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“As formigas têm megafones. O que estão elasa dizer”Chris Anderson (2006)

A fundamentação de um acto decisório, decorre não só de um dever constitucional geralde fundamentação, mas também de outras garantias constitucionais, como o princípio da igual-dade, o direito a um processo equitativo, o princípio da liberdade, desembocando nas garantiasplenas de defesa. A qualidade das decisões jurisdicionais, passa por detectar as patologias deque estas podem padecer, de modo a assegurar a sua fiabilidade. Os níveis da suficiência damotivação são distintos, variando consoante a simplicidade ou complexidade das questões aresolver, devendo, no entanto, as mesmas apresentarem-se racional e esclarecidamente fun-dadas, possibilitando-se um controle interno e externo do juízo decisório. Os vícios da motivaçãoquando não estiverem catalogados de nulidade, como sucede no despacho que decreta umamedida cautelar e nas sentenças, correspondem a uma mera irregularidade, sendo preferível queo legislador venha no futuro a optar pela regra da nulidade da deficiência de fundamentação dosactos decisórios judiciais.

I — O DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAR
O dever de fundamentar uma decisão judicial é uma decorrência, em

primeiro lugar, do disposto no art. 205.º, n.º 1, da C. Rep., segundo o qual “As
decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são fundamenta-
das na forma prevista na lei”.

Este dever constitucional de fundamentação surgiu inicialmente com a
revisão de 1982, através da Lei Constitucional n.º 1/82 [DR 227/82, I Série
de 1982 Set. 30], mediante o aditamento, através do art. 153.º, n.º 3, deste
diploma, ao então art. 210.º, da C. Rep., de um n.º 1, com a seguinte redac-
ção: As decisões dos tribunais são fundamentadas nos casos e nos ter-
mos previstos na lei”.
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Posteriormente e com a Lei Constitucional n.º 1/89, que aprovou a
Segunda Revisão, aquele art. 210.º passou a art. 208.º, para com a Lei
Constitucional n.º 1/97, que consagrou a Quarta Revisão, este preceito
passar a ser enumerado como art. 205.º, conferindo-lhe a redacção ainda
vigente, a qual aditou a exclusão das decisões “que não sejam de mero
expediente”1.

Esta injunção constitucional de fundamentar as decisão é transversal a
qualquer jurisdição ou ordem de tribunais, enquanto partes integrantes e
fundamentais do Estado de Direito Democrático [art. 2.º da C. Rep.], carac-
terizado, entre outras coisas, pela garantia de efectivação dos direitos e
liberdades fundamentais, bem como pela separação e independência dos
poderes.

Cabe assim aos tribunais o desempenho, de modo independente e
exclusivo, das correspondentes funções jurisdicionais, sendo designados,
segundo o disposto no art. 202.º, n.º 1, da C. Rep., como “… os órgãos de
soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo”,
assegurando particularmente a realização da justiça administrativa, criminal
e cível [n.º 2].

No entanto na catalogação da organização dos tribunais, que surge enu-
merada no art. 209.º, da C. Rep., indicam-se, para além de outros que
desempenham funções tipicamente jurisdicionais, também os tribunais arbi-
trais.

Estes últimos, muito embora correspondam a uma categoria de tribunal,
não podem ser classificados como órgãos de soberania, nem mesmo órgãos
do Estado.

Por outro lado, os tribunais enquanto órgãos complexos, englobam não
apenas o desempenho dos juízes, como do Ministério Público, advogados ou
outros agentes, tais como os funcionários judiciais.

Assim, podem surgir algumas dúvidas quanto ao que se deve entender
por “decisões dos tribunais”, quando não existe uma definição constitucional
de tribunal2.

Tentando precisar este dever constitucional de fundamentação, deverá
se restringir a sua destinação aos actos de reserva legal do juiz, seja no
âmbito das suas funções jurisdicionais, seja no decurso daquelas outras fun-
ções não jurisdicionais de composição de conflitos, quando legalmente ins-
titucionalizadas.

Mais acresce que esta imposição de fundamentação se restringe
aos actos decisórios judiciais, excluindo-se as decisões de mero expe-
diente.
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No que diz respeito ao processo penal, o disposto no art. 97.º, n.º 4, do
Código de Processo Penal3, vem precisar isso mesmo ao preceituar que “Os
actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser especificados os
motivos de facto e de direito da decisão”.

Assim, podemos desde logo restringir esse dever de fundamentação aos
actos decisórios propriamente ditos, considerando-se como tal, aqueles que
estão elencados no art. 97.º, n.º 1.

Enumeram-se aí as sentenças, que são aquelas decisões que conhecem
a final do objecto do processo, tomando a designação de acórdão, quando con-
sistirem numa deliberação colegial, e os despachos decisórios interlocutórios
ou mesmo finais, que não correspondam a uma sentença, podendo assumir
a forma escrita ou oral.

Tal dever legal de fundamentação estende-se, mas agora por via do
preceituado no art. 97.º, n.os 3 e 4, aos actos decisórios do Ministério Público,
os quais são formalmente apelidados de despachos.

Mas esta estruturação e catalogação formal de acto de decisório judicial
não esgota a sua compreensão nem o âmbito da sua extensão.

No entanto e por se tratar de acto decisório, será de excluir este dever
legal de fundamentação aos despachos de mero expediente, compreensão esta
que sai reforçada pelo já referido comando constitucional de restringir essa
imposição às decisões dos tribunais.

Resta no entanto precisar o que se entende por despachos de mero
expediente, mormente quando estes estão em confronto com decisões que
ordenam actos de dependentes da livre resolução do tribunal, sabido que
tanto uns como outros não são susceptíveis de recurso [art. 400.º, n.º 1,
als. a) e b)] e ainda que ambos estejam sujeitos ao princípio da legalidade dos
actos [art. 118.º].

Muito embora estes actos comportem uma deliberação judicial e não
sendo muita das vezes fácil descortinar, na prática, quais as suas cambian-
tes, tem-se entendido, desde há muito tempo4, que:

— os despachos de mero expediente consistem na prática de actos pro-
cessuais de harmonia com a lei e que não ofendam direitos proces-
suais das partes ou de terceiros;

— as decisões que ordenam actos dependentes da livre resolução do
tribunal, assentam essencialmente no exercício dos seus poderes
discricionários, mediante a livre escolha da oportunidade da prática
de certo acto e da solução a dar ao caso concreto, como sucede com
a possibilidade oficiosa de esclarecimento e de realização de nova
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perícia [art. 158.º] ou de realização de diligências de prova, tanto
em sede de instrução [arts. 289.º, 290.º e 291.º], como de julga-
mento [art. 340.º].

Como mera nota, diremos que existe alguma incompreensão quanto ao
modo de reagir contra a ilegalidade destes actos discricionários.

