
 
 
 
 

LIBERDADE E CÂNONE: O TRIBUNAL E A PROVA DOS 
FACTOS 

(reflexão em torno da livre apreciação da prova em processo penal 
na era neo-sentimental) 

 
 
 

Reparem nas tentativas da defesa. A defesa 
jogou duas cartas. A primeira é aquela a que eu 
chamo «o mistério»! E falou-se, então, nos 
nomes de pessoas ausentes, que estão na 
América ou noutras regiões. É fácil jogar com o 
mistério, porque tudo o que não se explica é 
misterioso. 
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Resumo: No presente estudo procura-se reflectir sobre um (meta)problema 

referente ao instituto da livre apreciação da prova em processo penal – na ordenação 
assente do nosso sistema o intérprete-aplicador da lei tende a ser mais livre ou, 
inversamente, mais canónico quando interpreta e valora a prova?; noutros termos – 
prevalece a subjectividade (a convicção pessoal, íntima, do juiz enquanto sujeito que 
conhece, ainda que, como se diz, objectivável e susceptível de controlo), ou a 
objectividade, i.e., uma menor emoção (ou intuição, mesmo que perceptiva) na 
produção e valoração da prova, máxime na audiência de discussão e julgamento, e na 
consequente decisão judicial motivada da causa? E como deveriam ser as coisas (os 
discursos e as práticas) para se reduzir a margem de erro do Tribunal na valoração 
juridicamente discricionária dos meios de prova trazidos ao processo que 
reconstroem/verificam o facto histórico e possibilitam a realização do Direito, o dirimir 
das situações? O que são “regras da experiência”? Regras da vida, do nosso viver de 
homem médio?, ou principalmente o resultado empírico de induções e deduções, 
subsunções e abduções de iniciados? A probabilidade epistemológica (ou serial?) – dos 
acontecimentos, das proposições, das relações. A construção das aparências. Breve 
análise do tema. 
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§1  
 
 
Houve um tempo em que o juiz foi pensado como sendo um autómato face à 

Lei. Pretendia-se então cortar com o autoritário e sigiloso processo inquisitório, enterrar 
a figura sinistra do juiz como inquisidor e parte 1, do juiz que instruía, acusava e 
julgava, que investigava, produzia e valorava a prova sem autênticas proibições 
processuais, todavia súbdito do poder absoluto (ilimitado) e instrumento (longa manus) 
da defesa do Estado dominado por monarcas déspotas e acima da lei 2. O julgador 
pensado apenas como «a boca que pronuncia as palavras da lei» por sagazes iluministas 
como MONTESQUIEU e BECCARIA 3, esta sujeição radical, icónica, à Lex, que ia ao 
ponto de remeter o magistrado judicial para a não interpretação das normas jurídicas e 
dos seus unívocos textos, de exactíssima precisão, reduzindo-o precisamente à condição 
de autómato imparcial, significava pois, e antes de mais, o declínio do Absolutismo 
feudal, dessa soberania legislativa sem partilha 4 e sem dependência que o ideal da 
Revolução Francesa a seu modo e em múltiplas variações veio depois a banir do 
universo prático (embora a tirania retorne sempre que possa). 

O processo penal hodierno, derivado do processo de partes secular do Estado 
Liberal oitocentista que se seguiu à queda das monarquias absolutas (onde o homem-
pessoa surge como sujeito do processo), funda-se na dialéctica 5 (na arte grega de 
debater 6) e é comummente definido como um sistema acusatório com princípio da 
investigação 7 – o juiz indaga a verdade das situações, tem o poder-dever de investigar e 

                                                
1 Na formulação de Gustav Radbruch, in Introdução à Ciência do Direito, p. 152, o processo inquisitório 
cometeu um “erro fatal [ao] ter entregado ao juiz a persecução pública ao criminoso, transformando-o em 
juiz [perseguidor dotado de perfeição judicial de poder] e parte ao mesmo tempo”; e conclui – “O 
seguinte ditame aplica-se ao processo inquisitório: Quem tem um juiz como acusador, precisa de Deus 
como advogado” [Radbruch, Gustav – Einführung in die Rechtswissenschaft. Introdução à Ciência do 
Direito, Martins Fontes, 1999} 
2 No Estado absolutista, o processo penal encontra-se “ligado a uma liberdade inteiramente discricionária 
do julgador (embora exercida sempre a favor do poder oficial)”, Figueiredo Dias, Direito Processual 
Penal, p. 61 {Dias, Jorge de Figueiredo – Direito Processual Penal, Coimbra Editora, reimp., 1999} 
3 Vide Montesquieu, O Espírito das Leis, livro XI, cap. VI – os juízes da nação são apenas “la bouche qui 
prononce les paroles de la loi”, e Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, p. 89 – “Quando as leis são 
claras e precisas [e não obscuras ou escritas numa língua estranha], a tarefa de um juiz não consiste em 
outra coisa se não em constatar um facto” {Beccaria, Cesare – Dei Delitti e delle Pene. Dos Delitos e das 
Penas, trad. José de Faria Costa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007} 
4 Jean Bodin, Les six livres de la République, livro I, cap. VIII. Sobre isto ver, por ex., Luigi Ferrajoli, A 
Soberania no Mundo Moderno, p. 8: A soberania, escreve Bodin, é “o mais alto poder sobre os cidadãos e 
os súbditos, livre da obediência às leis” {Ferrajoli, Luigi – La Sovranotà nel Mondo Moderno. A 
Soberania no Mundo Moderno, Martins Fontes, 2002} 
5 V. Paolo Tonini, in A Prova no Processo Penal Italiano, p. 18: “O instituto que expressa de modo mais 
cristalino a filosofia do sistema acusatório é o exame cruzado, em que são distribuídos os poderes de 
iniciativa conferidos às partes e os poderes de controle atribuídos ao juiz” {Tonini, Paolo – La Prova 
Penale. A Prova no Processo Penal Italiano, Editora Revista dos Tribunais, 2002} 
6 Para os começos da dialéctica, v., entre outros, Robert Blanché, História da Lógica de Aristóteles a 
Bertrand Russel, págs. 18 a 22, e William Kneale e Martha Kneale, O Desenvolvimento da Lógica, págs. 
9 a 18 
7 Veja-se a síntese de G. Radbruch, nota 1, p. 154-155: “O processo penal atual retira do processo 
inquisitório o princípio da persecução do criminoso pelo poder público, oficial (princípio da 



 

Liberdade e Cânone: o Tribunal e a Prova dos Factos 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

JULGAR on line - 2013 
 

3 

de instruir os factos jurídicos, surgem provas de ofício antiliberais, contudo já não se 
trata de um (anti) juiz-investigador-inquisidor (de um sultão de toga) secreto, 
desregulamentado e senhor da culpa do acusado, como acontecia na estrutura (no 
despotismo judicial ao serviço do Rei) do Antigo Regime, nem tão-pouco de um juiz 
super partes e impassível que decide formalmente o caso através das provas aduzidas de 
modo autónomo (e agonístico) pela acusação e pela defesa, como no acusatório puro de 
inspiração inglesa (que, guardadas as distâncias, segue o brocardo latino secundum 
allegata et probata judex judicare debet). 

Hoje, no processo penal português, como nos processos penais dos 
ordenamentos (ainda romano-germânicos 8) da Europa continental, prevalece ao invés o 
princípio da livre apreciação da prova 9, e é aqui, precisamente em redor deste princípio 
geral interpretativo, que valora as pessoas (os actos) e as coisas à luz do espírito, e dota 
o Tribunal de outra omnipotência, que começa o enigma (ou o sofisma) que nos ocupa 
neste trabalho. 

