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JUDICATIVO-CONCRETA	DO	DIREITO	

Ana	Roso1	
 

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

e redensifica o corpo do direito. 

Propomo-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. 

Palavras-chave: Argumentação jurídica; partes; juiz; sistema jurídico; redensificação. 

Abstract: The court when making the decision of a legal case accomplishes and 

redensifies the body the law. 

We propose to understand what role assumes the legal arguments of the parties (through 

their attorneys) in the redensification of the law when resolving a lawsuit (civil) brought 

to trial in court. 

We also intend to uncover whether this argumentation will come overshadowed by 

another argumentative moment - the use of reasoning by the judge on the 

fundamentation of the legal decision. 

Keywords: Legal argument; parties, judge, legal system; redensification. 
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I – Este ensaio teve o seu início no âmbito do seminário de “Argumentação Jurídica – 

da theoria à praxis”, do Curso de Doutoramento (3.º Ciclo de Estudos), no ano lectivo 

de 2010/2011, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Com este estudo 

pretendemos compreender que papel assume a argumentação jurídica das partes 

(representadas pelos respectivos mandatários forenses) no âmbito do exercício 

metodológico-jurídico. Ou seja, no momento da realização do direito perante um caso 

controvertido que clama por uma decisão jurídica. 

Salientamos, neste momento introdutório, que não temos a pretensão de analisar de 

modo esgotante toda a temática que gravita em torno da argumentação jurídica 

(designadamente, não pretendemos analisar a tipologia dos argumentos). Tentaremos, 

sobretudo, descortinar qual é a importância da argumentação das partes no âmbito da 

realização judicativo-concreta do direito2, se esta encontra limites (ou seja, será que o 

exercício metodológico-jurídico se basta com a argumentação das partes?) e se esta 

argumentação sairá ou não ofuscada por um outro momento argumentativo (ousemos 

apelidá-lo assim), que entendemos que se desvela neste quadro da “judicativa decisão 

concreta3” – que é o recurso à argumentação por parte do julgador aquando da 

fundamentação da decisão jurídica. 

Para tanto, revisaremos a bibliografia em especial de Pinto Bronze e Castanheira Neves, 

entre outros. 

II – Iniciaremos a nossa exposição fazendo uma brevíssima “visita” a Aristóteles, para 

de seguida entrarmos propriamente na análise das questões atinentes à argumentação 

jurídica. 

1. Deste modo, Aristóteles, na sua obra intitulada “Retórica” (no Livro I), distingue três 

géneros de discursos retóricos: a) o deliberativo (ou político), b) o judicial (ou forense) 

                                                
2 Ensina Castanheira Neves que a realização do direito entendida em sentido amplo inclui duas 
modalidades: tanto a “prescrição legislativa” – realização do direito em abstracto –, como a “judicativa 
decisão concreta” – realização do direito em concreto. Cfr. Neves (1993), p. 18. 
3 Cfr. Neves (1993), p. 18. 
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e c) o epidíctico (ou demonstrativo)4: 

a) O discurso deliberativo é aquele cujo auditório é uma assembleia, tal como, 

por exemplo, um senado. A assembleia é chamada a decidir questões futuras: um 

projecto, uma lei que deverá vir a ser operativa, a direcção a seguir de um ou outro 

plano para atingir uma meta. No fundo, este discurso diz respeito a questões políticas, 

em que se discute o que é útil, conveniente ou adequado5. 

b) O discurso judiciário é aquele que se dirige a um juiz ou a um tribunal. Nele 

decidem-se questões que dizem respeito ao passado. Tudo o que está documentado num 

processo são, evidentemente, questões do passado. Os factos passam por um 

esclarecimento, para que se comprove a sua ocorrência de determinada forma, e depois 

vão a julgamento para que recebam determinada consequência. Para Aristóteles o 

discurso judiciário pode ser de acusação ou de defesa6. 

c) O discurso epidíctico ou demonstrativo é aquele colocado a uma plateia para 

louvar ou censurar determinada pessoa ou facto, não se interagindo com o ouvinte a 

ponto de este necessitar tomar posição sobre o que lhe é relatado7. Este é o tipo de 

discurso, por exemplo, dos comícios políticos actuais, a que comparecem os eleitores 

daquele a quem cabe a palavra principal, o qual perante, normalmente, uma grande 

plateia, enaltece os seus próprios predicados8. Ou, ainda, dando outro exemplo, o 

discurso no qual o orador elogia as virtudes de um defunto – elogio fúnebre. 

Será, no entanto, no discurso judicial que nos vamos centrar, na medida que 

pretendemos tratar do papel da argumentação jurídica no âmbito de um caso jurídico 

prático que carece de decisão de um tribunal. 

2. Ao propormo-nos analisar, neste ensaio, o papel da argumentação jurídica no quadro 

da “metodonomologia”9 estamos a reconhecer (ou pelo menos a pressupor) na 

                                                
4 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 56-103. 
5 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 58-75. 
6 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 80-103. 
7 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 75-80. 
8 Vide, quanto a este exemplo, Rodriguez (2005), p. 15. 
9 Expressão de Pinto Bronze, “metodonomologia” a querer significar a “racionalizada realização 
judicativo-decisória da normatividade jurídica vigente” (ou o caminho racionalmente percorrido pela 
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racionalidade especificamente jurídica (“racionalidade metodológico-juridicamente 

adequada”10) uma dimensão argumentativa. 

Entende Pinto Bronze que apesar de se reconhecer que a metodologia jurídica apresenta 

uma estrutura argumentativa, aquela não se resume a uma “argumentação prática 

geral”11 moldada (adaptada) ao discurso jurídico12. Ou seja, ao contrário da tese 

defendida por Robert Alexy, defendemos, na esteira daquele autor, que o discurso 

jurídico não se apresenta “como um caso especial do discurso prático geral”13-14. 

Antes se distingue dessa argumentação prática geral, ensina Pinto Bronze, pelo facto do 

exercício metodológico-jurídico apresentar características próprias, quer pelo objectivo 

que visa alcançar, pelo caminho que segue, pelo acto a que dá origem e pela 

racionalidade que convoca15. Mais concretamente, aquele exercício centra-se, 

dialecticamente, no caso jurídico concreto – que se apresenta como o “prius 

metodológico” 16 (como ponto de partida) – que o suscita e clama por uma decisão, e no 

sistema jurídico a que se há-de recorrer para se chegar a essa solução. Pois bem, tanto o 

problema jurídico concreto como o sistema jurídico apresentam muitas particularidades 

que não se podem ignorar, e que se reconduzem à intencionalidade que os norteia17. 

