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Sistema de valoração da prova pelo juiz: 
 
- Convencimento motivado ou persuasão racional: permite-

se que o órgão julgador atribua às provas produzidas o 
valor que entender que elas mereçam, de acordo com o 
caso concreto.  

 
- As provas não possuem um valor a priori, previsto em lei, 

como ocorre no sistema da “prova legal”, em que o 
legislador atribui valor a cada prova e o magistrado 
constata que a prova foi produzida e lhe atribui o valor 
determinado na legislação.  
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- O convencimento do juiz tem que ser motivado. Não é 
livre e nem pode ser íntimo, como acontece no Tribunal 
do Júri.  

 
- O juiz deve apresentar as razões pelas quais entendeu 

que a prova merece o valor que lhe foi atribuído, 
evitando-se, assim, juízos discricionários ou puramente 
subjetivos, servindo ainda para permitir e facilitar o 
controle das decisões.  

 
Limites à valoração da prova pelo juiz:   
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1º) Prova constante dos autos: 
 
CPC, art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na decisão as razões da formação de seu 
convencimento.  
 
- Para garantia do contraditório, referido dispositivo legal só 
autoriza a valoração de prova que tenha sido produzida e 
que conste dos autos do processo. Prova que não esteja nos 
autos não pode servir como fundamento da decisão.  
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2º) Motivação racional: 
 
- A motivação deve ser racional. O que se espera é que o 

juiz respeite as regras de validade a argumentação e do 
raciocínio jurídico.  

 
- A decisão deve ser justificada racionalmente, de modo 

que o juiz não produza um discurso superficial, 
meramente retórico, ao qual se adere por emoção.  

 
- Por isso, há doutrina que não admite decisão fundada em 

critérios de fé ou religião, considerando ilícita a prova 
psicografada.  

 



Teoria Geral da Prova 

3º) Motivação controlável:  
 
- A motivação, além de racional, deve ser controlável, razão 

pela qual deve ser clara e pública.   
 
- Clara no sentido de que se dirige não apenas às partes, 

mas a todos os jurisdicionados interessados na formação 
daquele precedente. Pública, pois, no Brasil, não se 
admite motivação secreta ou íntima, salvo previsão do 
art. 145, §1º, CPC, quando o juiz se declara suspeito por 
motivos de foro íntimo.  
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4º) Regras episódicas de prova legal: 
 
- Há hipóteses de aplicação de “prova legal” em nosso 

ordenamento jurídico, caso em que há um claro limite à 
valoração da prova pelo juiz. São técnicas desenvolvidas 
para evitar arbitrariedades judiciais, como decisões 
lastreadas em qualquer prova, mesmo quando 
manifestamente inidôneas.  

 
- O juiz somente poderá superar essa regra legal se 

demonstrar a sua inconstitucionalidade ou a falta de 
razoabilidade, no caso concreto.  
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- Exemplos: promessa de compra e venda de imóvel 
somente se prova por instrumento (art. 1417, C.C.); a 
prova da emancipação extrajudicial somente pode ser 
feita por instrumento público (art. 5º, parágrafo único, I, 
C.C.); doação de imóvel somente se prova por 
instrumento (art. 541, C.C.) etc.  

 
5º) Respeito às regras de experiência:   
 
- As máximas de experiência servem como forma de 

controlar a valoração judicial da prova, não podendo o 
juiz valorar as provas contras essas regras (ex: não pode 
negar a lei da gravidade).   

 