 
 
§1.1 
 
 
Sobre a produção da prova em julgamento e a livre valoração dos meios de 

prova segundo a convicção pessoal do juiz, FIGUEIREDO DIAS, preservando no 
âmbar décadas de especulação doutrinal, esclarece que «a liberdade de apreciação da 
prova é (…) uma liberdade de acordo com um dever – o dever de perseguir a chamada 
“verdade material” [que não é o conhecimento ou apreensão absolutos de um 
acontecimento]», «a apreciação há-de ser, em concreto, recondutível a critérios 
objectivos e, portanto, em geral susceptível de motivação e de controlo [e assim capaz 
de se impor aos outros]», «o princípio não pode de modo algum querer apontar para 
uma apreciação [convicção] imotivável e incontrolável – e portanto arbitrária 
[subjectiva] – da prova produzida» 10. 

Trata-se, na expressão feliz de CASTANHEIRA NEVES, de uma «liberdade 
para a objectividade» 11, praticada sob a égide dos princípios estruturais (ordenadores) 
da oralidade e da imediação 12 e do “fogo cruzado” do contraditório (12) (audiatur et 
altera pars – ouça-se a discussão oral entre o Ministério Público e o defensor, o 
assistente e o arguido). O juiz pós-moderno, o juiz letrado e perpétuo de uma sociedade 
de Direito civilizado, já não decide com base na leitura de autos mortos de protocolos 
(processo de autos), nem segundo provas legais de valor predeterminado, gramaticais, 
valendo antes o princípio da investigação judicial 12, considerando a definição do 
                                                                                                                                          
oficiosidade), mas faz uso, simultaneamente, do princípio medieval – onde não há querelante não há juiz 
(princípio da acusação) – e unindo-os chega ao princípio da acusação pelo acusador público” 
8 V. René David, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo (direito comparado), p. 31 ss. 
9 Cfr. art. 127.º do CPP (Livre apreciação da prova): “Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a 
prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente”. (Daqui 
em diante, todas as disposições mencionadas sem indicação de diploma referem-se ao Código de Processo 
Penal vigente). Anote-se, apenas de passagem, que em processo civil também vigora o princípio da livre 
apreciação das provas – cfr. art. 655.º do CPC 
10 F. Dias, nota 2, p. 202-203 
11 Castanheira Neves, Sumários de Processo Criminal, p. 50 {Neves, António Castanheira – Sumários de 
Processo Criminal, João Abrantes, 1968} 
12 Sobre manifestações e afloramentos destes princípios, mormente na fase de julgamento, cf. arts. 328.º e 
355.º (oralidade e imediação), 321.º 3, 327.º e 360.º (contraditório) e 340.º e 354.º (investigação)  
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objecto do processo pela acusação pública e (caso haja) pelo despacho de pronúncia e a 
questão dos meios (e proibições) de prova como limites, ou freios, ao seu exercício (e à 
representação racional ou misteriosamente intuitiva do mundo). 

Em boa verdade, na produção da prova «o tribunal decide de acordo com a sua 
livre convicção, extraída da essência dos debates», e tanto pode condenar um réu não 
confesso por um acto que mais ninguém viu, como (na ilustração poética de GUSTAV 
RADBRUCH) absolver um réu confesso «se por acaso tiver a impressão de que a 
confissão é falsa e só foi feita para que o réu consiga abrigo na prisão durante o 
inverno» 13.  

A convicção do julgador forma-se na análise dos diversos meios de prova, 
«convicção ou certeza prática [que] tem como pressupostos valorativos os critérios da 
experiência comum e da lógica do homem médio (do bonus paterfamilias)» 14. No 
método intervêm pois as regras da experiência e estas máximas canónicas do 
pensamento e do juízo obtêm-se da «experiência geral da vida» 15, quer-se dizer, o juiz 
acha-as «com base na sua própria experiência social e, muitas vezes, nos livros jurídicos 
de comentário» 15. Formula-as porém «com base na melhor experiência e não com 
fundamento em escolhas pessoais arbitrárias» 16. Assente, antes de mais, naquilo que 
geralmente, ou normalmente, acontece (id quod plerumque accidit). Em modelos 
razoáveis. Presunções naturais. 

E deste modo, juntamente com o auxílio de leis científicas e do «silogismo 
judiciário» 17, se vai reconstruindo (não em Barbara) racionalmente os factos históricos 
e realizando a Justiça. As provas reconstituem os acontecimentos ou os fenómenos do 
mundo real, demonstrando-os, e essa representação, entrando «num círculo ou espiral 
de realização do Direito» 18, subsume-se aos tipos legais de crimes previstos na lei. Os 
factos em verificação são valorados tendo como referência normas jurídicas abstractas, 
derivando-se a conclusão da valoração da subsunção lógica dos factos a conceitos 
(epígrafes) aplicáveis ao caso particular e concreto. «Vendo bem, não são os factos que 
são subsumidos – como seria isso possível? – mas enunciados sobre uma situação de 
facto, ocorrida como tal», como justamente nota LARENZ 19. 

                                                
13 G. Radbruch, nota 1, p. 155 
14 Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa (lições), p. 505-506; vd. em termos semelhantes, sobre os 
pressupostos valorativos da prova livre – experiência comum e lógica do homem médio –, Marques 
Ferreira, Meios de Prova, p. 227 {Ferreira, Marques – Meios de Prova, in Jornadas de Direito Processual 
Penal (o novo código de processo penal), CEJ, Livraria Almedina, 1991}. Castanheira Neves, nota 11, p. 
53-54, fala a este respeito de “um juiz normal [de um observador razoável e experiente da vida, 
suficientemente culto]” 
15 Cf. Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, p. 661, citando J. Prölss, e p. 405 {Larenz, Karl – 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Metodologia da Ciência do Direito, trad. José Lamego, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2009} 
16 Paolo Tonini, nota 5, p. 56 
17 Karl Engisch, in Introdução ao Pensamento Jurídico, p. 382-383, diz, com razão, que o silogismo 
judiciário tem sido “frequentemente difamado porque mal entendido na sua função” {Engisch, Karl – 
Einführung in das Juristische Denken. Introdução ao Pensamento Jurídico, trad. J. Baptista Machado, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2008}; sobre esta interpretação adversa ao silogismo judiciário, cf., entre 
nós e por todos, Fernando José Bronze, Lições de Introdução ao Direito, págs. 764 a 778 
18 Cf. Menezes Cordeiro in Introdução a Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do 
Direito, de C. W. Canaris, p. CV 
19 Larenz, nota 15, p. 384 
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O juiz procura descobrir a verdade material 20, correspondente à reconstrução 
dos factos históricos e à sua relatividade, e não a verdade absoluta ou ontológica 21 que 
outrora se buscara a todo o custo e por todos os meios (dos ordálios à tortura) como fim. 
MEDINA DE SEIÇA observa com acerto que «toda a verdade processualmente válida é 
uma verdade construída ou alcançada por formas legalmente preordenadas», pelo que, 
«em verdadeiro rigor, no direito toda a verdade surge como formal ou processual, 
porque atingida com o respeito de regras precisas e relativas apenas aos factos e 
circunstâncias descritos na lei como penalmente relevantes» 22. A Justiça faz-se 
(alargando o horizonte de referências) sem «qualquer cunhagem metafísica do 
processo» 23. 

