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A FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO PROBATÓRIO 

BREVES CONSIDERAÇÕES

MARTA JOÃO DIAS

Elegendo como objecto de análise o dever de fundamentação enquanto mecanismo de 
sindicância do juízo probatório, em particular no âmbito do processo civil, a autora procura densi-
ficar, no plano operativo, o critério da “prudente convicção do julgador”, adoptado no art. 655.º 
do Código de Processo Civil, em particular na sua articulação com a metodologia prescrita no 
art. 653.º, n.º 2, do mesmo Código, o que o conduz a uma reflexão em torno da função da fun-
damentação das decisões judiciais no âmbito da matéria de facto.

Neste plano, a autora contrapõe os conceitos de “fundamentação-actividade” e “fundamenta-
ção-discurso”, concluindo que o estabelecimento entre eles de uma relação de correspondência 
unívoca constitui condição essencial à possibilidade de a fundamentação da decisão se constituir 
como efectivo meio de sindicância do juízo probatório e, neste sentido, de exercer a dupla função, 
endoprocessual e extraprocessual, que lhe deve ser reconhecida no contexto jurídico-constitucio-
nal presente.

“Era uma vez um médico, que ao ser chamado à 
cabeceira de um doente, em vez de o auscultar e 
observar pacientemente para diagnosticar o mal, 
se punha a declamar algumas das suas disserta-
ções filosóficas sobre a origem metafísica da 
doença, o que, em seu entender, tornava supérflua 
a auscultação do paciente ou a contagem das 
pulsações.  A família, que de volta da cama espe-
rava o diagnóstico, ficava atónita com tal sapiência 
e o doente, passado pouco tempo… morria.
Este médico, se o quiséssemos definir em calão 
forense, podia-se chamar um especialista em 
‘questões de direito’.”

Piero Calamandrei, Eles, os juízes,
vistos por nós, os advogados.

INTRODUÇÃO: O JUÍZO PROBATÓRIO E A FUNDAMENTAÇÃO

O julgamento dos factos é o ponto nevrálgico do iter processual.
Decalcando a metáfora de Calamandrei, reconhecemos que uma perfeita 

e irrepreensível sentença, com dezenas de páginas de elaborados argumen-
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tos jurídicos, convocando complexos institutos e citando versados doutores, 
proferida para uma realidade inexistente, será equiparável à operação feita 
com recurso às mais recentes técnicas da medicina nuclear ao paciente que 
não sofra de tal doença.  O que queremos salientar é que um correcto diag-
nóstico está para o sucesso da operação como o julgamento de facto está 
para o acerto da decisão a obter a final.

Julgar de facto é a complexa operação de interpretação da realidade 
trazida ao processo pelas partes, isto é, permitindo às partes fazer prova dos 
factos alegados nos articulados, com o respeito pelo princípio do contraditório, 
tendo em conta as regras de repartição do ónus da prova e fazendo uso dos 
poderes de investigação que a lei lhe confere, o julgador afere a verdade dos 
factos, julgando-os provados ou não provados, e assim demarcando a reali-
dade objecto do litígio (o thema decidendum).

Se o sucesso da administração da justiça depende do correcto julgamento 
dos factos, este está na dependência da produção da prova.

A instrução é, por excelência, a fase processual em que as partes apre-
sentam os meios probatórios, em especial os relativos aos factos cuja prova 
está sujeita à livre valoração, procurando convencer o julgador da verdade 
dos factos alegados e controvertidos levados à base instrutória.  A fase da 
instrução termina com a formulação, pelo julgador, do juízo probatório.

Sendo certo que este juízo reporta-se à prova e ao julgamento dos 
factos, nem todo o julgamento dos factos, nem todas as decisões relativas à 
prova dos factos são juízos probatórios.  Designa-se apenas por juízo proba-
tório a decisão judicativa que julgue provados ou não provados os factos 
relevantes, controvertidos e carecidos de prova, pela livre valoração dos meios 
probatórios apresentados pelas partes ou determinados oficiosamente.  Con-
cretizando, o juízo probatório traduz-se, em processo civil, na resposta à base 
instrutória.

Por certo que todas as decisões que versem sobre a prova e sobre o 
julgamento dos factos deverão ser decisões judicativas, tal como o deve ser 
toda a decisão que se dirija à resolução de uma controvérsia prática — de 
um caso jurídico concreto.  Nesta medida, também o juízo probatório é um 
juízo decisório, comportando, por isso, as comuns dimensões de decisão e 
de juízo1.

A decisão é uma opção resolutiva, manifestação de uma voluntas auto-
ritária.  Reflecte a ineliminável dimensão subjectiva com que o decidente 
carimba a resolução que profere.  Porém, o facto de o sujeito ser inexpurgá-
vel da decisão, não implica que se caia num arbítrio.

Já a dimensão de juízo responde à necessidade de objectividade da 
decisão: o caso jurídico concreto há-de ser resolvido “mediante uma ponde-

1 Castanheira Neves, Metodologia Jurídica, Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 30 a 32.
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ração argumentativa racionalmente orientada que conduz, por isso mesmo, a 
uma solução comunicativamente fundada”2.  É esta dimensão que a funda-
mentação deverá reflectir, permitindo um controle da decisão pelos seus 
destinatários.

Por certo que é desejável que a decisão judicativa tenha o máximo de 
juízo, procurando reconduzir a dimensão de voluntas à ratio, para que mais 
do que imposta por uma auctoritas, a decisão seja acolhida por destinatários 
convencidos.

Certo é, porém, que o juízo não apaga a dimensão decisória, de tal forma 
que a “solução imposta não exclui em absoluto que outra diferente fosse 
possível”3.  Mas, uma vez tomada, a opção resolutiva assume-se como a 
decisiva.

Em todo o caso, a subjectividade também já não é vista como uma 
patologia4, mas como uma dimensão criadora intransponível.  Por isso mesmo, 
não é esta dimensão decisória e subjectiva que nos leva a reflectir sobre a 
fundamentação enquanto mecanismo de sindicância do juízo probatório, mas 
sim o já referido espaço de liberdade confiado ao julgador na valoração da 
prova, que passará em boa parte pela compreensão em termos adequados 
dessa liberdade.

O JU ÍZO PROBATÓRIO E O CRITÉRIO DA “PRUDENTE CONVICÇÃO DO 
JULGADOR”

São dois os grandes sistemas de prova que reflectem diferentes respos-
tas perante os problemas da relevância, da admissibilidade e da valoração 
ou eficácia dos meios de prova, bem como do próprio procedimento instrutó-
rio: o sistema de valoração legal formal ou tarifada, de origem germânica, e 
o sistema de livre valoração5.  Distinguem-se fundamentalmente pelo sujeito 
a quem conferem a tarefa de julgar a admissibilidade dos meios de prova e 
de os valorar: ao legislador, no primeiro caso, ao julgador, no segundo.

2 Cf. Castanheira Neves (nota 1), p. 31.
3 Cf. Castanheira Neves (nota 1), p. 32.
4 Laborinho Lúcio fala de uma “passagem de uma noção patológica de subjectividade, tida 

como voluntarismo e individualismo acrítico, pertença do reino das emoções e geradora de 
arbítrio, a uma ideia de subjectividade regra, definida como princípio que consubstancie o 
papel complementador do juiz na definição do direito sempre nos limites do sistema de que, 
afinal, faz parte integrante”, “Subjectividade e motivação no novo processo penal português”, 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 1, Fasc. 2, p. 208 e 209.

5 Preferimos dizer livre a valoração, muito embora o art. 655.º, n.º 1, caracterize ou qualifique 
como livre o julgamento, na epígrafe, e a apreciação, já no texto, porque entendemos incluir 
assim, quer a apreciação enquanto actividade, quer a convicção, enquanto resultado e deci-
são, reflexo da convicção formada.  Até porque, não estaria totalmente correcto contrapor à 
valoração legal a livre apreciação ou a livre convicção, na medida em que, em bom rigor, 
quando o legislador estabelece o valor dos meios de prova, não deixa espaço ao julgador 
para apreciar a prova nem para formar uma convicção sobre ela.

1
2
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A nossa ordem jurídica acolhe um sistema misto que conjuga a regra da 
livre valoração da prova, prevista no art. 655.º, n.º 1, do Código de Processo 
Civil, com excepções inúmeras de valoração legal e taxativa.

Aquela livre apreciação deve ser entendida como uma livre valoração 
racional, isto é, a valoração da prova é feita pelo julgador, em concreto, 
orientado por critérios racionais que, como se verá, deverão ser retractados 
na fundamentação da decisão.

O art. 655.º, 1.ª parte, na redacção original de 1939, era objecto das 
maiores dúvidas.  Dispunha dever “o tribunal colectivo julga(r) segundo a 
sua convicção, formada sobre a livre apreciação das provas, de modo a 
chegar à decisão que lhe parecer justa”.  Não obstante as explicações do seu 
Autor no sentido de se compreender adequadamente a liberdade conferida 
ao julgador6, esta disposição gerou um equívoco que se enraizou na comu-
nidade jurídica.

A livre valoração da prova foi, durante anos, associada à íntima convic-
ção do julgador, que decidiria sem sujeição a quaisquer critérios e sem qual-
quer forma de controle, porque se compreendia conter uma marca sobretudo 
subjectiva e não objectivável.

Na actual redacção encontramos consagrado o critério da prudente con-
vicção: “o tribunal colectivo aprecia livremente as provas, decidindo os juízes 

segundo a sua prudente convicção acerca de cada facto”.
A convicção é o estado de certeza ou incerteza na verdade de um facto.  