É o que muitas vezes sucede quando o tribunal pretere a realização ofi-
ciosa de diligências de prova no âmbito da instrução ou do julgamento.

Tanto mais, quando este dever de investigação na fase de julgamento se
encontra vinculado aos princípios da necessidade [art. 340.º, n.º 1], legali-
dade [arts. 340.º, n.º 3, e 125.º], adequação [art. 340.º, n.º 4, als. a) e c)] e
obtenção [art. 340.º, n.º 4, al. b)] da prova5.

Os despachos discricionários são, em regra, susceptíveis de reclama-
ção, mas enquanto as decisões instrutórias tomadas a propósito são irrecor-
ríveis [art. 291.º, n.º 2], já as decisões proferidas em sede de julgamento,
por eventualmente consistirem em omissões de diligências essenciais para
a descoberta da verdade e corresponderem a uma nulidade [art. 120.º, n.º 2,
al. d), parte final], podem ser mediatamente recorríveis.

Importa é que tal nulidade seja previamente reclamada, estando o
momento própria da sua arguição, previsto no art. 120.º, n.º 3, al. a), segundo
a qual “As nulidades referidas nos números anteriores devem ser arguidas: tra-
tando-se de nulidade de acto a que o interessado assista, antes que o acto
esteja terminado”.

Não sendo a mesma suscitada no decurso da audiência de julga-
mento, deve-se considerar esse vício sanado, tal como impõe o disposto
no art. 121.º, sendo este, de resto, o entendimento que tem perdurado
na jurisprudência, de que é exemplo o Ac. da Relação do Porto de
2002/Fev./026, ao decidir que “A omissão de diligências de prova que se
possam ter por essenciais não configura nulidade "insanável", mas quando
muito "relativa", que se deve ter por sanada se não tiver sido arguida em
acta”.

II — A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO
Muito embora este dever geral de fundamentação das decisões judiciais,

tenha surgido como um “imperativo”, afigura-se-nos que o mesmo deve ser
antes tomado como uma garantia vinculativa e integrante de um Estado de
Direito Democrático.

Tanto assim é, quando normalmente se aponta ao processo penal as
finalidades primárias da realização da justiça e da descoberta da verdade
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material [1], mediante a aplicação do direito e o apuramento da verdade social
do processo, a par da protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos [2],
particularmente do arguido e da própria vítima, em que normalmente a inves-
tigação criminal leva à compressão de direitos e liberdades, e do restabele-
cimento da paz jurídica comunitária [3], que passa pela declaração de inocência
ou de culpabilidade dos visados, sendo isso só possível se, neste último
caso, efectivar-se a correspondente reacção penal.

Daí que ao processo penal seja essencialmente conferida uma função pre-
ventiva [a)], muitas vezes de controlo cautelar, como sucede com o decreta-
mento das medidas de coacção, e de contenção do conflito social provocado
pelo crime, uma função de política-criminal [b)], de controlo das criminalidades
e das reacções públicas ou privadas, como sucede com a vingança e uma fun-
ção adjectiva de tutela penal [c)], de modo a assegurar a protecção eficaz dos
bens jurídicos violados.

Nesta conformidade, no âmbito do processo penal, a concordância prá-
tica destas finalidades e funções encontram-se numa permanente tensão,
havendo necessidade de estabelecer constrições proporcionais entre umas e
outras, designadamente ao nível da liberdade e segurança dos cidadãos,
sendo premente explicitar aos mesmos as opções legislativas aprovadas, bem
como as razões das decisões judiciais desse balanceamento.

Por isso, a Revisão de 2007 do Código de Processo Penal, não é cer-
tamente um exemplo a seguir, já que veio instituir alterações à própria Pro-
posta de Lei 109/X [DAR, II Série-A de 2006/Dez./23, pp. 6-178], de que são
exemplos a regra geral da publicidade do inquérito [art. 86.º], ou da exten-
são da possibilidade de recurso de acórdãos absolutórios proferidos em
1.ª instância, mesmo por tribunal singular, que a Relação revogou, pas-
sando a condenar em pena privativa da liberdade [art. 400.º, n.º 1, al. e); v. g.
prisão por dias livres], sem que se tenha minimamente explicitado o sentido
das suas opções politico-criminais, tudo tendo ficado por um “ensurdecedor”
silêncio7.

Naturalmente que o citado art. 205.º, n.º 1, da C. Rep., reservou para o
legislador ordinário a definição do âmbito do dever de fundamentação geral das
decisões judiciais, havendo no entanto limites a esta discricionariedade legis-
lativa e mesmo à sua densificação judicial8.

Por isso se tem sustentado que a exclusão do dever de fundamentação
aos despachos de mero expediente se deve restringir a estes e apenas a
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estes, não estando o legislador autorizado a estender essa delimitação a
outros actos judiciais9.

Existe, assim, uma menor margem de liberdade legislativa na sua con-
cretização, a qual nunca poderá esvaziar o sentido útil deste comando cons-
titucional10.

Nesta conformidade este dever geral de fundamentação deverá ser insu-
flado por outros princípios ou garantias constitucionais.

III — AS OUTRAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE FUNDAMEN-
TAÇÃO.
1. O princípio constitucional da igualdade
O art. 13.º da Constituição consagra o princípio da igualdade, ao esta-

belecer no seu n.º 1 que “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social
e são iguais perante a lei”, seguindo-se no n.º 2 uma indicação exemplifica-
tiva de factores discriminatórios.

Coadjuvante para o alinhamento desta proibição de discriminação, será
certamente o disposto no art. 14.º, da Convenção Europeia dos Direitos do
Homem (CEDH) e o seu Protocolo n.º 12, que foi submetido à assinatura e rati-
ficação em 4 de Novembro de 2000, em Roma, por ocasião do 50.º Aniversário
desta Convenção.

A jurisprudência do Tribunal Constitucional, como sucede com os Acs.
n.os 186/2006, 185/2005, 639/2005, 504/2005, 467/2003 e 672/200211, tem
sustentado que este princípio constitucional da igualdade compreende as
seguintes dimensões ou vertentes:

— a proibição do arbítrio, que se traduz na imposição da igualdade de
tratamento para situações iguais e a interdição de tratamento igual para
situações manifestamente desiguais;

— a proibição de discriminação que assenta na ilegitimidade de qualquer
diferenciação de tratamento baseada em critérios subjectivos (v. g.,
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convic-
ções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou con-
dição social);

— a obrigação de diferenciação, que surge como uma forma de com-
pensar as desigualdades de oportunidades.
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9 SOUSA, Marcelo Rebelo, e ALEXANDRINO, José de Melo, Constituição República Portuguesa
Comentada (2000), p. 332; MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui, ob. cit., p. 72.

