistrado, no exercício de sua função judicante, não 

está adstrito a qualquer critério de apreciação das provas trazidas aos autos. 

Segundo esta visão, ele pode valorar as provas conforme sua consciência indicar, 

uma vez que é soberano dos elementos probatórios apresentados. Não há que se 

cogitar, aqui, qualquer tipo de segurança jurídica para com o jurisdicionado. 

Justificar a permanência do “livre convencimento motivado” no âmbito pátrio, 

asseverando que este se trata de um princípio secular do direito brasileiro é 

equivocado. O simples fato de uma norma (no caso, um princípio) ser 

expressamente aplicada no ordenamento por um longo período, não constitui 

subsidio cabal com o fito de alegar que a mesma deva ser incutida “implicitamente” 

no exercício jurisdicional. 

O fundamento pautado na excepcionalidade ao se aplicar os sistemas de 

valoração probatória para justificar “livre convencimento motivado” incide, 
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igualmente, em equívoco. Três são os principais sistemas para valorar a prova no 

direito, salienta-se, pois, que não se trata de sistemas estanques, taxativos e 

imutáveis; o legislador pode adotá-los, excluí-los, ou mesmo alterá-los para que 

sejam empregados pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo a melhor atender a 

sociedade. 

O diploma processual civil de 2015 excepcionou a aplicação dos sistemas da 

prova legal ou tarifada e do livre convencimento puro (como visto quando se 

abordou as limitações à valoração probatória). A seu turno o legislador alterou o 

sistema do outrora “livre convencimento motivado”, passando a empregá-lo como 

um sistema atinente ao convencimento motivado, ou seja, expurgou-se a liberdade 

até então conferida. 

O art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015 expressamente faz menção aos institutos 

do distinguishing e do overrulling; entretanto, ao se verificar a aplicabilidade de tais 

institutos, não significa afirmar que na valoração motivada da prova, mesmo em 

matéria de interpretação do Direito, há espaço para a liberdade de convicção. Eis 

que a parte litigante possui um direito subjetivo, o qual tem como contraposição 

obrigações a serem seguidas pelo magistrado (como a necessidade de 

fundamentação tanto da escolha do precedente e a sua aplicação no caso concreto, 

quanto à exclusão da aplicação de determinado precedente). 

Assim, pelo exposto nos parágrafos precedentes, verifica-se que o novo 

diploma processual civil excluiu a liberdade anteriormente conferida, trata-se da 

mens legislatoris. Do contrário, ter-se-ia mantido o advérbio “livremente” toda vez 

que se fizesse menção à liberdade de convencimento pelo magistrado. 

Pode-se, pois, inferir que o cerne da questão é evitar excessos e 

arbitrariedades quando da formação deste convencimento. Isto proporciona maior 

segurança (tendo em mente o princípio da segurança jurídica) à sociedade. 
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