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SOBRE A FORMAÇÃO RACIONAL 
DA CONVICÇÃO JUDICIAL1

PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ

Iniciando o seu texto com o tratamento da questão fundamental do acesso à verdade judi-
cial e do modo como esta é fixada no processo judicial, o autor desenvolve, a partir daí, uma 
argumentação critica em relação ao modelo de aquisição da verdade sustentado num processo 
reflexivo e incontrolável.  Assumindo como ponto de partida uma outra abordagem, sustentada na 
afirmação realista do facto como enunciado linguístico susceptível de comprovação probatória num 
procedimento contraditório, tal modo de proceder termina na sentença como decisão conclusiva, 
necessariamente justificadas e sustentada numa metodologia de aquisição factual necessariamente 
racionalizada.  Neste modo de proceder o autor identifica a alerta ainda para vários problemas 
com que o juiz se confronta no processo de elaboração da sentença, nomeadamente nos ante-
cedentes, no relato dos factos provados, na fundamentação e na fundamentação jurídica e que 
deve superar de modo a que seja cumprido o desígnio da racionalidade judicial.

«Podría trazarse una escala ascendente de cons-
tricción a la certeza, que parte del investigador-cien-
tífico, pasa a través del legislador y el administrador 
y culmina en el juez, pobre diablo situado en la 
extremidad de una cadena de vínculos cada vez 
más constrictivos».

G. Silvestri

Edmonds e Eidinow, num livro com um título curioso2, investigaram cui-
dadosamente o que aconteceu num famoso encontro da Sociedade de Ciên-
cias Morais, da Universidade de Cambridge (Inglaterra), realizado em 25 de 
Outubro de 1946.  O orador do dia era K. Popper e, entre as pessoas pre-
sentes (além de Toulmin, Kreise, Moore, Braitthwite, Russell e outros), estava 
Wittgenstein.

Como é sabido, enquanto Popper levava a sério a existência, como tal, 
dos verdadeiros problemas filosóficos, o segundo negava-lhes esse estatuto 
teórico, argumentando que, na verdade, se tratava de enredos ou problemas 

1 Tradução de José Mouraz Lopes e revisão de Carlos Lopéz Keller.
2 J. Edmonds-A. Eidinow, El atizador de Wittgenstein.  Una jugada incompleta, trad. de M. 

Morrás, Península, Barcelona, 2001.
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de linguagem que como tal deviam ser esclarecidos.  Em determinado 
momento do encontro irrompeu uma discussão entre ambos, no decurso da 
qual Wittgenstein, que estava junto a uma lareira, agarrou o atiçador da lareira, 
ou seja, a ferramenta utilizada para remover a lenha e atiçar o fogo.

Esta situação, que qualquer pessoa entenderia como banal, suscitou uma 
discussão curiosa: o modo como este último utilizou um instrumento daquele 
tipo enquanto se confrontava com o seu parceiro.  Assim, discutiu-se se ele 
fez um gesto com raiva, ou se o deslocava suavemente, como se fosse um 
maestro de uma orquestra, se chegou a segurá-lo com ar ameaçador ou 
simplesmente se se serviu apenas do instrumento para sublinhar as suas 
palavras.  Foi, igualmente, discutido se qualquer que tenha sido o modo como, 
o utilizou, isso ocorreu depois do confronto com Russel ou após ter discutido 
com Popper e se no final da discussão saiu sossegadamente ou o fez batendo 
a porta.

A verdade é que, neste momento, desconhece-se efectivamente o que 
aconteceu, assim como não pode assegurar-se que o famoso atiçador de lareira 
estava ou não em brasa quando entra em cena.  A este respeito, os autores 
concluem expressivamente: "Foi fascinante e irónico que os depoimentos con-
traditórios, vieram de pessoas cuja profissão é lidar com teorias epistemológicas, 
com base nas teorias do conhecimento da compreensão das coisas e do pro-
blema da verdade.  No entanto, tratava-se do desenvolvimento de factos sobre 
os quais testemunhas presenciais discordaram sobre assuntos cruciais relacio-
nados com os factos em si e não com a sua interpretação"3.

O caso assume um interesse muito particular porque centraliza de forma 
muito clara o tema da, muito questionável, simplicidade dos «factos», sobre-
tudo porque o faz num contexto muito peculiar.  Serve igualmente como um 
suplemento que corrobora o resultado da experiência reflexiva promovida por 
investigadores da matéria mais próximos da área processual4 que se pronun-

3 Ob. cit. p. 15.
4 Assim neste sentido, M.Munsterberg, refere «Há um par de anos ocorreu em Gottinger um 

encontro organizado por uma associação cientifica na qual participaram juristas, psicólogos 
e médicos, ou seja, pessoas habituadas a uma observação atenta.  Casualmente, na mesma 
rua decorria um desfile de Carnaval.  De improviso, no decurso da sessão, as portas abri-
ram-se de par em par e um palhaço vestido com um traje de cores vivas irrompeu na sala 
seguido de um negro com um revólver na mão.  Primeiro um e depois o outro gritaram 
frases agressivas e de imediato um caiu por terra e o outro caiu-lhe em cima.  Ocorreu um 
disparo.  Imediatamente ambos abandonaram a sala.  O episódio durou menos de vinte 
segundos.  Apanhou todos de surpresa e ninguém, com excepção do presidente, se deu 
conta de que a cena tinha sido cuidadosamente preparada e fotografada durante o tempo 
em que ocorreu.  Seria natural que o presidente pedisse aos presentes que cada um deles 
fizesse uma descrição sobre o facto, na medida que poderia ter alguma relevância judicial.  
Dos quarenta escritos apresentados só surgiu um em que faltavam menos de 20% dos dados 
caracterizadores do estranho episódio.  Quatorze apresentavam lacunas entre 20% e 40%.  
Em doze as lacunas alcançavam entre 40% e 50%.  Em treze superavam os 50%.  Para 
além das omissões apenas seis pessoas em quarenta não referiram as coisas erroneamente.  
Em vinte e quatro das informações escritas pelo menos 10% do que se relatou eram inven-
ções.  Em dez respostas (quer dizer uma em cada quatro) mais de 10% do que foi escrito 
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ciam no mesmo sentido e contribuem para discutir a admissibilidade de um 
tópico muito relevante nos meios judiciais.  Nomeadamente o de saber se o 
juiz é dotado de alguma habilidade particular — carismática? — para aceder 
à verdade dos factos sem grandes dificuldades.

Numa primeira aproximação poderia surpreender que um modo de enten-
der o assunto tão questionável tivesse chegado a ser aceite entre os profissio-
nais e na jurisprudência durante praticamente os dois últimos séculos e que só 
em épocas recentes tenha começado a ser objecto de revisão crítica.

Não deve, no entanto, estranhar-se essa conclusão, se se levar em 
consideração que a aposta não era meramente cultural mas antes expressava 
uma relevante opção política, tendo como protagonista um poderoso aparelho 
de controlo social, ou seja o sistema judicial com uma idêntica estrutura de 
origem social.  Recorde-se que em tal modelo, os seus membros, para além 
de saírem reforçados nos seus poderes perante os utentes da justiça, enten-
diam esse rejeitável paradigma como um modo particularmente cómodo e 
descomprometido de fazer justiça, tendo em conta a ausência de limites, não 
só em termos de direito mas, inclusivamente, em termos cognitivos, na medida 
em que o juiz, decidisse o que decidisse teria sempre razão.

