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RESUMO 

PEREIRA LEITE, Pedro de Figueiredo Ferraz, Contribuição crítica à teoria da motivação da 

decisão judicial, Dissertação (Mestrado) — Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2014. 

 

O presente trabalho se estrutura em torno da resposta a duas questões: “O que é uma  

decisão motivada?” e “Quais as consequências de uma decisão imotivada?”. Nesta 

perspectiva, parte-se da definição da motivação como um discurso cuja função é a de 

justificar racionalmente a decisão judicial. Esta justificativa racional tem funções 

endoprocessuais e extraprocessuais. Dentre as funções extraprocessuais, destaca-se a de 

conferir legitimidade à atuação jurisdicional no Estado Democrático de Direito. Ainda no 

âmbito da norma constitucional que impõe ao juiz o dever de fundamentar suas decisões, 

demonstra-se que ela se estrutura sob a forma de regra, nos termos da teoria dos princípios 

de ALEXY, com a consequência de que os limites para a caracterização de uma decisão 

como motivada são rígidos. Passa-se, então, à construção de um modelo teórico de 

estrutura da motivação sob a ótica funcional. Na construção desse modelo, demonstra-se 

que a estrutura e conteúdo da motivação no caso concreto dependem da  interação de um 

modelo mínimo de justificação adequada, um modelo intermediário delimitado pelo 

contraditório e um limite máximo delimitado pela linguagem. A partir desse modelo 

interativo exploram-se as consequências dos vícios de motivação segundo   uma teoria das 

nulidades dos atos processuais e, assim, conclui-se que a motivação só será considerada 

inexistente em caso de omissão gráfica e que qualquer vício de  fundamentação é uma 

atipicidade relevante que deve ser nulificada. 

  



ABSTRACT 

 

The present work is structured around answering two questions: "What is a motivated   

decision?" and "What are the consequences of an unjustified decision?”. In this 

perspective, we start from the definition of motivation as a speech whose function is to 

rationally justify the decision. This rational justification has legal and constitutional 

functions. Among the constitutional functions one that stands out is to legitimate the 

courts’ role under in the rule of law. Also as part of the constitutional rule determining 

courts to motivate their decisions, it is shown that it is structured in the form of a rule in 

accordance with the principles theory of ALEXY, resulting that the limits for the 

characterization of a motivated decision are rigid. Then it is possible to create a theoretical 

model of the structure of motivation from a functional perspective. When building this 

model, we demonstrate that the structure and content of motivation depends on the 

interaction of a minimal model of proper justification, an intermediate model bounded by 

the adversarial principle, and another model, bigger than the others, defined by the 

language. From this interactive model it becomes possible to explore   he consequences of 

the defects of motivation according to a nullity of procedural acts  theory and thus it is 

concluded that motivation won’t be considered existent only in case of graphical omission 

and that any defective reasoning must be nullified . 

  



INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação se propõe a responder duas grandes perguntas que, por sua vez, 

desdobram-se em diversas outras questões logicamente subordinadas. A primeira pergunta 

é: “O que é uma decisão motivada?”, ou seja, quais são os requisitos para que se possa 

caracterizar uma decisão como motivada. A segunda pergunta é: “Quais as consequências 

de uma decisão imotivada?”, ou seja, como enquadrar a decisão jurisdicional imotivada 

dentro de uma teoria do ato jurídico — e, mais especificamente, dentro de uma teoria das 

nulidades dos atos processuais. 

 

Para responder à primeira pergunta, será necessário analisar: (i) a função da motivação — 

o que será abordado no Capítulo 2. A partir da função da motivação, será possível definir 

sua estrutrura e os critérios para que se possa considerar adequada a motivação — objeto 

do Capítulo 3. Com base nesses critérios, analisar-se-á, no Capítulo 4 algumas situações 

comuns na jurisprudência em que é possível cogitar de defeitos na motivação, a fim de 

demonstrar e testar o modelo contruído no Capítulo anterior.  

 

Determinados os critérios capazes de diferenciar uma decisão motivada de uma decisão 

imotivada torna-se necessário determinar as consequências jurídicas da ausência ou do 

defeito de motivação. Esse exame será feito de acordo com a teoria das nulidades dos atos 

processuais no Capítulo 5. Por fim, com base nas conclusões dessa teoria será possível 

determinar os efeitos jurídicos da ausência ou insuficiência de motivação da decisão 

judicial. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação se propôs a definir o que é necessário para que se possa considerar como 

motivada uma decisão e quais as consequências de eventuais vícios na motivação. Partiu-

se da definição da motivação como um discurso. Foi demonstrado, então que esse discurso 

tem a função de jusitificar racionalmente a decisão judicial e que a função do discurso 

condiciona sua estrutura e seu conteúdo. 

 

Antes de analisar a estrutura e o conteúdo da motivação encarada como discurso 



justificativo, foi necessário entender as funções que a motivação desempenha em âmbitos 

mais amplos que os da decisão judicial. Nessa perspectiva, definiram-se as funções 

endoprocessuais e extraprocessuais da motivação. 

 

Endoprocessualmente, a motivação possibilita, às partes, a impugnação das decisões 

judiciais e, permite aos juízes, a compreensão dos motivos de impugnação dessas decisões. 

Permite, ainda, a definição dos limites objetivos do julgado e é instrumental à função 

nomofilática e de unificação de jurisprudência desempenhada pelos tribunais de 

superposição. 

 

Quanto à função extraprocessual da motivação, em primeiro lugar foi explorada a sua 

relação com outras normas constitucionais de conteúdo processual, para aferir o caráter 

instrumental da motivação às garantias de imparcialidade do juiz, de legalidade das 

decisões judiciais, do duplo grau de jurisdição e do contraditório. Após esse momento foi 

demonstrada que a motivação é o fator que confere legitimidade à atuação jurisdicional no 

Estado Democrático de Direito. 

 

Ainda no âmbito da norma constitucional que impõe ao juiz o dever de fundamentar suas 

decisões, foi demonstrado que esta se estrutura sob a forma de regra, nos termos da teoria 

dos princípios de ALEXY, com a consequência de que os limites para a caracterização de 

uma decisão como motivada são rígidos. Isso significa que, não observado um modelo de 

justificação racional da decisão, essa seria reputada imotivada sem qualquer consideração 

por circunstâncias fáticas excepcionais. 

 

Passou-se, então, à construção de um modelo teórico de estrutura da motivação sob a ótica 

de suas funções contextual, endoprocessual e extraprocessual. Na construção desse 

modelo, foi demonstrado que a estrutura e o conteúdo da motivação no caso concreto 

dependem da interação de três modelos. O primeiro desses modelos, mínimo, corresponde 

à justificação adequada da fixação da norma, da determinação dos fatos, da qualificação 

jurídica e da declaração das consequências jurídicas que derivam da decisão, bem como 

dos nexos entre esses elementos da decisão. Exige, ainda, a enunciação dos critérios que 

fundaram as escolhas necessárias em cada um desses momentos da decisão judicial. 

 



O segundo desses modelos é aquele determinado pelas partes em contraditório e é o mais 

importante deles, embora interaja com os demais. O terceiro desses modelos é delimitado 

pela linguagem e corresponde à existência de um limite de abstração em um jogo de 

linguagem como a motivação. 

 

Esses critérios interagem da seguinte maneira: (i) toda vez que o contraditório não chegar a 

abranger algum dos elementos do primeiro grau de justificação, os nexos entre eles, ou a 

identificação dos critérios de escolha, o limite mínimo de motivação supera a delimitação 

do contraditório e impõe que o juiz fundamente a decisão sobre um ponto não debatido 

pelas partes (ii) toda vez que o contraditório superar os limites da linguagem, atingindo 

níveis de abstração nos quais a pergunta deixa de fazer sentido, o limite máximo reduz a 

delimitação do contraditório. O resultado dessa interação é o critério segundo o qual é 

possível dizer se uma decisão foi ou não fundamentada. 

 

Definido esse critério, foram exploradas algumas situações práticas nas quais o critério 

comumente deixa de ser atendido para, ao fim, explorar as consequências dos vícios de 

motivação segundo uma teoria das nulidades dos atos processuais. Adotada à teoria 

comunicativa das nulidades processuais conclui-se que a motivação só será considerada 

inexistente em caso de omissão gráfica e que qualquer vício de fundamentação é uma 

atipicidade relevante que deve ser nulificada. 
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