Esta intencionalidade centra-se nas exigências que relacionam a pessoa e a 

juridicidade18-19 (a pessoa como a “emblemática raiz humana da juridicidade”20 e a 

                                                                                                                                          
decisão jurídica do caso concreto). Neste sentido, vide, entre outros escritos do mesmo autor, Bronze 
(2010), pp.749-751. Ainda, Bronze (2008), p. 346.  
10 Cfr. Bronze (2000), p. 22. 
11 Cfr. Bronze (2008), pp. 346 e 348. 
12 Cfr. Bronze (2008), pp. 346 e 348. 
13 Cfr. Alexy (2001), pp. 211 e 212. 
14 Sobre as críticas apontadas à teoria de Robert Alexy do Discurso Jurídico como um Caso Especial do 
Discurso prático geral, vide Teixeira (2011), pp.139 e seguintes. Refere, no entanto, a autora citada que 
apesar das críticas dirigidas à teoria do Caso Especial, a Robert Alexy se deve o mérito de ter estruturado 
uma teoria geral da argumentação jurídica, Teixeira (2011), p. 141.  
15 Cfr. Bronze (2008), p. 346. 
16 Em vários escritos deste autor, designadamente, Neves (2003), p. 127. Também, neste sentido, em 
vários dos seus escritos, nomeadamente, Bronze (1994), p. 166 e Bronze (2003), p. 77. 
17 Cfr. Bronze (2008), p. 348. 
18 Cfr. Bronze, (2008), p. 348. 
19 Como nos refere Castanheira Neves “o direito afirma a pessoa como pessoa enquanto traduz a 
conquista, sempre por conquistar, da sua liberdade”. Cfr. Neves (1995a), p. 41. 
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juridicidade como expressão cultural da pessoa21). 

Ora, o caso jurídico concreto nasce da tensão dialéctica entre a autonomia ou liberdade 

pessoal e a integração ou participação na comunidade, num determinado contexto 

social, humano e cultural, convocando a afirmação ética da pessoa humana, e exigindo 

um (re-)equilíbrio e um horizonte de compromisso entre a liberdade de cada um e a 

comunidade onde todos nos inserimos – estas categorias, no seu conjunto, acabam por 

nos desvelar o campo intencional do direito22-23. 

Deste modo, as especificidades do discurso jurídico, referidas neste ponto, permitem 

chegar à conclusão de que este discurso, embora dotado de uma estrutura 

argumentativa, não se apresenta como um “caso especial” do discurso prático geral.  

3. De seguida, na esteira de Pinto Bronze, propomo-nos enunciar as categorias nucleares 

da racionalidade argumentativa, para depois analisar as regras orientadoras do exercício 

argumentativo que se têm vindo a enunciar24.  

De referir que apesar destas categorias e destas regras não terem sido enunciadas, pelo 

menos exclusivamente, para o discurso jurídico, elas são também categorias e regras 

deste, por o discurso jurídico apresentar, como vimos, uma dimensão argumentativa. 

3.1. Começamos, então, por aludir às categorias essenciais da racionalidade 

argumentativa. São elas: a) a controvérsia, b) os interlocutores, c) o auditório e d) o 

                                                                                                                                          
20 Cfr. Bronze (2008), p. 348. 
21 Cfr. Bronze (2008), p. 348. 
22 Cfr. Bronze (2008), p. 348, e Neves (1993), p. 233.  
23 Como nos refere Gomes Canotilho uma das dimensões materiais do Princípio do Estado de Direito é a 
Juridicidade. Esta a querer significar que o direito se compreende como um “meio de ordenação” 
racional e vinculativa de uma comunidade organizada, para cumprir essa função ordenadora o direito 
estabelece regras de direito. Estas regras estabelecem padrões de conduta ou de comportamento a adoptar 
pelos indivíduos numa vida em sociedade, mas garantem também uma distanciação ou diferenciação do 
indivíduo. Ou seja, o Estado de Direito é também uma “forma de estado de distância” porque garante os 
indivíduos perante o Estado e os outros indivíduos, assegurando-lhes um irredutível espaço subjectivo 
marcado pela diferença e individualidade. Cfr. Canotilho (2000), pp. 243-244. 
24 Na antiguidade clássica a retórica assentava em três pilares fundamentais: ethos (consiste na 
credibilidade – no carácter – do orador), pathos (representa o jogo com as paixões e emoções dos 
ouvintes, a forma como o orador se dispõe a conquistar os corações do seu auditório), e, logos (representa 
a racionalidade através da qual se procura convencer o auditório de uma tese). Convocando apenas um 
dos fundadores: Cícero (1997), pp. 400-403, 454-459. 
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referente25. 

a) A controvérsia ou “quaestio disputata” respeita ao problema que surge num 

determinado contexto, originando a divergência entre duas ou mais pessoas. No 

horizonte do direito, a controvérsia a resolver é o caso jurídico concreto. 

b) Já quanto à categoria dos interlocutores (ou “oradores”), estes são os sujeitos 

do diálogo, normalmente em dissenso – é o caso das partes de um processo judicial. 

c) Como terceira categoria referenciada apresenta-se o auditório (os “ouvintes”). 

Perelman define auditório como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar 

com a sua argumentação”26, referindo também que o orador tem sempre de fazer um 

esforço de se adaptar ao seu auditório27. 

Já François Martineau refere que a argumentação se dirige sempre a um auditório. 

Afirmando este autor que no âmbito da argumentação jurídica o auditório específico do 

advogado é composto pelo juiz ou juízes. No entanto, o advogado exprime-se 

igualmente perante um público composto por todas as pessoas que vão assistir à 

audiência28. 

Pinto Bronze ensina que em termos amplos o auditório compreende a mais ou menos 

vasta comunidade de pessoas “em efectiva situação de interferência prática”29, e em 

termos restritos os “membros do fórum de circunstância”30. Dimensões estas passíveis 

de serem representadas, no horizonte do direito, respectivamente, pelo mundo dos 

“autores e actores jurídicos”31 (e o público que assiste à audiência, uma vez que permite 

assegurar a efectivação do importante princípio da publicidade da audiência32, previsto 

                                                
25 Neste ponto seguimos de perto Bronze, (2000), pp. 27-28. Ainda também Bronze (2003) p. 73. 
26 Cfr. Perelman (1996), p. 22. 
27 Cfr. Perelman (1996), p. 27. 
28 Cfr. Martineau (2006), p. 33. 
29 Cfr. Bronze (2000), p. 28. 
30 Cfr. Bronze (2000), p. 28.  
31 Cfr. Bronze (2000), p. 28. 
32 A função da publicidade das audiências, segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, está não só em 
reforçar as garantias de defesa dos cidadãos perante a justiça mas também em proporcionar o controlo 
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no artigo 206.º da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP) e artigo 656.º 

do Código de Processo Civil Português (doravante CPC), estará ele incluído nesta 

categoria dos “actores jurídicos”?), e por aquelas pessoas directamente empenhados em 

solucionar a controvérsia jurídica prática33. 

