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Resumo:
O tribunal aquando da tomada da decisão jurídica de um caso concreto realiza e 

redensifica o corpo do direito.
Propomos-nos  compreender  que  papel  assume  a  argumentação  jurídica  das 

partes (através dos seus advogados) na redensificação do direito aquando da resolução 
de um pleito (civil) submetido a julgamento em tribunal. 

Pretendemos também descortinar se esta argumentação sairá ofuscada por um 
outro momento argumentativo – o recurso à argumentação pelo juiz na fundamentação 
da decisão jurídica.

O  caso  jurídico  nasce  da  tensão  dialéctica  entre  a  liberdade  pessoal  e  a 
integração  numa  determinada  sociedade,  convocando  a  afirmação  ética  da  pessoa 
humana,  exigindo  um (re-)equilíbrio  e  um  horizonte  de  compromisso entre  a  vida 
privada de cada um e a comunidade onde nos inserimos (Bronze, 2008, e Neves, 1993). 

No processo civil,  é  na fase  da audiência  de discussão  e  julgamento  que  os 
advogados das partes trocam argumentos frente-a-frente, tentando “convencer” o juiz 
que a sua tese é juridicamente a mais justa.

O juiz aquando da tomada da decisão jurídica tem de recorrer ao objectivado 
sistema jurídico para chegar à solução para o caso concreto. Isto porque, o juízo jurídico 
encontra o seu fundamento no “constituendo sistema da normatividade jurídica vigente” 
(Bronze, 2000). O sistema é constituendo porque cada decisão jurídica contribui para a 
redensificação do ordenamento jurídico. 

O julgador tem a obrigação de fundamentar a sua decisão. Para tanto recorre a 
argumentos, porque a decisão da controvérsia há-de justificar-se perante as partes. 

A  argumentação  jurídica  pode  ser  alvo  de  três  críticas:  subjectivismo, 
procedimentalismo,  e  aleatoriedade  (Bronze,  2003).  Tentaremos  superar  cada  uma 
delas.

O tribunal,  recorrendo a uma racionalidade argumentativa,  toma uma decisão 
jurídica que coloca fim a um pleito, redensificando com esta o ordenamento jurídico. 
Entendemos então que cada novo caso jurídico que se avizinhe apresenta-se como um 
novo horizonte para o constituendo sistema jurídico.

 