No que toca à valoração da prova no âmbito de um processo judicial, este 
estado não pode ser um estado de fé, impõe-se que seja um estado crítico, 
formado de acordo com critérios de prudência.  Assim, poderemos dizer que 
o julgador é livre na valoração da prova (na apreciação e na formação da 
convicção), na justa medida em que os meios de prova sujeitos à sua apre-
ciação não têm um valor legal predeterminado, mas a decisão não o é, ou 
seja, a convicção exteriorizável pela decisão não pode ser uma “íntima con-
vicção” compreendida como um feeling.  Por outro lado, também não é uma 
“pura objectividade” lógico-racional, que se possa demonstrar7.  O estado de 
certeza da verdade, que há-de corresponder sempre a uma probabilidade, 
manifesta-se num juízo de certeza prático-emocional que, não obstante a 
inapagável nota pessoal, não cai num subjectivismo arbitrário, mas é antes 
marcada pela “objectividade da vida”, isto é, no decidir, o julgador convoca a 
sua experiência ou vivência pessoal, o que mais não é do que o património 

6 A referência da disposição legal à justiça da decisão, não se deveria entender como relativa 
à decisão final, mas à solução de cada quesito porque, como explicou Alberto dos Reis, num 
sistema analítico como o nosso, o que se pretende não é globalmente chegar a um deter-
minado resultado quanto à matéria de facto, mas dar resposta a cada quesito, pelo que a 
convicção há-de formar-se relativamente a cada facto, e exprimir-se em resposta a cada 
quesito.  Código de Processo Civil Anotado, vol. IV, 3.ª Edição, reimp.  Coimbra: Coimbra 
Editora, 1987, p. 570 e 571.

7 Castanheira Neves, Questão-de-facto — questão-de-direito ou o problema metodológico da 
juridicidade, Coimbra: Livr. Almedina, 1967, p. 479, p. 481.
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de saberes e experiências comum ou da comunidade em que se insere e que 
viabiliza o nosso con-viver8, pelo que a verdade a emergir há-de ser a inter-
subjectivamente partilhada e experimentada.9

Em que é que se traduz esta “prudente convicção”?
A prudência é a virtude do Homem prudente (prudens), ou a qualidade 

de uma acção tomada segundo critérios prudentes.  Sendo a prudência uma 
das quatro virtudes cardeais, o prudente não se confunde com o Homem 
Médio ou com o bonus pater familias.

O julgador deve ser um iuris-prudente ou, pelo menos, agir com iuris-pru-

dentia, isto é, orientado para a realização do Direito.
A prudentia corresponde a um saber-agir, por contraposição ao saber-puro 

ou sapientia e ao saber-fazer ou ars.  Não é um saber-puro na medida em 
que o agir pode sempre ser outro, isto é, o sujeito actuou de uma forma mas 
poderia ter actuado de outra; não é um saber-fazer porque a acção é orientada 
para um fim próprio10.

A inteligência não é o mesmo que prudência, pois uma coisa é aprender 
(“faculdade de conhecer cientificamente”), outra é compreender (“faculdade 
de opinar, quando se trata de emitir um julgamento sobre o que outra pessoa 
enuncia em matérias de índole prudencial”)11.

Daqui retiramos que nem todo o Homem é um juris-prudente, seja porque 
não tem, seja porque ainda não tem a virtude da prudência.  Decidir, avaliar, 
“pesar as provas” é comparar, e só se compara mediante um termo de com-
paração, isto é, por mediação da experiência pessoal do decidente.

Na valoração da prova, o julgador convoca a sua experiência de vida12, 
é desejável que o faça e, sobretudo, que a tenha, pois a experiência é parte 
componente da prudência13.

Do que dissemos podemos concluir que se o preferível é que o julgador 
seja um Homem prudente, não o sendo, não poderá deixar de agir como tal.

Nesta medida, o legislador procurou densificar o critério geral acolhido 
no art. 655.º, n.º 1, estabelecendo os critérios orientadores no art. 653.º, n.º 2.

8 Nas palavras de Castanheira Neves, “trata-se… da objectividade da experiência da vida e 
social-prática em que o conhecer e o agir, o conhecer e o avaliar se dão mãos e formam 
uma unidade, pois mais não é do que o ‘compreender-se a si’ e aos outros, fundado no 
con-viver comunicante num mesmo mundo humano.” (nota 7), p. 484.

9 Ainda Castanheira Neves (nota 7) p. 479 a 484.
10 Aristóteles, Obra Jurídica, Pref. de Paulo Ferreira da Cunha, trad. de Fernando Couto.  Porto: 

Rés-Editora, p. 164.
11 Aristóteles (nota 10), p. 169.
12 Lebre de Freitas, Introdução ao Processo Civil, Conceito e princípios gerais à luz do Código 

revisto.  Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 157, nota 7. 
13 “…os jovens (podem) tornar-se geómetros ou matemáticos ou, (de todo o modo) conhece-

dores nas disciplinas deste género, enquanto se não admite correctamente que possa haver 
um jovem prudente.  A causa disto está em que a prudência tem também relação com os 
factos particulares, que apenas se nos tornam familiares com a experiência, da qual um jovem 
sempre se encontra desprovido (porque é à força de tempo que a experiência se adquire)”.  
Aristóteles (nota 10), p. 166.
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Em boa verdade, cumpre salientar que o critério geral e os critérios do 
art. 653.º, n.º 2, encontram-se em planos distintos: como veremos melhor no 
adiante, há que fazer uma distinção entre “fundamentação-actividade” e 
“fundamentação-discurso”, estabelecendo-se uma relação de correspondência 
unívoca (ou de inclusão, B   A) entre o discurso e a actividade, de tal forma 
que é de dizer que o discurso não pode deixar de reflectir a “fundamenta-
ção-actividade”, muito embora nem todo o itinerário de formação da convicção 
do julgador apareça retractado no discurso justificativo.

Assim, o critério geral do art. 655.º, n.º 1, refere-se à “fundamentação-
-actividade”, enquanto critério orientador do itinerário mental percorrido 
pelo decidente no processo de formação da sua convicção; os critérios do 
art. 653.º, n.º 2, referem-se ao discurso justificativo da decisão.

O art. 653.º, n.º 2, impõe que “a decisão proferida declarará quais os 

factos que o tribunal julga provados e quais julga não provados, analisando 

criticamente as provas e especificando os fundamentos que foram decisivos 

para a convicção do julgador”.
Ora da conjugação desta disposição legal, com o critério geral do art. 655.º, 

n.º 1, poderemos retirar que:

— a decisão sobre a veracidade dos factos não se poderá basear em 
critérios irracionais, isto é, em intuições, palpites ou crenças;

— o julgador terá que decidir tendo em conta a prova produzida no 
processo, não pode ir buscar outras provas14;

— nem pode decidir contra prova;
— os raciocínios ou inferências assentes, pela relação dos meios de 

prova entre si (análise) e pela relação destes com os factos (espe-
cificação), deverão ser articulados de forma lógica e coerente;

— os raciocínios devem apelar a um consenso, isto é, apelar a máximas 
comummente aceites, por forma a que possam ser considerados 
verdadeiros fundamentos;

— o julgador deverá fazer uma valoração conjunta ou ponderação 
dos diferentes meios de prova, confrontando-os, por forma a que, 
ainda que de sentido contrário, daí resulte uma decisão linear e 
unívoca15.

Apesar destes critérios normativos densificadores do critério geral da 
“prudente convicção” em tudo se conserva a margem de discricionaridade do 
julgador, pelo que a valoração livre não sai transformada numa valoração 
legal.

14 O julgador deve decidir secundum alligata et probata.
15 São, em boa parte, os critérios mínimos de controle racional enunciados por Michele Taruffo, 

que, permitindo um controlo ex ante da decisão, lhe imprimem um carácter racional.  Vide 
La prova dei fatti giuridici, Milano: Dott.  A. Giuffrè Editore, 1992, p. 395 e ss.
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AS FUNÇÕES DA FUNDAMENTAÇÃO

Num Estado de direito democrático, o dever de fundamentação das 
decisões judiciais é, sobretudo, perspectivado como uma garantia política dos 
cidadãos16.

Enquanto justificação da ingerência na esfera jurídica individual17, a fun-
damentação fortalece a legitimidade do poder judicial e confere transparência 
à administração da justiça, assumindo-se assim, e simultaneamente, como o 
verdadeiro e decisivo meio revelador da bondade da decisão e garante a 
vários níveis da sua sindicância.

Não tendo sido uma invenção do Liberalismo18, foi com a Revolução 
Francesa e na sequência dos princípios da separação de poderes e da lega-
lidade que se consolidou a obrigação de fundamentação das decisões judiciais 
com o carácter garantístico e intimamente associado à função jurisdicional 
que lhe reconhecemos hoje19.

A necessidade da fundamentação não pode também ser dissociada do 
contexto social em que nos enquadramos: num tempo de exacerbado iguali-
tarismo e de total abjuração à hierarquia, o argumento de autoridade perdeu 
consistência.  Quando a decisão, enquanto exercício do poder, já pouco mais 
merece do que o benefício da dúvida, só a dimensão de juízo, retractada 
convenientemente na fundamentação, conferirá legitimidade à decisão judica-
tiva e ao decisor que a profere.

Michele Taruffo distingue duas funções da fundamentação: uma função 
endoprocessual e uma função extraprocessual20.

16 É visto como uma decorrência do fair trial, consagrado quer no art. 10.º da Convenção Uni-
versal dos Direitos do Homem, quer no art. 6.º, § 1, da Convenção Europeia dos Direito do 
Homem.

17 Qualquer intromissão deve ser material e formalmente justificada: é “materialmente justifi-
cada”, quando tem fundamento, e “formalmente justificada”, quando o expõe ou enuncia.  
José Carlos Barbosa Moreira, A motivação da sentença como garantia inerente ao Estado 
de Direito, Revista da Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, Ano 19, 
p. 287 e 288.

18 No direito anglo-saxónico, a fundamentação, enquanto garantia, tem grande tradição, pers-
pectivada como uma decorrência de uma natural justice e do direito a um fair trial. 

19 Philippe Godding, “Jurisprudence et motivation des sentences, du moyen âge à la fin du 
18e siècle”, La motivation des décisions de justice, Ch. Perelman et P. Foriers, Bruxelles: 
Établissements Émile Bruylant, 1978, p. 37 e ss.  O Autor estabelece a relação entre a exi-
gência de fundamentação da decisão e o reconhecimento do papel do julgador na realização 
do direito.