As decisões dos tribunais (sentenças, despachos decisórios) são necessariamente 
fundamentadas 24, dado que só conhecendo os motivos de facto e de direito é possível 
controlar do exterior, mormente pelos defensores, as razões e as justificações do juiz 
deduzidas da lei. «Outorgar ao juiz o direito de decidir livremente da culpa dos seus 
concidadãos e sem dar conta dos seus motivos é conceder-lhe um direito formidável de 
vida e morte que nunca soberano algum possuiu com tal extensão» 25. «Enfim, o juiz 
deve expor, na motivação, o percurso lógico realizado na reconstrução do facto histórico 
e somente por meio da motivação será possível controlar a operação [o raciocínio] do 
juiz» 26, ensina por sua vez PAOLO TONINI. Não se exige uma explicação 
pormenorizada, e fútil, das coisas. A persuasão tem de ser racional, a retórica branca, 
como se proclama nos trópicos com claridade. 

Para além do dever geral de fundamentação, o princípio da livre apreciação da 
prova contém limites probatórios precisos (provas legais em sentido negativo), v.g., 

                                                
20 “ De verdade material já não poderá falar-se, porém, se a confissão de que A matou B for extorquida 
por artifício ou tortura, ou se a decisão de que C não furtou a D tiver por base uma narcoanálise…”, 
assim, F. Dias, nota 2, p. 194. O controverso sintagma verdade material tem origem nos ordenamentos 
autoritários, ideológicos, de tipo soviético, como refere Michele Taruffo em Poderes probatorios de las 
partes y del juez en Europa, p. 7 
21 “A ideia de que se torna possível aceder a uma verdade objectivamente ou absolutamente certa consiste 
numa ingenuidade epistemológica”, escreve Medina de Seiça in O Conhecimento probatório do co-
arguido, p. 194, reproduzindo o pensar de Ferrajoli sobre a questão {Seiça, António Alberto Medina de – 
O conhecimento probatório do co-arguido, Coimbra Editora, 1999}. Analogamente, cfr. Taruffo, nota 20, 
p. 22: “Es oportuno evitar ocuparse en esta sede de las rancias y a menudo inútiles discusiones relativas a 
la distinción entre verdad absoluta y verdad relativa. Basta recordar que de verdades absolutas se hablan 
ya sólo en el ámbito de alguna religión o alguna metafísica, mientras todas las otras verdades no son sino 
relativas. Por consiguiente, también la verdad que se consigue en el proceso no puede sino ser relativa, o 
sea dependiente del contexto procesal y de los datos probatorios sobre los que se basa. Esto no implica, 
sin embargo, que de verdad se pueda y se tenga que hablar en el proceso, en el que la verdad constituye 
un necesario ideal regulativo que orienta la actividad probatoria y la comprobación de los hechos” 
22 Medina de Seiça, nota 21, p. 193 – “Na sugestiva imagem de Cordero, também aqui «a caça vale mais 
que a presa, isto é, o modo de agir mais do que o resultado»” 
23 Assim, J. Goldschmidt, apud F. Dias, nota 2, p. 41 
24 Para o dever geral de fundamentar as decisões dos tribunais, sob pena de nulidade, cf. arts. 205.º 1 e 
32.º 1 da CRP e 97.º 5, 374.º 2 e 365.º 3; cf., ainda, arts. 158.º e 659.º 2 do CPC. Note-se (e estas coisas 
retornam e repetem-se) que a jurisprudência criminal construída em torno do art. 469.º do CPP de 1929 
entendia que o Tribunal Colectivo (julga de facto, definitivamente) não tinha o dever, a exigência, de 
motivar, como se conclui do sumário jurisprudencial contido no código anotado por Manuel João da 
Palma Carlos – só “as Relações, em matéria crime, é que não podem deixar de justificar as suas decisões 
tanto em matéria de facto como de direito (Ac. do STJ, de 6-1-1963, in-Col. Of., 32-4)” {Carlos, Manuel 
João da Palma – Código de Processo Penal Português, anotado e actualizado, Procural Editora, 1945}  
25 Mittermaier, apud Medina de Seiça, nota 21, p. 182 
26 P. Tonini, nota 5, p. 49 
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quanto ao valor dos documentos autênticos e autenticados, da prova pericial, da 
confissão integral e sem reservas do acusado, do silêncio do arguido, do 
reconhecimento de pessoas e de objectos, do testemunho de ouvir dizer, das declarações 
de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando o declarante se recusar a 
responder às perguntas sobre os factos 27. Nas limitações legais incluem-se os métodos 
proibidos de obtenção de prova. A demanda e a verificação da verdade histórica só 
podem ser validamente almejadas em conformidade com os modus estabelecidos na 
legislação processual 28. Expressando na lei o seu critério sob a forma de restrições e 
reservas ao livre convencimento e à prova livre, na sua suficiência, na sua utilização (se 
a vinculação for violada, o convencimento pode ser modificado), o legislador refreou o 
poder dos magistrados, subtraindo-lhe matérias por diferenciação com o princípio, qual 
intruso (por vezes a entidade proíbe demais, laiciza muito, e deixa de ser idealmente 
razoável, como sucede e.g. no regime das escutas telefónicas e na regulamentação das 
reproduções fotográficas, cinematográficas e fonográficas, mas isto é outra página e não 
vem ao caso). 

Estes novos cânones de investigação e de valoração não se relacionam com o 
fantasma do modelo das provas legais e suas tábuas de valores predeterminadas, ou, o 
que é o mesmo, com o absolutismo da lei no crepúsculo do Ancien Régime e da 
vassalidade que o servia executando os seus comandos e ordens. Embora seja trivial que 
funcionam romanticamente a favor da estratégia das partes em duelo. 

A Jurisprudência prática, a law in action, segue os dizeres da Doutrina (lei das 
citações) com desvios e expansões típicos de precedentes judiciários (cases). Para o que 
está aqui em causa, se por um lado interpreta conformemente o art. 127.º 1 – a liberdade 
aí consagrada implica sobretudo objectividade na apreciação dos factos delituosos e no 
achamento do Direito, donde a necessidade de motivação das decisões, compreendendo 
assim o quadro justificante dos seus limites –, por outro, e na voz do STJ, afirma que a 
livre apreciação é matéria (ou questão) de facto 29, como se as máximas da experiência 
estivessem voltadas exclusivamente para o que aconteceu no real reconstruído na 
produção da prova, sem qualificação ou significado, ou houvesse na matriz uma linha 
distinta invisível a separar os factos, e os factos inferidos de outros factos, do Direito, 
impossibilitando com a delimitação o recurso perante si (Supremo) e logo um melhor 
                                                
27 Sobre tudo isto ver arts. 169.º (documentos autênticos e autenticados), 163.º (prova pericial), 344.º 2 al. 
a) (confissão), 343.º 1 (silêncio), 147.º e 148.º (reconhecimento de pessoas e de objectos) – para uma 
clarividente exegese, cf. Ac. do TC n.º 137/2001, DR, II Série, de 29 de Junho, que julgou 
“inconstitucional, por violação das garantias de defesa do arguido, consagradas no n.º 1 do artigo 32.º da 
Constituição, a norma constante do artigo 127.º do Código de Processo Penal, quando interpretada no 
sentido de admitir que o princípio da livre apreciação da prova permite a valoração, em julgamento, de 
um reconhecimento do arguido realizado sem a observância de nenhuma das regras definidas pelo artigo 
147.º do Código de Processo Penal” –, 129.º e 130.º (testemunho de ouvir dizer e reprodução de vozes ou 
rumores públicos) e 345.º 4 (declarações de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido) 
28 Cf. arts. 32.º 8 da CRP e 125.º e 126.º – onde se estabelece a inutilizabilidade processual das provas 
proibidas como consequência ou efeito da violação destas normas  
29 Sobre o problema, vd. Larenz, nota 15, p. 436-437 – “esta distinção [entre questão de facto e questão de 
direito] não é levada a cabo pela jurisprudência dos tribunais de modo consequente [entram aqui em jogo 
outras ponderações – relativas a circunstâncias e valores –, que não têm já nada a ver com a distinção 
lógica e metodológica entre questão de facto e questão de direito]”; entre nós e por outros, v., em geral, as 
explanações de Simas Santos e Leal-Henriques, Recursos em Processo Penal, págs. 136 a 144 {Santos, 
Simas/Leal-Henriques – Recursos em Processo Penal, Editora Rei dos Livros, 2008}, e F. Amâncio 
Ferreira, Manual dos Recursos em Processo Civil, págs. 259 a 266, e, especificamente sobre o ponto, o 
voto de vencido de Manso Preto, Ac. STJ 17/06/87, BMJ 366, p. 308, citado apud Gil Moreira dos 
Santos, O Direito Processual Penal, p. 227 
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conhecimento dos factos reais, id est, do que aconteceu à luz da Lei de que é Guardião, 
numa redutora exegese que, vendo bem, faz o elogio da inverificabilidade destas coisas 
que extravasam a sua (das regras da experiência comum) elementar violação 30. 
Compreende-se – «preocupações de racionalidade processual vieram sobrepor-se às 
exigências dogmáticas» 31, ficando o imodificável na mesma e os pretores isolados nas 
suas torres de marfim, considerando os facta como uma espécie de tabus polinésios. 