Certo é que a actuação do juiz no âmbito da prova e nas questões com 
ela relacionadas foi, e nunca deixou de ser, motivo de preocupação, manifes-
tada nos sucessivos intentos históricos de lhe ser subtraido o momento de 
valoração do quadro probatório.  Com pretensões, como a actualmente ingé-
nua pretensão de implicar na prova o ser transcendente e providencial que 
poderia ser parte interessada no desenvolvimento das vicissitudes do mundo 
e, portanto, presumivelmente, a prevalência da justiça nas relações humanas.  
O que deu lugar ao peculiar sistema das ordálias de acordo com a cultura e 
paradigma de racionalidade que na altura imperava que, como se sabe (não 
poderia ser de outro modo) não produziu o resultado que se esperava.  
Seguindo o regime de prova legal, animado pela pretensão de objectivar, 
regulando a atribuição de valores a cada um dos distintos meio de prova e 
que terminaria nas aberrações graficamente denunciadas por Voltaire5 e ainda 
na consagração de diversos expedientes de arbitrariedade6.  No fim, a falta 
de resultados seguros e considerados sobre a matéria e o indubitável atractivo 
do regime de apreciação em consciência próprio do júri inglês — nas mãos 
de cidadãos que julgavam as condutas dos seus pares num plano horizontal 

era absolutamente falso.  Isto não obstante o facto de que todos os espectadores da cena 
eram observadores bem preparados», On the Witness Stand.  Essays on Psycohology and 
Crimes, New York, Clark-Broodam 1908, 51.  Citado por D. Carponi Schitarra, Esame diretto 
e contraesame nel processo accusatorio, Cedam, Padova, 1989, pp. 79-80.

5 In «Comentário sobre el libro “De los delitos y de las penas” por un abogado de províncias», 
in apêndice a C. Beccaria, De los delitos y de las penas, trad. De J. A. de las Casas, con 
introduccion de J. A. del Val, Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 158.

6 Sobre a prova legal e as suas vicissitudes, cf. G. Alessi Palazzolo, Prova legale e pena.  La 
crisi del sistema tra evo médio e moderno, Jovene Editore, Napoli, 1979.
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— desembocaria na adopção do critério de valoração segundo a livre convic-
ção do julgador.

Este princípio aplicado na Europa continental através do termo «intima 
convicção», pelas magistraturas profissionais — descarnados aparelhos de poder 
— traduziu-se, no entanto, na consagração pura da máxima discricionariedade, 
do completo arbítrio.  Não prevaleceu a convicção racionalizada7, que afirmara 
Carrara, mas sim a sua alternativa irracional.  Com efeito, em tal concepção a 
aquisição de certeza sobre a quaestio facti decorria pelos canais dos processos 
psíquicos, para iluminar, no fim, um estado emocional no qual o convencimento, 
mais do que fruto de um processo de aquisição de conhecimento reflexivamente 
efectuado pelo juiz, era efeito de «um algo incontrolável» que lhe acontecia.  Que, 
pode dizer-se, ocorria no seu interior a um nível não de todo consciente e que 
seria só revelado no seu resultado.  O que era próprio de um modo de fazer 
judicial que, segundo alguns autores, está relacionado com «o inefável»8, quer 
dizer o que não é susceptível de ser expresso por palavras.

Esse modo de proceder no âmbito da decisão tem uma expressão ine-
quívoca no texto do que foi a verdadeira summa do saber processual con-
vencional durante uma longa etapa que chegou até nós e que não pode 
dizer-se que seja fechada sob certas práticas que ainda gozam de alguma 
difusão: «a sentença tem que fundar-se num estado de consciência […] num 
juízo critico interno que se projecta no exterior em afirmações […] não há que 
justificar e seria processualmente incorrecto fazê-lo sobre os elementos do 
juízo que tenham contribuído para formar a convicção do juiz…»9.

Esta forma de entender a decisão é o que explica o tratamento, ou melhor, 
o não tratamento ou indiferença que, sobre ela, é manifestado pelo processualismo 
convencional.  Uma atitude reprovada por Carnelutti e seus colegas, quando 
escreveu: «desde que se formou uma ciência do direito processual digna desse 
nome quase nunca se falou da sentença.  O que ocupa os estudiosos não é o 
julgamento mas sim o processo.  Isto quer dizer que estes estudaram muito mais 
o mecanismo que o dinamismo do processo.  Desmontaram a máquina peça por 
peça com muita atenção e fizeram descrições notabilíssimas.  Mas da força que 
a faz mover preocuparam-se muito pouco»10.

Daí que a decisão em matéria de facto foi durante muito tempo uma 
autêntico território inexplorado pela cultura processual dominante, segundo 
pode comprovar-se recorrendo ao índice de qualquer manual em uso em que 
a decisão não existe sequer como problema.

7 F. Carrara, Programa de derecho criminal, trad. Castelhana de J. J. Ortega Torres y J. Guer-
rero Leconte, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1976, vol. II, p. 233.

8 A. de la Oliva fala dos «processos internos psíquicos de convicção, muitas vezes parcialmente 
objectiváveis, mas também parcialmente pertendecentes ao âmbito do inefável» (in AA. VV., 
Derecho procesal penal, Centro de Estúdios Ramón Areces, Madrid, 2004, p. 514).

9 J. Saez Jiménez-E.Lopez Fernandez de Gamboa, Compendio de derecho procesal civil y 
penal, tomo IV, vol. II, Santillana, Madrid, 1968, p. 1287.

10 F. Carnelutti, Diritto e processo, Morano Editore, Napoli, 1958, pp. 72-72 (há tradução caste-
lhana de S. Sentis Melendo, Derecho y proceso, EJEA, Buenos Aires, 1971).
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O que acontece, segundo explica muito bem Ferrajoli, é que «a fórmula 
da livre convicção que por si mesma expressa apenas um trivial princípio 
negativo que deve ser integrado com as condições não legais mas epistemo-
lógicas da prova, foi na realidade, acriticamente entendida como um critério 
discricionário de valoração substitutivo das provas legais.  Recebido com esse 
sentido, pela doutrina e pela jurisprudência, permitiu a ambas iludir, no plano 
teórico e no prático, o enorme problema da justificação da indução [probató-
ria] e acabou por transformar-se num tosco princípio potestativo idóneo para 
legitimar o arbítrio dos juízes»11.  Por isso, na transição do regime de prova 
legal para o regime da livre convicção, entendido como questão racional, o 
que não poderia ser de outro modo, há uma mudança essencial de paradigma 
que desloca o problema do obscuro âmbito em que a doutrina e a jurispru-
dência o tinham confinado12 para a epistemologia.  Um grande desafio cultu-
ral para os juízes.

Para a consolidação deste questionado estado de coisas contribuiu, tam-
bém, o positivismo ideológico, para quem tanto a interpretação como a aplica-
ção dos preceitos legais não apresentava particulares problemas13 e, ainda 
menos, a questão de facto, que quase não existia como tal.  Por isso, gene-
ralizou-se na matéria o que se qualificou de «objectivismo ingénuo»14.  Com 
um resultado certamente paradoxal que levou a aceitar que o juiz pudesse 
actuar com menor consciência da dificuldade do seu oficio, na situação onde, 
afinal, era mais difícil.  E, por outro lado, a dispor de mais liberdade para se 
determinar precisamente no segmento da própria actividade onde é mais impor-
tante o seu poder.  Que, por isso, se tornou realmente incontrolável15.

Esse «sem sujeição a […] regra de nenhuma ordem» da sentença, que 
acaba de citar-se é a melhor expressão de um estado de (in)consciência 
acerca da natureza da própria função que gozou de implantação geral da 
justiça dos nossos países e que, em lenta retirada, permanece como dado 
de um certo subconsciente institucional, para além de algumas mudanças de 

11 L. Ferrajoli, Derecho y Razón.  Teoria del Garantismo penal, trad. de P. Andrès Ibañez, J. C. 
Bayon, R. Cantarero, A. Ruiz Miguel y J. Terradillo, Trotta, Madrid, 2009, p. 139.

12 Dos processos psicológicos, como se tinha dito, mas também de uma moral pessoal do juiz, 
segundo decorre de algumas sentenças, como é, por exemplo, a sentença da sala segunda 
do Tribunal Supremo de Espanha (de 1993) em que se afirma que o «princípio da livre 
valoração da prova […] supõe a sua apreciação sem sujeição a taxa, pauta ou regra de 
qualquer classe […] sem outro travão que não o de julgar recta e imparcialmente».