10 Neste sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital, ob. cit., p. 798; Acórdãos do Tribu-nal Constitucional n.os 59/97, 680/98 e 147/2000.
11 Salvo indicação em contrário, todos os acórdãos deste Tribunal, estão divulgados emwww.tribunalconstitucional.pt/.



Este princípio vincula directamente todas as entidades públicas, sejam
elas de competência legislativa, administrativa ou jurisdicional, ou privadas,
surgindo como um direito fundamental dos cidadãos, cuja aplicabilidade é
directa, sem necessidade de qualquer lei regulamentadora [art. 18.º, n.º 1,
da C. Rep.].

Destarte, o estabelecimento de diferenciações de tratamento só será
aceitável se, tendo por base certas circunstâncias, existir fundamento para
essa “discriminação favorável ou positiva” à luz dos próprios critérios axioló-
gicos constitucionais, como sucede nos casos de desigualdades em razão
do género, no acesso ao direito dos economicamente desfavorecidos ou no
regime penal do jovem delinquente.

O que se interdita constitucionalmente, a partir do princípio da igualdade,
enquanto princípio vinculativo do legislador, é a existência de desigualdades
de tratamento materialmente infundadas ou destituídas de qualquer funda-
mento razoável, objectivo e racional, como desde há muito tempo tem sido sus-
tentado pelo Tribunal Constitucional, de que são exemplos, entre muitos outros
e para além daqueles imediatamente atrás citados, os Acs. n.os 186/90, 187/90,
188/90, 1186/90, 1188/96 e 287/98.

Na aplicação do direito os tribunais também estão vinculados a este
princípio constitucional da igualdade, nas suas indicadas dimensões ou ver-
tentes, não só para efectuarem os seus juízos de constitucionalidade relati-
vamente às leis por si aplicadas, mas também na formulação dos seus demais
juízos decisórios.

Naturalmente que os tribunais não têm aquela margem de discriciona-
riedade de diferenciação que tem o poder legislativo, porquanto os actos nor-
mativos são criação destes [art. 112.º da C. Rep.] e aqueles estão sujeitos à
aplicação do direito [art. 203.º da C. Rep].

Assim se este princípio da igualdade, enquanto princípio vinculativo, esta-
belece os limites objectivos da discricionariedade legislativa, do mesmo modo
e até mais reforçadamente comprime as possibilidades da discricionariedade
judicial na aplicação da lei.

Daí que se imponha a aplicação da lei de um modo uniforme àqueles
casos que se fundem em situações iguais, tendo pleno fundamento e sendo
uma exigência constitucional os acórdãos uniformizadores de jurisprudência,
como conhecemos no nosso ordenamento jurídico [arts. 732.º-A e ss.; 763.º
e ss. do C. P. Civil; arts. 437.º e ss. do C. P. Penal].

Com base no mesmo princípio constitucional da igualdade, também é exi-
gível uma especial fundamentação sempre que os tribunais, mormente os de ins-
tância superior, introduzem variações ou mudem radicalmente os seus senten-
ciamentos, sendo este de resto a posição perfilhada pelo Tribunal Constitucional
Espanhol, nos seus Acs. n.os 78/1984, de 9/Jul., e 48/1984, de 22/Abr12.
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Esta exigência de especial fundamentação centra-se essencialmente
na dimensão da proibição da discriminação e também da proibição do arbí-
trio porquanto, atendendo aos enunciados critérios de razoabilidade, é exi-
gível que o tribunal justifique de modo racional e admissível a decisão por
si tomada, quando anteriormente se tinha pronunciado em sentido diverso
ou mesmo antagónico.

O princípio da igualdade não impede que ao longo do tempo os tribunais
mudem o sentido das suas decisões, porquanto o juiz está apenas sujeito
ao direito e não a precedentes, mas é razoável que especifiquem os funda-
mentos que os levaram a alterar o seu posicionamento jurisprudencial.

2. O princípio constitucional do direito a um processo equitativo
A Constituição da Republica estabelece no seu art. 20.º, n.º 4, que

“Todos têm direito a que uma causa seja objecto de decisão em prazo razoá-
vel e mediante um processo equitativo”, tendo este segmento normativo sido
introduzido pela Lei Constitucional n.º 1/97.

Na implementação deste direito a um processo equitativo existe uma
nítida influência da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH)13,
através do seu art. 10.º, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-
cos (PIDCP)14, por via do art. 14.º, e muito particularmente da Convenção Euro-
peia dos Direitos do Homem (CEDH)15, face ao seu art. 6.º

A exigência de um processo equitativo não se confina à existência de um
modelo tipo processual, podendo este assumir cambiantes distintos, mas em
que todos eles possam assegurar um pleno acesso ao direito e à tutela juris-
dicional efectiva.

A propósito deve-se relevar a jurisprudência do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem (TEDH), que, na sequência da abordagem aqui efec-
tuada, se irá restringir à motivação das decisões judiciais.

Muito embora a CEDH não consagre neste art. 6.º um dever explícito de
motivação, o direito a um processo equitativo pressupõe essa exigência, como
é entendimento dominante no TEDH, de que são exemplo os Ac. Van de
Hurk/Holanda, de 1994/Abr./19; Hiro Balani/Espanha, de 1994/Dez./09; Hirvi-
saari/Finlândia, de 2001/Set./27; Albina/Roménia, de 2005/Abr./2816.

A motivação é assim perspectivada como um elemento de transparên-
cia democrática e de qualidade da justiça, intrínseco a todo o acto jurisdi-
cional decisório, acabando por lhe conferir a correspondente legitimidade
constitucional17.
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15 Aprovada, para ratificação, pela Lei n.º 65/78, de 13/Out.
16 RENUCCI, Jean-François, Traité de Droit Européen des Droits de L’Homme, p. 440; BARRETO,Ireneu Cabral, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, p. 137.
17 MORENO, Cordon, Las Garantias Constitucionales del Processo Penal (1999), p. 178 e ss.



A exigência de motivação varia em função das questões que são susci-
tadas, tudo dependendo das circunstâncias de cada caso, designadamente da
sua natureza e complexidade.

Por outro lado, não existe nenhuma obrigação motivadora que imponha
o conhecimento de todos os argumentos expendidos pelas partes, não sendo
exigível que responda de uma forma minuciosa.

A motivação das decisões deve é ser clara, expondo de modo suficiente
as razões que a sustentam, respondendo às questões pertinentes e contro-
vertidas que foram suscitadas.

Assim, será a partir do princípio constitucional da equidade que se deve
aquilatar da suficiência da motivação de uma decisão judicial e que se poderá
admitir, naturalmente quando não existir qualquer impedimento legal, as deci-
sões motivadas mediante remissão ou que as mesmas se confinem à maior
das simplicidades.