No sistema da prova livre valem as impressões do juiz produzidas por indícios 
de crime – vestígios, acontecimentos, circunstâncias, suspeitas, motivações, coisas, 
sinais relacionados e diversos meios de prova que colam os factos históricos relevantes 
(e portanto fora do plano naturalístico) a um personagem-signo, a um índice. O caso 
inicia-se pois com aparências, com um conjunto de factos observável constitutivo de 
prova indiciária ou indicial suficiente que deriva do inquérito e, eventualmente, da 
instrução, e vai ainda como phainomenon para a fase de julgamento, onde na discussão 
judicial da causa acontece a sua metamorfose para a prova experimental e 
representativa 32. (Isto enquanto a política criminal não satisfizer o Axioma de VON 
KIRSCHMANN, versão naïfe, ao sabor dos ventos variados e de indefinida teleologia 
que sopram furiosamente por aí – três palavras do legislador e bibliotecas inteiras 
convertem-se em papel de embrulho; razão tinha LISZT nas advertências que fez contra 
a ocupação do Direito Penal pelo Leviathan…). 

Exposta já em heterodoxa (se bem que locutiva) reflexão a communis opinio 
acerca do tema (probandum) da livre apreciação da prova no estado de coisas vigente, 
cumpre agora problematizar a Ciência. 

 
 
§2 
 
 
PIERO CALAMANDREI, depois de lembrar que «na realidade [e contra a 

representação (escolástica) da sentença como um puro jogo lógico], no tabuleiro de 
xadrez do juiz os peões são homens vivos», refere avisadamente que «ao julgar, a 
intuição e o sentimento têm frequentemente maior lugar do que à primeira vista parece» 
33. Para ilustrar o arbítrio, HART socorre-se do sintagma (da metáfora) 
                                                
30 O STJ, tribunal de revista, sindica ou redefine, em regra, unicamente questões de direito; sobre isto, em 
síntese, Simas Santos e Leal-Henriques, nota 29, p. 72 ss. e 153 ss. Cf. o estipulado nos arts. 410.º 2 
(conjugação com as regras da experiência comum) e 434.º. Em sentido absolutamente distinto, vid. Jordi 
Nieva Fenoll, en “Inmediación” y valoración de la prueba: el retorno de la irracionalidad, p. 14: “Bien 
al contrario, toda valoración probatoria es impugnable. No es ninguna actividad soberana del juez de 
primera instancia ni nada que se le parezca”. (…) “No puede consentirse por más tiempo que la 
valoración de la prueba siga siendo la actividad que los jueces dejan de lado en su motivación, acudiendo 
a la “valoración conjunta”, a la “inmediación”, a la “íntima convicción”, o a cualquier otra expresión 
elegante que no sea más que un telón falaz para cubrir la ausencia de valoración de la prueba” 
31 A. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, I, Tomo I, p. 470 
32 Acerca disto, cf. Engisch, nota 17, págs. 87 a 89, e as considerações de F. Dias e Costa Andrade in 
Criminologia (o homem delinquente e a sociedade criminógena), p. 538 ss. {Dias, Jorge de 
Figueiredo/Manuel da Costa Andrade – Criminologia (o homem delinquente e a sociedade criminógena), 
Coimbra Editora, 2.ª reimp., 2004}, que infra, no especulativo §2, serão versadas; ver também arts. 283.º 
2, 308.º 1 e 355.º 1, e 171.º e 174.º 1 e 2 – indícios de crime no inquérito e na instrução, sua transmutação 
em julgamento, e exames, revistas e buscas, modos de recolha 
33 Piero Calamandrei, Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, págs. 145 a 147 {Calamandrei, Piero – 
Elogio dei Giudici Scritto da un Avvocato. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, trad. Ary dos 
Santos, Clássica Editora, 1994} 
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«discricionaridade do marcador». Se o marcador (o juiz, entenda-se) ultrapassar os 
limites (v.g. «se as aberrações [oficiais] forem frequentes ou se o marcador repudiar a 
regra de pontuação»), «já não é críquete ou basebol mas [um jogo de] discricionaridade 
do marcador» 34. O nosso Mestre EDUARDO CORREIA, por sua vez, numa alusão 
digna das utopias negativas de ALDOUS HUXLEY ou de GEORGE ORWELL, alerta 
para o perigo de uma versão autoritária da função judicial – «poderia pensar-se em 
vincular o juiz só a uma certa concepção do mundo e da vida: dela fariam derivar os 
julgadores, cuidadosamente escolhidos e preparados, todo o sistema jurídico-criminal [a 
isto corresponderia um renovamento, com uma amplitude quase ilimitada, da 
jurisprudência como fonte de criação de direito]» 35. Também daqui derivam as 
enigmáticas palavras de GIORGIO AGAMBEN sobre o imperium do magistrado – o 
poder de vida e de morte sobre os cidadãos (a vitae necisque potestas do pater sobre os 
filhos) 36. 

Como quer que seja, em virtude do princípio (sistema) da livre apreciação da 
prova, a liberdade do juiz (os seus poderes) tem crescido «sem medida», para usar as 
palavras de AMODIO 37. A ausência-presença do avatar do Grande Inquisidor 
encontrou novas estátuas, distintos kolossoí. 

E, com isto, o Mais Alto Tribunal não controla a convicção formada das 
instâncias, é dizer, a possibilidade do casuísmo, ou do «incondicional subjectivismo», 
na prosa de CASTANHEIRA NEVES 38, acontecer no sistema da livre apreciação se 
orientado para as situações (dados) de facto e para o mundo dos objectos. As teorias ou 
                                                