13 Paradigmático pela clareza da expressão é, a este respeito, o ponto de vista de L. Requejo 
Pagés.  Este autor defende uma concepção peculiar: nela a ordem jurídica aparece escrita 
como uma «rede de distribuição de água» onde o juiz teria a função de «manipular a válvula» 
para se limitar a recolher no continente das suas decisões o produto que lhe chega desde 
as primeiras fases do ordenamento» (in Jurisdicción e independência judicial, Centro de 
Estúdios Constitucionales, Madrid, 1989, pp. 153-154).

14 Assim, D. Gonzalez Lagier, in Quaestio facti.  Ensayos sobre prueba, causalidad y acción.  
Palestra Temis, Lima-santa Fe de Bogotá, 2005, pp. 24-26.

15 Neste ponto são muito interessantes as reflexões de J. Frank in Derecho e incertidumbre, 
trad.  de C. M. Bidegain, revista por G. R. Carrió, Centro Editor de América Latina, Buenos 
Aires, 1968, p. 70 e passim.
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linguagem nas práticas actuais de muitos juízes para quem a garantia de 
qualidade da sua função radicaria exclusiva e preferencialmente na rectitude 
moral do próprio discernimento.

Este tópico tão consolidado conserva uma relação estreita com a aludida 
maneira de compreender os factos que, nessa forma de conceber a experiên-
cia judicial, como se tivesse tido em algum momento existência como tal, 
surgiriam dotados de verdadeira e própria entidade objectiva no mundo extra 
processual, como se estivessem à espera de ser conhecidos.  Desse modo 
tornar-se-ia possível a sua transferência, através da prova, para o interior do 
processo e, com isso a segurança do conhecimento do juiz sobre o que se 
vem referindo.  Nomeadamente quando as provas pertencem ao género das 
chamadas directas, por antonomasia, a testemunhal, que produzida perante 
o juiz através da imediação, gozaria de aptidão para pô-lo em contacto directo 
com os factos16.  Daí, num derradeiro ponto de vista desta discussão mistifi-
cadora, a conclusão de que a valoração de tais provas não necessitaria de 
ser justificada pelo juiz que as tinha «visto e ouvido»17.

Neste modelo a sentença poderia reduzir-se a uma declaração sumária 
e apodíctica do que foi considerado provado, à qual bastaria justapor uma 
outra declaração do mesmo teor relativa à subsunção, virtualmente mecânica.  
Sobretudo no caso do julgador seguir a concepção hidráulica da ordem jurí-
dica, que defende Requejo Pagés e, assim, não efectuar nenhuma conside-
ração relativa ao tratamento da prova.

16 Quer referir-se à histórica distinção entre provas directas e indirectas, sustentada no modo 
como se produz e opera a percepção do juiz, que, no caso das primeiras — supostamente 
— captaria com «os próprios sentidos […] o facto que se queria provar» (F. Carnelutti, La 
prueba civil, com apêndice de G. P. Augenti, trad.  de J. Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid, 2009, 
p. 454).  Este autor refere, com as melhores razões, um critério de demarcação não ontoló-
gico mas antes funcional e relacional no qual as provas serão directas ou indirectas «em 
função de terem por objecto o facto a provar ou outro facto do qual se possam extrair infe-
rências sobre o facto a provar» (ob. cit. p. 455).

17 «A convicação que, através da imediação, o tribunal forma sobre a prova directa produzida 
na sua presença, depende de uma série de circunstâncias de percepção, experiência e até 
intuição que não são exprimíveis através da fundamentação.  Por isso, neste aspecto o 
tratamento da prova directa é distinto do que deve dar-se à prova sobre indícios, porquanto 
a primeira só pode existir de forma a que possa ser valorada pelo Tribunal, enquanto que a 
prova indiciária deve ser apreciada no extremo das suas consequências ainda que não em 
dados dos quais se parta para o julgamento […] dos que só de expressam que tenham ficado 
provados» (Sala Segunda del Tribunal Supremo, sentença 274/1993, de 12 de Fevereiro.  
Esta ideia de que tratando-se de factos procedentes da chamada prova directa a mera 
expressão do seu resultado justifica a qualidade do procedimento de obtenção é perceptível 
na sentença do mesmo Tribunal de 15 de Maio de 1992: « Se nos factos provados, como é 
o caso, se descrevem de maneira inequívoca a participação do acusado, a sua actuação 
voluntária e causal e o resultado a que se chegou isso supõe uma justificação mais do que 
suficiente».  Em coerência com o critério de método que decorre da sentença também da 
mesma sala, de 11 de Novembro de 1991, segundo a qual «as declarações de pessoas que 
analisaram os factos objecto da prova com os seus próprios sentidos (arguidos ou testemu-
nhas) constitui prova directa, na medida em que não obrigam a um processo indutivo para 
a elaboração de conclusões» que estariam presentes no próprio juiz através de uma auto-evi-
dência, que como tal teria de ser aceite por todos os destinatários e pelo auditório.
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Este é, por exemplo, o ponto de vista acolhido no Código de Processo 
Civil espanhol de 1882, cujo artigo 142.º, estabelece a estrutura formal da 
sentença na expressão dos factos provados, sobre a sugestiva rubrica de 
«Resultandos» e os «fundamentos doutrinais e legais» da qualificação jurídica 
dos mesmos nos seus diversos aspectos como «Considerandos».  De tal modo 
que a construção estritamente jurídica seria a única a ser levada em conta 
na justificação da decisão.  Algo que é coerente com a circunstância desta 
decisão, na sua vertente fáctica, ser gerada no âmbito pessoalíssimo — quase 
místico — da imediação, ficando definitivamente fixada pelo julgador.  De tal 
modo que o eventual recurso ficaria limitado no seu alcance à sanção de 
possíveis erros de direito: estes sim, subjectivamente tratáveis, discutiveis e 
abordáveis num outro momento jurisdicional não dependentes da percepção 
sensorial do juiz da primeira instância.

Hoje sabemos bem (ainda que nem sempre pareça) que a “matéria prima” 
da sentença não é constituída por factos, mas antes por enunciados linguís-
ticos18 relativos a acções que podem ou não ter ocorrido e que por isso importa 
saber se são verdadeiros ou falsos.  Os factos objecto da referência judicial 
não têm existência actual e não podem aceder como tais ao processo.  Se 
ocorreram, foi sob a forma de um acto, em princípio penalmente relevante, 
normalmente produtor de um resultado observável através de um conjunto de 
vestígios em redor da sua execução e dos traços que ficam na memória de 
eventuais testemunhas.  Os factos, como parte do passado já não estão nem 
são constatáveis por alguém que, como o juiz, opera no presente e não pode 
experienciá-los.

No entanto são esses «rastos» a que nos referimos que são susceptíveis 
de comprovação e é em função do resultado desta que pode obter-se alguma 
conclusão sobre a plausibilidade ou falta de plausibilidade da hipótese acu-
satória submetida à consideração do juiz.

As distintas formas de entender a prova permitem individualizar elemen-
tos do julgamento que, tratados com rigor indutivo de acordo com as máximas 
de experiência — generalizações de saber empírico de validade sociamente 
aceite — tornam possível estabelecer conclusões de carácter fáctico dotadas 
de certeza prática.  Isto é, prováveis com um alto grau de probabilidade, mas 
que não decorrem directamente das premissas.