 Relativamente à obrigação de fundamentar as decisões judiciais nas compilações nacionais 
mais relevantes, cfr. as Ordenações Filipinas, Livro III, tít. LXVI, § 7, Ordenações Filipinas, 
vol. II, p. 667 e 668; a Novíssima Reforma Judiciária, Decreto de 21 de Maio de 1841, 
art. 277.º, § único, art. 281, § 2, quanto às acções sumárias, e art. 385.º, § 1 e 2, quanto à 
apelação, bem como a este propósito as observações feitas por Francisco J. Duarte de 
Nazareth, Elementos do Processo Civil, vol. I, 3.ª Edição, p. 227); e o Código de Processo 
Civil de 1876, no art. 281.º, § 1.

20 “Note sulla Garanzia Costituzionale della Motivazione”, Boletim da Faculdade de Direito, 
Ano 55 (1979), p. 31 e ss.
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A fundamentação assume uma função endoprocessual21, pensada como 
mecanismo orientado a proporcionar o perfeito desenrolar do processo e a 
garantir os interesses dos litigantes.

É um instrumento de racionalização técnica do processo e da decisão, 
dirigido ao próprio juiz e às partes.  Enquanto meio, imprime racionalidade à 
decisão, e enquanto resultado, exprime a racionalidade da decisão: isto é, a 
fundamentação estimula e obriga o julgador a racionalizar a sua própria decisão, 
salvaguardando-o de juízos mais precipitados.  Concorda-se inteiramente com 
Vieira de Andrade quando refere, muito embora no âmbito dos actos adminis-
trativos, que o dever de fundamentação se dirige em primeiro lugar ao julgador, 
assumindo a fundamentação, sobretudo, a função de “assegurar a reflexão do 
poder decisório responsável”22.  Quando dirigido a um órgão colegial, o dever 
de fundamentação fomenta o debate, contribuindo para que a decisão não seja 
um mero somatório de uma maioria23.  Também como resultado, a fundamen-
tação será, por excelência, o cânon de interpretação da decisão24.

Para além do julgador, a fundamentação tem como destinatários as 
partes, assumindo, perante estas, a forma de discurso de tipo argumentativo 
e de inegável carácter persuasivo25 da bondade da decisão.

A fundamentação é ainda condição imprescindível para que a decisão 
seja reapreciada26: é através dela que se afere do mérito da decisão (do 
conhecimento dos pressupostos sobre os quais assenta) e se detectaram 
possíveis vícios, pelo que se torna indispensável, quer para que as partes 
possam aferir da oportunidade de impugnação e delimitar através dela os 
fundamentos do recurso, quer para que o juiz do tribunal ad quem se possa 
pronunciar sobre a decisão proferida27.

A fundamentação da decisão desempenha ainda uma função extrapro-
cessual28.

21 Quanto à função endoprocessual da fundamentação, vide mais desenvolvidamente, 
M. Taruffo, La motivzione della sentenza civile, Padova: Cedam, 1975, p. 374 e ss.

22 Vieira de Andrade, O dever da fundamentação expressa de actos administrativos, Coimbra: 
Livraria Almedida, 1992, p. 13.

23 Parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre o art. 653.º do projecto, 
em 1.ª revisão ministerial, de alteração do Código de Processo Civil, rel. Eduardo Correia, 
BFD, Ano XXXVII, 1961, p. 185.

24 Cf. M. Taruffo, La motivzione della sentenza civile, p. 379 e ss.  Também do mesmo sentido, 
Anselmo de Castro, Direito Precessual Civil Declaratório, vol. III, p. 392.

25 Dizemos persuasivo porque olhamos a fundamentação da perspectiva das partes; como 
veremos será mais correcto falar em convencimento, pois a fundamentação não tem nas 
partes os seus únicos destinatários.

26 Alberto dos Reis aponta uma razão substancial (“a sentença deve representar a adaptação da 
vontade abstracta da lei ao caso particular submetido à apreciação do juiz”) e razões práticas 
(elucidar as partes, não só porque têm o direito de saber, mas também porque, nos casos que 
admitam recurso, têm necessidade de saber para impugnar a decisão).  (Nota 6), p. 139.

27 Como refere Costa Dias, “a motivação (é) o instrumento de conexão entre a sentença e a 
impugnação”, Contribuição ao Estudo da Fundamentação das Decisões no Direito Processual, 
München: UTZ, 1997, p. 36.

28 Sobre a função extraprocessual da fundamentação, vide mais desenvolvidamente, M. Taruffo 
(nota 21), p. 392 e ss., e muito em especial, as p. 405 a 414.
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A consagração constitucional tem, sobretudo, em vista esta função, 
que se tornou a precípua desde os movimentos constitucionais de oitocen-
tos: perfilhado como garantia política, o dever de fundamentação das 
decisões judiciais decorre de um princípio geral de controlabilidade inerente 
ao Estado de direito29, directamente relacionado com os princípios da 
independência dos tribunais, da imparcialidade do juiz, da sujeição do 
julgador à Lei, bem como com às garantias de defesa30.  Este dever ganha 
hoje a importância acrescida, defendendo-se que da fundamentação 
decorre a própria legitimidade do julgador perante a comunidade sobre que 
exerce jurisdição.

Se, na época positivista, a fundamentação era perspectivada como expe-
diente de submissão do juiz à Lei enquanto vontade de todos e o seu desti-
natário era, por excelência, o próprio legislador, a quem o juiz tinha que 
demonstrar a conformidade da decisão com a Lei31, ultrapassado aquele 
paradigma, o julgador deixa de mera “bouche qui prononce les paroles de la 

loi” e o juízo decisório não é já a repetição da Lei em concreto ou a mera 
conclusão do silogismo judiciário.  A fundamentação deixou de ter como des-
tinatário de prestígio o legislador, passou a ser dirigida aos cidadãos em geral 
enquanto destinatários da justiça e, simultaneamente, sujeitos de controlo da 
administração da justiça, entre os quais se integra também o legislador.  
É nesta medida que, conquanto seja publicitada, a fundamentação possibilita 
um “controllo sociale democratico e diffuso sull’amministrazione della giustizia 

e sul modo in cui il giudice, di qualunque tipo e grado, esercita il potere che 

la legge gli attribuisce”32.
As mutações que o desenvolvimento das comunicações de massa 

trouxeram à sociedade fazem com que hoje não se possa ignorar que o 
processo só já vê cumprido o seu papel de pacificação social na medida 
em que se dirija também à opinião pública, procurando convencê-la da 
justeza da decisão33.

Ainda do ponto de vista extraprocessual, a fundamentação assume 
grande relevo na uniformização da jurisprudência: reconhecendo-se ao julga-
dor uma função jurisgénica ou um inegável criativismo na realização concreta 
do direito, mais do que possibilitar o controlo da estrita legalidade da decisão, 
importa hoje assegurar uma unicidade e estabilidade da jurisprudência34.  

29 M. Taruffo (nota 21), p. 405 e ss.
30 M. Taruffo (nota 21), p. 399 e ss.
31 Alberto dos Reis (nota 6), p. 139.
32 Michele Taruffo, Note sulla Garanzia Costituzionale della Motivazione, BFD, Ano 55 (1979), 

p. 34.
33 Ferreira Borges, in Retórica, Direito e Democracia, Separata do Boletim do Ministério da 

Justiça, n.º 418.  Lisboa: 1992, p. 126: “o desenvolvimento subsequente do direito, da socie-
dade e da própria comunicação de massas, mostram-nos que a ‘motivação’ não pode ignorar 
a opinião pública”.

34 Castanheira Neves, O Instituto dos ‘assentos’ e a função jurídica dos Supremos Tribunais, 
Coimbra: Coimbra Ed., 1983, p. 649 e ss.
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Só na medida em que se conheçam e possam apreciar os fundamentos da 
tese que a decisão sustenta, fará sentido ela beneficiar de uma presunção 
de justeza, ilidível mediante a assunção do ónus da contra-argumentação, e 
ser critério mobilizável em casos análogos.  Também só por intermédio da 
fundamentação é que a doutrina pode estudar as decisões, prestando o seu 
contributo pela proposta de novos modelos de decisão35 36.

Na ordem jurídica portuguesa, o dever de fundamentação das decisões 
judiciais ganhou consagração constitucional com a revisão de 1982.

À época, o legislador constitucional remeteu para a lei ordinária a definição 
do âmbito (casos) e da forma (termos) do dever de fundamentação — “as deci-

sões dos tribunais são fundamentadas nos casos e nos termos previstos na lei” 
(art. 210.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa)37 — muito embora, 
como já salientavam Gomes Canotilho e Vital Moreira, na medida em que a 
fundamentação é “instrumento de ponderação e legitimação da própria decisão 

judicial e de garantia do direito ao recurso”, não se concedesse ao legislador 
ordinário uma total discricionariedade na definição desse âmbito38, revestindo a 
norma um “conteúdo normativo imediato”39.  Esta posição não era de todo 
acompanhada pela jurisprudência maioritária que, ao invés, entendia ter a dis-
posição constitucional alcance meramente programático, deixando assim em 
aberto hipóteses de não obrigatoriedade de fundamentação de decisões judiciais, 
como das respostas aos quesitos negativos, pela redacção do art. 653.º, n.º 2, 
(na redacção de 1961)40, ou mesmo de proibição de fundamentação da decisão, 
no caso do art. 469.º do Código de Processo Penal de 1929, na redacção dada 
pelo Decreto n.º 20 147, de 1 de Agosto de 193141, interpretado como proibição 
de fundamentação por boa parte da jurisprudência.

Com a revisão constitucional de 1997, ficou patente o desejo do legisla-
dor no alargamento do âmbito desta garantia.

35 Esta ideia é mais divulgada nos sistemas anglo-saxónicos, em que se procura pela funda-
mentação, mais do que justificar a decisão, estabelecer um precedente. 

