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Resumo 

A prova por declarações das partes no Novo Código de Processo Civil 

Em busca da verdade material no Processo 

  

 A presente Dissertação de Mestrado tem como objeto de estudo a prova por 

declarações de parte no Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 1 de 

Setembro de 2013.  

 Uma vez que a análise deste meio de prova se insere num tema mais geral, que é 

o da utilização probatória do conhecimento das partes sobre os factos relevantes para a 

decisão da causa, começaremos por uma abordagem histórica e comparativa das 

diferentes formas de utilização das declarações das partes como fonte de prova no 

processo judicial. Esta abordagem centrar-se-á na tendência geral de exclusão da 

capacidade das partes para depor no processo como testemunhas, procurando não só 

compreender os motivos que a explicam, como também a forma como foi sendo superada 

pelos sistemas jurídicos.  

 Após uma análise do regime das declarações das partes nos diferentes períodos da 

codificação do direito processual civil português até à mais recente Reforma de 2013, 

concluiremos que a exclusão do testemunho de parte se revela incoerente num sistema 

em que, por regra, o tribunal aprecia livremente a prova produzida e se orienta para a 

procura da verdade material.  

 O Novo Código de Processo Civil introduziu um novo meio de prova que permite 

às partes declarar em juízo sobre factos em que tenham intervindo pessoalmente ou de 

que tenham conhecimento direto, independentemente do seu caráter favorável ou 

desfavorável. Como veremos, a parte declara como parte e não como testemunha, não se 

tratando aqui de um testemunho de parte. No entanto, na medida em que representa uma 

superação do princípio nemo debet esse testis in propria causa, a prova por declarações 

de parte assume-se como um meio instrutório fundamental para que no processo se 

alcance, a final, uma decisão justa. 
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Abstract 

The declarations of the parties in the new Code of Civil Procedure 

The pursuit of truth in the Procedure 

 

 The present dissertation focuses on the declarations of the parties in the 

Portuguese Code of Civil Procedure of 2013.   

 Since the analysis of this means of proof fits into a more general theme, which is 

the use of procedural mechanisms to put questions to the parties, we will start with a broad 

historic and comparative overview of the different mechanisms of party interrogation. 

This research will focus on the testimonial disqualification of the parties to a judicial 

proceeding, focusing on both the arguments usually mentioned to refuse parties the right 

to testify and how it was subsequently overcome in several legal systems. 

 After a description of the regulation on party interrogation in Portuguese civil 

procedure law until the latest reform of 2013, it will be shown that the exclusion of the 

party testimony obstructs the pursuit of truth and it does not fit into a system in which 

evidence is freely evaluated by the judge. 

 The new Portuguese Code of Civil Procedure codified a new means of proof that 

allows parties to be heard by the court orally regarding those facts they have intervened 

personally or have direct knowledge, regardless of its favorable or unfavorable character. 

It will be argued that parties did not become qualified to testify as witnesses, so this is not 

a party testimony. However, this means of proof represents an overcoming of the nemo 

debet esse testis in propria causa principle and it is an important instrument to establish 

the facts truthfully, which is necessary to the resolution of the case.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. Apresentação do tema e delimitação do objeto 

 As partes são os sujeitos mais bem informados dos factos deduzidos em juízo, 

revelando-se o conhecimento que possuem sobre os mesmos essencial para a 

reconstrução factual necessária à correta aplicação das normas jurídicas que se almeja 

com a resolução do conflito. A constatação da utilidade do conhecimento das partes para 

a descoberta da verdade leva à necessidade, sentida por todos os ordenamentos civis desde 

tempos remotos, de utilizar a parte como fonte de prova. Porém, pelo interesse pessoal 

que têm no desfecho da lide, onde almejam uma solução que lhes seja favorável ou útil, 

as partes podem revelar-se uma fonte de prova pouco confiável. 

 É nesta tensão que continua, ainda hoje, a desenrolar-se o debate acerca da 

utilização probatória da ciência das partes em processo, sendo certo que a resposta sempre 

dependerá da conceção que, num dado momento histórico (a que não são alheios os 

costumes culturais e a própria filosofia social), e num dado ordenamento, se tenha do 

sistema probatório vigente e dos princípios que perpassam todo o processo.  

 Durante muitos séculos e em muitos ordenamentos, em virtude da aplicação da 

máxima nemo debet esse testis in propria causa, assente na regra da experiência que 

antevê a falta de credibilidade das declarações (maxime, favoráveis) das partes, o 

problema do contributo probatório do saber das partes recebeu uma resposta dada a priori, 

segundo a qual as partes estavam impedidas de depor como testemunhas, ainda que sob 

juramento. No entanto, outras formas foram encontradas para utilizar as partes como fonte 

de prova, salientando-se a confissão, o juramento e outras formas que possibilitavam o 

seu interrogatório em moldes diferentes daquele das testemunhas. 

 Através da nossa investigação procuraremos compreender as razões subjacentes à 

tendência de considerar a impossibilidade de as partes oferecerem o seu testemunho, em 

sentido estrito, bem como, paralelamente, os mecanismos através dos quais vem sendo 

feita aquela utilização, para o que não poderemos deixar de considerar as experiências 

relevantes de Direito Comparado.  

 As referências de Direito Comparado que, ao longo do nosso estudo, faremos 

revelam-se, na verdade, essenciais para a colocação e compreensão do problema no nosso 

ordenamento processual, pelo que, para além de referências que, oportunamente, faremos 

em notas de rodapé a propósito de questões ou problemas específicos, lhes dedicaremos 
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um ponto autónomo do nosso trabalho no II Capítulo. A escolha dos ordenamentos 

jurídicos analisados fundamenta-se, por um lado, no princípio da liberdade seletiva que 

orienta o trabalho de investigação e, por outro, na disponibilidade do acesso a material de 

investigação. A estes motivos acresce a necessidade de, partindo da proximidade 

existente, em termos de tradição comum no que à aplicação da máxima nemo debet esse 

testis in propria causa respeita, entre os ordenamentos selecionados e o nosso, 

compreender as diferenças existentes atualmente no que toca ao interrogatório das partes. 

 Nesta linha, a história processual civil portuguesa revela que, à semelhança de 

outros ordenamentos continentais, o aproveitamento probatório do saber das partes tem 

sido feito, no seu conjunto, dentro de um esquema que não consente às partes um relato 

geral dos factos relevantes para o litígio à semelhança de um terceiro desinteressado 

investido na qualidade de testemunha. Assim, vigente, também entre nós, a clássica 

definição da testemunha como a pessoa que, sendo alheia à controvérsia judicial, é 

chamada a narrar em juízo o que sabe acerca dos factos controvertidos, cumpre analisar 

em que moldes se vem fazendo o aproveitamento probatório do conhecimento das partes. 

Na análise do nosso ordenamento processual civil, seremos orientados por um objetivo: 

compreender o sentido global de qual seja o papel das declarações das partes em 

contexto probatório. 

 

2. Motivos que presidiram à escolha do nosso objeto de investigação e 

pertinência do tema 

 Delimitado o objeto do nosso trabalho, cumpre referir as razões que nos levaram 

a escolhê-lho.  

 Considerando que a proibição de a parte declarar como testemunha é própria dos 

ultrapassados sistemas escritos e de prova legal e de um pensamento escolástico, no nosso 

trabalho procuraremos demonstrar que tal solução não é compatível com a moderna 

disciplina processual civil. Ademais, não se afigura aquela coerente num sistema 

processual com a configuração do nosso, onde vigoram os princípios da oralidade, da 

imediação, da livre apreciação da prova e da livre admissibilidade dos meios de prova e 

onde a decisão judicial está reconhecidamente orientada para a busca da verdade material, 

em sintonia com uma consolidada perspetiva epistemológica do processo. 

 A escolha deste tema para investigação surgiu, por outro lado, num momento em 

que Proposta de Lei n.º 113/XII, que deu origem ao diploma que aprovou o novo Código 
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de Processo Civil, anunciava a introdução de um novo meio de prova, designado prova 

por declarações de parte, com o que se permitiria, com expressa consagração legal, a 

produção e valoração de declarações favoráveis da parte. 

 Para além da novidade que, em termos de maior amplitude do contributo 

probatório das partes em processo civil, aquele novo meio de prova introduziu, à escolha 

do nosso tema não foi alheio o debate na doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores 

nacionais em torno da admissibilidade e valoração da declaração favorável da parte obtida 

em sede de depoimento de parte. 

 É nosso objetivo, portanto, que a nossa investigação contribua para o (re)pensar 

do problema da utilização probatória do conhecimento das partes sobre factos relevantes 

para a decisão da causa, por um lado, e para a compreensão do sentido e função da prova 

por declarações de parte, por outro, auxiliando na superação de algumas dificuldades que 

a sua aplicação prática suscita. 

 

3. Sequência da exposição 

 Em termos estruturais, a nossa dissertação será dividia em três Capítulos, 

finalizando o I e o II Capítulos com uma síntese reflexiva, com o que se procurará, 

essencialmente, refletir acerca das considerações desenvolvidas no respetivo Capítulo.  

 O Capítulo I tem como objetivo a realização de uma abordagem, em termos gerais, 

da realidade jurídica que subjaz ao nosso estudo. O que se pretende, através da 

contextualização histórica e contemporânea das declarações da parte como fonte de prova 

no processo judicial, é uma primeira abordagem geral ao tema, com a qual estaremos em 

condições de, ainda no Capítulo I e em maior profundidade no Capítulo II, avançar para 

os campos do significado e emprego (s) da realidade jurídica cujo estudo constitui o tema 

da nossa investigação. O nosso objetivo não prescinde de uma análise comparativa que, 

sem intenção de ser completa, permita compreender a evolução que, em termos gerais, 

tem sofrido a utilização das declarações das partes para efeitos probatórios nos 

ordenamentos continentais. Por outro lado, esta compreensão reclama a análise das 

diferenças existentes, nesta matéria, entre os sistemas de civil law e da common law, 

podendo ver-se nestes últimos os percursores duma evolução em curso.1 

                                                             
1 FREITAS, José Lebre de – A Confissão no Direito Probatório, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 276. 
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 No Capítulo II começaremos por uma breve referência aos traços gerais 

caracterizadores do regime – que designaremos formal – vigente no nosso ordenamento 

processual civil anterior à Reforma de 2013 em termos de relevância probatória do 

conhecimento das partes sobre os factos relevantes para a decisão da causa. Procuraremos 

compreender o sentido global de qual seja o papel das declarações das partes em contexto 

probatório para que, numa fase posterior do Capítulo, e tendo por base a análise dos 

direitos fundamentais e regras e princípios enformadores do processo civil com 

pertinência, possamos concluir pela (in)coerência do sistema.  

 Para tanto, partir-se-á da fase da codificação, revelando-se a compreensão do 

sistema vigente nos Códigos de Processo Civil de 1876, de 1939 e de 1961 quanto ao 

regime das declarações das partes em processo essencial para a análise e compreensão do 

sentido da prova por declarações de parte, figura a cujo estudo nos dedicaremos no 

Capítulo III do nosso trabalho.  

 Importante ponto de análise do Capítulo será a colocação do problema da 

admissibilidade da produção e valoração da declaração favorável da parte obtida em 

depoimento de parte e em prestação de informações ou esclarecimentos, sobretudo pela 

relevante discussão que, quanto ao tema, se tem colocado na doutrina e jurisprudência.  

 Por fim, no Capítulo III, último do nosso trabalho, procuraremos compreender o 

sistema processual civil vindo da Reforma na parte em que admite e regula a produção e 

valoração das declarações favoráveis da parte no contexto de um novo meio probatório. 

Mantendo como objetivo principal a compreensão do sentido global de qual seja o papel 

das declarações das partes em contexto probatório, o estudo pressupõe, num momento 

prévio, a análise do sentido da manutenção do esquema formal de utilização do saber das 

partes e a compreensão das razões que levaram à introdução daquele meio de prova. 

 Posteriormente, após uma análise do respetivo regime legal e das questões e 

dificuldades que suscita, sobretudo em termos de valoração das declarações da parte 

assim obtidas, daremos resposta ao problema da natureza jurídica deste novo meio de 

prova.  
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CAPÍTULO I - As declarações da parte como fonte de prova no processo judicial: 

da contextualização histórica e contemporânea à sua noção 

 

1.1. Colocação do problema e breve referência à evolução histórica do papel 

desempenhado pelas declarações das partes nos processos judiciais 

 Os sujeitos mais bem informados dos factos deduzidos em juízo são, pela maior 

proximidade que, naturalmente, têm em relação aos mesmos, normalmente, as partes. Na 

verdade, sobre muitos factos, as partes são a melhor – quando não mesmo a única possível 

– fonte de prova. Isto porque os factos que num processo judicial relevam são, na 

esmagadora maioria dos casos, ocorrências concretas do mundo exterior ou situações do 

foro espiritual, que pertencem ao passado2 e em relação aos quais as partes (e, por vezes, 

somente as partes) têm um conhecimento privilegiado e essencial para a reconstituição 

factual necessária à correta aplicação das normas jurídicas que se almeja com a resolução 

do conflito. Donde, a necessidade sentida por todos os ordenamentos civis de utilizar a 

parte como fonte de prova. 

 No entanto, pelo reconhecido interesse pessoal que a parte tem nos factos e, 

portanto, no desfecho da lide, o que a pode levar a pretender manipular, distorcer e ocultar 

a verdade3, pode revelar-se uma fonte de prova pouco confiável. Por esta razão, e embora 

se revele importante para a descoberta da verdade, a admissibilidade e valoração do saber 

das partes em processo aconselha a tomada de cautelas especiais, sendo certo que em 

alguns sistemas legais a solução – pelo menos, aquela relativa a declarações da parte com 

um determinado sentido (maxime, favorável à sua pretensão: pro se declaratio) – passa 

mesmo pela sua exclusão.  

 Acresce que, uma vez que as partes não têm, geralmente, um igual acesso à 

informação relevante para o processo4, afigura-se indispensável, quer na perspetiva da 

parte menos informada5, quer mesmo para o próprio tribunal no desempenho da função 

judicativa, auscultar a parte que tem um melhor conhecimento da informação.  

                                                             
2 VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. Miguel/NORA, Sampaio e – Manual de Processo Civil, 2ª ed., Coimbra: Coimbra 

Editora, 2004, p. 435. 
3 TARUFFO, Michele – La Prueba, Trad. Laura Manríquez/Jordi Ferrer Beltrán, Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 67. 
4 A título de exemplo, num ação instaurada contra uma empresa por violação das regras de não discriminação na contratação de 

trabalhadores, a ré terá, normalmente, mais informação relevante do que o(a) autor(a); ou se um paciente instaura uma ação contra um 

hospital por negligência médica, o hospital terá a maior parte da informação relevante. – VERKERK, Remme – Fact-Finding in Civil 
Litigation: A Comparative Perspective, [S.l]: Intersentia, 2010, p. 185.  
5 Nomeadamente, por razões estratégicas ou para uma escolha devidamente informada na elaboração de algum acordo no decurso do 

processo. 
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 Ademais, não raras vezes as partes se encontram numa situação de desigualdade 

do ponto de vista cultural e económico. Ora, o desequilíbrio das posições processuais das 

partes tem repercussões na própria produção de prova, podendo levar a que a parte com 

menos recursos não consiga exercer efetivamente o seu direito à prova, o que pode 

inclusive dificultar ou impossibilitar a descoberta da verdade.6 

 Por outro lado, as partes tendem a aduzir mais facilmente a informação que lhes é 

favorável e a reter aquela que, pelo contrário, seja desfavorável à sua pretensão. Assim, 

sendo de extrema importância que as partes tenham um igual acesso à informação, os 

sistemas legais procuram prever mecanismos para compelir as partes a fornecer a 

informação que se afigure relevante, independentemente de esta lhes ser favorável ou 

desfavorável.7  

 Portanto, aqui chegados, facilmente se compreende que os sistemas judiciais são 

colocados na alternativa de utilizar ou não esta valiosa fonte de informação8, que é o 

conhecimento da parte, sendo certo que esta utilização se pode fazer por diferentes modos 

ou, melhor dizendo, através de figuras (substantivas e processuais) diversas, conforme 

decorre da evolução histórica do papel desempenhado pelas declarações das partes no 

processo de que nos ocuparemos de seguida. 

 Porém, muito embora possamos, com aparência de alguma simplicidade, colocar 

a questão nestes termos, a verdade é que a utilização, e, em caso afirmativo, de que forma 

(ou formas), da ciência da parte com escopo probatório não se apresenta hoje, como 

também não se apresentou no pretérito, pacífica, nem tão pouco a resposta àquela questão 

é ou foi dada de forma unânime pelos ordenamentos civis, nomeadamente aqueles que se 

apresentam mais próximos do nosso, revelando-se uns mais e outros menos recetivos 

àquela utilização.9 

 Assim, é nesta tensão – entre a necessidade sentida pelos ordenamentos civis de 

considerar as partes como fonte de prova dos factos ajuizados e a fragilidade que essa 

prova pode introduzir no jogo de forças que se vive no processo e que são, em rigor, o 

reverso e o anverso da mesma medalha – que continua, ainda hoje, a desenrolar-se o 

                                                             
6 Cfr. TARUFFO, Michele - Investigación judicial y producción de prueba por las partes, “Revista de derecho (Valdivia)” [Em linha], 
Vol. 15 (2003), pp. 205-213, [Consult. 14 Jan. 2014], disponível em http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09502003000200010&lng=es&nrm=iso, ISSN: 0718-0950. 
7 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 185. 
8  GARCIA ODGERS, Ramón – El testimonio de las partes en juicio propio: Análisis histórico comparativo a partir de las 

experiencias de Inglaterra y Austria, “Revista Ius et Praxis” [Em linha], Ano 18, n.º 2 (2012), p.p. 147-188, [Consult. 3 Abr. 2014], 

disponível em http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v18n2/art06.pdf, ISSN: 0717-2877, p. 148.  
9 Cfr. FREITAS, José Lebre de – Introdução ao Processo Civil: Conceito e princípios gerais à luz do novo código, 3.ª Ed., Coimbra: 

Coimbra Editora, 2013, p. 79, onde o autor salienta que, por ser um ramo do direito estreitamente conexionado com a organização do 

Estado e os direitos fundamentais, o processo civil é muito influenciado pelo momento histórico e pelas particularidades nacionais. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v18n2/art06.pdf
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debate acerca da utilização probatória do saber das partes. Tanto mais que esta questão se 

insere no tema, mais abrangente e meandroso, da prova, ou, mais concretamente, da 

admissibilidade e valoração dos meios de prova, o qual é, em certo sentido, o próprio 

núcleo do processo civil.10 O problema da utilização da ciência da parte foi e continua a 

ser, portanto, uma das tarefas mais complicadas e importantes dos ordenamentos 

processuais, suscitando, ainda nos dias de hoje, interpelações e complexidades de difícil 

resolução. 

 É importante salientar que a resposta a este problema sempre dependerá da 

conceção que, num dado momento histórico (a que não são alheios os costumes culturais 

e a própria filosofia social), e num dado ordenamento, se tenha do sistema probatório 

vigente e dos princípios que perpassam todo o processo. 11  Desta forma, o papel 

desempenhado pelas declarações das partes nos processos judiciais tem variado em 

função e relevância, consoante o tempo e o espaço geográfico, sendo, porém, de notar 

que a experiência europeia continental demonstra que, de uma forma geral, as partes 

começaram por ser ouvidas como forma de se evitar o recurso a outros meios probatórios 

(assim considerados desnecessários) ou de se conseguir a conciliação das partes, 

procurando-se, essencialmente, alcançar a confissão.12 13 

 Porém, e sem querermos adiantar demasiado as considerações que, após uma 

análise cuidada e detalhada, estaremos em condições de tecer, podemos já, nesta fase 

ainda embrionária do nosso trabalho, adiantar, acompanhando CAPPELLETTI, que se 

revela insuficiente um ordenamento no qual todos aqueles factos, que são apenas 

conhecidos da parte e que, por razões a esta não imputáveis, não possam ser demonstrados 

convenientemente com prova diversa da declaração representativa da parte, devem, 

inelutavelmente, ser considerados não provados.14 

 Com a curta digressão histórica que de seguida encetaremos, pretendemos realizar 

uma abordagem, em termos gerais, da evolução da utilização das declarações das partes 

para efeitos probatórios nos ordenamentos continentais, o que, passando inevitavelmente 

                                                             
10 TARUFFO, Michele – La Prueba de los Hechos, Madrid: Trotta, 2005, p. 109, onde o autor acrescenta que “[E] en realidad, 

describir un proceso de primera instancia equivale, en buena medida, a dar cuenta de cómo se ofrecen, solicitan, admiten y assumen 

las pruebas.” 
11 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro – La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità (Contributo alla teoria della utilizazzione del 

sapere delle parti nel processo civile), Vols. I e II, Milano: Giuffrè Editore, 1962, p.p. 4-5. 
12 FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código de Processo Civil?: Em Busca das Diferenças, Porto: Vida Económica, 2013, p. 91. 
13 É curioso notar que na própria Bíblia encontramos já passagens referentes ao juramento (em Gn. 31, 50-53; Jer. 38, 16), à confissão 

e até ao interrogatório (basta recordar o momento em que Jesus é interrogado no Pretório por Pilatos – cfr. Jo. 19, 33 e segs.).  
14 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 3.  
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por uma (breve) análise comparativa, se centrará, numa fase final, na compreensão das 

diferenças existentes, nesta matéria, entre os sistemas da civil law e da common law.15 

 Atenta a economia do nosso trabalho, as referências que faremos não podem 

deixar de ser incompletas, pois um estudo aprofundado das mesmas ultrapassaria todos 

nossos os esforços. Não pretendemos, com efeito, analisar detalhada e 

pormenorizadamente as soluções que, no alargado período histórico que abarcamos, os 

sistemas legais a que fazemos referência ofereceram à temática cujo estudo assumimos. 

Com a nossa análise, limitada aos aspetos mais relevantes e a algumas considerações 

introdutórias e finais, pretendemos apenas proceder a uma breve caracterização, 

indissociável da sua herança histórica, da realidade jurídica que constituiu o objeto do 

presente Capítulo, pois só aí estaremos em condições de, num momento posterior, 

proceder à respetiva concetualização. 

1.1.1. Das interrogationes do direito romano às positiones medievais e 

posteriores desenvolvimentos dos interrogatórios das partes 

 O problema a que nos vimos referindo recebeu, durante muitos séculos e em 

muitos sistemas legais, uma resposta negativa, dada a priori, segundo a qual as partes não 

podiam ser interrogadas como testemunhas, ainda que sob juramento. Porém, dada a 

reconhecida importância do seu conhecimento sobre os factos trazidos a juízo, outras 

formas foram encontradas para utilizar as partes como fontes de prova, nomeadamente 

através da confissão e do juramento, bem como de outras formas, distintas de um 

testemunho em sentido estrito, de interrogar as partes.16 

 Recuando ao período formulário do direito romano, o autor tinha já a possibilidade 

de, antes de pronunciada a fórmula, interrogar uma parte potencial, perante o pretor, 

relativamente aos factos necessários ao início da demanda. Porém, dado o caráter 

restritivo do interrogatio in iure17, que, segundo a doutrina dominante, tinha na época 

clássica a finalidade restrita de apurar a legitimidade passiva para a causa18, e a sua 

                                                             
15 Como nota CASTRO MENDES, “(…) o direito processual civil destes países [referindo-se aos sistemas jurídicos dos países da 

common law] se reveste de menor interesse para o aprofundamento do conhecimento do nosso próprio direito processual civil, dado 

que a elaboração dos conceitos dogmátivos e a evolução das regras jurídicas parte de uma tradição diversa da romanista, que está 
intimamente ligada à evolução das jurisdições régias da Inglaterra e à crescente intervenção das medidas concretas de jurisdição do 

chanceler (sistema de regras jurídicas designadas como equity)”. – Direito Processual Civil, Vol. I, Lisboa: AAFDL, 2012, p. 21. 

Ainda assim, a referência à solução dada pelo sistema anglo-saxónico afigura-se, em nossa opinião, útil por representar uma mudança 
de paradigma em relação à resposta dada ao problema pela generalidade dos sistemas europeus.  
16 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 67. 
17 Dando conta de que o sistema romano do interrogatio in iure teve grande influência nos direitos português e brasileiro, LOPES, 
João Batista – O depoimento pessoal e o interrogatório livre no processo civil brasileiro e estrangeiro, “RePro - Revista do Processo”, 

Vol. 13 (1986). 
18 FREITAS, José Lebre de – A Confissão no Direito Probatório, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 476, nota 32. 
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atendibilidade num momento pré-judicial (a fase in jure), este não deve ser considerado 

um mecanismo através do qual uma das partes podia interrogar a outra.19  

 Posteriormente, no período da cognitio extra ordinem, com a supressão da fase in 

jure – passando, de resto, todo o processo a decorrer perante o magistrado que proferia a 

decisão –, as interrogationes passaram a ter lugar in judicio e o seu objeto foi alargado a 

todas as questões do processo.20 Assim, podia o autor, no seu libelo, solicitar ao juiz o 

interrogatório do réu acerca de determinados factos, aos quais este respondia segundo a 

sua crença, podendo também o réu solicitar, na sua contestação, o interrogatório do autor. 

Respondendo “credo” (ie, eu creio), o facto imputado pelo autor era considerado admitido 

pelo réu, tornando-se desnecessária a produção de ulterior prova; a resposta de “non 

credo” implicava, ao invés, que o autor produzisse prova para demonstrar os factos, sendo 

de notar que as partes estavam sob o juramento (geral) de Calumnia.21 

 E assim se abriu caminho para o surgimento, a partir dos inícios do século XIII, 

do procedimento das positiones, através do qual a parte formulava proposições que 

condensavam a matéria do litígio e que o adversário era convidado, com efeitos 

preclusivos e cominatórios, a aceitar, caso em que se tornava desnecessária prova 

adicional sobre os factos, ou a negar expressamente. 22 

 O que acabamos de referir torna-se mais compreensível se atentarmos no sistema 

que caracterizou parte do período da Idade Média, quando um renovado interesse pelo 

estudo do Direito Romano e a influência da Igreja e do Direito Canónico levaram ao 

surgimento do modelo romano-canónico. Na verdade, este sistema, que teve origens no 

direito romano do último período imperial23, tinha um caráter acentuadamente escrito e 

formal, o que, inevitavelmente, condicionou a regulamentação dos meios de prova, e, 

mais especificamente, a forma como estes deviam então ser produzidos e valorados. 

 Em todo o caso, é de notar que este sistema medieval se caracterizou pela busca 

da verdade dos factos, ao contrário do primitivo sistema de ordálios e juízos de Deus, 

através do qual se procurava a solução do litígio na vontade divina ou através de provas 

                                                             
19 Assim, VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 186. 
20 FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit.., p. 476, nota 32. 
21 O referido juramento teria a seguinte formulação: “Juro que a ação e a defesa serão justas; asseguro que a verdade não será 

distorcida; que não apresentarei falso testemunho, nem forjarei falsas provas e que não causarei dilação indevida.” Entre nós, 

podemos encontrar o juramento de calumnia nas Ordenações, Livro 3ª, Título 43, através do qual “(…) se promete litigar de boa fé, 
e abster-se de toda a tergiversação e fraude”, não pertencendo esta figura ao âmbito da prova, mas ao do procedimento. – FERREIRA, 

José Dias – Codigo Civil Portuguez Annotado, Vol. V, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1876, p. 218. 
22 FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 477, dando conta o autor de que as respostas que, desta forma, se obtiam 
constituíam fundamento definitivo da sentença, desempenhando uma função de acertamento formal da verdade dos factos confessados. 
23 Salienta-se que mesmo no Império romano houve sistemas em que prevalecia a oralidade e a livre valoração da prova. – Cfr. 

CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 136, nota 15. 
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mágicas ou de destreza física. 24  Porém, apesar desta racionalização da prova, que 

constituiu um notável avanço para a época, o certo é que, pela influência de outros 

interesses que se sobrepunham àquele da busca da verdade dos factos, nomeadamente a 

necessidade de garantir o controlo hierárquico exercido pelo monarca (e pelo Papa), o 

modelo romano-canónico europeu se caracterizou pelo estabelecimento de um rígido 

sistema de regras que, além de prever um elenco taxativo dos meios de prova admissíveis, 

regulava a produção e o peso dos elementos informativos.25 26 

 Assim, através de restrições à admissibilidade de prova (e, concomitantemente, da 

exclusão de prova relevante) e da prévia determinação do valor dos meios probatórios 

admissíveis, o papel desempenhado pelo juiz foi reduzido ao mínimo, o que, de resto, se 

afigurava coerente com as características e limitações próprias do sistema daquela época. 

Na verdade, se a prioridade política era a salvaguarda do controlo hierárquico, 

nomeadamente na função que hoje designamos jurisdicional, o que implicava que o 

processo fosse marcadamente escrito, sem adesão ao princípio da imediação, e, como 

contrapartida,  que o juiz recebesse a informação de forma escrita e mediata, certo é que 

não estavam asseguradas as condições necessárias a uma valoração da prova in concreto, 

sendo este problema (da valoração) resolvido, a priori e em abstrato, pela própria lei.27 

 Apesar de através do sistema medieval de interrogationes e positiones, que 

vigorou, embora com algumas diferenças, na Europa em todo o século XIII e em diante, 

as partes terem a possibilidade de afirmar ou negar factos sob juramento, o certo é que o 

seu objetivo era, conforme resulta do que vimos dizendo, evitar o recurso a outros meios 

probatórios (então, considerados desnecessários). Ademais, além das interrogationes e 

das positiones, poucos eram os mecanismos previstos para compelir as partes a fornecer 

informação relevante, em obediência ao princípio do nemo tenetur edere contra se.28 

 Porém, e pese embora o seu caráter escrito e formal, neste sistema encontramos a 

base dos mecanismos de interrogatório das partes com fins probatórios, motivo pelo qual 

a sua análise reveste, para a temática que assumimos, maior relevância. De facto, é 

                                                             
24 MARÍN VERDUGO, Filipe – Declaración de la parte como medio de prueba, “Revista Ius et Praxis” [Em linha], Ano 16, n.º 1 

(2010), p.p. 125-170, [Contult. 5 Abr. 2014], disponível em http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v16n1/art06.pdf, ISSN: 0717-2877, p. 

131. 
25 Cfr. MARÍN VERDUGO, Filipe – Declaración de la parte…, cit., p.p. 132-133 e VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p.p. 
17-18. 
26 Nas palavras de FLORIAN, Eugenio – Delle prove penali, Vol. I, Milano, 1924, p. 7 e segs. apud CAPPELLETTI, Mauro – La 

Testimonianza…, cit., p. 165, nota 1, “(…) il sistema legale di prova può esplicarsi nel triplice senso: di limitare l’oggetto di prova 
od i mezzi coi quali eseguirsi la prova; di tracciare il relativo procedimento; di prestabilire il valore della prova.” 
27 Como podia, na verdade, o juiz fazer uma análise cuidada da credibilidade de uma testemunha se não pôde previamente presenciar 

a respetiva declaração? Acresce que a peça escrita a que tinha acesso, contendo um sumário do que havia sido relatado pela testemunha, 
não dava conta de outros elementos, como gestos, nervosismo, demoras a responder, etc., que são hoje reconhecidos como elementos 

importantes na valoração em concreto da credibilidade de um testemunho.  
28 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p.p. 16-19.   

http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v16n1/art06.pdf
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importante salientar que o objeto das positiones contendia com o mérito da demanda, 

como, de resto, acontecia também com o interrogatio in judicio, sendo inegável, num e 

noutro instituto, o seu efeito probatório.  

 O interrogatório, nos moldes descritos, foi, com efeito, evoluindo, sobretudo em 

França, onde surgiu o procedimento do interrogatoire sur faits et articles, que foi 

exportado para outros ordenamentos29, justificando, também por essa razão, a pertinência 

da sua referência no nosso estudo. O traço distintivo deste tipo de interrogatório, e 

revelador de uma maior racionalização do instituto, residia no facto de a parte responder 

às proposições colocadas pela parte contrária com base, já não na sua crença, como 

sucedia no regime antecedente, mas no seu conhecimento. Porém, este tipo de 

interrogatório, herdado das positiones medievais, tinha um objetivo limitado: a obtenção 

da confissão30, que tinha um efeito vinculante, como tem, de resto, ainda hoje em alguns 

sistemas de civil law. 

 O paulatino reconhecimento da ineficácia do sistema dos interrogatórios escritos 

e da importância da busca pela verdade dos factos no processo impulsionou os sistemas 

legais da Europa Continental e Anglo-americanos a introduzir, sobretudo a partir do 

século XIX, mecanismos de interrogatório das partes com fins mais gerais, com vista a 

se obter, dessa forma, informação relevante para o processo. Exemplo disso foi o 

surgimento em França da comparution personelle, primeiramente introduzido nas causas 

comerciais no ano de 1667. Porém, apesar de se revelar um procedimento mais flexível 

do que o interrogatoire sur faits et articles, a comparution personelle tinha, inicialmente, 

uma função de clarificação e não probatória, condizente, de resto, com a tendência 

generalizada em muitos ordenamentos continentais de promover a discussão oral do 

litígio entre o juiz, as partes e seus advogados, com vista a clarificar o conflito que divide 

as partes, a promover a conciliação e a debater o decurso do processo.31 32 

 

 

 

                                                             
29 O interrogatoire sur faits et articles foi adotado, nomeadamente, na Holanda, no Louisiana e na Bélgica. 
30 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 782. 
31 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p.p. 192- 209.  
32 Como refere LEBRE DE FREITAS, as raízes da comparution personelle remontam ao interrogatorio ad clarificandum medieval, 

que tinha como função principal a clarificação dos termos do litígio e a assistência das partes não defendidas ou mal defendidas em 

juízo, chamadas pelo juiz a esclarecer e completar as suas posições, mas podia constituir secundariamente um meio de obtenção da 
confissão. – A Confissão…, cit., p. 551, nota 65. No sentido de que o interrogatorio ad clarificandum é uma expressão institucional 

do princípio da oralidade, à luz de uma exigência de publicização do processo civil, vide CAPPELLETTI, Mauro – La 

Testimonianza…, cit., p. 101. 
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1.1.2. Sistema formal de juramento das partes 

 Paralelamente aos mecanismos de interrogatório a que fizemos referência, outra 

forma foi utilizada pelos ordenamentos civis de utilizar a parte como fonte de prova, o 

juramento, que assumiu um papel de grande relevância no direito probatório europeu.  

 O juramento é o chamamento de uma entidade sagrada e superior, e foi 

comummente usado nos processos civis por se assumir que as pessoas são mais tentadas 

a dizer a verdade se recearem ofender a Deus, ao que acrescia a aplicação de sanções 

penais em caso de perjúrio. Assim, pode ser encarado como um meio de prova a meio 

caminho entre as velhas práticas ordálicas e as provas ditas racionais, residindo o seu 

fundamento na confiança de que o juramento corresponderá à realidade: assim, por 

um lado, a parte defere juramento na convicção de que a contraparte não ousará jurar 

falso; se, por outro lado, souber que a sua pretensão não tem fundamento, a parte inibir-

se-á de deferir juramento, antevendo que a contraparte lhe poderá devolver o juramento. 

 As suas origens remontam aos gregos, tendo sido também adotado no direito 

romano, onde relevava o elemento da santidade do próprio juramento e de onde foram 

exportados, de uma forma geral, embora com especificidades sobretudo ao nível do 

concreto estatuto legal do juramento, para vários ordenamentos da Europa Continental 

nos períodos medieval e moderno, tendo servido de modelo o Code Civil francês.33 O 

juramento adquiriu, ao longo dos tempos, uma natureza complexa, desdobrando-se em 

institutos diversos com funções também diversas, extravasando inclusivamente o âmbito 

estritamente probatório.34 É, no entanto, a aplicação probatória do juramento que releva 

para o objeto do nosso estudo, pelo que a ela nos restringiremos.  

 Em termos gerais, o juramento assumiu uma construção essencialmente bipartida. 

O juramento decisório era uma forma de resolução do litígio (ou de parte deste), através 

do qual uma parte dirigia à outra, que tinha conhecimento direto dos factos, a necessidade 

de proferir juramento sobre um determinado facto favorável à parte que jura. Este devia 

ser um facto principal, para que, como referimos, o caso pudesse ser resolvido (total ou 

parcialmente) com base no juramento. Se a parte jurasse sobre esse facto, o caso devia 

                                                             
33 Os juramentos formais foram implementados, nomeadamente, entre nós, em Espanha, França, Itália, Alemanha, Escócia, Bélgica, 

Áustria e Holanda. A Holanda aboliu o juramento como meio de prova apenas em 1988, mas o mesmo ainda subsiste em países como 

França, Turquia, Itália e Bélgica.  
34 MORAIS, Teresa – Dos Meios de Prova no Direito Medieval Português – Notas para a História do Juramento Probatório, in 

ASCENSÃO, José de Oliveira, coord. [et. al] – “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Raúl Ventura”, Lisboa: Coimbra Editora, 

2003, Vol. I., p. 402. 
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ser resolvido em seu favor, porquanto, não podendo a declaração jurada ser contrariada, 

o juiz estava obrigado a considerar verdadeiro o mesmo facto.35 

 O juramento supletório podia, por sua vez, servir como meio de prova sobre um 

facto litigioso, a utilizar quando, existindo embora outros meios de prova acerca do 

mesmo, estes não tivessem sido suficientes para o demonstrar (semiplena probatio).36 O 

juiz decidia qual das partes devia prestar juramento, sendo que também o podia fazer a 

pedido de uma das partes, e o resultado do juramento seria, nuns casos, vinculante e, 

noutros, livremente valorado.37 

 No direito anglo-americano a influência do sistema de juramento não perdurou, 

não obstante em Inglaterra o wager of law ter sido um mecanismo comum de resolução 

de litígios na Idade Média que consistia em certas pessoas, denominadas compurgators, 

jurarem acerca da veracidade do juramento de uma das partes. Caído, porém, em desuso, 

foi abolido em 1833.38 

 Embora o instituto do juramento tenha sido por muitos criticado 39 , pelo seu 

excessivo formalismo e por se revelar uma espécie de sucessor do mecanismo ordálico 

de resolução dos litígios40, não sendo, portanto, um meio satisfatório de decisão sobre 

questões de facto, o certo é que a sua análise se revela fundamental para o nosso estudo, 

por dois motivos: por um lado, o sistema de juramento ainda está previsto em algumas 

jurisdições europeias e, por outro, podemos encontrar nos sistemas atuais de 

interrogatório das partes de alguns ordenamentos resquícios do velho sistema formal do 

juramento.41  

1.1.3. A máxima nemo debet esse testis in propria causa 

 A utilização do saber das partes em processo foi sendo feita, conforme resulta das 

considerações que aduzimos, através de mecanismos que, prima facie, se justificam pela 

impossibilidade de as partes poderem oferecer o seu testemunho, em sentido estrito, no 

processo em que adquirem aquele estatuto. Com efeito, como referimos, a regra da 

                                                             
35 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 73. 
36 Por exemplo, se para prova de determinado facto apenas houvesse o depoimento de uma testemunha, o qual, ao abrigo da regra 

unus testis nullus testis, não fornecia prova plena, o juiz podia servir-se deste mecanismo para confirmar o testemunho. – Cfr. 

FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p. 93. 
37 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 74. 
38 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 213. 
39 Um dos críticos foi JEREMY BENTHAM, que, questionando-se acerca da força do juramento, referiu: “[E] el juramento presta 
alguna garantia à la verdad del testimonio? Si se juzga por la práctica universal de los tribunales, la cuestion queda resuelta por la 

afirmativa; pero si consultamos la esperiencia y la razon, nos decidiremos por la negativa.” – A Treatise on Judicial Evidence, 

Extracted from the manuscripts of Jeremy Bentham, por M. Dupont, trad. Don José Gomez de Castro, Tomo I, Madrid: Imprenta de 
Don Tomás Jordan 1835, p. 130. 
40 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 74. 
41 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p.p. 216-217. 
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experiência segundo a qual as declarações das partes não são credíveis foi, numa época 

caracterizada por um pensamento escolástico, aplicada de forma absoluta, sem um 

qualquer controlo a posteriori da sua validade nos casos concretos.42 

 É certo, porém, que esta impossibilidade não era total, isto é, limitava-se às 

declarações das partes de sentido favorável aos seus interesses (pro se declaratio), pois a 

suspeita de falibilidade não se aplicava à contra se declaratio, tendo o sistema de prova 

legal admitido a possibilidade de a parte confessar, ao que, ademais, atribuía efeito 

vinculativo. A razão que tradicionalmente justifica a força probatória plena daquela 

declaração peculiar da parte que é a confissão baseia-se numa máxima segundo a qual 

ninguém admitiria a verdade de um facto desfavorável se esse facto não o fosse 

realmente.43 Este argumento permanece, aliás, vigente nos sistemas europeus onde a 

confissão mantém a sua força probatória vinculada. 

 A tendência para considerar a incapacidade das partes para testemunhar remonta 

já ao Direito Romano, onde, através da aplicação da máxima nemo debet esse testis in 

propria causa, o Digesto considerava que as partes não podiam ser testemunhas nos 

processos em que tinham aquela qualidade.44 

 Também na Idade Média a tendência se manteve, sendo que a influência que o 

sistema romano-canónico exerceu na Europa Continental se repercutiu nos respetivos 

sistemas processuais, o que explica as similaridades existentes, também nos dias de hoje, 

ao nível do interrogatório das partes nos ordenamentos continentais. Na verdade, nos 

sistemas de civil law, mais resistentes em abdicar da referida máxima, as partes não 

podem, normalmente, ser ouvidas como testemunhas, embora o possam ser de outras 

formas, ao contrário dos sistemas de common law, onde cedo se fez sentir a necessidade 

de ouvir as partes com finalidades probatórias mais gerais. 

 Assim, um importante traço distintivo da testemunha é, de acordo com a 

construção histórica, e que se foi sedimentando, de uma forma geral, em muitos sistemas 

jurídicos, o facto de não poder ser parte no processo no qual é interrogada como tal.45 De 

entre as razões que justificam a opção pela recusa da capacidade das partes para depor 

                                                             
42 Cfr. MARÍN VERDUGO, Filipe – Declaración de la parte…, cit., p. 136. Nas palavras de CAPPELLETTI, “[L] la massima di 
comune esperienza, secondo la quale è presumibile la scarsa credibilità di colui che abbia un interesse personale nel processo, valeva 

dunque come assoluta regola legale, e come tale vincolava il giudice (presunzione juris).” – La Testimonianza…, cit., p. 170. 
43 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 73. Entre nós, vide MANUEL DE ANDRADE, para quem estamos perante um dado 
da experiência, que dita que “[H] há toda a probabilidade de ser certo um dado facto quando admitido pela própria parte contra quem 

é invocado.” – Noções Elementares de Processo Civil, reimp., Coimbra: Coimbra editora, 1993, p. 249. O autor acrescenta que existe 

também uma razão jurídica para conferir eficácia probatória à confissão: a disponibilidade do direito subjacente e a capacidade do 
confessante para dispor do mesmo. – Op. cit., p. 286. 
44 “Nulus idoneus testis in re sua intelligitur” – POMPÓNIO, D. 22.5.10. 
45 Cfr. TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 62. 
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como testemunhas conta-se, em primeira linha, o receio de perjúrio. