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Resumo 

 

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 131, estabelece o modelo de 

decisão judicial a ser seguido, qual seja, o livre convencimento motivado: “O juiz apreciará 

livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não 

alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 

convencimento”. 

Do dispositivo supracitado pode-se extrair duas normas ou princípios que vigoram no 

sistema processual brasileiro: o princípio do livre convencimento e o princípio da motivação 

das decisões. O presente trabalho pretende desconstruí-los e problematiza-los não apenas no 

seu uso prático e assertórico, mas enquanto constituintes de um modo de conceber o 

fenômeno da interpretação jurídica. Quer-se, enfim, dizer que tais princípios são 

paradigmáticos para o direito. 

Utilizou-se, para tanto, uma abordagem filosófica e de teoria do direito para que se 

pudesse extrair o sentido do livre convencimento e do dever de fundamentação das decisões 

judiciais, a fim de que fosse possível contextualizá-los teoricamente e, a partir disso, apontar 

suas condições de possibilidade teóricas e constitucionais no marco do Estado Democrático 

de Direito. 

À luz da hermenêutica filosófica, enfim, a pesquisa realizada coloca em cheque o livre 

convencimento ao passo que este não mais se sustenta na era da intersubjetividade. Ao mesmo 

tempo, sob a ótica do constitucionalismo contemporâneo, a motivação das decisões torna-se 

sinônimo de democracia, constituindo-se em um dever soberano de um poder judiciário que 

respeite as leis democraticamente promulgadas e que trate os cidadãos como sujeitos de 

direito. 
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