36 Como salienta J.-L, Bergel, “la motivation des décisions de justice contribue enfin très large-
ment à la formations et à l’étude de la jurisprudence”.  “Modèle de raisonnement juridique 
dans les décision de cours d’appel”, Papel e organização de magistrados e advogados nas 
sociedades contemporâneas — IX Congresso Mundial de Direito Judiciário.  Editado por 
Pessoa Vaz.  Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 507.  Ainda José Carlos Barbosa Moreira 
(nota 17), p. 285 e 289. 

37 Art. 208.º, n.º 1, da CRP na numeração da LC n.º 1/89.
38 Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª Edição revista.  Coimbra: Coimbra Editora, 

1993, p. 798 e 799. 
39 Cfr. ainda a declaração de voto vencido de Vital Moreira no Acórdão do Tribunal Constitucio-

nal n.º 207/88, DR, II Série, de 3.1.89, p. 73 e ss.
40 Cuja constitucionalidade foi objecto de apreciação, por exemplo, pelo Acórdão do Tribunal 

Constitucional n.º 310/94, de 24 de Março de 1994, Boletim do Ministério da Justiça, Ano 
435, p. 475 e ss.

41 A referida disposição legal foi várias vezes objecto de fiscalização da constitucionalidade.  
Cfr., a título de exemplo, os acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 61/88, DR — II Série, 
de 20/8/88, p. 7584 e ss.; n.º 207/88, DR — II Série, de 3.1.89, p. 70 e ss.; n.º 304/88, DR 
— II Série, de 11.4.89, p. 3590 e ss.
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O actual art. 205.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, 
dispõe que “as decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são 

fundamentadas na forma prevista na lei”.
Assim, não só ficou consagrado o dever de fundamentação de todas a 

decisões judiciais, à excepção das decisões de mero expediente42, como se 
deixou apenas para a lei ordinária a definição da forma dessa fundamenta-
ção43, o que torna ilegítima toda a pretensão de a excluir ou limitar.

Por outro lado ainda, a imposição constitucional afastou definitivamente 
a ideia de a fundamentação estar relacionada com a recorribilidade da decisão.  
A decisão é objecto de fundamentação independentemente de ser susceptível 
de recurso, assumindo plenamente a função extraprocessual, em estreita 
relação com o Estado de direito democrático.

Ao nível da lei ordinária, o art. 158.º, n.º 144, consagra o dever geral de 
fundamentar: “as decisões proferidas sobre qualquer pedido controvertido ou 

sobre alguma dúvida suscitada no processo são sempre fundamentadas”.
Como se disse já, este é um dever geral, mas que o legislador concre-

tiza quanto a dois actos processuais: no art. 653.º, n.º 2, quanto ao despacho 
ou acórdão que responde à base instrutória; e no art. 659.º, n.os 2 e 3, quanto 
à sentença, revelando, quer num quer noutro caso, especial preocupação na 
definição dos termos em que deve ser feita e nas consequências da sua não 
observância.  Referimo-nos às consequências legais previstas nos arts. 663.º, 
n.º 1, al. b), e n.º 3, e art. 712.º, n.º 4 e n.º 5.

Por aí se verá, como analisaremos detalhadamente adiante, que este dever 
não poderá ser compreendido como um dever de conteúdo e extensão unifor-
mes: será, compreensivelmente, mais exigente no juízo probatório, na medida 
em que é deixada uma ampla margem de discricionariedade ao julgador.

No n.º 2 do art. 158.º afastou-se a possibilidade de uma fundamentação 
meramente formal: “a justificação não pode consistir na simples adesão aos 

fundamentos alegados no requerimento ou na oposição”.  O julgador não pode 
limitar-se a aderir a uma das teses, do autor ou do réu.  Tem que indicar os 
fundamentos “que, ainda que coincidentes com os invocados pela parte, sejam 
expostos num discurso próprio, capaz de demonstrar que ocorreu uma ver-
dadeira reflexão autónoma”.  45

42 Tal como o define o art. 156.º, n.º 4, 1.ª parte, do Código de Processo Civil, “Os despachos 
de mero expediente destinam-se a prover o andamento regular do processo, sem interferir 
no conflito de interesses entre as partes”.  É exemplo de despacho de mero expediente a 
marcação da data da audiência de instrução, discussão e julgamento.

43 A este propósito, Maria de Fátima Mata-Mouros, “A fundamentação da decisão como discurso 
legitimador do poder judicial”, Justiça e Opinião Pública, Edição especial, VI congresso dos 
Juízes Portugueses, Fev. 2002, Lisboa: Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 2002, 
p. 178 e 179 e p. 186 e ss.

44 Com paralelo no art. 97.º, n.º 4, do Código de Processo Penal: “os actos decisórios são sem-
pre fundamentados, devendo ser especificados os motivos de facto e de direito da decisão”.

45 Lebre de Freitas, Montalvão Machado, Rui Pinto, Código de Processo Civil Anotado, vol. 1.º, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 281.  Diferente é a possibilidade de fundamentação per 
relationem ou por remissão, prevista no art. 713.º, n.º 5.
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A FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO PROBATÓRIO: A “FUNDA MEN-
TAÇÃO-ACTIVIDADE” VS. "FUNDAMENTAÇÃO-DISCURSO” E AS FUN-
ÇÕES DA FUNDAMENTAÇÃO ANTE AS ESPECIFICIDADES DO JUÍZO 
PROBATÓRIO

O dever de fundamentação das respostas aos quesitos foi consagrado 
pela reforma de 196146, muito embora a sua falta já há muito houvera sido 
notada e criticada47.

Não obstante, a consagração foi alvo de inúmeras críticas.  Nas palavras 
de Antunes Varela, tal reacção, vinda em especial dos juízes, assentava no 
“argumento de que na própria apreciação da prova, nomeadamente da prova 
testemunhal e do depoimento de parte, interferem frequentes vezes factores 
de natureza intuitiva, emocional ou irracional, que a razão nem sempre acom-
panha e a lógica não cobre por completo”48.

Na verdade, o juiz não tem intuições ou palpites, ou melhor, estes não 
podem ser, por si só, decisivos na formação da convicção do julgador.  O jul-
gador convence-se, por exemplo, que a testemunha mente ou diz a verdade 
com base em todo um conjunto de indícios decisivos na formação da sua 
convicção, cuja exposição é efectivamente penosa, enfadonha e até desagra-
dável, mas o juiz não pode ter pejo em fazê-la49.  Não pode ter pudor de dizer 
que a testemunha faltou à verdade, que o relato que fez dos factos é implau-
sível atentas as mais elementares regras da experiência comum, que pelo 
seu estado de exaltação ou ansiedade relevou ter interesse na causa, que 
assumiu uma posição parcial perante o litígio…

A consagração em 61 teve em vista efectivar a função endoprocessual 
que salientámos supra no duplo prisma analisado: enquanto meio de racio-
nalizar a decisão do julgador e modo de garantir maior utilidade ao duplo grau 
de jurisdição50.  Ora, é sobre estes dois aspectos que iremos reflectir a fun-

46 João de Castro Mendes defendeu que o dever de fundamentação das respostas aos quesi-
tos resultava já do princípio geral do art. 158.º, muito embora, na prática, ele não fosse 
cumprido.  Do conceito da prova em processo civil, Lisboa: Ática Limitada, 1961, p. 315.  
Desta forma, ter-se-ia que considerar que a consagração expressa em 61 se traduziu numa 
restrição ao dever de fundamentação, na medida em que limitava o cumprimento do dever 
às respostas positivas. 

47 Escrevia já em 1941 Domingos Pinto Coelho: “é antítese absolutamente inaceitável que, para 
julgar de direito, o Tribunal haja sempre de esforçar-se em justificar desenvolvidamente as 
razões do que julga; e para julgar de facto o Tribunal se julgue liberto de tôda a justificação”, 
Julgamento do facto e julgamento do Direito segundo o Código do Processo Civil, Lisboa: 
União gráfica, 1941, p. 19.

48 Antunes Varela, Os juízos de valor da lei substantiva, o apuramento dos factos na acção e 
o recurso de revista, Colectânea de Jurisprudência, Ano XX (1995), Tomo IV, p. 10.

49 Remetemos para o que deixamos supra referido quando à correcta compreensão do 
princípio da livre valoração da prova e do critério da “prudente convicção” previsto no 
art. 655.º, n.º 1.

50 Cfr. ponto 16 do preâmbulo do diploma do DL n.º 44129, de 28 de Dezembro de 1961, e 
ainda o comentário de Antunes Varela quanto às razões da consagração: “quer como 
meio de sacar do julgador todo o esforço possível de racionalização da sua actividade cog-
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damentação do juízo probatório para avaliar se e em que medida pode cons-
tituir um meio de sindicância.

I)

Importa, antes de mais, traçar a distinção entre a fundamentação 
enquanto actividade ou itinerário mental percorrido pelo decidente no processo 
de formação da sua convicção e a fundamentação enquanto discurso justifi-
cativo documentado51.

Na reflexão que fizemos supra sobre o princípio da livre valoração da 
prova limitámo-nos a analisar o iter de formação da convicção, isto é, a ver-
tente da fundamentação enquanto actividade, apenas aludindo a esta distinção.  
Impõe-se agora precisá-la.

Enquanto que a “prudente convicção” prevista no art. 655.º, n.º 1, refere-se 
à fundamentação enquanto critério delineador do percurso mental de formação 
da convicção, os critérios definidos no art. 653.º, n.º 2, são já relativos à fun-
damentação enquanto discurso.

O que verdadeiramente nos interessa aqui é a fundamentação enquanto 
discurso, pois só ela, na medida em nos seja acessível, poderá constituir um 
mecanismo de sindicância do juízo probatório.  Será o modo como compreen-
demos a fundamentação, e sobretudo a relação ou nexo entre o “discurso-
-fundamentação” e a “fundamentação-actividade”, como já fomos antevendo52, 
que nos permitirá avaliar da utilidade da fundamentação, quer como meio de 
racionalizar a decisão do julgador, quer como modo de garantir maior utilidade 
ao duplo grau de jurisdição.