34 Herbert L. A. Hart, O Conceito de Direito, p. 158 {Hart, Herbert L. A. – The Concept of Law. O 
Conceito de Direito, trad. A. Ribeiro Mendes, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007} 
35 Eduardo Correia, Direito Criminal, I, p. 274; e na redacção da correspondente nota de rodapé, o autor 
explana: “Praticamente este sistema encontrou em certa medida expressão no Código Criminal Soviético 
de 1926. Neste Código, na verdade, a parte especial tinha mera função enunciadora, exemplificativa, que 
de nenhuma maneira vinculava o juiz, o qual poderia nos casos singulares decidir contra o que se 
dispunha nos preceitos jurídico-criminais”. O projecto russo de Krilenko, expressão de um delírio 
totalitário, eliminava pura e simplesmente os diversos Tatbestände (tipos legais de crime) e com eles a 
parte especial – sobre este assunto veja-se o (também ele tenebroso) texto de Francisco Maia Loureiro, O 
princípio da periculosidade em direito penal, in O Direito, Revista de Jurisprudência e Legislação, II 
(1919-1943), p. 304 ss.; Luís de Almeida Braga, Reflexões sobre a reforma dos Códigos, in Espada ao 
Sol, p. 164, compara a forma do código russo à doutrina do nacional-socialismo germânico, “que 
proclamou o preceito absoluto de que o juiz é o Führer do processo”. L. Cabral de Moncada, O Processo 
Perante a Filosofia do Direito, in Boletim da Faculdade de Direito (suplemento XV), Homenagem ao 
Doutor José Alberto dos Reis, vol. I, p. 87-88, seguindo Pessoa Vaz, anota esta panpolitização russa (que 
se estendeu ao domínio do processo civil com uma bizarria inimaginável): “No código russo [de 1923], 
que consagra as últimas consequências do sistema inquisitório [radical], o M. P. tem a faculdade de 
propor todas as acções civis e intervir em todas as causas, mesmo patrimoniais (…); os homens são 
simples marionnettes nas mãos do Estado que lhes pode fazer envergar a veste de partes em juízo, mesmo 
quando eles não estejam dispostos a isso”. Contra a jurisprudência como fonte de criação de direito, e 
voltando ao problema que nos ocupa (que não é obviamente o da auctoritas enquanto tal), v. Hart, nota 
34, pós-escrito, poder discricionário judicial, p. 335 ss., onde é analisada a posição de R. Dworkin, que 
qualifica a criação judicial do direito como enganadora e injusta; por outro lado, Castanheira Neves, Entre 
o «Legislador», a «Sociedade» e o «Juiz», in Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXXIV, págs. 10 a 
12, reflectindo o pensar de distintos autores, acha-a necessária, irrecusável, historicamente irreversível; e 
F. Dias, nota 2, p. 47-48, diz que “se nos guardarmos de extremismos metodológicos [que podem 
conduzir a um ilegítimo Estado de Juízes], aquela função é de reconhecer e de saudar: mesmo sem 
transformações legislativas, o direito de ontem não é o direito de hoje”    
36 V. Giorgio Agamben, O Poder Soberano e a Vida Nua, págs. 87 a 90 {Agamben, Giorgio – Homo 
Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua, trad. António Guerreiro, Editorial Presença, 1998} 
37 Apud Medina de Seiça, nota 21, p. 204 
38 C. Neves, nota 11, p. 53 
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os estereótipos (regras da experiência) de duvidoso «rigor lógico-científico» 39, mas que 
«decidem da verdade processual» 39, são assim na sua aplicação judicialmente 
insindicáveis, pela substantiva via da manifesta improcedência, não sujeitos a revista, 
apesar de ainda (?) caberem «dentro do espaço de jogo definido pela interpretação» 40. 
A credibilidade de uma testemunha (e do seu depoimento) só o juiz do julgamento então 
a percepciona (ou sente). Só ele, sob o capuz da imediação, ouve as suplicações 
factológicas que dantes só a Cúria redefinia. Apesar do labor de muitos, o critério 
permanece encoberto, a praxis arcana. As frases fascinadas. 

Uma das formas de limitar o subjectivismo, o arbítrio ou a injustiça, as decisões 
kafkianas, é inserir no processo penal novas referências à lei, vinculativas construções 
do legislador para a judicatura (distintas, bom é de ver, do hierarquizado modelo das 
provas legais do Antigo Regime que faziam do juiz um autómato sem estado de dúvida 
forense e sem significantes) 41.  

Não se trata de uma outra aplicação algorítmica, ou maquinal, das leis, mas de 
restringir pelo juízo legislativo a liberdade (vontade, sentimento, impressão) do 
julgador. Restringir, importa sublinhar, e não enclausurar no versículo genérico-
abstracto da juridicidade, ou numa estrutura formal de aplicação simbólica (pois neste 
caso a independência judicial já não decorreria principalmente da sua única submissão à 
lei). Quer-se uma maior aproximação à objectividade da prova (e não tanto por ora, 
como a magistratura judicial costuma pensar em defesa da arte de julgar, abrir as portas 
aos princípios da oportunidade e da conveniência, ao consenso negocial privatístico 
entre partes de armas iguais, a derivações marginais), sem que com essa objectivação se 
intencione atingir a certeza quase plena da prova científica, como a que, 
exemplificativamente, resulta dos métodos da criminalística, ou uma remota 
universalidade racional.  

Os representantes da tese oposta falam ao acaso topicamente, diabolizando na 
pólis a lei formal (a bola de ferro presa à perna) enquanto entrave metodológico e 
referencial para a solução justa do problema. Assim, como se em surdina desejassem o 
exercício de um poder de facto. Ou a feitura de indefinidas, e mais do que suficientes, 
protonormas. Mas nada do que se defende nesta dissertação remete para um ataque 
encapotado à valoração, que, por assim dizer, participa de uma variedade de 
pensamento teológico. 

A decisão do juiz, malgrado o papel das fontes irracionais (do instinto, da 
intuição), deve ser «fundada na lei, o que significa, ser dela deduzida», como define K. 

                                                
39 F. Dias e C. Andrade, nota 32, na esteira de K.-D. Opp, p. 540-541, exemplificando com um curioso 
caso onde intervém o síndroma da Mulher-de-Putifar; exemplarmente sobre assimetrias judiciais, veja-se 
Anatole France, Crainquebille perante a Justiça, trad. Eduardo Maia Costa, RMP 65, págs. 203 a 206. 
Para uma análise empírica das principais causas ou razões do erro judiciário em matéria penal, tem 
interesse e particular importância Erros Judiciários, de René Floriot {Floriot, René – Erreurs Judiciaires. 
Erros Judiciários, Círculo de Leitores, s.d.} 
40 K. Engisch, nota 17, na senda de O. Bachof, p. 266 
41 Esmein compara o juiz desse ciclo a “um piano, que responde inevitavelmente logo que se tocam certas 
teclas”, citado em M. de Seiça, nota 21, p. 170; F. Dias, nota 2, p. 314, refere que “Montesquieu e 
Beccaria pretendiam [contra o poder arbitrário] tornar o juiz penal no mero oráculo da lei e guardião da 
legalidade”. Diferentemente, Ferrajoli, in Diritto e ragione, mostra com admirável sagacidade que as 
provas legais “formam um resíduo de epistemologia mágico-ordália. Também as provas mágicas 
[simbólicas], à semelhança das provas legais [sinais normativos], são, de facto, provas formais, no 
sentido em que excluem a investigação e a livre convicção do julgador (…)”, apud M. de Seiça, nota 21, 
p. 169 
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ENGISCH 42. W. HASSEMER mostra que «o postulado da vinculação à lei [à norma 
codificada] permanece incontestado, enquanto exigência normativa face à actuação 
judicial», ainda que o juiz disponha, à luz dos factos (e das diferenciações/variações 
jurisprudenciais e da dogmática jurídica «como ponto de referência para o postulado da 
vinculação»), de um espaço livre de decisão 43. O juiz não é um escravo, um servo, da 
lei, nem a sentença (o juízo judicial) uma cópia exacta da mesma 44, mas também não 
participa de um direito arcaico ignorando a escrita. Ou de uma administração praeter-
jurídica em roda livre. Há transferências, trocas úteis, conjugações entre as esferas dos 
interesses e dos conceitos – feitas à sombra do método e da pragmática.  