No entanto no modo de proceder jurisdicional que se questiona, o juiz 
acederia a um resultado da prova válida por iluminação, assegurado pela 
certeza da sua rectidão de agir e pelo desenvolvimento ordenado do proce-
dimento.  Nesta concepção, que como se viu remete o momento de decisão 
para o evanescente mundo do inexprimível, é claro que não há espaço para 

18 Assim, já em Carrara: «Por regra chama-se prova tudo o que sirva para atribuirmos certeza 
acerca da verdade de uma proposição» (in Programa, cit. vol. II, p. 381).  Refere muito bem 
Taruffo: «no processo o “facto” é na realidade o que se disse acerca de um facto»), La prueba, 
cit. p. 114).

1
1
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a consideração crítica destas questões problemáticas.  Hoje é cada vez menos 
frequente que apreciações com semelhante inspiração sejam filtradas de 
maneira clara no texto das sentenças mas, não obstante, são muitas as que 
em maior ou menor grau, são tributárias dessa maneira de compreender o 
processo decisório e as que operam como se a regularidade do trâmite pro-
cessual e a invocação de algum tópico jurisprudencial fossem condição sufi-
ciente da correcção e justiça da decisão.

Mas o que é certo é que esta, como foi visto com exemplar clareza por 
Maximiliano Murena no século XVIII, tem como pré-condição imprescindível 
«a verdade dos factos»19.  Que não pode decidir-se apenas levando em con-
sideração e respeitando algumas prescrições jurídico-formais, mesmo se 
produzidas num regime de grande consciência tranquila

Se é verdade que a qualidade do conhecimento judicial não é apenas o 
que decorre do desenvolvimento das actuações através de uma ordem legal-
mente pré estabelecida20, é também verdade que no processo acusatório, 
eficazmente regido pelo princípio do contraditório, a vigência efectiva deste 
na relação entre as partes, e o papel que se impõe ao juiz, constitui em si 
mesma uma garantia de qualidade do conhecimento que pode obter-se.  Por-
que, como refere muito bem Ferrajoli, a «divisão das partes em papeis dis-
tintos e separados […] é […] por assim dizê-lo a transposição de uma estru-
tura de argumentação»21.  Que corresponde ao modelo de interlocução 
racional, cuja prática é a que, no dizer de outro ilustre italiano, Pagano, pode 
levar à «verdade [que] é como a luz que brilha do resultado de dois corpos 
que chocam um com o outro»22.  Segundo o popular ditado empiricamente 
aceite, «da discussão nasce a luz».

No que respeita às normas dirigidas a preservar a dinâmica do contra-
ditório, na medida em que assegura os direitos das partes, tanto no que diz 
respeita a qualquer delas, uma perante a outra, como no que respeita na sua 
relação com o juiz, garante-se também através do imprescindivel âmbito de 
diálogo, a imparcialidade e tendencial objectividade do juiz.  Que está real-
mente no seu lugar, se cada um dos contendores ocupa em plenitude o seu 
próprio lugar com as correspondentes possibilidades de accionar dentro do 

19 M. Murena, Tratado de las obligaciones del juez, trad. Versão francesa C. Cladera, Plácido 
Barco López, Madrid, 1785, p. 66.

20 A este respeito parece-me interessante recolher a observação de A. M. Binder que «quando 
uma forma (requisitos ou sequência) é violada produz-se […] um aviso, uma advertência 
sobre o perigo ou a afectação de um princípio» (in El incumplimiento de las formas proce-
sales.  Elementos para una critica a la teoria unitária de las nulidades en el proceso penal, 
Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 94).  Na minha opinião é válida também para significar que 
a violação das regras juridico-formais que asseguram as posições parciais no desenvolvimento 
da audiência contraditória deveriam tomar-se como um indicador da possível afectação 
negativa da linha — epistémica — de princípio, que deve reger na matéria cuja vigência 
aquelas têm a função de assegurar.

21 Ob. cit. p. 144.
22 F. Pagano, Lógica de probabili applicata a giudizi criminali, Agnello Nobile, Milano, 1806, p. 31.
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espaço cénico do processo23.  O que acontece tanto no modelo processual 
ideal de referência, ou seja, no processo acusatório e contraditório, o desen-
volvimento equilibrado da confrontação inter partes é garantia de funciona-
mento do julgamento, como na vertente epistemológica, que assume e que 
se sustenta em regras próprias, obviamente não jurídicas, de observação 
necessária.

À luz destas considerações, deve dizer-se que o juiz, sujeito institucional 
de poder24, reclama uma adequada integração no exercício desse poder das 
duas vertentes consideradas, ou seja o jogo de uma e outras, distintas mas 
positivamente integradas respeitando as regras correspondentes a cada uma 
delas no seu campo próprio, sem confusões nem reduções.

O processo penal, tradicionalmente visto como uma sucessão de proce-
dimentos estabelecidos por lei, é, ao mesmo tempo, e diria, essencialmente, 
um instrumento para a obtenção de conhecimento.

Isto torna-se visível quando se considera o exercido da função de inves-
tigação criminal, o modus operandi legal que impõe ao juiz o exame mais 
cuidadoso do cenário onde ocorreram os factos e a maior diligência na iden-
tificação e preservação dos vestígios, como uma fonte indispensável dos dados 
para assegurar no futuro, uma informação confiável ao julgador.

Nesse sentido, por exemplo, a diligência da remoção de cadáver é ape-
nas um acto processual, uma formalidade.  Mas é igualmente relevante como 
necessária e verdadeira objectivação documental de um resultado (a morte 
de uma pessoa sob certas condições), que importa para o direito penal como 
possível efeito de um acto proibido e punido com uma pena, como é impor-
tante na reconstrução dos factos.

Neste contexto, o investigador judicial cumpre um trâmite processual.  
Mas este modo de actuação é a forma jurídica de um discurso intelectual 
sobre o caso sob o método hipotético-dedutivo.  Porque aquele, como instru-
tor, recolhe as provas que considera materialmente úteis, agindo de acordo 
com os procedimentos legais que o vinculam.  Mas fá-lo na qualidade de 
investigador num «contexto de descobrimento», isto é trabalhando com hipó-
teses na procura de uma explicação racional e exacta sobre o que aconteceu.  
Nessa medida analisará o cenário como envolvente de acção provavelmente 

23 Com efeito, tendo em conta que o espaço cénico do processo é rígido, amplia-se o espaço 
de um dos sujeitos que aí intervêm será sempre à custa da perda de espaço próprio de 
algum dos restantes.  A permanência de cada um dos sujeitos no seu próprio campo 
— incluindo o juiz — só pode ser fruto de uma intersecção dialética que respeite as regras 
processuais definidas.

24 Trata-se de um género de poder muito particular, nomeadamente o de fixar os factos e dizer 
o direito.  É isto em que consiste a jurisdição.  Uma modalidade de poder com uma forte 
componente cognoscitivo que se desnaturaliza e se degrada, no âmbito constitucional, quando 
não se levam em consideração as exigências específicas desta dimensão substancial, que 
é epistémica e de garantia.  É o que sucede, por exemplo, com as decisões judiciais mal ou 
insuficientemente justificadas que não envolvem uma defeito de carácter acidental, mas antes 
um verdadeiro déficit essencial de jurisdicionalidade.  Com implicações de carácter jurídico 
mas também deontológico.
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de natureza criminosa, como objecto do seu interesse que será mais ou menos 
expressivo em função da qualidade das questões colocadas e da experiência 
do operador, numa actividade que é obviamente jurídica mas que tem uma 
forte dimensão cognoscitiva e heurística.

E isto é tanto assim que uma cena de crime poderia ser tecnicamente 
bem tratada do ponto de vista processual mas, na ausência de perguntas 
bem orientadas, aquele cenário permaneceria totalmente silencioso.  A hipótese 
desenvolvida desta forma retira o primeiro resultado dos dados de observação 
devendo ser imediatamente avaliada a sua capacidade explicativa através da 
dedução de consequências.  Se estas forem compatíveis com os indícios ou 
vestígios disponíveis, aquela deve ser mantida e, uma vez enriquecida com 
novos elementos, tornar-se-á mais complexa e, normalmente, dará lugar a 
sub-hipóteses que serão operadas da mesma maneira.  Caso contrário, será 
descartada e substituída por algo mais plausível.