Por outro lado, ainda respeitante ao auditório, Perelman refere que o orador vai 

procurar, no auditório, manifestações de adesão explícita ou implícita à sua tese, 

utilizando uma série de técnicas para ressaltar a adesão ou captá-la – o mesmo se 

passando em auditórios jurídicos34. Também na fabulosa obra O Processo, de Kafka, 

pode ler-se, aquando do primeiro interrogatório de Josef K., “Seguiram-se aplausos 

novamente do lado direito. «Eis pessoas fáceis de conquistar», pensou K., e só ficou 

perturbado pelo silêncio do lado esquerdo da sala (…) de onde haviam esguichado 

alguns aplausos muito isolados. Reflectiu sobre o que poderia dizer para cativar todo o 

auditório ao mesmo tempo ou, se tal fosse impossível, pelo menos por algum tempo, a 

outra metade”35. 

d) Em último lugar, a categoria do referente, aparecendo este como o critério 

que se tenta mobilizar para resolver a “quaestio disputata”. No âmbito do direito, o 

referente que se mobiliza é o sistema jurídico, ou “o constituendo sistema da 

normatividade jurídica vigente”36. 

3.2. Quanto às regras orientadoras do exercício argumentativo estas têm vindo a ser aos 

poucos descortinadas e sistematizadas, essencialmente, em três tipos de regras: a) as 

regras éticas, b) as regras pragmáticas, e, c) as regras técnicas37. 

a) As primeiras – as regras éticas – são aquelas que se dirigem a quem assume o 

papel activo no diálogo, de quem exigem o cumprimento de princípios como o da 

tolerância, da sinceridade, da universalidade, da transitividade, da imparcialidade e da 

                                                                                                                                          
popular da justiça, robustecendo, por isso, a legitimidade pública dos tribunais. Cfr. Canotilho e Moreira 
(2010), p. 533. 
33 Cfr. Bronze (2000), p. 28. 
34 Cfr. Perelman (1996), p. 119. 
35 Cfr. Kafka (2008), p. 40.  
36 Expressão utilizada por Pinto Bronze em vários dos seus escritos. Vide, por exemplo, Bronze (2000), p. 
28. 
37 Neste ponto acompanhamos de perto Bronze (2008), pp. 355-356. 
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reversibilidade. 

Caracterizamos, de seguida, algumas destas regras de acordo com o entendimento de 

autores de referência na matéria. 

Quanto à sinceridade, Robert Alexy refere como regra básica, de entre as regras do 

discurso prático geral que expõe, que todo o orador apenas deve afirmar aquilo em que 

acredita, assegurando assim a sinceridade da discussão38. 

Em relação à universalidade, encontramos, também, em Robert Alexy a referência a 

que o orador deve sempre desejar a universalidade, mesmo que ela não possa ser 

atingida. A argumentação racional visa a “realização do ideal da comunidade 

universal” 39. 

Já quanto à transitividade Perelman entende-a como “a propriedade formal de uma 

relação que permite passar da afirmação que ela existe entre um termo e um segundo, e 

entre este segundo termo e um terceiro, para a conclusão de que ela existe entre o 

primeiro termo e o terceiro”40. Prossegue o autor, referindo que há casos em que a 

transitividade é proclamada sem que esteja sempre garantida: “os amigos dos meus 

amigos meus amigos são” afirma uma transitividade argumentativa que pode ser 

contraditada pela experiência. No entanto, aquele que proclama tal “provérbio”41 poderá 

defendê-lo, apesar dos casos que o invalidam, afirmando ser válido apenas para os 

verdadeiros amigos42. François Martineau informa que a referência a esta relação de 

transitividade só tem interesse porque se fundamenta em comparações e na instauração 

de hierarquias43. 

b) Já quanto às segundas – as regras pragmáticas – dirigem-se aos 

interlocutores e pretendem o êxito do discurso. Respeitam à regra da competência 

                                                
38 Cfr. Alexy (2001), p. 187 
39 Cfr. Alexy (2001), p. 140. 
40 Cfr. Perelman (1993), p. 88. 
41 Cfr. Perelman (1993), p. 88.  
42 Cfr. Perelman (1993), p. 88. 
43 Cfr. Martineau (2006), pp. 111-112.  
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argumentativa e aos princípios da não contradição (ou da coerência)44, da inércia, da 

publicidade, da univocidade. 

Num contributo que nos parece útil, iremos fazer referência, em seguida, ao 

entendimento de autores de relevo na matéria sobre alguns destes princípios que 

fundamentam as regras pragmáticas. 

Em relação à coerência, Robert Alexy refere como regra básica, de entre as regras do 

discurso prático geral que enuncia, que “nenhum orador se pode contradizer”45. 

Também Victor Gabriel Rodríguez nos refere que “a unidade de sentido no discurso se 

estabelece, em primeiro lugar, pela não contradição”46.  

Ainda em relação à coerência, mais concretamente em relação à não contradição, 

refere-nos François Martineau que em todo o caso a contradição em estado bruto 

raramente ocorre na argumentação de um advogado, e exemplifica referindo que mal se 

imagina que depois de ter sustentado a inocência do seu cliente venha a avançar com 

argumentos de culpabilidade. No entanto, também refere que “a vinda à luz de uma 

contradição no enunciado de um argumento é de uma eficácia temível”47. 

Já quanto ao princípio da inércia, refere-nos Perelman que este princípio afirma que 

uma atitude adoptada no passado continuará no futuro, seja por desejo de coerência, seja 

em virtude da força do hábito, não devendo ser abandonada sem haver uma razão 

                                                
44 Relativamente ao princípio da não contradição, entre muitos outros, o Acórdão do Tribunal da Relação 
de Coimbra, Proc. n.º 91/99, de 23/03/1999, a propósito de uma acção sobre a constituição de servidão 
predial por usucapião, refere-se que “há contradição (ou, no mínimo, obscuridade) entre dar-se como 
provado que o único acesso de pessoas, animais, carros e tractores a partir da via pública para o prédio 
dos autores (e vice-versa), se faz ininterruptamente, há mais de trinta anos e sem oposição de ninguém 
através do prédio dos réus, e, simultaneamente, dar como totalmente não demonstrada a existência de 
vestígios, de sinais dessa passagem, quaisquer que eles sejam”. Noutro Acórdão, também, do Tribunal da 
Relação de Coimbra, Proc. n.º 2427/08.0TBAVR.C1, de 12/04/2011, que versa sobre a resolução do 
contrato-promessa de compra e venda de um imóvel, é referido que “nas suas alegações, o recorrente 
sustenta que o prédio estava pronto e que não era viável a sua alteração, esquecendo-se que na sua 
missiva de 20 de Maio de 2008 aludia à possibilidade de ainda ser suprida a falta de gradeamento, 
entrando uma vez mais em contradição consigo próprio, denotando a sua falta de coerência”. Acórdãos 
disponíveis em http://www.dgsi.pt. 
45 Cfr. Alexy (2001), p. 187. 
46 Cfr. Rodriguez (2005), p. 63. 
47 Cfr. Martineau (2006), pp. 112-113. 
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suficiente. A inércia permite contar com o normal, o habitual, o real. Este princípio tem 

o carácter de uma regra encarregada da argumentação ou da prova: o apelo a uma 

prática já existente não requer justificação (facilita assim a argumentação), somente a 

mudança tem de ser justificada. Segundo o autor, este princípio é o alicerce da 

estabilidade da vida intelectual e social. É graças à inércia que a ciência jurídica pode 

recorrer a precedentes (jurisdicionais), desde que se mostre que o caso novo se parece 

suficientemente com o antigo48-49. 

c) Quanto às terceiras, e últimas, – as regras técnicas – destinam-se a estruturar 

o exercício argumentativo, regras que surgem dos princípios da ausência de 

constrangimentos sem justificação plausível e da igualdade de oportunidades, com 

todas as consequências de um e de outro.  