Certo é contudo que o silogismo judiciário 45 afasta o irracional da sentença, os 
factores estranhos ao normativo, as ressonâncias afectivas, as pré-compreensões, tudo o 
                                                
42 Engisch, nota 17, p. 85, contra o psicologismo de H. Isay. “Completamente diversa [continua Engisch, 
p. 108], é a questão de saber se o juiz pode e deve conscientemente e abertamente recusar obediência a 
uma lei «irracional» (ou a uma jurisprudência firme mas criticável)”. Na p. 320, recorrendo à conhecida 
fórmula de Radbruch, precisa: “Onde a injustiça do Direito positivo atinge um grau tal que, em face dela, 
a segurança jurídica, garantida pelo mesmo Direito positivo, deixa mesmo de ter relevância [como 
sucedeu no Nacional-Socialismo] – num caso destes o Direito positivo injusto [não-direito] tem de ceder 
o passo à justiça”. Para a fórmula radbruchiana em Canaris, Pensamento Sistemático e Conceito de 
Sistema na Ciência do Direito, p. 229: a desobediência do juiz a uma norma é legítima “naqueles casos 
extremos de «injustiça legislativa»” {Canaris, Claus-Wilhelm – Systemdenken und Systembegriff in der 
Jurisprudenz. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, int. e trad. A. 
Menezes Cordeiro, Fundação Calouste Gulbenkian, 1983}. Em Arthur Kaufmann, Filosofia do Direito, p. 
285: “No seu esforço para superar a injustiça nacional-socialista Gustav Radbruch forjou uma fórmula, 
que se tornou famosa. Ela não é evidentemente a pedra filosofal, mas seria difícil encontrar uma fórmula 
melhor (…): O conflito entre a justiça e a segurança jurídica deve resolver-se com prevalência do direito 
positivo garantido através das leis e do poder, mesmo quando aquele seja pelo seu conteúdo injusto e 
inadequado, salvo se a contrariedade da lei positiva à Justiça for de tal modo intolerável, que a lei, 
enquanto «direito injusto», [«direito infame»], deva ceder à Justiça” {Kaufmann, Arthur – 
Rechtsphilosophie. Filosofia do Direito,  trad. António Ulisses Cortês, Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004}. Também a este respeito, evocando, como parece, o pensar originário da questão (considerando o 
que se defendeu na Idade Moderna, pois a rebeldia remonta aos Sofistas – a Hípias, a Antífon), ver 
Ferrajoli, nota 4, p. 79: “Grotius [sustenta], paralelamente à tese da sujeição dos soberanos às leis divinas 
e ao direito natural, o direito dos súbditos a desobedecer às ordens que com aqueles (as leis divinas e o 
direito natural) contrastem (…). Caso [os reis] ordenem algo que contrarie o direito natural ou os 
preceitos divinos, suas ordens não devem ser cumpridas”; se o poder dos reis degenerar em tirania 
(seguindo agora Francisco Suarez), a comunidade toda “pode revogar o pacto original, em que certamente 
não estava incluído o governo tirânico”, destituindo ou matando o tirano 
43 Cf. Winfried Hassemer, Sistema jurídico e codificação: a vinculação do juiz à lei, in Introdução à 
Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas, p. 229-300 {Kaufmann, Arthur e Winfried 
Hassemer (org.) – Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart. Introdução à 
Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas, revisão científica e coordenação de António 
Manuel Hespanha, Fundação Calouste Gulbenkian, 2009}. Sobre o tema, v. também Larenz, nota 15, 
págs. 215 a 229; e de novo Hassemer, Doutrina do Método Jurídico e Pragmática Judicial, onde aparece 
a imagem-reflexo do pianista e do compositor de Guenther Hirsch: “Ele [juiz] interpreta o que é pré-dado 
[pelo legislador], com maior ou menor maestria, ele tem espaços de jogo, não está entretanto autorizado a 
falsificar a peça” [o jogo não é frívolo, o poder nebuloso]  
44 Sobre o ponto, vide A. Kaufmann, nota 42, págs. 81 a 84 
45 Enquanto “processo analógico, no qual a lei (dever) e o caso são ajustados reciprocamente de tal modo 
que a lei abstracta se torna por interpretação (perante o caso) numa ‘hipótese normativa’ concretizada e o 
caso individual (amorfo) se converte por construção (perante a lei) numa ‘situação de facto’ típica: o 
tertium comparationis é o ‘sentido’ (ratio iuris) em que a hipótese normativa e a situação de facto ‘se 
correspondem’ (se não se correspondem, a norma jurídica não pode ser aplicada)”, e não como simples 
silogismo lógico segundo o modus barbara, A. Kaufmann, nota 42, p. 26-27. Sobre a posição deste 
filósofo, v. a breve referência de A. Menezes Cordeiro, nota 18, p. CVII: “A decisão implica sempre algo 
de novo, que apenas nela ocorre e se concretiza. (…) A. Kaufmann, num prisma lógico, e utilizando os 
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que é profano, tudo o que é transinteligível, não sendo (nem simbolizando) todavia a 
subsunção lógica (na variante inferência analógica – caso e norma em relação), a 
panaceia, nenhum oráculo que se manifeste por sinais, tão-pouco um novo dogma. O 
plano apenas se inclina um pouco para os signos puros. Reminiscências de uma 
longínqua geometria. 

As máximas da experiência são regras (não pertencem ao «mundo dos factos») 
derivadas da análise de que «em casos [situações] similares há um idêntico 
comportamento humano» e, logo, remetem contingentemente para a probabilidade 
[verosimilhança] do acontecer e não para a [irrealizável] certeza absoluta 46. Para 
representações de representações. E para «a difícil certeza possível» 47 do nihilismo dos 
realistas.  

Mesmo com a abdução, «o arrojado modo de inferência de que se serve o 
detective (Sherlock Holmes [de Sir Arthur Conan Doyle], [Dupin, de] Edgar Allan Poe) 
para formular uma conjectura», «atinge-se apenas um maior ou menor grau de 
probabilidade», ilustra ARTHUR KAUFMANN 48. E ENGISCH aclara que ao falarmos 
de conclusão «deve ter-se em conta que se trata sempre duma conclusão apenas válida 
com certo grau de probabilidade, maior ou menor, baseada nas regras de experiência» 
49. O silogismo é evidentemente imperfeito, os modos ou as proposições ambíguos. 

Ademais, existe no ordenamento um espaço de discricionaridade judicial quanto 
aos factos que depende somente da convicção pessoal ou da idiossincrasia 
(personalidade) do juiz e, portanto (até pela sua descodificação ou invisibilidade, e 
desuso do intelecto), não é judicialmente controlável. O livre convencimento funciona 
aqui como se o jurista-intérprete possuísse o dom da omnisciência (ao movimentar os 