Uma investigação bem sucedida será a que dê sustento a uma boa 
hipótese que, para o ser, deverá integrar harmoniosamente a totalidade dos 
indícios fundamentais em presença, conhecendo as razões dos mesmos.  
O que significa que não poderá ser incompatível com alguns dos indícios com 
características essenciais25 (ainda que fiquem algumas pontas soltas).  
E, claro, deve ter suporte probatório adequado.  Se assim for, a hipótese 
conclusiva da investigação terá a capacidade de se tornar uma boa hipótese 
de acusação, ou seja numa acusação seriamente fundada.  O seu núcleo 
será o comportamento censurado, objecto de prova ou thema probandum em 
julgamento.

O acusado passa a ser o facto principal, de um ponto de vista juridica-
mente relevante, como constitutivo do facto suposto num tipo penal e a ele 
subsumível.

Mas esse facto típico não é o único que conta no processo nem apenas 
ele acede ao julgamento.  Com efeito ao julgamento interessam outros, não 
tipificados e por isso mesmo não relevantes do ponto de vista penal.  No 
entanto trata-se de factos dotados de algum valor e, consequentemente, com 
uma relevância de ordem lógica, na medida que gozam de aptidão para ser-
vir como premissas das quais seja possível inferir elementos probatórios que 
informem sobre o facto principal e contribuam para a sua identificação no seu 
verdadeiro perfil26.

25 Como refere F. Gil, «segundo Popper: para vencer é necessário responder a todas as objec-
ções; para perder basta que um contraexemplo resistente fique sem explicação» (F. Gil, Prova.  
Attraverso la nozione di prova/dimonstrazione, tradu. do francês de L. Majocchi, Jaca Book, 
Milano, 1990, p. 41.

26 Com efeito, ali onde a acusação seja, por exemplo, de assalto a um banco, o acto integrante 
deste (que constitui um ilícito penal) será o que for objecto de acusação e por isso o facto 
principal, sobre o qual, eventualmente, a testemunha presencial possa efectuar um testemu-
nho directo.  A compra em dias anteriores de uma máscara (como a que foi usada no assalto) 
pelo presumível autor, sobre a qual também uma testemunha pode prestar depoimento, será 
um facto secundário, mas relevante do ponto de vista lógico na media em que constitui uma 
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A acusação não só tem que ser comprovada integralmente mas, também, 
no decorrer de uma sequência de actuações que dão lugar a uma sucessão 
de estados de conhecimento judicial que são outros momentos desse fenó-
meno diacrónico e plural que, por comodidade, chamamos de prova.  Esta é 
assim um conjunto complexo de actividades através do qual se pode estabe-
lecer com uma certeza prática que algo aconteceu ou não de determinada 
maneira.

Em síntese, a acusação ou hipótese acusatória é o resultado de um 
processo inductivo que, uma vez elaborada e gozando de um razoável suporte 
probatório, será submetida a julgamento para que a sua qualidade explica-
tiva seja avaliada através do exercício do contraditório no correspondente 
debate.

A sentença, que é uma decisão sobre a acusação, deverá traduzir a ratio 

decidendi, como consequência de um dever jurisdicional de cumprimento rigo-
roso, na medida em que, como se disse, a conclusão relativa aos factos não 
decorre necessariamente das premissas, mas deve ser sempre justificada.

A já referida dimensão dual do processo contraditório, o seu desdobra-
mento numa vertente jurídica, de garantia e numa vertente epistémica ou de 
método, é particularmente visível no âmbito do princípio da presunção de 
inocência.  Com efeito, como se sabe, o princípio da presunção de inocência 
traduz-se num direito fundamental do arguido que é para si uma garantia.  No 
entanto é também uma regra — epistémica — de julgamento.  Copi referiu-se 
a ele como a falácia do argumentum ad ignorantia27, na medida que assenta 
no facto de que a sua falsidade nunca foi demonstrada, sendo certo que o 
modo habitual de proceder na vida é exactamente o contrário: quem afirma 
um facto tem que prová-lo.

A presunção de inocência impõe ao juiz de julgamento uma posição de 
neutralidade estrita no ínicio e, nesse sentido, um esforço intelectual para se 
despojar e prescindir metodicamente de tudo o que possa ter sabido da causa 
(tanto pela comunicação social como em virtude de qualquer contacto anterior 
com os procedimentos).  O seu posicionamento perante as hipóteses subme-
tidas à sua consideração tende a ser a de perplexidade, expressivamente 
reclamada por Muratori28.  Perplexidade de quem não sabe a quem aderir 
porque, segundo as regras, ainda não conhece.

Da presunção de inocência disse-se que, na realidade e na medida em 
que implica restrições ao modo de actuar judicial no processo de obtenção 
de conhecimento, seria um obstáculo ao estabelecimento da verdade como 
objectivo central do processo.  No entanto, essa afirmação que pode ter 

premissa de uma possível inferência idónea para relacionar, indirectamente o acusado com 
aquele acto criminal.

27 I. M. Copi, Introduccion a la lógica, trad. de N. Miguez, Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 65.
28 L. A. Muratori, Defectos de la jurisprudência, trad. de V. M. de Tercilla, Imprenta de la Viuda 

de D. Joachin Ibarra, 1794, p. 17.
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alguma consistência em certas ocasiões não é assim entendida, quando 
efectuada uma visão global do assunto.

Com efeito há indubitável razão na medida em que aquela só se destrói 
através dos meios de prova licitamente adquirida, sendo que, por princípio 
deveria permanecer incólume frente à prova que tenha sido produzida através 
da vulnerabilidade de algum direito fundamental, substantivo ou processual.  
Trata-se, no entanto, de um limitado número de pressupostos, definidos atra-
vés da existência de um conflito entre o interesse oficial na determinação do 
que efectivamente sucedeu no caso e o interesse constitucional da tutela de 
outros bens essenciais, dando-se preferência a este último, que é assumido 
como prioritário29.

Este princípio equivale à adopção do paradigma indiciário como critério 
guia, o que significa que somente deve acusar-se na presença de indícios de 
um delito de alguma qualidade, isto é susceptíveis de verbalização, de con-
sideração intersubjectiva como pressuposto da necessária e tendencial objec-
tividade do investigador policial e judicial.  Que exige também uma atitude 
conotada com a ausência de prejuízos, ou seja um regime de actuação 
caracterizado por “jogo limpo” que neste sentido quer dizer honesto, intelectual 
e juridicamente regular.

Assim, um modo de proceder com esta matriz impõe, por regra, o uso 
de uma metodologia entendida como racional na perspectiva dos usos 
sociais30.

Desde logo, exige a consideração de todos os elementos empíricos 
evidenciados.  A consciência clara do que vale cada um deles e dos passos 
que podem dar-se a partir deles: onde conduzem e porquê, isto é, sustentados 

29 Como opção legislativa a que se exprime neste critério não é nova.  Damaska recorda que 
já no âmbito do processo penal do antigo regime, um autor com a autoridade de Farinacio 
(Consilia, vol. I, consilium 98 n.º 38-39, Lyon, 1616) exprimiu a sua discordância à utilização 
de provas obtidas mediante o uso não regular da tortura, incluindo nos casos de homicidio 
agravado, invocando «direitos naturais» do acusado cuja observância nem sequer o principe 
estaria em condições de dispensar (in Il diritto delle prove alla deriva, trad. de F. Cuomo Ulloa 
y Riva, edição ao cuidado de M. Taruffo, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 26).  O instituto da 
prova ilicitamente obtida, com o efeito da proibição de valoração da prova, tem relação estreita 
de coerência com a disciplina constitucional do processo, vigente em vários ordenamentos.  
Nele se exprime uma opção de constitucionalidade forte, sendo que por via da sua incisiva 
consolidação, os riscos de desvio do jus punendi está submetido a rigorosas exigências de 
legitimidade.  Desta forma apenas resulta aceitável uma condenação desde que imposta no 
respeito rigoroso das regras que o Estado constitucional de direito estabelece.  Uma boa 
expressão legislativa deste critério está estabelecida na Ley Orgânica del Poder Judicial de 
Espanha de 1985 cujo artigo 11,1 diz. «Não valem as provas obtidas, directa ou indirecta-
mente, em violação dos direitos e liberdades fundamentais».  Preceito que a jurisprudência 
do Tribunal Constitucional, a partir da sentença 81/1998 esvaziou praticamente de conteúdo. 
(sobre esta questão cf. o trabalho «La prueba ilicitamente obtenida: una question de legitimi-
dad» in Perefcto Andrès Ibañez, Prueba y convicción judicial en el proceso penal, prólogo de 
D. R. pastor, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pp. 181 ss., e as referências bibliográficas aí 
referidas.

30   «Uma proposição considera-se provada se, obtida através de um método reconhecido, é 
objecto de uma crença fundamentada» (F. Gil, Prove, cit. p. 16).
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em que máximas de experiência.  Sabendo que a melhor hipótese é a mais 
rica em conteúdos empíricos e, em regra, é a mais simples a que melhor 
explica.

Sabe-se, por último, que o que se quer alcançar através do processo 
judicial pertence à categoria do conhecimento provável, pois a conclusão 
fáctica em que se traduz não se segue logicamente às premissas, de acordo 
com uma qualquer lei geral universal.  Não decorrendo do quadro probatório 
uma certeza dedutiva31 é, por isso, ineludivel a exigência de fundamentação, 
ou seja que as decisões sejam eficazmente motivadas em matéria de facto 
e de direito.

Motivar, na sua aproximação mais óbvia é justificar a decisão adoptada 
para que possa ser controlada do exterior.

Algo que seria efectuado num segundo momento apresentando de forma 
intelegível o iter do discurso32 que foi utilizado no tratamento da prova e levou 
à decisão.  É necessário que todo esse processo seja eficazmente presidido 
pela interiorização e afirmação intelectual do dever de motivar para que se 
mostrem integralmente — e portanto numa perspectiva ex ante — as causas 
do que é motivável de forma a que não se decida outra coisa que não possa 
ser justificada33.

Dessa forma, ou seja com essa dupla vertente, o dever de justificação 
submete o juiz a um imperativo de autoconsciência do próprio processo de 
formação da convicção.  Introduz neste processo uma perspectiva intersub-
jectiva na medida em que impõe ao julgador, de alguma forma, um desdo-
bramento da personalidade.

Este modo de entender a questão colide com posições como as que 
foram já referidas para quem a certeza alcançável pelo juiz através da prova 
seria um «estado psicológico», com qualquer coisa de inexprímível, próprio 
das impressões, do que se sente mas não se sabe34.  Esse ponto de vista, 

31 Isto não obstante ser frequente em algumas sentenças existirem afirmações de sinal oposto 
onde os juízes deduzem conclusões de facto dos antecedentes probatórios.  Dir-se-ia que 
há uma resistência inconsciente em admitir que o conhecimento judicial sobre a matéria é 
— com certeza provável — o que permite a inferência dedutiva, a que falta, portanto o grau 
de certeza — absoluta — que parece exigir determinada concepção sacerdotal do poder 
judicial, com maior amplitude o que poderia supor-se.

32 Os antecedentes probatórios, as inferências realizadas na sua obtenção e as que aqueles 
tornam possíveis, os critérios de decisão que são empregues.  É óbvio que não se trata de 
perder-se numa micro dimensão e muito menos no que é naturalmente óbvio, mas antes 
mostra todos os passos, sobretudo os passos-chave que permitam com transparência evi-
denciar o núcleo da decisão.  Algo que o juiz que se interrogues de forma intelectualmente 
honesta discernirá perfeitamente.

33 F. M. Iacovello, «I criteri di valutazione della prova», in M. Bessone y R. Guatini (eds), La 
regola del caso.  Materiali sul ragionamento giuridico, Cedam, Padova, 1995, p. 396.

34 É o que resulta de sentenças como as da Sala Seguna do Tribunal Supremo de Espanha 
de 27 de Marzo de 1991 e de 20 de Novembro de 1991 (ambas, do mesmo relator) que 
falam «do “estado anímico de certeza” como factor psicológico escondido no mais profundo 
da mente humana» situando o conhecimento judicial numa espécie de «arcano» inacessível, 
mesmo para o sujeito cognoscente, ou seja o juiz.
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dominante durante muito tempo na cultura dos juizes, já se viu que é franca-
mente inaceitável, tanto do ponto de vista metódico como do ponto de vista 
de garantia.

No primeiro caso porque os instrumentos próprios do processo e, em 
concreto do processo penal que é aqui a referência, permitem aceder a uma 
verdade de qualidade, desde que o juiz ajuste o seu modus operandi ás regras 
do método hipotético-dedutivo.  Renuncie, portanto, à ideia de um saber 
impossível e obtido como que por iluminação e, ao contrário, actue como 
operador racional, ou seja, com o conhecimento da natureza do trabalho 
intelectual que realiza.  No segundo caso porque só o conhecimento obtido 
em virtude de um modo de proceder dotado de esse grau de racionalidade 
permitirá dar as razões do seu porquê, permitindo de forma eficaz o controlo 
da decisão numa outra instância.

O processo psicologista que se questiona está muito vinculado a uma 
certa ideia da imediação como método, ou seja, pretensão de que esta por 
si só asseguraria a qualidade do resultado.  Mas, de facto, a imediação não 
é um método mas tão só um meio necessário ao desenvolvimento da prova, 
que, no entanto, não é suficiente para garantir a sua valoração e o seu tra-
tamento adequado.  Por si só facilita, mas não resolve, na medida que 
sendo susceptivel de distintas modalidades pode ser objecto de um uso 
incorrecto.

A concepção intimista da livre convicção que contende, segundo se viu, 
com a exigência de fundamentação aparece estreitamente associada a um 
modo inaceitável de entender a imediação35.  Segundo este modelo, o juiz 
em contacto directo com as fontes pessoais de prova percepciona discursos 
e também gestos, maneiras de estar, linguagem verbal e corporal.  Por meio 
de não se sabe com que habilitação, gozaria supostamente da capacidade 
de interpretar o que receberia desse modo, sendo inclusivamente capaz de 
ler nas atitudes e nos gestos.  E, obviamente, com a segurança exigida pela 
transcendência das decisões36.  Daí que se justificaria a velha consideração 
da prova testemunhal como uma prova fácil, directa na medida em que faci-
litaria um contacto de igual tipo com os factos, sendo idónea para proporcio-
nar ao juiz um conhecimento de qualidade singular.  Tanta e tão óbvia, que 
lhe dispensaria de dar conta do porquê da convicção assim obtida.  Até ao 

35 Ocupei-me deste assunto em «Sobre o valor da imediação (uma aproximação critica)», in P. Andrés 
Ibañez, En torno a la jurisdiction, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, pp. 153 e ss.

36 Uma manifestação particularmente expressiva neste ponto de vista pode encontrar-se na 
sentença da Sala Segunda do Tribunal Supremo de Espanha 494/1996, de 24 de Maio: «A 
oralidade, a publicidade, o contraditório e sobretudo a imediação representam as vantagens 
do processo que decorre perante os juízes que vêem e olham o que outros olhos e ouvidos 
não viram.  Trata-se de valorar os gestos, as atitudes, as surpresas que quantos intervêm 
na audiência o que permite aos juízes fundar a sua intima convicção acerca da veracidade 
das respectivas declarações de forma que por isso se constituam como «donos da valoração», 
sem que nem este Tribunal nem o Tribunal Constitucional possa interferir em tal processo 
valorativo».  
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ponto de ser um dos tópicos mais consolidados em matéria probatória que a 
valoração da prova testemunhal (a prova directa por antonomásia) não pre-
cisaria de justificação, tratando-se, no fundo, de uma questão de fé: crer ou 
não crer37.