A questão não é líquida, porque directamente dependente da compreen-
são assumida de livre valoração da prova que, por sua vez, dependerá da 
concepção adoptada de prova e de verdade processual.

Se se entender a descoberta da verdade como teoricamente impos-
sível, ideologicamente inoportuna e impraticável, se não mesmo irrelevante, 
a prova será a insinuação de uma racionalidade que não existe e a liber-
dade do julgador de valorar e julgar os meios de prova um puro decisio-
nismo.

Assim, a fundamentação não poderia ser senão vista como um dis-
curso retórico engendrado a posteriori, sem qualquer correspondência com 
o percurso mental de formação da convicção, compreendida como pura 

noscitiva, quer como modo de garantir a maior utilidade prática possível do princípio do duplo 
grau de jurisdição”, Antunes Varela (nota 48).

51 Entre “motivación-actividad” e “motivación-documento”, na terminologia de Marina Gascón 
Abellán.  Los Hechos en el Derecho — bases argumentales de la prueba.  Madrid/Barcelona: 
Marcial Pons, 1999.

52 Defendemos que o critério geral da “prudente convicção” é densificado pelos critérios defini-
dos no art. 653.º, n.º 2.  Por aqui se vê que há, ou pretende-se que haja, uma relação entre 
a fundamentação enquanto actividade e enquanto discurso.
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intuição e com a única função prática de persuadir53.  A fundamentação 
seria um artifício que envolveria a decisão por uma aparência de raciona-
lidade.

Foi esta concepção que impediu, por largas décadas, a consagração da 
fundamentação das respostas aos quesitos.  E o seu acolhimento em 61, 
ainda que em termos pouco exigentes, não poderá deixar de se relacionar 
com a alteração, na mesma altura, da redacção do art. 655.º  Discutia-se o 
modo de compreender a liberdade de valoração da prova, e só se justifica a 
forte oposição na época por parte dos magistrados, pela concepção de 
“liberdade-intuição” se manter fortemente arreigada.

Pelo contrário, considerando ter a prova uma função cognoscitiva da 
verdade intersubjectivamente partilhada, a liberdade conferida ao julgador na 
apreciação da prova só pode ser concebida como uma discricionariedade 
vinculada a critérios racionais e orientada para a descoberta daquela verdade 
prática.

Assim sendo, compreende-se o imperativo de a decisão ser acompa-
nhada por um discurso justificante a certificar que ela é fruto de critérios 
racionais e não de quaisquer palpites, intuições ou arbítrios!54  Ora, este 
discurso não será um puro exercício de retórica, há-de mobilizar argumentos 
válidos e, mais do que persuadir, procurará convencer55.  Assim, a funda-
mentação não pode ser senão de tipo argumentativo, mediante a mobiliza-
ção de argumentos válidos, tendo em vista que lhe está subjacente a 
concepção cognoscitiva da prova orientada para a descoberta da verdade, 
compreendida como verdade prática.  E nisto a “fundamentação-discurso” 
do decidente distingue-se do discurso das alegações de facto das partes: 
não obstante o dever de litigar de boa fé, consagrado no art. 266.º-A, as 
partes, porque interessadas na contenda, usam, sobretudo, um discurso 
retórico-argumentativo desenvolvido, tendo em vista a defesa de uma tese, 
como simples estratégia de persuasão, mas sem uma intenção de vali-
dade.

Mas o que dissemos impor-nos-á um entendimento do discurso justifica-
tivo como fiel espelho reflector do percurso psicológico de formação da con-
vicção do julgador?  Isto é, deverá (ou mesmo poderá) a “fundamentação-dis-
curso” ser pontual tradutora da “fundamentação-actividade”?  E mais, será 
que o juízo probatório se resume ao resultado de um processo exclusivamente 
racional?

53 Seria, nas palavras de Marina Gascón Abellán, uma ficção ou um expediente de hipocrisia 
formal. (nota 51), p. 207.

54 Ver a este propósito, Marina Gascón Abellán (nota 51), p. 124 a 197.
55 A diferença entre persuadir (argumentação eficaz) e convencer (argumentação válida) está 

no efeito que o discurso argumentativo procura colher no auditório: se se procura tão-só a 
aceitação dos argumentos pelo auditório, estamos a persuadir; se, ao invés, se pretende a 
anuência dos argumentos pelo auditório universal, então está a procurar-se convencer.  Robert 
Alexy, Teoria da Argumentação Jurídica, trad. Zilda Hutchinson Schild Silva.  S. Paulo: Landy 
Ed., 2001, p. 135.
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Vimos já que, para além da dimensão de juízo, que encerra e sintetiza 
as razões comunicáveis, porque tradutoras de uma validade intersubjectiva-
mente compreendida e partilhada, há uma inapagável dimensão de decisão 
(opção resolutiva) que se manifesta numa voluntas redensificada por outras 
causas (sociológicas, psicológicas, empíricas…), não necessariamente sus-
ceptíveis de constituir uma justificação racional ou juridicamente razoável, o 
que faz com que o processo de formação da convicção não seja estritamente 
racional56.  Ou seja, estas causas, na medida em que não são argumentos 
orientados para uma validade — isto é, para a verdade prática — não se 
poderão dizer racionais ou de consenso, o que torna a sua mobilização ina-
ceitável a este nível discursivo.  E, contudo, não podemos perder de vista 
quantas vezes são móbil da actuação do sujeito ainda que este delas não 
tenha consciência.

É esta inapagável dimensão de voluntas que faz com que divirja a apre-
ciação da prova feita por diferentes decidentes e que outra decisão pudesse, 
afinal, ser tomada.  Por isso mesmo, referimos logo a início, citando Casta-
nheira Neves, dever ser o juízo decisório o máximo de juízo e o mínimo de 
decisão.

Ora, tendo em conta estas causas, é bem de ver que a fundamentação 
não poderá ser o fiel reflexo do iter mental de formação da convicção do 
julgador57, nem é exigível que o seja.  O que também não quer dizer que dele 
se possa desviar.  Ou por outra, o discurso há-de ser a exteriorização das 
causas reais racionais e decisivas na formação da convicção do decidente: 
a “fundamentação-discurso” não pode ser um forjar de causas, ainda que 
persuasivas, sem correspondência com a convicção formada.  Exige-se, pois, 
autenticidade no discurso.  Por outro lado, a autenticidade não pode significar 
a convocação de todas as causas da decisão: não deverão ser convocadas 
as causas irrelevantes porque não se afiguram como argumentos válidos ou 
razões, isto é, como capazes de formar a convicção, quer no sentido positivo 
quer no negativo, assim como não poderão ser convocadas as irracionais, 
dos quais poderá o julgador não ter sequer consciência58.

Ora, nesta medida e ainda que se admita que a decisão não é resultado 
de um puro processo racional, não se vê dificuldade em exigir a fundamen-
tação do juízo probatório a um órgão colegial (que não ao júri).  A proeminente 
nota de universalidade associada à dimensão de juízo viabiliza a harmoniza-

56 Marina Gascón Abellán (nota 51), p. 208.
57 Nas esclarecedoras palavras de Vieira de Andrade, há que “distinguir entre a ‘fundamentação’ 

e a ‘história’ da decisão.  A fundamentação não é um registo historiográfico…” (nota 22), 
p. 228.

58 Ainda Castanheira Neves: “a motivação não deve confundir-se com o mero esclarecimento 
psicológico ou a “mera subjectividade” — a motivação, sem se propor uma demonstração de 
necessidade racional, não deixa de visar uma fundamentação de objectividade (sublinhado 
nosso), pois terá de ser uma resposta suficiente do ‘porquê’ suscitado pela questão proba-
tória, oferecendo os fundamentos que a justifiquem como solução de um julgador racional 
perante homens racionais” (nota 7), p. 482 e 483, nota de rodapé n.º 72.
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ção do discurso, sem que isso exclua a possibilidade de “formular declaração 
divergente quanto à fundamentação” (ex vi art. 653.º, n.º 3, in fine).

Concluímos que a fundamentação poderá constituir um meio de sindi-
cância do juízo probatório se compreendermos a “fundamentação-actividade” 
e a “fundamentação-discurso” numa relação de correspondência unívoca (ou 
de inclusão, B   A), isto é, os argumentos invocados na “fundamentação-dis-
curso” hão-de ser causas reais porque mobilizados na formação da convicção, 
ainda que só as causas racionais (argumentos válidos) e decisivas sejam 
invocadas.

Cumpre ainda notar que não se pode já dizer que a fundamentação 
seja posterior à decisão strictu sensu59.  Há uma relação de “ir-e-vir” entre 
a actividade em formação e a redacção do discurso60, pelo que o tempo da 
“fundamentação-discurso” é ainda um tempo na formação da convicção do 
julgador.

Claro está que importa distinguir o que o sistema pede aos Homens 
que façam, do que seja a inversão que os Homens possam fazer do sistema.

II)

Assim, tendo concluído pela viabilidade da fundamentação enquanto meio 
de sindicância, consideremos agora as supra referidas funções da fundamen-
tação por referência às especificidades do juízo probatório, para aferir da sua 
utilidade neste específico contexto.

Tendo nós já feito notar a capital importância da sindicância do juízo 
probatório, a fundamentação será um eficaz meio de sindicância na medida 
em que desempenhe as funções endoprocessual e extraprocessual, afastando 
da parte de quem o profere a possibilidade de cair num arbítrio e de ser visto 
como tal por parte daqueles a quem se destina61.

Ponderando a sua função endoprocessual, a fundamentação contribui 
para a racionalização da actividade probatória na medida em que vem impri-
mir (e exprimir) seriedade à decisão62, obrigando o juiz a estar atento e a 

59 É também a posição de Eurico Tullio Liebman.  Do arbítrio à razão — reflexões sobre a 
motivação da sentença, Tradução de Tereza Celina de Arruda Alvim.  Revista de Processo, 
Ano 29.  S. Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 79 a 81.