                                                                                                                                          
estudo de Pierce, chama a atenção para este fenómeno enfocando que, para além das operações clássicas 
da dedução [subsunção] e da indução [generalização], existe uma terceira forma de concluir: a abdução 
[conjectura]. Nela, em vez de se progredir estritamente na base de elementos já disponíveis, introduz-se 
uma ideia nova”. Escreve A. Kaufmann, nota 42, p. 117: “Fez uso da abdução sobretudo Charles Sanders 
Pierce. O seu extraordinário significado está no facto de ter desenvolvido uma lógica e uma ontologia das 
relações (…)” 
46 Nestes termos, Tonini, nota 5, p. 55 
47 Cf. o estudo de Perfecto Andrés Ibáñez, Neutralidade ou pluralismo na aplicação do Direito? 
Interpretação judicial e insuficiências do formalismo, in RMP, n.º 65, p. 32-33: “A denúncia da condição 
não simplesmente ideal, mas ideológica desse tipo de certeza [a do positivismo legalista], não implica a 
exclusão de qualquer outra modalidade de certeza como possível. (…) a certeza possível [resultante 
esperável do jogo interactivo de uma sucessão de factores heterogéneos] é uma certeza dinâmica, a 
certeza como resultado tendencial da convergência de uma série de esforços, da operatividade de alguns 
recursos preventivos e reactivos, orientados para possibilitar outros tantos momentos de uma 
racionalidade crítica explícita, destinados a deslocar o que hoje são, tantas vezes, formas de ocultação do 
exercício de algum grau de discricionaridade aberta ao arbítrio” 
48 Kaufmann, nota 42, p. 117. O venerado Sherlock Holmes, tão distante da lógica jurídica como da 
lógica (?) do homem médio e das suas leis, revela o seu singular cientismo na novela A Study in Scarlet: 
“Like all other arts, the Science of Deduction and Analysis is one which can only be acquired by long and 
patient study, nor is life long enough to allow any mortal to attain the highest possible perfection in it. 
Before turning to those moral and mental aspects of the matter which present the greatest difficulties, let 
the enquirer begin by mastering more elementary problems. Let him, on meeting a fellow-mortal, learn at 
a glance to distinguish the history of the man, and the trade or profession to which he belongs. Puerile as 
such an exercise may seem, it sharpens the faculties of observation, and teaches one where to look and 
what to look for. By a man’s fingernails, by is coat-sleeve, by his boots, by his trouser knees, by the 
callosities of his forefinger and thumb, by his expression, by his shirt cuffs, by each of tease things a 
man’s calling is plainly revealed” 
49 Engisch, nota 17, p. 89 



 

Jaime Freire 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

JULGAR on line - 2013 
 

12 

bispos em diagonal como um não-previsível jogador de xadrez 50), ou conhecesse 
absolutamente, jusnaturalisticamente, a diversidade das situações fácticas nesta zona de 
indeterminação (mais adiante, no §3, precisar-se-á o sintagma) e não estivesse sujeito a 
considerações (conformidades) de sinal inverso. A jurisdição é então senhorial, a 
ciência privada. 

LARENZ fala a propósito deste espaço intermédio, intersticial, e na esteira de 
HART, de uma «irredutível margem de livre apreciação por parte do juiz» face aos 
casos de fronteira, por natureza imprecisos, difíceis, que tem obrigação de decidir 51. E é 
em tais casos de indefinição normativa (e excêntrica fixação dos factos da experiência) 
que a aleatoriedade a que alude PODLECH pode acontecer. Essa incerteza subjectiva. 

Se uma proposição – descrição de um facto (WITTGENSTEIN) num enunciado 
– não for verificável, nunca se saberá se é verdadeira ou falsa, ou se significa e designa. 
A frase, a expressão referente a acontecimentos, a forma, tem de admitir verificação 
empírica. Por mais que se apele «para uma teoria da argumentação que escape, ela 
própria, à alternativa do demonstrável ou do arbitrário», como chega a indagar P. 
RICOEUR 52. As premissas fácticas (o algures absoluto) admitem, no ritualismo da 
superfície, o duelo judiciário, que pode ir até à redução ao impossível, claro, apenas 
isso. 

O que se almeja não é o retorno de juízes-robots a fim de evitar o aparecimento 
de novos inquisidores de tríplice veste, instrumentais e sem independência pessoal, 
como os dos estados de polícia totalitários 53, tão-pouco sobrepor o discurso jurídico, a 
discussão semântica interminável em redor de princípios subjacentes, como modo de 
combater «o aforismo de que o direito é [simplesmente] o que o tribunal diz que é», 
sabendo que «a última palavra não é, por essa razão apenas, a palavra certa», para falar 
como DWORKIN 54. Aliás, a vacuidade (curiosamente já neo-liberal) das decisões dos 
tribunais enquanto predições ou profecias (O. W. HOLMES, perpetuando à maneira do 
Oeste o judge-made-law dos tribunais reais de Westminster) aplica-se tanto ao juiz-leal-
servidor do Absolutismo e da graça do príncipe, como ao autómato-decisor que o 

                                                
50 A imagem representativa é de Hart, nota 34, p. 161. Paul Ricoeur, em O Justo ou a Essência da Justiça, 
p. 165, deslinda: “Numa partida de xadrez as regras do jogo são conhecidas, mas ignora-se, em cada 
jogada, como é que cada parte será conduzida ao seu objectivo. O processo está para o Direito como a 
partida de xadrez está para a regra: em ambos os casos é necessário ir até ao fim para conhecer a 
conclusão” {Ricoeur, Paul – Le Juste. O Justo ou a Essência da Justiça, Instituto Piaget, 1997} 
51 Larenz, nota 15, págs. 413 a 416. Fundamental a propósito da questão dos casos difíceis (hard cases) – 
e em divergência com a teoria jurídica positivista/descritiva de Hart –, O Império do Direito e Uma 
Questão de Princípio, de Ronald Dworkin {Dworkin, Ronald – Law’s Empire. O Império do Direito, 
Martins Fontes, 1999} {Dworkin, Ronald – A Matter of Principle. Uma Questão de Princípio, Martins 
Fontes, 2001}; cf. ainda para estes casos trágicos, por modos diversos, Manuel Atienza, Las Razones del 
Derecho (Teorías de la argumentación jurídica) 
52 P. Ricoeur, nota 50, p. 147 
53 Franz Kafka, na alegórica e inquietante história Na Colónia Penal (In der Strafkolonie), ilustra, na 
figura do oficial da penitenciária, estes inquisidores de coração negro – conjuntamente instrutores, 
acusadores, julgadores e executores secretos – que não admitem que o objecto de inquisição (o 
condenado) tenha oportunidade de se defender: Die schuld ist immer zweifellos; Eduardo Maia Costa, p. 
ex., evoca o conto no sentido do texto, in A Defesa e o Defensor em Processo Penal, RMP, n.º 49, p. 93. 
Rogério Soares, Interesse Público, legalidade e mérito, págs. 56 a 61 e passim, identifica o Estado-Polícia 
(o exercício do ius policiae, e do paralelo ius sequelae) com o Estado absoluto do século XVIII, ligando-
o ao advento do Iluminismo e não logo aos tempos que se seguiram à Renaissance e à (burckardtiana) 
“descoberta do homem e do mundo” 
54 Dworkin, nota 51 in fine, p. 170-171; Cfr. também Hart, nota 34, p. 155: “Um supremo tribunal tem a 
última palavra a dizer sobre o que é o direito” 
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Iluminismo (os esclarecidos) criou no glorioso Setecentos por receio do arbítrio judicial, 
do iníquo, inspirado no vetusto papel da jurisprudência inglesa.  

No quadro do actual sistema híbrido – acusatório integrado por um princípio de 
investigação –, concebido e edificado por vários autores canónicos, torna-se necessário 
ir mais longe na composição dos dois modelos, livre convicção e prova legal (não o do 
obscurantismo, disse-se já atrás) – quer-se mais nomos, lei escrita (negativas 
Beweisregeln), mais barreiras ou princípios sacrificiais para o juiz e para o que se 
expande no seu foro íntimo (e se projecta nas sentenças), mas não, é claro, unicamente 
nomos (force de loi) na ordem jurídica que permanece teleologicamente aberta e 
incompleta, logo propícia (apta) à dispersa indagação e ao imprevisível, às lúdicas 
transições. A esfinge anda. 

Reproduzindo as palavras acertadas de FILANGIERI, e em jeito de resposta 
funcional: «O meio que proponho parece-me bastante simples. Seria combinar a certeza 
moral do juiz [que reside, não na proposição, mas no espírito do homem] com a regra 
[formal] prescrita pelo legislador [pela Ciência da Legislação], isto é, com o criterium 
ou certeza da lei» 55. 