Este entendimento do papel do juiz, profundamente radicado na cultura 
jurisprudencial durante uma vasta época que vem praticamente até nós, teve 
também os seus críticos.  Autores como Gorphe que escreveram na primeira 
metade do século passado, referiram-se à prova testemunhal como «prova 
relativamente sensível e fácil de receber, mas quase sempre muito delicada 
de apreciar»38, estando consciente da complexidade dos processos implícitos 
(percepção e memória) no acto aparentemente banal de contar o que se viu, 
próprio da testemunha.  Certo é que a experiência jurisdicional dos nossos 
países sempre trabalhou à margem da consciência que se expressa nesta 
última e lúcida afirmação, hoje já com fundamentos muito desenvolvidos, 
dotados de uma sustentação empírica séria, nomeadamente no domínio da 
psicologia do testemunho39.

Como resultado desta última, sabe-se da objectiva dificuldade da prova 
testemunhal.

Em primeiro lugar porque a testemunha dos factos, em regra traumáticos, 
que conformam o directo penal, sobretudo se percepcionados pela vítima, não 
será a pessoa colocada nas melhores condições para a observação cabal do 
que aconteceu, que exige distância e inclusivamente uma certa indiferença, 
como condição de objectividade.  Mas também porque, ainda que à partida 
exista uma boa percepção sempre deverá levar-se em consideração o pro-
blema complexo da memória, com tudo o que traz de inevitável a reelabora-
ção de dados no processo de codificação, conservação e descodificação do 
material mnésico40.  Ainda que num contexto bem distinto, mas com razão, 
Pessoa escreveu: «dizer é renovar»41.

37 Há aqui um tópico de linguagem judicial muito expressivo.  É frequente nas sentenças falar-se 
em «outorgar» — que é como atribuir uma espécie de «graça» — credibilidade ao testemunho 
em função de uma prerrogativa — crer ou não crer — da qual o juiz, «dono da valoração« (na 
sentença que acaba de citar-se) faria um uso soberano.  Não é portanto uma questão de 
racionalidade critica mas antes uma função de poder, de um poder misterioso cujo exercício 
concreto não é susceptível de justificação e que, assim, não teria nada de jurisdicional já que 
desloca o seu titular para um terreno que é mais próprio do oráculo ou da pitonisa.

38 F. Gorphe, Apreciación judicial de las pruebas.  Ensayo de um método técnico, trad. de 
J. Guerreo, Temis, Bogotá, 1985, pp. 291 e ss.

39 Existe uma vasta bibliografia sobre o assunto.  Mas para uma excelente aproximação ao assunto 
e às suas dificuldades, com várias referências bibliográficas, veja-se G. Mazzoni, Se puede creer 
a un testigo?  El testimonio y las trampas de la memoria, trad. de J. M. Revuelta, Trotta, 2010.

40 Também sobre este assunto há abundante informação bibliográfica.  Para uma boa aproxi-
mação ao assunto e as suas dificuldades, cf. J. M. Ruiz-Vargas.  Memoria y Olvido.  Pers-
pectivas evolucionista, cognitiva e neurocognitiva, Trotta, Madrid, 2002 e C. Papagano, La 
arquitectura de los recuerdos.  Como funciona la memoria, trad. de M. Marti, Paidós, Barce-
lona, 2008.

41 F. Pessoa, El libro del desasosiego, trad. e introducción de A. Crespo, Circulo de Lectores, 
Barcelona, 1989, p. 450.
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Por outro lado, é inquestionável que o ser humano se expressa com 
palavras e também com gestos e que através de ambos circula uma informa-
ção avaliável.  No entanto, o problema radica na qualidade expressiva de uma 
outra linguagem e na aptidão necessária para uma leitura do que é transmi-
tido por cada uma das hipóteses.

Da linguagem verbal sabe-se a sua intrínseca complexidade, tendo 
em conta a pluralidade de variáveis de diversa índole que determina o uso 
da palavra falada.  É certo, contudo, que de acordo com a experiência 
estamos habilitados para discernir nesse plano no qual, para além do que 
se refere no processo, existem sempre alguns referentes extralinguisticos 
suficientemente identificados em redor dos quais se articula os discursos 
concorrentes.

Não pode dizer-se o mesmo dos elementos que surgem e que configu-
ram a expressão verbal.  Insisto, não porque careçam de significado mas 
porque — diferentemente do que ocorre com o psiquiatra e com o psicólogo, 
que dispõem do recurso à ananmnesis e além disso trabalham sobre uma 
história clínica — o juiz carece não só de informação mas também de capa-
cidade técnica específica para operar com esse elemento.  Sem contar que 
o âmbito da imediação no espaço do julgamento, pelo seu ritualismo e for-
malidade e pelo carácter fugaz do tipo de contactos que torna possível, seria 
o «espaço» mais favorável para ser efectuado

Das considerações tecidas decorre uma evidência que colide frontalmente 
com um tópico muito ligado com a referida subcultura judicial, tão difundida.  
Assim, de acordo com o que vem de ser dito, esse conhecimento de base 
subliminar que seria relevante na mística da imediação que aqui se questiona, 
é precisamente aquele que o juiz teria que retirar do seu discurso numa 
assumpção correcta do dever de justificação, na referida perspectiva ex ante.  
Para privilegiar o que é recebido sob a forma verbal, muito mais objectivável 
no imprescindível cruzamento de toda a informação probatória procedente das 
distintas fontes.

Alguém poderia perguntar se estas considerações não levam a uma 
certa banalização da imediação e da oralidade como exigência e virtude do 
julgamento contraditório.  No entanto a resposta é negativa porque na pers-
pectiva que se expõe só existe uma deslocação do momento, da sede e do 
sujeito da apreciação da linguagem gestual, sem contudo, se lhe negar um 
valor.

Assim, já referi a sua relevância expressiva e referirei que se essa rele-
vância se assume em algum ponto, este é o do interrogatório no qual, sem 
nada de paradoxal, ainda que não deva contar para o juiz, mas antes para 
quem efectua o interrogatório, que em função da evolução da atitude do 
interrogado e no caso de confrontação poderá orientar ou modelar a sua 
intervenção, programando, orientando e doseando as perguntas.

Perante um arguido ou uma testemunha que seja surpreendido por 
alguma daquelas perguntas e que enrubesce e balbucia, dando a impressão 
de que poderia ter sido «touché», se o juiz deve abster-se de extrair arrisca-
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das conclusões de psicólogo42, ao contrário, o Ministério Público ou o advo-
gado no uso da palavra terão os melhores motivos para persistir nessa linha 
de interrogatório e aprofundar o que se pergunta.

A concepção implícita nas considerações efectuadas consubstancia uma 
proposta de conceber a sentença, com um antecedente conhecido em Bec-
caria, para quem o processo de decisão teria que ajustar-se rigorosamente 
ao esquema do silogismo43.  Este modo de ver é, desde logo, aceitável, numa 
consideração estática e final daquela em que, fixados os factos e sendo 
subsumíveis à norma legal que se aplica, se seguiria a conclusão relativa à 
caracterização da acção julgada e eventualmente à aplicação da pena.  O que 
acontece no modelo questionável que vem sendo apreciado é que a sentença 
como que por uma misteriosa dinâmica implícita no próprio modo de julgar 
funcionaria já e de per si, ou seja pela sua própria virtude.  Porventura por 
efeito do mesmo princípio quase místico que faria do julgador uma espécie 
de conhecedor privilegiado que se viu, paradoxalmente através de um cami-
nho tingido de irracionalidade.