O Tribunal Constitucional no seu Ac. n.º 189/99, que visou uma situação
em que se decretou a prisão preventiva, muito embora tenha apenas partido
do dever constitucional de fundamentar, não deixou de referir que a possibi-
lidade de um juiz fundamentar o seu despacho, mediante remissão para a pro-
moção do Ministério Público, só está excluída “quando ele for susceptível de,
legitimamente, criar a dúvida sobre se a ordem de prisão é uma decisão pes-
soal do juiz ou apenas um “ir atrás” do Ministério Público” — no mesmo sen-
tido os Acs. n.os 396/2003 e 147/2000.

Aliás, em certos casos, como sucede com a decisão instrutória [art. 307.º,
n.º 1] ou com os acórdãos absolutórios proferidos em sede de recurso, que
confirmem decisão da 1.ª instância [art. 425.º, n.º 5], consagra-se a permis-
são de legal de se remeter para, consoante os casos, os fundamentos do
despacho do Ministério Público ou da decisão impugnada.

Por maioria de razão, com base neste art. 425.º, n.º 5, deve-se permitir
aos Tribunais Superiores, também em sede de recurso, a possibilidade de
motivarem os seus acórdãos confirmatórios dos despachos de não pronúncia,
mediante remissão para estes últimos.

Aliás, sempre que o arguido confesse integralmente, de livre vontade
e fora de qualquer coacção, os factos que lhe são imputados, o que deve
ficar registado em acta [art. 99.º, n.º 1] e não se verificando qualquer um
dos condicionalismos descritos no n.º 2 do art. 344.º não existe qualquer
exigência constitucional, designadamente que parta do direito a um pro-
cesso equitativo, para que na sentença, a respectiva fundamentação da
convicção probatória do tribunal, não se confine, em regra, ao registo dessa
confissão.

Na sequência deste mesmo princípio constitucional, é plenamente acei-
tável que quando o próprio arguido aceita, quando tal é legalmente admissí-
vel, as injunções ou as reacções penais que lhe são propostas, como sucede,
respectivamente, na suspensão provisória do processo [art. 281.º] ou no pro-
cesso sumaríssimo [art. 397.º, n.os 1 e 2], o correspondente despacho homo-
logatório ou decisão final, se confine à maior das singelezas.
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O mesmo se passará nas situações de arquivamento do inquérito em caso
de dispensa de pena [art. 280.º].

Isto não invalida que exista sempre o devido intróito narratório, muito
semelhante ao preceituado no art. 374.º, n.º 1, onde, pelo menos, se identi-
fique o arguido e o crime em causa, seguindo-se o dispositivo.

3. O princípio constitucional da liberdade
Preceitua-se no art. 27.º, n.º 1, da Constituição que “Todos têm direito à

liberdade e à segurança”, sendo esta uma das directivas constitucionais ver-
dadeiramente estruturadora de um Estado de Direito Democrático.

Também nesta disposição surge a nítida influência da DUDH [arts. 3.º
e 9.º], do PIDCP [arts. 9.º e 11.º] e naturalmente da CEDH [art. 5.º], que
através do seu Protocolo Adicional n.º 4, veio estabelecer a proibição da pri-
são por dívidas de uma obrigação contratual [art. 1.º].

No normativo constitucional em referência está essencialmente em causa
a liberdade pessoal, que se traduz na liberdade física e de movimentos na liber-
dade “de ir e vir”, sendo este o entendimento que tem vindo a predominar na
densificação das liberdades públicas18.

Tratar-se-ia da faculdade que cada cidadão tem à sua liberdade e de auto-
determinar-se, acabando por ser uma garantia contra a detenções e as prisões
arbitrárias19.

No entanto, o TEDH, de que é exemplo Ac. Guzzardi/Itália, de 1980/Nov./06,
tem vindo a restringir o âmbito do art. 5.º da CEDH, à privação da liberdade,
excluindo do mesmo as meras restrições à liberdade de movimentos, que teriam
a sua tutela no já referido Protocolo Adicional n.º 4, mediante o seu art. 2, rela-
tivo à liberdade de circulação.

Também é neste protocolo que se estabelece a proibição de expulsão ou
de entrada de nacionais nos seus próprios países [art. 3.º] e de expulsão
colectiva de estrangeiros [art. 4.º].

Será igualmente de anotar que o próprio Tratado da União Europeia
[art. 39,º], assegura a liberdade de circulação dos trabalhadores dessa União
no seu espaço geográfico e político, proibindo qualquer discriminação, em
razão da nacionalidade, entre os trabalhadores dos Estados-Membros, salvo
se houver justificadas razões de ordem pública, segurança pública e saúde
pública, para se limitar esse direito de circulação.

O posicionamento do Tribunal Constitucional, partindo quer do disposto
no art. 27.º, n.º 1, quer do seu n.º 2, onde se excepcionam as restrições à liber-
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dade, vai no sentido de que o direito à liberdade constitucionalmente consa-
grado é-o na sua maior amplitude, abrangendo tanto a proibição da privação
total como parcial da liberdade.

Disso é exemplo o Ac. n.º 479/94, ao sustentar que “muito embora no
texto constitucional se fizesse referência a "privação da liberdade" logo foi
defendido por alguns autores que o preceito haveria de ser entendido em
termos de nele se concederem "as mesmas garantias (reserva de lei e reserva
de decisão judicial) para a restrição — ou seja privação parcial — da liberdade,
do tipo de residência fixa ou vigiada, obrigação de apresentação, liberdade pro-
visória, etc.”.

Mais à frente distinguiu-se que “a privação da liberdade traduz-se numa
perturbação do âmago do direito à liberdade física, à liberdade de alguém
se movimentar e circular sem estar confinado a um determinado local, sendo
a essência do direito atingida por um determinado tempo (que pode ser, aliás,
de duração muito reduzida).

A limitação ou restrição da liberdade (que não implique a sua privação)
concretiza-se através de uma perturbação periférica daquele direito man-
tendo-se no entanto a possibilidade de exercício das faculdades fundamentais
que o integram”.

Partindo do pragmatismo anglo-saxónico, podemos dizer que haverá
sempre privação da liberdade a partir daqueles casos em se verifique simul-
taneamente “stop and arrest”, os quais correspondem a um período de deten-
ção, mais ou menos extenso, mas já não de simples “stop”20.

O direito à liberdade, não tem, no entanto, um carácter absoluto, havendo
situações em que o mesmo pode ser comprimido ou mesmo excluído, as
quais devem-se sempre revestir de natureza excepcional, tanto para o legis-
lador ordinário, como para o poder judicial, seja enquanto juiz de instrução, seja
como julgador.

Cremos que nestes casos em que está em causa a privação, total ou
parcial, da liberdade de uma pessoa, seja como medida cautelar, impondo-lhe
uma medida de coacção, com particular destaque para a prisão preventiva,
seja como reacção penal, onde se opte por uma pena de prisão efectiva, em
detrimento de uma pena não privativa da liberdade, mormente quando esta
seria abstractamente admissível, impõe-se uma particular exigência de fun-
damentação.