Quanto ao princípio da igualdade de oportunidades, Robert Alexy informa que para 

Habermas50 uma situação de discurso é ideal quando a comunicação permanece livre de 

restrições, o que se verifica “onde há uma distribuição simétrica de oportunidades entre 

todos os participantes do discurso”51, ou seja, onde há igualdade de oportunidade entre 

os oradores. 

Transpondo o exposto, quanto às regras técnicas, para o universo do direito, diremos 

que deve haver: domínio, pelos intervenientes, das leges artis do ofício; respeito pelo 

princípio do contraditório52, previsto no artigo 3.º, n.º 3 do CPC – com este princípio 

pretende-se evitar, proibindo-as, as “decisões-surpresa53” –; e garantia de efectivas 

possibilidades de defesa, nos termos dos artigos 20.º e 32.º (para o processo criminal), 

ambos da CRP – ao contrário do que se passa na, já mencionada, obra O Processo, de 
                                                
48 Cfr. Perelman (19996), pp. 119-121. 
49 Quanto à problemática dos precedentes jurisdicionais no âmbito de um sistema jurídico como o nosso, 
vide Bronze (2010), pp. 658 e seguintes, e Bronze (1994), p. 576 e seguintes, (esp.te p. 591). 
50 Robert Alexy examina a “Teoria do Consenso da Verdade de Habermas”, em Alexy (2001), pp. 91-
117. 
51 Cfr. Alexy (2001), p. 104. 
52 Dando alguns exemplos de acórdãos da nossa jurisprudência que versam sobre a violação do princípio 
do contraditório: Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 04B4031, de 13/01/2005; Acórdão 
da Relação de Évora, Proc. n.º 2737/03-2, de 01/04/2004; e Acórdão da Relação de Lisboa, Proc. n.º 
384/2005-8, de 14/04/2005. Acórdãos disponíveis em http://www.dgsi.pt. 
53 Cfr. Neto (2008), p. 54. 
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Kafka, quando K. tentando perceber do que estava acusado após ter recebido ordem de 

prisão pergunta: “como posso eu encontrar-me sob prisão? (…) mostrem-me agora (…) 

e antes de tudo, o mandato de prisão”, “quem me acusa? Que autoridades lançaram o 

processo judicial?”, agora já no primeiro interrogatório, perante o juiz de instrução, 

“perguntei ao inspector … por que motivo estava eu sob prisão. (…) no fundo nada me 

respondeu; talvez não soubesse realmente nada; tinha-me prendido e isso bastava-

lhe”54. 

Finalizamos esta análise referindo que estas três regras se entrecruzam, e em conjunto 

modelam a racionalidade do exercício argumentativo55. 

4. Entraremos, agora, no cerne do nosso estudo, ou seja, tentar descortinar qual é o 

verdadeiro papel da argumentação jurídica das partes, (representadas por advogados), 

no âmbito da realização judicativo-concreta do direito (isto é, perante um caso jurídico 

controvertido que necessita de uma decisão judicial). Posteriormente tentaremos 

desvendar se o exercício metodológico-jurídico se basta com esta argumentação das 

partes. 

4.1. Desde logo, damos conta de que iremos centrar a nossa análise no processo civil 

português. Mais concretamente teremos como paradigma o processo civil declarativo 

comum56, sob a forma de processo ordinário57, nos termos dos artigos 460.º, 461.º, 467.º 

a 777.º do CPC58 – por o processo ordinário ser o processo-regra, cujas disposições se 

observam, subsidiariamente, nas restantes formas processuais, nos termos dos artigos 

463.º e 464.º do CPC59.  

                                                
54 Cfr. Kafka (2008), pp. 9, 14-15 e 43. 
55 Cfr. Bronze, (2008), p. 356. 
56 Dispõe o artigo 460.º, n.º 1, do CPC “O processo (civil) pode ser comum ou especial”. 
57 O artigo 461.º, do CPC, refere que “O processo comum é ordinário, sumário e sumaríssimo”. 
58 Antes de 2007, o processo comum ordinário encontrava-se previsto entre os artigos 467.º e 782.º do 
CPC. No entanto, como o Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, revogou do artigo 778.º ao artigo 
782.º do CPC, hoje o processo ordinário encontra a sua disciplina entre os artigos 467.º e 777.º do CPC. 
59 Referem António Montalvão Machado e Paulo Pimenta que o legislador optou por prever, em 
pormenor, a tramitação completa do processo ordinário, que representa a forma mais solene do processo, 
disciplinando, depois, a propósito dos outros processos apenas aquilo em que estes diferem do processo 
ordinário. Acrescentando, os mesmos autores, que após se analisar a tramitação do processo ordinário se 
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Ora, o processo civil é uma disputa entre partes, que se encontram em dissenso (sendo 

que este é também uma “forma de encontro”, há sempre um mínimo de consenso no 

dissenso60), e que procuram neste (no processo) obter para si, cada uma delas, o melhor 

resultado: a sentença ou acórdão favorável61.  

O processo, comum ordinário, é constituído, entre nós, por um conjunto de actos, que se 

pode agrupar em fases, estando estas interligadas, a saber: fase dos articulados, do 

saneamento ou condensação, da instrução, da discussão e julgamento da causa, e 

da sentença62. 

Sendo o objecto do nosso estudo a argumentação, e o momento por excelência da 

argumentação (oral) das partes a audiência final63 (prevista nos artigos 646.º e 

seguintes do CPC), iremos já centrar-nos nesta fase do processo.  

A audiência de discussão e julgamento é, pois, a fase da produção de prova e da 

discussão de facto e de direito da causa (alegações das partes), nos termos dos artigos 

652.º, n.º 3, al. e) e 657.º do CPC64. 

Nestes termos, à produção de prova sucede a discussão, constituída por um debate oral 

dos advogados das partes (da conjugação dos artigos 32.º, n.º 1, al. a), 462.º, 678.º, n.º 1 

do CPC, e artigo 24.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, que aprovou a Lei de 

Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais – LOFTJ -, resulta que no 

processo civil ordinário é obrigatória a constituição de advogado65) tendentes à 

apreciação das provas produzidas66. O advogado deve mobilizar toda a sua “bagagem 

jurídica” (aqui por nós entendida como o conjunto dos conhecimentos jurídicos67, da 

                                                                                                                                          
fica habilitado a conhecer as restantes formas processuais civis, comuns ou especiais. Cfr. Machado e 
Pimenta (2005), pp. 55 e 121. 
60 Neste sentido, entre outros, Walton (1989), pp. 1,5, 23-26, 60, e Bronze (2010), pp. 219-221. 
61 Rodriguez (2005), p. 16. 
62 Valles (2008), p. 81. 
63 Machado e Pimenta (2005), pp. 238 e seguintes. 
64 O mandatário deve ir para a audiência de julgamento muito bem preparado, fazer o trabalho de casa, 
uma vez que o “improviso é dote de apenas alguns”. Cfr. Valles (2008) p. 221. 
65 Para mais desenvolvimentos sobre o mandato forense, Arnaut (2005), pp. 70-71.  
66 Machado e Pimenta (2005), p. 120. 
67 Cfr. Martineau (2005), p. 56.  
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experiência profissional das lides anteriores, das leges artis68 do ofício e dos seus 

“dotes” argumentativos) para tentar fazer com que a tese da parte que representa seja a 

“vencedora”. 