É nesta posição, que já pressupõe a reflexão sobre o texto legislativo (meta-
regra) – e a apóstrofe do controlo intersubjectivo 56 –, afastada portanto a criação ex 
nihilo, que revejo o Justo Meio grego, «a tensão correcta, que produz a nota verdadeira 
e clara» 57. 

 
 
§3 
 
 
«Em qualquer sistema jurídico, deixa-se em aberto um vasto e importante 

domínio para o exercício do poder discricionário pelos tribunais» (HART 58), reserva de 
juízes. 

                                                
55 Apud Medina de Seiça, nota 21, p. 183; já o notou Cristina Líbano Monteiro, Perigosidade de 
Inimputáveis e in dubio pro reo, p. 37, citando John Gilissen, que diz o mesmo por outras palavras de 
Filangieri 
56 V. Jordi Ferrer Beltrán, Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales, p. 28 – 
“pretendo sostener que sólo a través de una concepción racionalista de la prueba (que rechace la 
vinculación entre prueba y convencimiento puramente psicológico del juez) es posible hacer efectivo el 
derecho a la prueba en todo su alcance y, consiguientemente, también el derecho a la defensa. (…) El 
problema de la vinculación entre la prueba y el convencimiento o creencia del juez es que niega esa 
posibilidad de control intersubjetivo y, por tanto, de aplicación de la racionalidad”  
57 Como diz H. D. F. Kitto, Os Gregos, p. 418 
58 Hart, nota 34, p. 149; Ricoeur, nota 50, p. 146 – Segundo Hart, “as leis mais expeditas têm uma open 
structure, no sentido de um texto aberto sobre interpretações construtivas não previstas”. Sobre a abertura 
do sistema, v. a perspectiva clássica de Canaris, nota 42, págs. 103 ss. e 281, tese 3 – O “sistema não é 
fechado, mas antes aberto. Isto vale tanto para o sistema de proposições doutrinárias ou ‘sistema 
científico’, como para o próprio sistema da ordem jurídica, o ‘sistema objectivo’. A propósito do 
primeiro, a abertura significa a incompletude do conhecimento científico, e a propósito do último, a 
mutabilidade dos valores jurídicos fundamentais”; cf. também Larenz, nota 15, p. 696-697 – “Enquanto 
sistema ‘aberto’, o sistema é sempre inacabado e inacabável. (…) O sistema é, além disso, ‘fragmentário’, 
no sentido de que não podem integrar-se nele todas as normas ou regulamentações”; e, por fim, noutra 
linha, Alfred Büllesbach, Princípios de teoria dos sistemas, nota 43, p. 413 – “A teoria sistémica geral 
parte do chamado sistema aberto (por oposição ao sistema físico convencional, isto é, fechado [de 
estrutura ou configuração invariável e auto-referencial], como, por exemplo, uma máquina)” 
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É nesta «zona topológica de indistinção», como a designa AGAMBEN 
ontologizando o Soberano, «zona [ou limiar] ilocalizável de indiferença [ou de 
indeterminação]» 59, que a decisão discricionária do magistrado (aqui mais basileus que 
archon) se manifesta de forma plena, evitando o fechamento do sistema, mantendo-o 
flexível, ainda translegal. A devoção ao ludencial seduz muito o homem normalizado, 
desejoso de sublime evasão. DWORKIN 60, jurista não continental e pouco dado a 
mitologias judiciais, refere um espaço lógico [ou alógico marginal?], paralelo entre as 
proposições. A analogia (o ponto de intercepção) entre as figuras espectrais parece-me 
evidente.  

KURT GÖDEL descobriu que existem proposições matemáticas que não são 
verdadeiras nem falsas por ser impossível demonstrar a sua verdade ou falsidade dentro 
do sistema formal (finito) onde se exprimem. E não é a «linguagem simbólica de 
sinais», a «“jurisprudência” por computador [e não dos juízes]», mecânica, que vai 
resolver a tragédia da incerteza ou o teorema da incompletude, bem pelo contrário – 
«uma “justiça” de autómatos ou computadores [seria] uma justiça inumana», uma 
linguagem sem referência à realidade, às situações (diferenciadas) da vida, observa A. 
KAUFMANN 61. Uma mascarada. 

Problematizando se existe resposta certa para os casos controversos, DWORKIN 
62 conclui que sim – mas primeiro fala, no sentido aludido, de proposições de Direito 
que «não esgotam o espaço lógico que ocupam», e que «há uma terceira possibilidade 
independente [um conceito distinto sem nome] que ocupa o espaço entre [elas]», e que é 
aí que se acoita o poder discricionário, o invasor. A oportunidade no acto judiciário de 
decidir que o monopólio estatal do poder processual sustenta. E na fronteira (como no 
Far West americano do século XIX) tudo pode acontecer, desde logo desvio de poder 
subjectivo. 

Sem demonstração da verdade, resta o provável de uma conclusão, a 
possibilidade relativa do acontecimento humano expresso no enunciado. Donde, a 
redução céptica à probabilidade (à aproximação) e o recurso à lógica (ainda que por 
vezes não passe de uma ana-lógica ou de um argumentum, de relações entre frases 
finitas).  

Certo é que o juiz, titular do poder jurisdicional (e agente da auto-referência do 
sistema), não pode decidir a lide pela fé, a seu bel-prazer ou livremente, como um 
soberano lobisomem agambeniano 63, ou agarrar-se somente à consciência sob a 
figuração da certeza moral, a essa estranha selectividade, ou à tábua da experiência 
comum como forma de apagar a dúvida (ou de conhecer as coisas-em-si), perdida a 
magia da unção. E que a fundamentação (que torna a decisão controlável por outras 
instâncias, ou antes, por outras distâncias – advogados-defensores das partes, 
procurador do Ministério Público, e sem a imaginária inversão dos personagens, o 
processo é antes de mais nada adversarial), deriva da (alógica) dogmática jurídica 
(Rechtsdogmatik), das suas realizações, dos seus slaloms dominantes, caindo assim por 
terra mais um mito. São várias as serpentes no jardim. 

                                                
59 G. Agamben, nota 36, págs. 28-29, 45 e passim; exemplar a este propósito, Estado de Excepção, do 
mesmo autor 
60 Dworkin, nota 51 in fine, p. 182 
61 A. Kaufmann, nota 42, págs. 180 a 184 
62 Dworkin, nota 51 in fine, págs. 175 ss. 
63 Agamben, nota 36, págs. 102 a 108 – “Na pessoa do soberano, o lobisomem [wargus, werwolf], o 
homem lobo do homem [que conserva o direito de punir], habita de maneira estável na cidade” 
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O que foi dito neste estudo aporético (reflexão-síntese que oscila entre os factos, 
«os habitantes da solidão», como lhes chamou o escritor DON DELILLO, e o Direito, 
Ciência autónoma de Leis), continua a assombrar os juristas, tal como o antigo (pré-
aristotélico) paradoxo do Mentiroso continua a embaraçar os lógicos. Para um 
observador exterior à esfera judiciária é visível que nos movemos no mundo 
(indefinidamente extensível) das «demonstrações intuitivamente aceitáveis» 64, mas 
isso, não obstante o drama ter então um final, já é um requiem ao acontecido. É prática, 
construções e argumentações técnicas dentro das regras do jogo (ou à margem do 
estabelecido, se entrarem batoteiros), inteligência artificial, usos ou habitus de clãs. 

Também aqui têm razão os averróistas latinos com a teoria (impossível) da dupla 
verdade. 
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64 Para usar o sintagma do lógico Michael Dumett, O Significado Filosófico do Teorema de Gödel, in O 
Teorema de Gödel e a Hipótese do Contínuo, p. 887 