Nestes casos de determinação judicial da privação da liberdade, exige-se,
por força do princípio constitucional da liberdade, um redobrado dever de moti-
vação pela resolução tomada por essa medida cautelar ou de reacção penal.

Naturalmente que qualquer sentença condenatória ou o decretamento
de uma medida de coacção afecta o direito de liberdade de qualquer cidadão,
mas quando se priva o mesmo dessa liberdade, denega-se esse mesmo
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direito, sendo constitucionalmente aceitável que a correspondente resolução
judicial se apresente uma justificação razoável e completa pela opção tomada.

4. As garantias constitucionais de defesa
a) O princípio geral da protecção da defesa
A Constituição no seu art. 32.º, n.º 1, estabelece o comando que “O processo

criminal assegura todas as garantias de defesa”.
Trata-se de uma autêntica “cláusula geral constitucional”, que surge

exemplificada nos subsequentes segmentos normativos, os quais como que
constitucionalizam todo o processo penal.

Assegurar todas as garantias de defesa significa possibilitar a esta todos
os direitos e instrumentos processuais, que sejam imprescindíveis e ajustados
para fazer valer as suas posições e contrariar os indícios acusatórios ou os
juízos iniciais de julgamento que contra si foram formulados.

Isto passa por conferir ao acusado um estatuto de sujeito processual, com
plenos e adequados direitos de intervenção processual, que minimize a desi-
gualdade de armas entre si e a acusação pública, que se apoia nos meca-
nismos estaduais de perseguição e investigação processual.

No fundo, acaba por consagrar-se constitucionalmente a proibição da
indefesa, assegurarando-se, tanto quanto possível, um “due process of law”.

Perspectivando as garantias de defesa no dever de motivação judicial, o
Tribunal Constitucional, de que são exemplos os Acs. n.os 55/85 [BMJ 360/195],
135/99 e 408/2007, tem referido o seguinte:

“A fundamentação das decisões judiciais, em geral, cumpre duas
funções:

a) uma, de ordem endoprocessual, que visa essencialmente impor
ao juiz um momento de verificação e controlo crítico da lógica da
decisão, permitir às partes o recurso da decisão com perfeito
conhecimento da situação, e ainda colocar o tribunal de recurso
em posição de exprimir, em termos mais seguros, um juízo con-
cordante ou divergente;

b) outra, de ordem extraprocessual, já não dirigida essencialmente às
partes e ao juiz ad quem, que procura, acima de tudo, tornar pos-
sível um controlo externo e geral sobre a fundamentação factual,
lógica e jurídica da decisão — que procura, dir-se-á por outras pala-
vras, garantir a transparência do processo e da decisão.”

Tomando aquela primeira função, a mesma surge como uma garantia de
racionalidade, imparcialidade e ponderação da própria decisão judicial, como um
elemento imprescindível de auto-controlo judicial, mormente quanto à aprecia-
ção dos argumentos da defesa, da livre convicção do juiz em matéria proba-
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tória, bem como da interpretação e aplicação do direito, com destaque para as
suas consequências jurídicas.

Também desponta desta função inicial que a mesma visa assegurar o
direito ao recurso, o que só é possível mediante a exteriorização dos funda-
mentos da decisão adoptada, tornando explícita para a defesa qual foi o seu
concreto juízo decisório, possibilitando, desse modo, o controlo impugnativo por
parte desta.

A garantia desse direito de defesa só será eficaz se existir uma funda-
mentação, seja de facto, seja de direito, que for compreensível e se mostre
racionalmente fundada no poder decisório conferido a quem detém a soberania
de julgar.
b) O princípio da presunção de inocência
Ainda nas garantias de defesa deve-se dar particular destaque ao prin-

cípio da presunção de inocência, consagrado no art. 32.º, n.º 2, da C. Rep.,
segundo o qual “Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em jul-
gado da sentença de condenação”.

Os seus antecedentes históricos assentam no conhecido art. 9.º da Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de Agosto de 1789, decor-
rente da Revolução Francesa, tendo, desde aí, plena consagração noutros tex-
tos internacionais básico, como a DUDH [art. 11.º, n.º 1], o PIDCP [art. 14.º,
n.º 2] e a CEDH [art. 6.º, n.º 2].

Esta injunção constitucional da presunção da inocência em relação à pes-
soa suspeita ou perseguida criminalmente, assenta num pressuposto estrutu-
rante das sociedades democráticas, que é o respeito pela dignidade da pessoa
humana, o qual passou a moldar de modo inexorável todo o processo penal21.

Relativamente à extrapolação do sentido vinculador do citado normativo,
cuja incidência é exclusivamente jurídico-penal, tem-se entendido que o mesmo
não deve ser interpretado de modo puramente literal, como muitas vezes tem
sido efectuado.

A adoptar-se essa literalidade, nunca seria possível efectuar-se qualquer
juízo indiciador ou de culpabilidade da prática de um crime e muito menos
decretar-se uma medida de coacção22.

Aliás, tal argumento literal esbarraria com outras disposições constitucionais,
tais como o art. 28.º, que admite a prisão preventiva, ainda que com carácter
excepcional, e o art. 18.º, n.º 2, que permite a restrição dos direitos, liberdades
e garantias dos cidadãos nos casos expressamente previstos na Constituição,
mas sempre mediante um “princípio de intervenção mínima”.
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Por sua vez e de um modo muito resumido, podemos descortinar daquele
princípio da presunção da inocência as seguintes consequências: a inadmis-
sibilidade da presunção de culpa (a); o respeito pelos direitos de defesa e do
contraditório (b); a proibição da inversão do ónus de prova em detrimento do
arguido (c); a consideração do estatuto do arguido como sujeito de direitos (d);
a tramitação do processo penal em prazo razoável (e); o princípio “in dubio pro
reo” (f), a aplicação de medidas cautelares apenas quando as mesmas sejam
legais, proporcionais, necessárias e adequadas (g) um controle jurisdicional efec-
tivo das decisões que afectem os direitos, liberdades e garantias dos cida-
dãos (h)23.

O Tribunal Constitucional, como é o caso do Ac. n.º 89/200, tem seguido
de perto estes diversos enfoques, com particular destaque para a proibição da
presunção de culpa do arguido, a proibição da inversão do ónus de prova em
detrimento do acusado, a natureza excepcional das medidas de coacção e o
princípio “in dubio pro reo”.

A materialização deste último princípio tem particular relevância quando
se decreta uma medida cautelar de coacção, com destaque para a prisão pre-
ventiva, se profere um despacho de pronúncia ou uma sentença condenatória.
c) Prisão preventiva
No que concerne à prisão preventiva, a mesma tem natureza constitu-

cionalmente excepcional [art. 28.º, n.º 2, da C. Rep.], estando sujeita às exi-
gências processuais cautelares [art. 191.º, n.º 1], bem como aos critérios de
necessidade, adequação e ainda de proporcionalidade, seja à gravidade do
crime, seja às suas reacções penais neste previstas [art. 193.º, n.º 1]

Por sua vez, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), tem vindo
a entender, como sucedeu com o Ac. de 2000/Abr./06, no caso Labita/Itália, que
“a prisão preventiva só se justifica se se verificarem indícios concretos que reve-
lem um interesse público premente, digno de se sobrepôr ao princípio do respeito
da liberdade individual, sem prejuízo da presunção de inocência”.

Mais se acrescentou que “essa exigência de interesse público é, por isso,
fundamento essencial das decisões que indefiram os pedidos de libertação
imediata dos detidos, e é com base nessa motivação das decisões judiciais, bem
como nos factos não controvertidos apresentados pelo requerente, que o TEDH
deve determinar se houve ou não violação do art. 5.º, § 3, da Convenção”.

Nesta conformidade e em suma, podemos assentar que existem fortes
indícios da prática de um crime quando os mesmos sejam concretos e con-
trariem de modo inexorável essa presunção de inocência.

O despacho que decreta a prisão preventiva — ou outra medida caute-
lar de coacção — deve ter a indispensável motivação da existência desses for-
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tes indícios [art. 202.º, n.º 1, als. a), b)], explicitando de forma compreensível
e enunciando em concreto os pressupostos de facto e de direito, em que
assenta esse seu juízo decisório.
d) Despacho de pronúncia
Relativamente ao despacho a proferir no culminar da instrução, como

se refere no Ac. da RP de 2006/Jan./04, divulgado em www.dgsi.pt, o juízo de
pronúncia deve, em regra, passar por três fases.

Em primeiro lugar um juízo de indiciação da prática de um crime, mediante
a indagação de todos os elementos probatórios produzidos, quer na fase de
inquérito, quer na de instrução, que conduzam ou não à verificação de uma
conduta criminalmente tipificada.

Por sua vez e caso se opere essa adequação, proceder-se-á, em segundo
lugar, a um juízo probatório de imputabilidade desse crime ao arguido, de
modo que os meios de prova legalmente admissíveis e que foram até então
produzidos, ao conjugarem-se entre si, conduzam à imputação desse(s) facto(s)
criminoso(s) ao arguido.

Por último, efectuar-se-á um juízo de prognose condenatório, mediante
o qual se possa concluir, que predomina uma razoável possibilidade do
arguido vir a ser condenado por esses factos e vestígios probatórios, esta-
belecendo-se um juízo indiciador semelhante ao juízo condenatório a efec-
tuar em julgamento.

Também aqui a motivação do despacho de pronúncia, deverá anunciar
estas diversas facetas em que assentou o correspondente juízo de pronúncia,
poupando-se ou mesmo eliminando-se as múltiplas referências académicas com
que muitas vezes se iniciam tais despachos, designadamente sobre o conceito
de “indícios suficientes”, que muitas vezes só servem para “engrossar” este des-
pacho e enviesar o conhecimento das razões que, em concreto, o sustentam.
e) Sentença condenatória
Este princípio da presunção da inocência, enquanto dirigido à apreciação

dos factos objectos de um processo penal, em sede da livre apreciação da
prova, tem uma particular relevância.

Como é sabido e muito embora, segundo o disposto no art. 127.º, o tri-
bunal seja livre na formação da sua convicção, existem algumas restrições
legais ou condicionantes estruturais que o podem comprimir.

Tais restrições existem no valor probatório dos documentos autênticos e
autenticados [art. 169.º], no efeito de caso julgado nos Pedido de Indemnização
Cível [art. 84.º], na prova pericial [art. 163.º] e na confissão integral sem
reservas [art. 344.º].

Aquelas condicionantes assentam no princípio da legalidade da prova
[art. 32.º, n.º 8, da C. Rep.; arts. 125.º e 126.º] e no princípio “in dubio pro reo”,
enquanto emanação da garantia constitucional da presunção de inocência.
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Por tudo isto, este princípio da livre apreciação das provas não tem
carácter arbitrário, nem se circunscreve a meras impressões criadas no espí-
rito do julgador.

Está antes vinculado às regras da experiência e da lógica comum, bem
como às provas que não estão subtraídas a esse juízo, sendo imprescindível
que este seja motivado, estando ainda sujeito aos princípios estruturantes do
processo penal, como o da legalidade das provas e “in dubio pro reo”.

Assim, a motivação da sentença condenatória deverá enunciar, de modo
racional e crítico, qual foi a carga probatória que suportou o julgamento da
matéria de facto, nomeadamente qual foi a precisa razão de ciência em que
assentou certa prova (oral, documental ou pericial) em detrimento de outra, mor-
mente a que foi apresentada pela defesa.

Será, no fundo para, pelo menos, se perceber porque é que o tribunal não
teve, no caso sujeito a julgamento, qualquer dúvida razoável e insanável
sobre os factos descritos na acusação ou na pronúncia.

IV — A QUALIDADE E A SUFICIÊNCIA DAS DECISÕES JURISDI-
CIONAIS
O Conselho Consultivo dos Juízes Europeus (CCJE), enquanto orga-

nismo do Conselho da Europa, apresentou em 2008/Mar./02 um memo-
rando de respostas a um questionário por si dirigido aos seus Estados
Membros e também ao Japão, com vista a formular uma recomendação
sobre a qualidade das decisões jurisdicionais, estando o mesmo acessível
em www.coe.int/DefaultEN.asp.

Nas respostas a esse questionário não deixa de ser perceptível a exis-
tência de vários estilos e níveis de motivação das decisões judiciais, havendo
no entanto uma preocupação comum com a eficácia, a legitimidade e a ética
dos actos jurisdicionais.

Por sua vez, o grupo de trabalho formado para elaborar um projecto de
recomendação, enunciou as seguintes patologias de que padecem as decisões
judiciais: o perigo da rotina [1]; as armadilhas das decisões colectivas [2],
traduzidas na deformação do real, no efeito do espectador e no silêncio orga-
nizacional; a perda de sentido ou de direcção [3].

Detectadas estas patologias, estabeleceu como condição de uma deci-
são fiável, a experiência [1], enquanto método de evolução global, a par
da divulgação da informação das boas práticas, a valorização da crítica [2]
e aquilo a que designa de um “retor aux fondamentaux”, mediante a for-
mação, a confrontação de saberes e de experiências, ao nível do direito
comparado e no diálogo entre os juízes, designadamente a nível da Europa
e mesmo Mundial.

Passando para a suficiência das motivações decisórias, podemos consi-
derar como tal aquelas que se encontram racional e esclarecidamente fundadas,
surgindo na sequência da exposição dos factos e do direito que foram pre-
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viamente formulados pela acusação e pela defesa, possibilitando-se tanto a uma
como à outra o controle do juízo decisório.

Como se decidiu no Tribunal de Justiça Europeu, no processo T-136/05,
EARL Salvat/CEE, “A questão de saber se a fundamentação de uma decisão satis-
faz as exigências do artigo 253.º CE deve ser apreciada à luz, não somente do
seu teor literal, mas também do seu contexto e do conjunto das normas jurídi-
cas que regem a matéria em causa. Ainda que a Comissão não esteja obri-
gada a responder, na fundamentação de uma decisão, a todas as questões de
facto e de direito suscitadas pelos interessados no decurso do procedimento
administrativo, deve tomar em consideração todas as circunstâncias e todos os
elementos relevantes do caso, a fim de permitir ao tribunal comunitário exercer
a sua fiscalização da legalidade e dar a conhecer, tanto aos Estados-Membros
como aos cidadãos interessados, as condições em que aplicou o Tratado”.

Tentando esquematizar a densificação das fundamentações judiciais,
somos de crer que tal passará pela exposição objectiva e clara da sua moti-
vação [1], pela promoção da sua aceitação e compreensão [2], tal como o Tri-
bunal Constitucional teve o cuidado de enunciar nos seus Acs. n.os 401/02
e 546/98, procedendo a uma valoração crítica e racional [3] como o mesmo
tribunal referenciou no seu Ac. de 1997/Abr./17 (Acs. do TC, Vol. 3.º).

Essa fundamentação deverá ser dirigida ao cerne das questões a resol-
ver e não a todos os argumentos apresentados, como é jurisprudência do
TEDH — Acs. Van Hurk (1994/Abr./19), Ruiz Torija (1994/Dez./09) e Higgins
(1998/Fev./19).

Tem sido este, de resto, o entendimento vulgarmente seguido pela nossa juris-
prudência, como sucedeu com o Ac. do STJ de 2002/Jan./10 [Proc. n.º 3259/01
— 5.ª secção], segundo o qual a omissão de pronúncia “apenas se verifica
quando o julgador infringe o dever de resolver todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, fazendo silêncio sobre alguma ou algumas
delas. A eliminação do vício de omissão de pronúncia não passa pela contemplação
de todos os argumentos expendidos pelo interessado, mas tão só pela aprecia-
ção dos problemas fundamentais e necessários à justa decisão da lide” — veja-se
ainda o Ac. do STJ de 2003/Jan./16 [Proc. n.º 3562/02 — 5.ª secção].

A propósito, já em tempos se escreveu que “é a nulidade mais frequen-
temente invocada nos tribunais, pela confusão que constantemente se faz
entre “questões” a decidir e “argumentos” produzidos na defesa das teses. Deve
evitar-se este erro”24.

V — OS VÍCIOS DA MOTIVAÇÃO
De acordo com o princípio da legalidade dos actos, estabelecido no

art. 118.º, “A violação ou inobservância das disposições da lei do processo
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penal só determina a nulidade do acto quando esta for expressamente comi-
nada na lei”.

Consagra-se aqui o princípio da taxatividade ou do “numerus clausus” das
nulidades.

Todos os demais vícios que não sejam expressamente atingidos pela
nulidade, são irregularidades, tal como decorre da regra subsidiária do seu n.º 2
— aqui se alude que “Nos casos em que a lei não cominar a nulidade o acto
ilegal é irregular”.

No que concerne à sentença, não resta quaisquer dúvidas que a falta ou
deficiência da sua motivação conduz à sua nulidade, bastando para o efeito
atender no que dispõe o art. 379.º, n.º 1, al. a), que “É nula a sentença que
não contiver as menções referidas no artigo 374.º, n.os 2 e 3, alínea b)”, alu-
dindo-se, por sua vez, naquele primeiro segmento normativo que “Ao relató-
rio segue-se a fundamentação, que consta da enumeração dos factos prova-
dos e não provados, bem como uma exposição tanto quanto possível completa,
ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a deci-
são, com indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a con-
vicção do tribunal”.

O mesmo se passa com a aplicação de uma medida cautelar, atento o
actualmente disposto, na sequência da Revisão de 2007 [Lei n.º 48/2007, de
29/Ago.], no art. 194.º, n.º 4, em que “A fundamentação do despacho que apli-
car qualquer medida de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção do
termo de identidade e residência, contém, sob pena de nulidade:

a) A descrição dos factos concretamente imputados ao arguido incluindo,
sempre que forem conhecidas, as circunstâncias de tempo, lugar e modo;

b) A enunciação dos elementos do processo que indiciam os factos
imputados, sempre que a sua comunicação não puser gravemente em
causa a investigação, impossibilitar a descoberta da verdade ou criar
perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade dos
participantes processuais ou das vítimas do crime;

c) A qualificação jurídica dos factos imputados;
d) A referência aos factos concretos que preenchem os pressupostos de

aplicação da medida, incluindo os previstos nos artigos 193.º e 204.º”.
Como mera nota diremos que não se percebe a extensão deste forma-

lismo e do subsequente vício da nulidade quando se decreta uma medida
de garantia patrimonial, que consistem na caução económica [art. 227.º] ou no
arresto preventivo [art. 228.º], por duas ordens de razões:

— a primeira é que os pressupostos do art. 204.º, são privativos da medi-
das de coacção, como ainda recentemente se decidiu no Ac. da RP de
2008/Fev./13 [CJ I/218];

— a segunda em virtude da actual redacção deste segmento normativo
ser uma transcrição praticamente decalcada, tipo “ctrl c”/“ctrl p”, ainda
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que traduzida, mas pelos vistos mal, do preceituado no art. 292.º,
n.º 2, do Código de Processo Penal Italiano que se reporta às “Ordi-
nanza del giudice”, mas apenas relativamente às “Misure cautelari
Personali”, como decorre seu “Titolo I”, estando as “Misure cautelari
reali” no subsequente “Titolo II”, a partir do art. 316.º

A questão mostra-se controvertida para as restantes decisões jurisdicio-
nais, sendo certo que tais vícios de motivação não surgem no catálogo das nuli-
dades absolutas e como tal insanáveis do art. 119.º, nem no quadro das nulidades
relativas do subsequente art. 120.º, nem expressamente em qualquer disposição
legal, pelo que, a ser assim, devem ser classificadas como irregularidades.

Aliás, tendo-se alinhado, a nível do direito comparado, com o sistema pro-
cessual penal italiano, não veio o nosso correspondente Código consagrar um pre-
ceito semelhante ao do art. 125.º, do C. P. Penal Italiano, relativo à “Forme dei
provvedimenti del giudice” que para a deficiência de motivação das decisões
jurisdicionais, cataloga as mesmas de nulidade — aí se preceitua que “Le sen-
tenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullitá [177, 604, 606 lette]. I decreti
sono motivati, a pena di nulllitá [181], nei casi in cui la motivazione é espressa-
mente prescrita dalla legge [127, 132, 244, 247, 253, 267, 321, 409, 414]”.

Tanto mais que no âmbito da Comissão Revisora do Código de Pro-
cesso Penal de 1987, no tempo em que se tinha pleno acesso às suas actas,
chegou a ser proposto a alteração ao n.º 4 do art. 97.º, por forma a nele
constar a sanção de nulidade para os actos decisórios não fundamentados,
o que foi rejeitado por maioria, por se entender que a irregularidade seria
sanção bastante para tais situações.25

Mesmo assim, ao nível da decisão instrutória a jurisprudência não tem sido
uniforme quanto à integração do vício da deficiência da motivação da decisão
instrutória, tendo-se alinhado as seguintes posições:

— a decisão instrutória deverá conter, ainda que resumidamente, os fac-
tos que possibilitem chegar à conclusão da suficiência ou insuficiência
da prova indiciária, acarretando essa falta de descrição factual a nulidade
da decisão instrutória [arts. 308.º, n.º 2, e 283.º, n.º 3, al. b), do
C. P. Penal] — Ac. da RE de 2005/Mar./01 [Recurso n.º 1481/04-1]:

1. a omissão da descrição e especificação dos factos do reque-
rimento instrutório que se devam considerar suficientemente indiciados
ou não, constitui uma irregularidade que influi no conhecimento da
causa, que pode ser conhecida oficiosamente [art. 123.º, n.º 2, do
C. P. Penal] — Acs. da RG de 2007/Fev./12 [Recurso n.º 2335/06-1],
de 2005/Jul./04 [CJ IV/300], de 2004/Dez./06 [Recurso n.º 1823/04-1],
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de 2004/Set./27 [Recurso n.º 1008/04-2] e de 2004/Jan./01 [Recurso
n.º 293/04-1].

2. O despacho de não pronúncia não está sujeito às exigências
de fundamentação das sentenças, estabelecidas no art. 374.º, n.º 2, mas
apenas ao dever genérico previsto no art. 97.º, n.º 4, ambos do
C. P. Penal, consistindo a falta de fundamentação numa irregulari-
dade, sujeita ao regime geral do art. 123.º, devendo para o efeito ser
atempadamente suscitada perante o juiz, sob pena de se considerar
sanada — cfr. Acs. da RL de 2004/Jan./15 [CJ I/125] e de 2004/Out./14
[CJ IV/145], Ac. da RC de 2006/Jun./14 [Recurso n.º 823/06], Ac. da
RP de 2007/Set./01 [Recurso n.º 5119/07-1], sendo todos os acór-
dãos não publicados na CJ acessíveis em www.dgsi.pt.

É um facto que existe, como já referimos, a injunção constitucional de fun-
damentação das decisões judiciais, vinculando o legislador a preservar, no dizer
do Tribunal Constitucional, o “núcleo essencial mínimo de motivação”.

Isto não significa que o mesmo esteja vinculado a catalogar o vício da
deficiência ou falta de motivação de qualquer decisão judicial como nulidade, insa-
nável ou relativa, sabido que se reservou esta última categoria unicamente para
as sentenças e para os despachos que aplicam qualquer uma das medidas
cautelares, que padecem dessa desconformidade de fundamentação.

Para o efeito da decisão instrutória, apenas está acometida de nulidade
aquela que represente uma alteração substancial dos factos descritos na acu-
sação pública ou no requerimento para abertura da instrução conducente à pro-
núncia, face ao previsto no art. 309.º, assim como aquela que, pronunciando,
não respeite o registo legal descritivo da acusação, enunciado no art. 283.º,
n.º 3, mediante remissão do art. 308.º, n.º 2, e nada mais.

No entanto, alinhamos com aqueles que sustentam que os vícios da
fundamentação, muito particularmente nos despachos de pronúncia, devem con-
duzir “de iure condendo” à nulidade da respectiva decisão judicial26.

Tratando-se, em regra, a deficiência de fundamentação de um acto judi-
cial de uma irregularidade, a mesma está sujeita ao regime geral do art. 123.º,
devendo ser atempadamente suscitada, nos termos e prazos aí indicados,
sob pena de se considerar sanada.

VI — “NÃO DIGAS TUDO O QUE SABES, MAS SABE TUDO O
QUE DIZES” (MATHIAS CLAUDIUS)
A fundamentação de um acto decisório deve estar devidamente exteriori-

zada no respectivo texto, de modo que se perceba qual o seu sentido, sendo
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certo que no caso de decretamento de uma medida cautelar, de coacção ou de
garantia patrimonial, bem como de uma sentença, a mesma deve obedecer
ainda aos requisitos formais legalmente enunciados, sob pena de nulidade.

Os demais casos de insuficiência de fundamentação da decisão judicial,
correspondem a meras irregularidade, sendo preferível que o legislador venha
no futuro a optar pela regra da nulidade da deficiência de fundamentação.

Tudo isto para se conhecer, ao fim e ao cabo, qual foi o efectivo juízo
decisório em que se alicerçou a correspondente decisão judicial, designada-
mente os factos que acolheu e a interpretação do direito que perfilhou, per-
mitindo o seu controlo pelos interessados e, se for caso disso, por uma ins-
tância jurisdicional distinta daquela.

Assim e à partida, não cumprem estes requisitos os actos decisórios
que não tenham fundamento algum, por mínimo que seja, e aqueles que se
revelem insuficientemente motivados.

Porém, também não se deve exigir que nas decisões judiciais fiquem exau-
ridos todos os possíveis posicionamentos que se colocam a quem decide, esgo-
tando todas as questões que lhe foram suscitadas ou que o pudessem ser.

O que importa é que a motivação seja necessariamente objectiva e clara,
bem como suficientemente abrangente em relação às questões aí suscita-
das, de modo que se perceba o raciocínio seguido.

Do mesmo modo, a suficiência não implica a apreciação, ponto por ponto,
de todos os argumentos que foram expendidos, mas apenas do conjunto de
questões que foram efectivamente suscitadas.

Muitas vezes confunde-se motivação com prolixidade da fundamentação
e esta apenas serve para confundir ou obnubilar a compreensibilidade que deve
ser uma característica daquela.

A exigência da fundamentação é, simultaneamente, um acto de trans-
parência democrática do exercício da função jurisdicional, que a legitima, e das
diversas garantias constitucionais da motivação decisória, com destaque para
os direito da defesa, de forma a aferir-se da sua razoabilidade e a obstar a
decisões arbitrárias.
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