60 A escrita impõe, mais do que a oralidade, a ponderação dos argumentos invocados.
61 Parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sobre o artigo 653.º do Projecto, 

em 1.ª Revisão Ministerial, de alteração do Código de Processo Civil.  Aí se faz notar que a 
não exigência de fundamentação “redundaria ou podia redundar em puro arbítrio, em puro 
subjectivismo com todos os seus perigos.  O próprio juiz, sabendo-se desligado da obrigação 
de motivar as suas decisões, é naturalmente conduzido a deixar de autocontrolar-se.”  Bole-
tim da Faculdade de Direito, Ano XXXVII (1961), p. 183.

62 Como refere Abrantes Geraldes, “não basta que exista seriedade na forma como os tribunais 
decidem a matéria de facto; é necessário que o desempenho sério da actividade jurisdicional 
transpareça inequivocamente da forma pela qual se exprimem as decisões.”, Temas da 
Reforma do Processo Civil.  vol. II. 2.ª  Edição revista e ampliada.  Coimbra: Livraria Almedina, 
1999, p. 254.
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ponderar todos os meios probatórios, não se deixando levar em primeiras 
impressões63.  Quando a decisão é colegial, o dever de fundamentar, bem 
como a possibilidade de votar a fundamentação (art. 653.º, n.º 3, in fine), 
fomenta a discussão, para que não seja o resultado de um somatório de 
convicções formadas sem debate entre os decidentes.

Para além disso, a fundamentação contribuirá para convencer as partes, e 
sobretudo os seus mandatários, da justeza da decisão e da ponderação com 
que foi tomada, permitindo-lhes, simultaneamente, avaliar a oportunidade do 
recurso, tanto mais que hoje o recurso em matéria de facto é mais amplo64.

Do ponto de vista do tribunal ad quem, a fundamentação é decisiva para 
tornar efectivo, dentro dos possíveis, o duplo grau de jurisdição.

Atendendo à função extraprocessual, o dever de fundamentação das 
respostas à base instrutória veio combater uma crítica que se vinha genera-
lizando e para a qual já Manuel de Andrade havia chamado a atenção: a de 
o tribunal colectivo, “aproveitando-se do seu poder soberano quanto à apre-
ciação das provas, resolver a seu talante a questão de direito.  Essa tendên-
cia é de algum modo combatida e dificultada pela necessidade de 
fundamentação,”65 o que contribuirá para o julgador convencer que a justiça 
não é uma ciência hermética ou obscura e que a decisão que julga os factos 
não resulta de uma “íntima convicção”.

Por último, a fundamentação permitirá a uniformização de critérios de 
valoração da prova, de natureza jurisprudencial que, não tendo qualquer valor 
legal, contribuirão para a racionalização das decisões66.

O CONTEÚDO E A EXTENSÃO DA FUNDAMENTAÇÃO — O ART. 653.º, N.º 2

Qual o conteúdo (quid) e extensão (quantum) da fundamentação enquanto 
discurso justificativo documentado?  O que é que deve o julgador dizer na 
fundamentação e até onde é razoável exigir-lhe que fundamente a decisão 
que profere?

63   “A fundamentação das respostas é um apelo duplo à lucidez e à responsabilidade, dinamizando 
o poder intelectivo dos juízes no crisol dos dados probatórios e estimulando o sentido da vera-
cidade pelo expresso relevo concedido aos meios de prova que tenham contribuído decisivamente 
para a génese da decisão (…)”.  Oliveira Matos, A motivação das respostas e os processos da 
alínea a) do art. 168.º do Código de Processo Civil, Justiça Portuguesa, Ano 31.º (Julho de 1964), 
Ano 31.º  Condeixa: 1964, p. 98.  Também Oliveira Martins, A fundamentação das respostas aos 
quesitos, Justiça Portuguesa, Ano 29.º (Abril de 1962), Condeixa: 1962, p. 50.

64 Nas palavras de Antunes Varela, a fundamentação tem essa dupla função de “aprimorar, na 
medida do possível, e de robustecer desse modo a força persuasiva do julgamento dos 
factos, junto das partes e dos seus patronos.” Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e 
Nora, Manual de Processo Civil, 2.ª Edição, revista e actualizada.  Coimbra: Coimbra Editora, 
1985, p. 654 e 655.

65 Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra: Coimbra Editora, 1976, 
p. 292. 

66 Neste sentido, Eduardo Correia, Les prouves en droit pénal portugais, Revista de Direito e 
Estudos Sociais, Ano XIV.  Coimbra : Atlântida Editora, 1967, p. 30 e 31.
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Com a reforma de 61, para além da própria aceitação da medida em 
si, a redacção do art. 653.º, n.º 2, 1.ª parte,67 e da sua conjugação com o 
art. 712.º, n.º 3,68 geraram-se dúvidas quanto à amplitude (alcance ou exten-
são) deste dever, pelo que as disposições foram, por várias vezes, objecto 
de fiscalização concreta da constitucionalidade, com base na alegada des-
conformidade do grau de fundamentação exigido pelos preceitos do Código 
de Processo Civil relativamente ao art. 208.º da Constituição da República 
Portuguesa69 (que precedeu a actual redacção do art. 205.º).

Uma corrente, mais exigente, defendia que além da concretização 
do meio probatório, mínimo exigido pelo art. 712.º, n.º 3, deveriam ser 
apontadas “as razões de credibilidade ou da força decisiva reconhecida 
a esses meios de prova”.  Para que a fundamentação cumprisse o fim 
para o qual havia sido consagrada, deveria o julgador fazer “menção das 
razões justificativas da opção feita pelo julgador entre os meios probatórios 
de sinal oposto relativos ao mesmo facto”70 71.  Ora, limitando-se a referir 
os concretos meios de prova, ficariam as partes esclarecidas “sobre ‘quais’ 
foram esses meios mas não o ‘porquê’ do convencimento, as razões ou 
motivos (…)”72.

Menos rigorosa, a jurisprudência dominante entendia cumprido o dever 
de fundamentação pela simples indicação dos meios de prova tidos em conta 
pelo julgador para formar a sua convicção73 74.

67 “A matéria de facto é decidida por meio de acórdão: de entre os factos quesitados, o acórdão 
declarará quais o tribunal julga ou não julga provados e quanto àqueles, especificará os 
fundamentos que foram decisivos para a convicção do julgador”.  

68 “Se alguma das respostas aos quesitos não contiver, como fundamentação, a menção pelo 
menos dos meios concretos de prova em que se haja fundado a convicção dos julgadores e 
a resposta for essencial para a decisão da causa, a Relação pode, a requerimento do interes-
sado e nos termos aplicáveis do 708.º, mandar que o colectivo fundamente a resposta, repetindo, 
quando necessário, a produção dos meios de prova que interessem à fundamentação; se esta 
for já impossível de obter com os mesmos juízes ou se for impossível a repetição dos meios 
necessários, o juiz da causa limitar-se-á a justificar a razão da impossibilidade.”.

69 Cfr., por exemplo, o já referido Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 310/94, de 24 de Março 
de 1994, Boletim do Ministério da Justiça, n.º 435 (Abril de 1994), p. 475 e ss.

70 Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora (nota 64), p. 653 a 655.  Também neste 
sentido, Parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre a artigo 653.º 
do Projecto, em 1.ª revisão ministerial, de alteração ao Código de Processo Civil, Boletim da 
Faculdade de Direito, Ano XXXVII (1961), p. 186.

71 “Dizer que a convicção do tribunal resultou da prova testemunhal, da prova documental, etc., 
‘tout court’, afigura-se-nos que equivale a não dizer coisa alguma”, Gonçalves Salvador, 
Motivação.  Boletim do Ministério da Justiça, n.º 121.  Lisboa: 1962, p. 87.

72 Idem.
73 Cfr., a título de exemplo, Acórdão da Relação do Porto de 23 de Fevereiro de 1978, Colec-

tânea de Jurisprudência, Ano III (1978), Tomo II, p. 604; Acórdão da Relação do Porto de 11 
de Maio de 1983, Boletim do Ministério da Justiça, n.º 327, Junho de 83, p. 698; e o Acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de Fevereiro de 1993, Colectânea de Jurisprudência 
dos Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano I, Tomo I, p. 123.

74 Alberto dos Reis defendeu que a fundamentação não deveria ser reduzida à mera especifica-
ção dos concretos meios de prova.  O julgador deveria fazer uma análise crítica das provas; 
mas, não o fazendo, tal não implicaria qualquer nulidade. (nota 6), p. 140 e 141.
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Por certo que se a Reforma do Processo Civil de 95/96 revelou especial 
cuidado quanto à necessidade de fundamentação de facto, tornando-a, em 
virtude da redacção que deu aos arts. 653.º, n.º 2, e 712.º, n.º 5, mais exigente, 
isso deverá ser tido em conta pelo julgador.

Em primeira linha, o conteúdo (quid) e a extensão (quantum) da funda-
mentação devem ser determinados em função do caso, isto é, da complexi-
dade da teia factual e da prova produzida — será, por exemplo, maior nos 
factos essenciais do que nos instrumentais75, maior quando haja meios pro-
batórios de sinal oposto, do que quando a prova tenha resultado toda no 
mesmo sentido… — de modo a cumprir as funções endoprocessual e extra-
processual supra referidas, sem perder de vista o auditório a que se destina76, 
e tendo sobretudo em conta que deverá ser o reflexo do critério geral da 
“fundamentação-actividade” — a “prudente convicção” (art. 655.º, n.º 1).

Que valor atribuir, então, ao art. 653.º, n.º 2?
Aquela disposição deverá ser entendida como expressão de um conteúdo 

mínimo legal de fundamentação do juízo probatório.
Concretizemos.
Dispõe o n.º 2 do art. 653.º: “A decisão proferida declarará quais os 

factos que o tribunal julga provados e quais os que julga não provados, 

analisando criticamente as provas e especificando os fundamentos que 

foram decisivos para a convicção do julgador”.

São, por isso, três as exigências que se impõem ao julgador:

— Que julgue como provado ou como não provado cada quesito;
— Que analise criticamente as provas;
— Que especifique os fundamentos que foram decisivos para a forma-

ção da sua convicção.

A Reforma de 95/96 nenhuma novidade trouxe quanto à primeira das 
referidas exigências: o julgador tem de responder à base instrutória dando 
os factos como provados, como não provados ou como parcialmente pro-
vados77.

Verdadeiramente, só as exigências da análise e especificação correspon-
dem ao dever de fundamentar que, por um lado, passou a recair tanto sobre 
a resposta que dê como provado, como sobre a que dê como não provado 
determinado facto; por outro, a exigência da fundamentação foi, manifesta-
mente, ampliada pela imposição de um exercício de análise crítica das provas 

75 Como salienta Salazar Casanova.  Os fundamentos e os argumentos no discurso judiciário.  
Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2003, p. 22.

76 Sendo que o critério só pode ser o do Homem Médio ou do bonus pater familias.  Também 
neste sentido, quanto ao destinatário da fundamentação do acto administrativo, Vieira de 
Andrade (nota 22), p. 245 e ss.

77 Sem prejuízo de também poderem ser dadas respostas restritivas ou explicativas, desde que 
se mantenham dentro da matéria articulada. 

1
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que, mentalmente, o julgador já fazia mas que se passou a impor que tenha 
eco na decisão.

Em que é que consiste analisar criticamente as provas?
Analisar criticamente as provas é valorá-las.
Num sistema de prova livre, como já vimos, o legislador abstém-se, em 

abstracto, de determinar o valor da prova e reconduz essa árdua tarefa ao 
julgador78.  Cabe-lhe, então, em concreto, aferir o “valor relativo”79 de cada 
meio de prova face ao conjunto, isto é, o julgador terá que fazer um conciso 
dos meios de prova produzidos, ponderando o valor de cada e estabelecendo 
entre eles a hierarquia de valor determinante para a formação da sua convic-
ção.  Com isto está a “pesar” as provas.

Por exemplo: numa acção de investigação da paternidade foi apresentada 
prova documental e foram requeridas as provas pericial e testemunhal.  
O exame hematológico revelou 99,9  de probabilidade de o Réu ser o pai do 
menor; foi junto com a contestação documento que confirma que durante um 
ano, que inclui os cento e vinte dias dos trezentos que precederam o nascimento 
do menor, o Réu esteve em missão militar na Bósnia; as testemunhas, vizinhas 
do Réu, confirmando embora a relação existente entre a mãe e o pretenso pai 
do Autor, corroboraram que o investigado se encontrou fora durante esse ano; 
o passaporte do Réu revela que durante a missão nunca se deslocou de férias 
a Portugal e outra testemunha, o comandante da missão, confirmou que não 
foi dada qualquer dispensa de férias ao Réu durante tal período.

Com este caso limite, pretende-se fazer notar que a análise crítica das 
provas só poderá ser feita em concreto.  Nem a prova pericial, que sujeita 
beneficia de uma presunção natural de credibilidade, dada a cientificidade que 
lhe vem associada, não pode deixar de ser objecto da mesma ponderação e 
valoração dentro do conjunto dos meios de prova.  É a hierarquização do 
valor dos meios de prova que permite e, sobretudo, legitima o julgador a, 
perante meios probatórios de sinal ou sentido oposto, decidir com base num 
em detrimento do outro80.

78 Como salienta Jauernig, “as ordens jurídicas primitivas conhecem preponderantemente a força 
probatória fixa de certos meios de prova. (…), a responsabilidade do juiz é menor. (…) Antes 
deve o juiz poder apreciar livremente, no caso concreto, cada meio de prova.  A sua respon-
sabilidade cresce, assim, muito.”, Direito Processual Civil. trad. F. Silveira Ramos. 25.ª Edição.  
Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 266.

79 Dizemos “valor relativo” com o sentido de valor de relação ou de comparação.  Um determi-
nado meio de prova tem muito ou pouco valor em relação a outro meio de prova.  É, pois, 
por referência ao conjunto dos meios de prova que o julgador deve valorar cada meio de 
prova.

80 A propósito, cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 8.7.99, proc. n.º 2515/99, publicado na 
página da DGSI, em que se explica a exigência legal de analisar criticamente das provas 
prevista no art. 653.º, n.º 2: “num caso como o dos autos em que está em causa um acidente 
de viação, o julgador terá de, por exemplo, referir as provas que o convenceram dum deter-
minado desenvolvimento do acidente.  Mas isso já não basta pois se torna necessário 
analisar as provas, explicando por que motivo valorou determinada prova em detrimento de 
outra, para que seja possível perceber como formou a sua convicção”.
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Já quanto à especificação dos fundamentos decisivos para a convicção 

do julgador, parece claro que não se limita à mera enunciação dos concretos 
meios de prova.  Tendo-se imposto uma análise crítica das provas, é implícita 
a maior exigência que o legislador quis imprimir ao dever de fundamentação.

Especificando os fundamentos decisivos para a formação da sua convicção, 
o julgador deverá conseguir justificar a suficiência ou insuficiência dos meios 
de prova produzidos e estabelecer um nexo entre a convicção e as provas.

Deve, pois, na linha do que já vinha sendo defendido por Antunes Varela, 
Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, apontar “as razões de credibilidade ou da 
força decisiva reconhecida a esses meios de prova”81 82 83.

Conscientes da árdua tarefa, será de ir mais além, em especial no que toca 
à prova testemunhal e mesmo aos esclarecimentos prestados por peritos, exigindo 
que seja referido o sentido dos depoimentos e dos esclarecimentos.  A lógica do 
sistema de oralidade em nada impede tal exigência, antes o impõe.

Tendo a prova sido gravada, será permitido o controlo da decisão pelo 
confronto da fundamentação com o registo da prova, pois, salvo por erro 
manifesto, um julgador não irá fundamentar a sua decisão no testemunho de 
X que disse “branco” quando na verdade disse “preto”.

Não se exigirá ao juiz que transcreva, em forma de discurso indirecto, 
nem que resuma, o depoimento da testemunha ou o eventual esclarecimento 
do perito, mas antes que extraía dele os elementos que fundamentam a 
decisão.  Tal parece-nos razoável e, sobretudo, desejável84.

81 (nota 64), p. 653.
82 Esta exigência, como vimos, era de duvidosa necessidade à luz da anterior redacção do 

art. 712.º, n.º 3, preceito que fazia referência tão-só aos meios concretos de prova, e não já 
à prova produzida.  No entanto, mesmo aqueles que faziam uma interpretação menos rigorosa 
do dever de fundamentação, sentiam já que, quanto à prova testemunhal, a mera indicação 
do meio de prova não era suficiente.  Relativamente à prova testemunhal dever-se-ia fazer 
referência “à razão de ciência do seu conhecimento dos factos”.  Cfr., já neste sentido, o 
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 23 de Fev. de 1978, CJ, Ano III (78), Tomo II, 
p. 604 e ss., e também Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 310/94, de 24 de Março de 
1994, BMJ, n.º 435 (Abril — 1994), p. 485.

83 Relativamente à prova testemunhal, o julgador deve averiguar na inquirição se a testemunha, 
“é parente, amigo ou inimigo de qualquer das partes, se está para com elas nalguma relação 
de dependência e se tem interesse, directo ou indirecto, na causa” (art. 635.º, n.º 1), e ainda 
“a razão de ciência e quaisquer circunstâncias que possam justificar o conhecimento dos 
factos” (arts. 638.º, n.º 1, e 639.º, n.º 1), o que também deve valer para as hipóteses de 
produção antecipada de prova (art. 522.º-B, n.os 1 e 2).  Estes são elementos e indícios sobre 
os quais o julgador não pode deixar de se apoiar para valorar a prova, como previa já, de 
forma expressa, o Código Civil de Seabra, no art. 2514.º: “deve ser avaliada a força proba-
tória dos depoimentos, mandando atender ao conhecimento que as testemunhas mostrem 
ter dos factos, à fé que merecerem pelo seu estado, vida e costumes, ao interesse que 
mostrem ter ou não no pleito e, finalmente, ao seu parentesco ou relações com as partes.” 
São igualmente aqueles elementos ou indícios que a fundamentação deverá reflectir, se se 
mostrarem relevantes na formação da convicção.

84 Gonçalves Salvador (nota 71), p. 105 e ss., defende que da fundamentação não deverá 
constar já um extracto do depoimento da testemunha.  Contudo, não podemos perder de 
vista que o Autor se refere à antiga redacção do art. 653.º, em que não se exigia ao jul-
gador o “análise crítica das provas”.  Para além do mais, o que defendemos é uma refe-
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Por exemplo, numa acção em que se discute a responsabilidade na 
produção de um acidente de viação, dando como não provados os quesi-
tos 1.º a 3.º da base instrutória relativos à dinâmica do acidente, o julgador 
poderá dizer: “na formação da convicção foi tida em conta a prova por ins-
pecção ao local, conforme acta de fls. (.), que permitiu uma percepção directa 
(…), conjugado com o depoimento das testemunhas X e Y que, morando 
ambas perto do local, depuseram com isenção, revelaram conhecimento dos 
factos, explicando a posição em que os mesmos ficaram após o embate (…) 
e esclarecendo que (…).  Aquele posicionamento dos veículos na via é ainda 
corroborado pelo croqui do auto lavrado pela GNR de fls. (…).

Os depoimentos das testemunhas W e Z, que depuseram em sentido 
contrário, foram desvalorizados.  A primeira, prima em primeiro grau do Autor, 
porque assumiu uma posição manifestamente parcial, o que foi tanto mais 
evidente pelo seu estado de exaltação.  Quanto à testemunha Z, conside-
rando o posicionamento dos veículos na via, tal-qual retractado no docu-
mento já referido, conjugado com as mais elementares regras da experiên-
cia comum, afigura-se de todo impossível que o veículo conduzido pelo Autor 
tenha parado (…)”85 86.