É, assim, nesta fase que os advogados das partes se vão encontrar frente-a-frente, 

trocando argumentos (não esquecendo que o cruzamento de argumentos já pode, e deve, 

ter ocorrido por escrito69 na fase dos articulados, nos termos dos artigos 467.º e 

seguintes do CPC), numa discussão que deve obedecer sempre ao princípio do 

contraditório, previsto no artigo 3.º, n.º 3 do CPC70, tentando cada um deles 

“convencer” o auditório, sobretudo o juiz, que a sua tese é juridicamente a mais justa71. 

Por outras palavras, o “objectivo do discurso judiciário é o de provocar a adesão dos 

juízes à tese que o advogado apresenta para obter a concordância daqueles”72.  

Mas o que são, afinal, os argumentos? Estes podem ser caracterizados como 

“fundamentos de significação contextual e de reconhecida validade numa 

pressuposição intencional”73. Assim, hoje, não são mais meras premissas (proposições 

pressupostas de uma inferência necessária74) de uma racionalidade lógico-formal, mas 

sim verdadeiros argumentos. Deste modo, “a argumentação não se confunde com a 

                                                
68 Para Pinto Bronze estas leges artis estão inseridas na dimensão procedimental que, por sua vez, é um 
dos estratos do sistema jurídico. Cfr. Bronze (2010), pp.670-671. Para uma visão de conjunto dos vários 
estratos (que comunicam e se articulam entre si) que compõem o sistema jurídico, Bronze (2010), pp. 
607-681. 
69 Cfr. Boaventura de Sousa Santos ensina que escrever e falar não são apenas dois modos de comunicar, 
são também dois modos de pensar, e, em última análise, são até dois tipos de cultura diferentes (“a cultura 
oral” e a “cultura escrita”), “com lógicas e economias de expressão próprias”. Referindo o autor que no 
caso da “cultura oral” a sua prática tem lugar perante um auditório real, sociologicamente homogéneo ou 
tendendo para tal. Já no caso da “cultura escrita”, prossegue o autor, o auditório desta é sempre “fictício” 
e a sua homogeneidade é o “correlato abstracto da individualidade” de quem escreve. Acrescentando, 
ainda, o mesmo autor, que a escrita jurídica é aquela em que a ficção do auditório atinge o seu nível 
extremo (é o que decorre do princípio da não ignorância da lei). Vide, também para mais 
desenvolvimentos, Santos (1979), pp. 326-328 e 333. 
70 Dispõe o artigo 3.º, n.º 3 do CPC: “[o] juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, 
o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir 
questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a 
possibilidade de sobre elas se pronunciarem”. Para mais desenvolvimentos sobre princípio do 
contraditório, vide Valles (2008), pp. 91-92.  
71 Cfr. Bronze (2008), p. 336. 
72 Cfr. Martineau (2006), p. 231. 
73 Cfr. Neves (1988-1989), p. 13. 
74 Cfr. Neves (1993), p. 31. 
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lógica formal”75.  

Que papel representará, afinal, a argumentação jurídica das partes76, no âmbito da 

realização concreta do direito? Pinto Bronze, a este propósito, refere-nos que a 

argumentação (no âmbito do caminho racionalmente percorrido para chegar à solução 

do caso concreto) ao implicar uma troca de razões práticas numa “muito específica 

relação sujeito-sujeito, contribui para centrar o direito na pessoa” – fundamento último 

de todo o Direito77. Mais ensina, noutro escrito, o mesmo autor que só 

argumentativamente – através de “razões práticas dialogicamente trocadas, 

analogicamente densificadas e juridicamente intencionadas”78-79 – será possível 

cumprir o objectivo do exercício “metodonomológico”80. 

4.2. Mas a metodologia jurídica, na busca da solução para o caso jurídico concreto, não 

se resume à troca de argumentos entre as partes. Pois, aquela abarca para além deste 

exercício argumentativo, as garantias de um processo justo (“due process”81), e o 

“recortado”82 sistema jurídico83.  

Deste modo, o juiz aquando da tomada da decisão jurídica, mais do que socorrer-se das 

regras do discurso da razão prática, tem de recorrer ao objectivado sistema jurídico para 

chegar à solução para o caso concreto. Isto porque, o juízo jurídico encontra o seu 

fundamento mais no “constituendo sistema da normatividade jurídica vigente”84, do que 

                                                
75 Cfr. Rodriguez (2005), p. 20. 
76 Quando nos referimos à argumentação jurídica das partes estamos, claramente, a fazer referência à 
argumentação, no processo, dos advogados que representam as partes. 
77 Cfr. Bronze, (2003), p. 23 
78 Cfr. Bronze (2008), p. 367. 
79 As ideias permutadas como argumentos entre as partes acabam por traduzir uma reflexão analógica 
entre “problemas experienciados” e “problemas experienciandos”. Cfr. Bronze (2008), p. 356. 
80 Cfr. Bronze (2008), p. 367. 
81 Bronze (2008), p. 368. “Due process”, ou “processo devido” (= processo justo), aqui compreendido 
como um processo adequado, ou seja, um processo que assegura o princípio da igualdade das partes, do 
contraditório e da ampla defesa. Vide, para mais desenvolvimentos sobre o “due process”, Canotilho 
(2000), pp. 480-483. 
82 Cfr. Bronze (2008), p. 368. 
83 Cfr. Bronze (2008), p. 368. 
84 Expressão utilizada por Pinto Bronze, designadamente em, Bronze (2000), p. 23. 
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naquelas regras da argumentação85. O julgador pode e deve ouvir as partes na sua 

discussão, que tem sempre de ser contraditória, mas tem plena “autonomia judicativa”86. 

Pois, nos termos do artigo 664.º do CPC, o julgador não está sujeito à qualificação 

jurídica feita pelos advogados no caso concreto, podendo nem aderir à “tese” 

apresentada por nenhuma das partes, é, pois, autónomo (mas não arbitrário) quanto à 

sua decisão jurídica87 (só, podendo, no entanto, servir-se dos factos articulados pelas 

partes – princípio do dispositivo88).  

Assim, somos levados a concluir pela insuficiência do discurso argumentativo, das 

partes, para se chegar à “decisão judicativa”89, pois que o fundamento material desta é o 

sentido do direito (que tem como alicerce a dignidade da pessoa humana)90-91. 