O problema, no entanto, é que nesse modo de perceber a sentença deixa 
de fora o próprio processo de formação das premissas, nomeadamente da 
premissa fáctica.  E essa é a razão pela qual assume um especial interesse 
a apresentação analítica que, numa perspectiva dinâmica, fez Ferrajoli.

No seu modo de ver a racionalidade judicial que a sustenta assume 
três inferências: uma indutiva, outra dedutiva e a terceira formada através 
de um silogismo prático.  A inferência indutiva, ou indução probatória, tem 
como premissas os dados obtidos através da prova e como conclusão a de 
que «Fulano efectuou determinada acção», por exemplo, «matou».  Esta 
afirmação de facto será agora premissa da inferência dedutiva, em relação 
com a outra, a norma legal de aplicação para, por subsunção, alcançar uma 
conclusão que é de direito: «Fulano cometeu um homicídio».  Por fim a 
sentença tem a forma de um silogismo prático, cujas premissas são norma-
tivas: «Fulano cometeu um homícidio» e ao «homicídio corresponde tal 
pena».  A conclusão é agora uma disposição, a norma concreta: «Fulano 
deve ser castigado com tal pena»44.

Este esquema deve reflectir-se no documento que é a sentença, o que 
exige que esta apresente quatro campos diferenciados: o dos antecedentes 
processuais e probatórios45; o que corresponde ao relato dos factos prova-

42 Não é o critério assumido numa — diria que única — sentença da Sala Segunda do tribunal 
Supremo de Espanha (818/1993, de 7 de Abril) onde se diz que para conhecer a vontade 
homicida, fora dos casos em que ocorre uma espontânea e voluntária admissão do próprio, 
«os juízes têm de actuar no âmbito das funções próprias da psicanálise» (nunca menos!).

43 C. Beccaria, De los delitos, cit. p. 31.
44 Ob. cit. p. 64.
45 Aqui há que fazer referência a um tipo especial de sentenças, que suscitam, também um 

problema particular.  Refiro-me às sentenças absolutórias devidas à existência de um autên-
tico «vazio probatório» decorrente de uma radical ilegitimidade da prova produzida.  Nesses 
casos o vício essencial da prova dará lugar a uma ausência de factos provados.  Neste caso 
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dos; outro relativo à fundamentação expressa da decisão sobre os factos e 
por fim a fundamentação da quaestio iuris.

O primeiro deve conter, num momento inicial, a referência necessária a 
todas as incidências da causa que sejam relevantes para o sentido da decisão.  
Em particular uma apresentação analítica do quadro probatório do que foi 
trazido pelos vários meios de prova.  Não se trata, é óbvio, de reproduzir o 
conteúdo da acta do julgamento nem de reflectir mimeticamente no papel o 
que foi documentado por algum meio técnico de captação, mas antes de 
oferecer uma síntese intelectualmente honesta e suficientemente expressiva 
do resultado do exame contraditório das distintas fontes de prova46.

O segundo serve para deixar fixados os factos provados, expressos 
mediante proposições assertivas com um rigor descritivo inequívoco, seguindo 
na exposição o curso do iter criminis, com a fixação de todos os dados rele-
vantes incluídos os relativos à intenção do sujeito activo.  Porquanto, se assim 
não fosse, o resultado seria uma acção sem intenção.  É importante que o 
esquema da acção fique descrito com todos os elementos identificadores.  
Por isso ao descrever a acção deve evitar-se a inclusão de informação que, 
devendo constar nos factos poderia figurar noutra parte.  Trata-se de um 
defeito habitual nas sentenças, nomeadamente na prática jurisdicional espa-
nhola.  Isso ocorre quando, por exemplo, tratando-se de um acidente de 
viação com intervenção de uma pluralidade de condutores, no momento de 
introduzir a referência à acção de cada um dos implicados, incluem-se even-
tualmente informações relativas aos seus antecedentes penais e todas as 
informações atinentes à sua habilitação para conduzir, a titularidade do veículo, 
a existencia ou inexistência de seguro…  Deste modo, quando se recupera 
o curso da acção, o leitor, (e inclusivamente o autor) pode ter perdido o fio 
condutor da mesma, convertendo a leitura (e a sua redacção) do texto numa 
autêntica tortura.  Seria fácil libertar todos esses dados, que em rigor não 
trazem nada de novo à dinâmica do facto, para outro momento do relato, 
sendo assim muito mais fácil a sua apreensão e o seu manejo.

O adequado tratamento da fundamentação exige a abertura de um 
espaço no qual se explique e se justifique por quê a partir do material apre-
sentado, se chegou à conclusão que se expressa nos factos provados.  O que 
requer um tratamento individualizado dos distintos elementos de prova que 
ilustre de maneira suficiente porque razão se lhes atribuiu um valor, positivo 
ou negativo, ao que se seguirá uma síntese.

será mais correcto dar conhecimento desta circunstância na área dos antecedentes proces-
suais, prescindindo da declaração dos factos provados. 

46 Com efeito o desenvolvimento contraditório da audiência deve ser referido na sentença para 
que resulte suficientemente expressivo.  Senão existir uma afirmação do contraditório a 
propósito da posição das partes, do que trouxeram ao processo em termos de prova e mesmo 
das confrontações entre elas dera difícil assumir um critério de qualidade da ratio decidendi.  
E isto tanto para os destinatários directos da decisão, para o eventual leitor e mesmo para 
o Tribunal que venha ser chamado a conhecer da decisão noutra instância.
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Por fim deve enfrentar-se a quaestio iuris através da identificação da 
norma aplicável, exprimindo-se de forma suficiente o critério interpretativo, 
passos necessários para que possa dizer-se justificada a subsunção.

Na práctica jurisdicional, pelo menos em Espanha, não obstante o trata-
mento da questão de facto peque, por vezes, por defeito escandaloso, na 
questão de direito ocorre exactamente o contrário, ou seja, o excesso.  No 
extremo, não é anormal que ocorra uma sobre abundância de informação 
legislativa perfeitamente inútil, destinada, por exemplo, a sublinhar algo tão 
conhecido como o facto da cocaína ser uma droga dura, quando escasseou 
de forma inequívoca a necessária ilustração sobre o modo porque foi dado 
determinado valor a determinadas declarações e não a outras.  Na mesma 
linha importa denunciar um defeito, particularmente acentuado na época da 
informática, que ocorre por virtude de certos usos não funcionais da jurispru-
dência, reflectida em certas fundamentações das sentenças, meramente ad 

pompan, em absurdas exibições de um banal erudição de disco duro.
É óbvio que na sentença o juiz deve escrever e, para além disso, fazê-lo 

individualmente, o que é próprio de um trabalho pessoalíssimo e por isso 
necessariamente artesanal.  Daí que escrever é escrever para tornar claro, 
em vez de descrever, explicar e justificar.  Trata-se pois de um escrever rigo-
rosamente funcional e que deve ser presidido por uma racionalidade no 
sentido económico, ou seja da economia do discurso, levando em considera-
ção as particularidades do caso.

A prova da forma de escrever representa, na minha opinão, um momento 
fundamental no processo de decisão.  Trata-se de verificar de forma intelec-
tualmente honesta se a pluma corre ou não corre, de ver se e como desliza 
sobre o papel, ao fixar o iter de cada um dos elementos da convicção.  E a 
comprovação de que se não o faz com fluidez será um indicador seguro de 
que é necessário modificar o critério.

A Pascal Mercier, autor de uma famosa novela, deve-se uma afirmação 
que me parece ilustrativa neste contexto: «Não se está de todo acordado 
quando não se escreve»47.  Creio que, em termos gerais, isso acontece.  Mas, 
no caso do juiz, no decurso do processo de decisão, tem a incontestável 
validade de uma axioma.

47 P. Mercier, Tren nocturno a Lisboa, trad. de J. A. Campos, El Aleph Editores, Barcelona, 2008, 
p. 141.