Mas há que ponderar ainda a hipótese de o julgador fundar a sua con-
vicção acerca de um facto essencial em factos instrumentais provados, quer 
estes tenham sido alegados pelas partes, quer tenham sido apurados no 
decurso da audiência.  Se isso acontecer, e independentemente de esses 
factos terem ou não sido levados à base instrutória87, deve o julgador referir 

rência ao sentido do depoimento da testemunha, não já a transcrição ou o extracto, que o 
Autor critica.

85 Vide, a título de exemplo, as fórmulas avançadas por Gonçalves Salvador (nota 71), p. 89 
e o exemplo de Acórdão de resposta aos quesitos dado por Abrantes Geraldes (nota 62), 
p. 360 a 367.

86 Teixeira de Sousa faz a distinção ao nível da ordem de referência dos meios de prova 
relativamente a cada facto: se o facto for considerado provado, o tribunal deve começar 
por referir os meios de prova que formaram a sua convicção, indicar seguidamente aqueles 
que se mostraram inconclusivos e terminar com a referência àqueles que, apesar de con-
duzirem a uma distinta decisão, não foram suficientes para infirmar a sua convicção.  Se 
o facto for julgado não provado, a ordem preferível é a seguinte: primeiramente devem ser 
indicados os meios de prova que conduzem à demonstração do facto; depois devem ser 
expostos os meios que formaram a convicção do tribunal sobre a não veracidade do facto 
ou que impedem uma convicção sobre a sua veracidade; finalmente, devem ser referidos 
os meios inconclusivos”, Estudos sobre o novo Processo Civil, 2.ª Edição.  Lisboa: Lex, 
1997, p. 348.

87 Afigura-se-nos que a melhor solução será fazer uso do poder previsto no art. 650.º, n.º 2, 
al. f).  Teixeira de Sousa defende que, quando relevantes e ainda que não tenham sido alegados 
pelas partes, os factos instrumentais devem ser quesitados. (nota 86), p. 340.  No mesmo 
sentido, Caetano Duarte e Salazar Casanova, Motivação e factos instrumentais, Justiça e 
Opinião Pública, Edição especial — VI congresso dos Juízes Portugueses, Lisboa: Associa-
ção Sindical dos Juízes Portugueses, 2002, p. 116 a 118.  Lopes do Rêgo, pelo contrário, 
defende que não concretizando uma ampliação da base factual, os factos instrumentais não 
precisam de ser levados à base instrutória.  Comentários ao Código de Processo Civil, 
Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 430.  Concordamos que, em rigor, os factos instrumen-
tais não ampliam a base factual, antes a cimentam.  Contudo na medida em que sejam 
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na fundamentação os factos instrumentais em que se baseia para julgar o 
facto essencial presumido88.

Por exemplo, no âmbito de uma acção de divórcio com fundamento na 
violação do dever conjugal de coabitação, o Réu excepciona, alegando que 
a isso o obrigam exigências da sua vida profissional, mas que vinha a casa 
nos fins-de-semana e férias, até a Autora mudar a fechadura da porta.

Pergunta-se: “o Réu vinha a casa aos fins-de-semana e férias?”.
Eventualmente, poderá o juiz responder: “deu-se como provado o quesito x, 

tendo em conta o depoimento das testemunhas X e Y, vizinhas, que depondo 
com isenção e revelando conhecimento dos factos, afirmaram ter visto reiterada-
mente o automóvel do Réu estacionado na garagem do prédio nos fins-de-
-semana, tendo-se inclusive cruzado com ele, mais do que uma vez, a subir no 
elevador, com um saco de viagem na mão, à sexta-feira à noite.  Também a 
testemunha W, médico pediatra dos dois filhos menores do casal e amigo de 
ambos, que depôs com isenção, confirmou ter assistido o filho mais novo, que 
sofre de asma, por mais de três vezes durante as últimas férias de Carnaval e 
em todas as vezes foi o Réu que lhe abriu a porta de casa e o recebeu.”

No entanto, a necessidade de, relativamente a cada facto, especificar os 
fundamentos decisivos para a convicção do julgador, não impede que se faça 
uma fundamentação conjunta das respostas a vários quesitos “quando os 
factos objecto da motivação se apresentem entre si ligados e sobre eles 
tenham incidido fundamentalmente os mesmos meios de prova”89 90.

Impõe-se ainda fazer referência ao juízo probatório proferido em 2.ª 
Instância.

Apesar de o art. 713.º, n.º 2, remeter para o art. 659.º, não podemos 
esquecer que não há em fase de recurso “um julgamento a dois tempos”, 
uma cisão temporal entre o julgamento entre de facto e de direito.

Por certo que, conforme determina o art. 713.º, n.º 6, “quando não tenha 

sido impugnada, nem haja lugar a qualquer alteração da matéria de facto, o 

acórdão limitar-se-á a remeter para os termos da decisão da 1.ª instância que 

decidiu aquela matéria”; caso contrário, deverão ser discriminados os factos 
provados e ser feito “o exame crítico das provas que lhe cumpra (à Relação) 

conhecer”.

factos sujeitos a prova e neles possa vir a ser alicerçada a afirmação ou negação de factos 
essenciais e, por isso, virem a revelar-se decisivos na conformação da base factual, a melhor 
solução é a de que os mesmos devem ser levados à base instrutória para que melhor se 
possa exercer um controle sobre o raciocínio lógico (a ilação) subjacente à convicção do 
julgador. 

88 Caetano Duarte e Salazar Casanova (nota 87), p. 115, nota n.º 9.
89 Lebre de Freitas, Montalvão Machado e Rui Pinto, Código de Processo Civil Anotado, 

vol. 2.º, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 629. 
90 “Não é indispensável discriminar os fundamentos que foram decisivos para a convicção do 

julgador em relação a cada quesito; o que é indispensável é que o tribunal diga quais as 
provas em que se baseou para responder ao questionário, e porquê.”  Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 29.1.98, proc. n.º 777/97 (publicado na página da DGSI).
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Mas este exame incidirá quer sobre provas sujeitas à livre valoração quer 
sobre a prova com valor legal, pelo que cumpre fazer aqui uma distinção.

Assim, apesar daquela remissão, impõe-se atender à diferença de con-
teúdo e extensão ao nível da fundamentação exigida pelo juízo probatório, 
que é superior à prevista no art. 659.º, n.º 3, pensada apenas para a prova 
taxativa, ou seja, para os meios de prova sujeitos à livre valoração do julga-
dor, o conteúdo e extensão da fundamentação deverá ser o exigido pelo caso 
concreto, valendo igualmente o conteúdo mínimo legal exigido à 1.ª Instância 
pelo art. 653.º, n.º 291.

Aliás, nas hipóteses de alteração, o dever de fundamentação impõe-se 
com maior exigência ainda, isto é, uma vez que há a necessidade de vencer 
a inércia provocada pela decisão anterior, fundamentar a decisão implicará 
fundamentar a própria alteração.

Por exemplo, “entendemos alterar a resposta ao quesito 1.º, dado como 
provado pela 1.ª instância e impugnado pelo recorrente.  De facto, o tribunal 
a quo apoiou-se no testemunho de Maria, da qual se disse que depôs com 
isenção e conhecimento de causa e que afirmou ‘branco’.  Ora, não havendo 
razões para pôr em causa a isenção e a ciência da testemunha, constatámos, 
pela audição das gravações, que não disse ‘branco’, mas antes ‘preto’.  Por 
isso, damos o facto vertido no quesito 1.º como não provado.”

Em suma: a análise crítica das provas é uma operação prévia de relação 
dos meios de prova entre si, por forma a determinar o “valor relativo” de cada 
numa hierarquia; a especificação dos fundamentos decisivos para a convicção 
do julgador é uma operação de relação dos meios de prova, já valorados, 
com cada um dos factos levados à instrução.

SÍNTESE CONCLUSIVA

O juízo probatório é a decisão judicativa pela qual se julgam provados 
ou não provados os factos relevantes, controvertidos e carecidos de prova, 
mediante a livre valoração dos meios probatórios apresentados pelas partes 
ou determinados oficiosamente.  Mais do que a dimensão de voluntas, comum 
a qualquer juízo decisório, há uma margem de liberdade conferida ao julgador 
que não pode ser interpretada como pura opção resolutiva, redutível ao arbí-
trio.  Pelo contrário, só pode ser compreendida como um convencimento 

racional correspondente a um espaço aberto à densificação de critérios racio-
nais.  Este o critério adoptado pelo nosso sistema no art. 655.º, n.º 1, com 
fórmula “prudente convicção”, e concretizado pelos critérios densificadores 

91 Neste sentido o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 19.9.2000, proc. n.º 978: “quando 
tenha havido gravação da prova a Relação deve fazer uma apreciação crítica das provas 
que motivaram a nova decisão, de acordo com o preceituado no art. 653.º, n.º 2, do CPC 
especificando, tal como o tribunal de 1.ª Instância, os fundamentos que foram decisivos para 
a convicção do julgador”.
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previstos no art. 653.º, n.º 2, que traduzem um conteúdo mínimo legal de 
fundamentação.

É numa adequada compreensão da relação entre os planos da “funda-
mentação-actividade” e da “fundamentação-discurso” — os argumentos invo-
cados na “fundamentação-discurso” hão-de ser causas reais porque mobili-
zados na formação da convicção, ainda que só as causas racionais 
(argumentos válidos) e decisivas sejam invocadas — que é possível susten-
tar que a fundamentação constituiu um mecanismo de sindicância do juízo 
probatório, porque enquanto meio, imprime racionalidade à decisão, e 
enquanto resultado, exprime a racionalidade da decisão, dirigindo-se directa-
mente ao julgador, orientando-o no seu decidir, e viabilizando, simultanea-
mente, um controle da decisão pelos seus destinatários mais directos, isto é, 
pelas partes e pelos tribunais superiores, e, numa outra linha, um controle 
difuso pelos cidadãos em geral.  Nesta medida dir-se-á cumprir uma dupla 
função, endoprocessual e extraprocessual.