5. Retomando, o acima mencionado92, finda a produção de prova na audiência de 

discussão, o juiz dá a palavra aos mandatários das partes para as alegações – debate 

sobre a matéria de facto. Após este momento o juiz decide sobre a matéria de facto. 

Seguindo-se, ao julgamento da matéria de facto, a discussão do aspecto jurídico da 

causa pelas partes93. Concluídas as alegações de direito, pelas partes, o processo será 

concluso ao juiz para proferir sentença (ou decisão jurídica) num prazo de 30 dias, nos 

termos dos artigos 652.º, 653.º, 657.º e 658.º do CPC94. 

                                                
85 Bronze (2000), p. 23. 
86 Cfr. Neves (1993), p. 74. 
87 Cfr. Neto (2008), pp. 901 e seguintes. 
88 Para mais desenvolvimentos sobre princípio do dispositivo, vide Valles (2008), pp. 83 e seguintes. 
89 Neves (1993), p. 30. 
90 Bronze (2008), pp.368-369, e Neves (1993), p. 281 
91 Para Pinto Bronze o sentido do próprio direito é também um estrato do sistema jurídico que perpassa 
todos os outros. O sentido do direito encontra nos fundamentos (nos princípios normativos) a expressão 
da sua problemática identidade, e nos critérios (sejam eles normas jurídicas, precedentes jurisdirionais ou 
outros) a tradução da sua dogmática operatividade. Cfr. Bronze (2010), p. 627. 
92 Remetemos, especialmente, para o ponto 4.1. deste ensaio. 
93 Relembramos que continuamos a referir-nos à tramitação do processo civil comum ordinário, que 
tomámos por paradigma por ser o processo-regra.  
94 Quanto à “questão-de-facto” e à “questão-de-direito”, refere Castanheira Neves que cada uma destas 
matérias se analisa em duas questões específicas. No que respeita à quaestio facti, em primeiro lugar há 
que objectivar a concreta relevância jurídica do caso, isto é, em primeiro lugar tem que se determinar e 
delimitar no problema concreto o âmbito e conteúdo objectivos da sua relevância jurídica. Assim, 
partindo do caso e pressupondo o sistema jurídico, o jurista vai averiguar se está ou não perante um caso 
jurídico concreto. Em segundo lugar, após a “constituição do caso jurídico” segue-se a comprovação ou a 
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A sentença é constituída pelo relatório (em que o juiz identifica as partes e o objecto do 

litígio, fixando as questões que ao tribunal cumpre solucionar), pelos fundamentos ou 

motivação (em que o juiz discrimina os factos considerados provados, e mobiliza as 

normas jurídicas adequadas à resolução do caso jurídico concreto) e finalmente pela 

decisão final, nos termos do artigo 659.º do CPC95.  

A sentença, a que nos estamos a referir, também pode ser apelidada de “juízo 

decisório”96 ou de “decisão judicativa”97. Castanheira Neves distingue o momento de 

juízo (jurídico) do momento da decisão propriamente dita98. Sendo que o juízo99(-

julgamento) consubstancia o núcleo da realização (judicativo-concreta) do direito100. 

Por outras palavras, “o argumentativamente entretecido exercício metonomológico (…) 

inucleia(-se) no juízo-julgamento”101. 

5.1. Para Castanheira Neves o juízo jurisdicional apresenta notas formais e materiais. 
                                                                                                                                          
prova dos elementos da relevância jurídica, pois, quaisquer factos alegados têm que ser provados. Mas a 
prova não é aqui compreendida como a procura de uma demonstração científica de uma verdade teorética, 
mas antes como a comprovação de uma verdade intersubjectivamente significante, trata-se de uma 
específica “verdade prática”.  
No âmbito da quaestio iuris, em primeiro lugar, no momento da questão de direito em abstracto, o 
julgador vai mobilizar o critério jurídico que hipoteticamente (por regra, uma norma jurídica) o há-de 
orientar na resolução do caso jurídico concreto. Em segundo lugar, segue-se a questão de direito em 
concreto, é neste momento que o juiz vai fazer a experimentação que confirma ou infirma a adequação do 
critério jurídico que foi mobilizado no momento anterior para orientar o julgador na resolução do caso 
concreto. É, pois, neste momento que o juiz vai proferir a decisão jurídica que vai colocar fim à 
controvérsia prática.  
No entanto, não se pense que a “questão-de-facto” e a “questão-de-direito” são duas entidades de todo 
autónomas e independentes entre si, pois estas condicionam-se mutuamente, além de que também se 
pressupõem e remetem mutuamente uma à outra. Assim, podemos concluir que o direito não pode 
prescindir do facto e que o facto não pode prescindir do direito. Cfr. Neves (1967), pp. 465-504, também, 
Neves (1995b), p. 511, e, também, Neves (1997), pp. 166-167.  
95 Para mais desenvolvimentos, vide Valles (2008), pp. 233-239. 
96 Cfr. Neves (1993), p. 252. 
97 Cfr. Neves (1993), p. 30. 
98 Cfr. Neves (1993), p. 30. 
99 O juízo tem vindo a ser caracterizado, por Pinto Bronze, como uma “ponderação prudencial de 
realização concreta orientada por uma fundamentação circunstancialmente adequada, argumentativamente 
convincente e normativo-juridicamente intencionada”. Cfr. Bronze (2008), p. 361. 
100 Cfr. Neves (1993), p. 30, e, também, Neves (1988-1989), p. 26 
101 Cfr. Bronze (2003), p. 19. 
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5.1.1. Assim, de seguida, aludiremos às três notas formais, apontadas pelo autor 

mencionado, caracterizadoras deste tipo de juízo102: 

1.ª Exige-se uma solicitação provinda de fora da instância decisória e formulada por 

quem tem legitimidade para o fazer, pois o tribunal não se inicia ex officio (princípio do 

dispositivo – nos termos do artigo 264.º do CPC); 

2.ª O juízo pressupõe uma controvérsia processualmente disciplinável e que assegure o 

princípio do contraditório (nos termos do artigo 3.º, n.º 3 do CPC); 

3.ª O julgamento é da autónoma responsabilidade de um “terceiro imparcial”103 – o juiz. 

5.1.2. Às já analisadas notas formais ou estruturais do juízo jurisdicional, 

juntam-se outras quatro notas, agora, materiais, passando a enunciar: 1.ª) o objecto da 

decisão, 2.ª) o critério normativo, 3.ª) o modo metodológico, e 4.ª) a intencionalidade 

axiológica deste tipo de juízo104 

1.ª Quanto ao objecto do juízo é o da resolução de uma certa controvérsia na qual esteja 

em causa a realização (concreta) do direito. 

2.ª Já o critério normativo do juízo é a específica validade da normatividade jurídica 

vigente. 

3.ª Por sua vez, o modo metodológico do juízo radica na ideia de justiciabilidade, o que 

se pretende é a redução a quase nada da dimensão da decisão (tentando, assim, reduzir a 

dimensão de “voluntas autoritária”105 da mesma, evitando decisões arbitrárias). 

4.ª Por último, o juízo apresenta uma intencionalidade específica – é esta a 

intencionalidade de um prático-axiológico sentido do direito (é uma intencionalidade de 

                                                
102 Neste ponto seguimos de perto Neves (1983), p. 434. 
103 Cfr. Castanheira Neves salienta, em vários escritos, a importância do “terceiro imparcial” como 
“instância de contrôle”. Cfr., designadamente, Neves (1983), p.434, e, também, Neves (1993), p. 74. 
104 Também neste ponto acompanhámos de perto Neves (1983), pp. 438 e seguintes. 
105 Cfr. Neves (1993), p. 32. 
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validade, não é estratégica)106. 

5.2. Assim, a decisão em sentido estrito é uma manifestação de “eu quero, posso e 

mando” – “voluntas autoritária”107 –, que traduz a opção por uma escolha para o caso 

de entre as várias possibilidades existentes. Num Estado de Direito (artigo 2.º da CRP), 

a decisão não pode ser um acto puro de vontade do julgador sob pena de se tornar 

arbitrário. Para evitar esse arbítrio intervém o juízo como um momento de 

fundamentação e controlo da decisão108.  

Nas palavras de Castanheira Neves o que caracteriza “o juízo é a resolução de uma 

controvérsia prática (…) mediante ponderação argumentativamente racionalmente 

orientada que conduz, por isso mesmo, a uma solução comunicativamente fundada”109. 

Assim, o juízo jurídico tem a função de reconduzir a decisão necessária (porque tem de 

se resolver o caso jurídico concreto) à fundamentação exigível.  

A solução para o caso jurídico controvertido irá ser procurada no sistema jurídico 

(sendo que depois essa mesma solução do caso concreto contribuirá para realizar e 

redensificar o corpo do direito110)111. Por regra, a realização concreta do direito ocorrerá 

por mediação de uma norma jurídica112-113. Deste modo, ensina Castanheira Neves que a 

                                                
106 Em última análise estamos a referir-nos a um princípio “suprapositivo” (assim designado por uma das 
classificações de que têm sido alvo os princípios jurídicos, sendo estes exigências de sentido axiológico-
normativo em que radica a validade do Direito) do sistema jurídico, “fundamentantemente” constitutivo 
do sentido do direito, que é o princípio do reconhecimento da dignidade ética da pessoa, predicativo de 
qualquer Estado de Direito. Cfr. Bronze (2010), pp. 627 e 633. 
107 Cfr. Neves (1993), p. 32 
108 Cfr. Neves (1993), p. 30. 
109 Cfr. Neves (1993), p. 31. 
110 Pelo que, cremos que cada novo caso jurídico que se avizinhe se apresenta como um novo horizonte 
para o constituendo sistema jurídico. 
111 Neste sentido, vide Bronze (2010), p. 680. 
112 Cfr. Bronze (2010), p. 642, Bronze (1994), p. 144, e, Neves (1993), p. 33. 
113 Pode, contudo, acontecer que o juiz não encontre uma norma pré-objectivada no sistema para resolver 
o caso jurídico, mas possa recorrer a outro estrato do sistema jurídico para resolver o problema em causa 
– neste caso fala-se em “integração intra-sistemática”.  
Mas pode, ainda, suceder que para além de não existir uma norma pré-objectivada no sistema, também 
não exista nem um princípio, nem nenhum outro critério que sustente o “juízo decisório” que o caso 
reclama. Ou seja, não se encontra resposta para o problema concreto em nenhum dos estratos pré-
disponibilizados pelo “constituendo” sistema jurídico. O caso é juridicamente relevante, mas inteiramente 
novo. Neste caso estamos perante um problema, já designado, de “desenvolvimento transistemático do 
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função do juízo jurídico, ao situar-se na mediação concreta entre a norma e a decisão, 

converte “a lex em decisão e reconduzir essa decisão a uma fundamentação”114.  

A fundamentação do juízo será feita em termos “argumentativo-materialmente 

convincentes para o auditório concretamente considerado”115. Pois, o juiz para 

fundamentar a sua decisão irá ter de recorrer a argumentos, porque a decisão da 

controvérsia há-de justificar-se perante os seus destinatários (desde logo perante as 

partes)116, surgindo assim “o processo de argumentação como um processo de 

justificação”117. 

Desvela-se então aqui, a nosso ver, precisamente um segundo momento argumentativo 

– cremos que de certa maneira mais relevante do que aquele primeiro momento 

argumentativo das partes – no quadro da realização judicativo-decisória do direito, é 

este o momento em que o juiz, no âmbito do juízo, recorre a argumentos para 

fundamentar a sua decisão jurídica. 

Assim, o juiz necessita fundamentar porque após a comparação entre o problema do 

caso jurídico e o problema resolvido pela norma118 (caso seja este o critério mobilizado 

para realizar concretamente o direito), concluiu pela existência de correspondência 

(prevaleceu a semelhança apesar de eventuais diferenças subtis que possam existir119) 

“entre o mérito problemático-normativo do caso decidendo e a relevância também 

problemático-normativa do critério e/ou fundamentos circunstancialmente 

mobilizáveis”120. O exercício metodológico-jurídico encontra-se, assim, bipolarizado 

por problemas (o problema do caso e o problema resolvido pela norma), pressupondo, 

para a sua resolução, uma reflexão que discorre de problema (particular) a problema 

                                                                                                                                          
direito”, ou de “autónoma constituição normativa transistemática”. Para mais desenvolvimentos, vide 
Bronze (2010), pp. 607-681 e 952-953, e Neves (1993), pp. 205-206. 
114 Cfr. Neves (1993), pp. 32-33. 
115 Cfr. Bronze (1994), p. 98. 
116 Neves (1993), p. 32-34. 
117 Cfr. Neves (1993), p. 252. 
118 Neste sentido, Bronze (2010), p. 652. 
119 Cfr. Bronze (2010), p. 940. 
120 Cfr. Bronze (2010), pp. 933 e 940, e, também, Bronze (2008), p. 372. 
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(particular) e por isso mesmo analógica121-122  

Deste modo, o julgador recorre a argumentos para fundamentar a decisão jurídica, ou 

seja, para justificar a existência de uma analogia entre aqueles dois problemas, a que 

aludimos, sendo, pois, argumentativa a verdadeira índole da analogia 123.  

6. Pinto Bronze ensina que o exercício argumentativo (no caso a argumentação jurídica) 

pode ser alvo de, pelo menos, três críticas: a) subjectivismo, b) procedimentalismo, e c) 

aleatoriedade. Mas, logo em seguida, refere-nos que estas críticas podem ser superadas. 

Vejamos, então, em que consistem e como poderão, eventualmente, ser ultrapassadas124. 

a) A argumentação jurídica seria suspeita de subjectivismo por não ser possível 

banir o juiz do “circuito reflexivo”125. Contudo, contra esta suspeita de subjectivismo 

entende Pinto Bronze que milita o recurso ao deveniente sistema jurídico. O que 

significa que a objectividade do exercício metodológico-jurídico radica na necessidade 

de pressuposição do objectivado e constituendo “corpus iuris”126 por parte do julgador, 

a quem permanentemente compete empenhar-se em “intersubjectivizar a sua 

subjectividade”127. 

b) A suspeita do procedimentalismo surgiria porque a legitimação do discurso 

argumentativo se basearia, desta perspectiva e em última análise, na observância de um 

determinado proceder. 

Todavia, entendemos que dentro deste procedimentalismo (que pode ser entendido 

como um meio necessário para chegar ao fim que se pretende) se podem incluir quer as 

leges artis do ofício, quer as regras procedimentais ou processuais, integradas em 

códigos processuais, por exemplo o Código de Processo Civil ou o Código de Processo 

                                                
121 Cfr. Bronze (2010), p. 934 e 943. 
122 Para mais desenvolvimentos sobre a analogia, vide Bronze (2010), pp. 923 e seguintes, mas sobretudo, 
Bronze (1994), pp. 543 e seguintes. 
123 Cfr. Neves (1993), p. 252. 
124 Neste ponto seguimos de perto Bronze (2003), p. 15-25. 
125 Cfr. Bronze (2003), p. 16 
126 Cfr. Bronze (2003), p. 16 
127 Cfr. Bronze (2003), pp. 16-17. 
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Penal (entre muitos outros). Uma vez que estas normas (processuais) se encontram em 

vigor no nosso ordenamento jurídico, elas situam-se dentro do unitário sistema jurídico 

(que não se compõe só de normas, muito menos só de normas substanciais), pelo que 

beneficiam, assim, da específica validade da normatividade jurídica vigente128. Sendo, 

pois, esta específica validade (da normatividade jurídica vigente) que se ergue contra a 

suspeita de procedimentalismo – ficando a seu cargo fundamentar as ponderações de 

cariz metodológico-jurídico129. 

c) Por último, aponta-se à racionalidade argumentativa a suspeita do carácter 

aleatório do controlo interveniente, por no quadro da argumentação comum a única 

instância de controlo ser a própria discussão130. Ou seja, o controlo é cometido aos 

próprios “interlocutores de circunstância”131. Contra esta suspeita Pinto Bronze afirma a 

garantia instituída pela “metodonomologia”132. Correndo o risco de errar, tentaremos, 

mesmo assim, descortinar que garantia ou garantias de controlo são estas. Ocorrem- 

-nos, de momento, pelo menos duas hipóteses.  

A primeira garantia, a nosso ver, prender-se-ia com o, já analisado, juízo jurídico que 

tem sempre de fundamentar, em termos juridicamente adequados, e assim controlar, a 

decisão em sentido estrito; e a segunda garantia respeitaria ao direito de recurso da 

decisão atribuído às partes (nos termos previstos nos artigos 676.º e seguintes do CPC), 

desde que sejam decisões que admitam recurso (nos termos do artigo 678.º do CPC), 

funcionando, assim, este último mecanismo como uma garantia de controlo da decisão 

judicial atribuído às partes. 

Apenas uma última nota para referir que esta suspeita da aleatoriedade, nos parece das 

três apontadas a mais difícil de ultrapassar, pois cremos que a esta se pode ligar a 

suspeita de subjectivismo. Assim, e sobretudo em relação à primeira garantia 

                                                
128 Como referimos na nota de rodapé n.º 67 deste ensaio, para a qual agora remetemos, para Pinto Bronze 
as leges artis do ofício integram-se na dimensão procedimental, que, por sua vez, se apresenta como um 
dos estratos do sistema jurídico. Pelo que, entendemos que também aquelas, leges artis, fazem parte do 
unitário sistema jurídico e beneficiam da específica validade da normatividade jurídica vigente. 
129 Também neste sentido, Bronze (2003), p. 18. 
130 Cfr. Neves (1993), p. 74. 
131 Cfr. Bronze (2003), p. 18.  
132 Cfr. Bronze (2003), p. 19. 
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apresentada (pressupondo, que não errámos e, que esta consubstancia mesmo uma 

garantia de controlo), estando nas mãos da mesma pessoa, o juiz (não esquecendo, nem 

colocando nunca em causa, a sua independente e imparcial, nos termos do artigo 203.º 

da CRP133), tanto a decisão como a respectiva fundamentação, ainda que o fundamento 

do juízo jurídico se encontre, sobretudo, no “constituendo sistema da normatividade 

jurídica vigente”134, o erro é possível (e próprio do ser humano), pelo que levantamos a 

questão de saber se será afinal esta, por si só, uma garantia indubitável? No fundo, 

coloca-se aqui uma questão básica do controlo, e de todo o direito: “quem garante o 

guarda”? 

7. Três conclusões para finalizar… 

A primeira conclusão a retirar é a de que embora a argumentação das partes seja 

importante na realização judicativo-concreta do direito, ela apresenta-se como 

insuficiente para deslindar a decisão jurídica do caso concreto, ou seja, por outras 

palavras, aquela realização (do direito) não se reduz a esta argumentação135. Desde logo, 

porque existe um segundo momento argumentativo proveniente da parte do julgador 

(aquando da fundamentação da sua decisão) que, a nosso ver, acaba como que por 

ensombrar o momento de argumentação das partes, dado a argumentação do juiz 

respeitar ao núcleo (ao juízo) da metodologia jurídica. 

A segunda conclusão é a de que consideramos poder concluir que há um continuum, e 

não um corte, entre aqueles, referidos, momentos argumentativos presentes no âmbito 

da realização judicativo-concreta do direito. Assim, num primeiro momento a 

argumentação provém das partes, que ao findar-se dará lugar a um outro momento 

argumentativo (mais importante), que logo se inicia, por parte do juiz no juízo.  

A terceira, e última, conclusão é a de que se é certo que só com a troca de argumentos 

das partes será possível cumprir o objectivo do exercício metodológico- 

                                                
133 A propósito da independência e imparcialidade do juiz, vide, por todos, Acórdão do Tribunal 
Constitucional, Proc. n.º 00005336, de 23-02-1995. Disponível em http://www.dgsi.pt. 
134 Cfr. Bronze (2000), p. 23. 
135 Como sugere, aliás, o título de um escrito de Pinto Bronze, A metodonomologia (para além da 
argumentação): Bronze (2008). 
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-jurídico, também é certo que esta argumentação remete à analogia. Pois o que é, senão 

analogia, a comparação entre as divergentes orientações transmitidas pelos advogados 

das partes, sobretudo nas alegações (de facto e de direito) feitas na fase da audiência e 

discussão de julgamento? Por outro lado, a metodologia jurídica pressupõe, também, a 

analogia para “alcançar” a decisão jurídica do caso concreto, e esta (a analogia), por seu 

turno, é de índole argumentativa; pois recorre-se a argumentos para fundamentar a 

correspondência entre o problema do caso e o problema resolvido pela norma – ou seja, 

para fundamentar a decisão jurídica. Pelo que, recorrendo uma última vez, a Pinto 

Bronze podemos concluir por um entrelaçamento entre argumentação, analogia e 

“metodonomologia”136. 
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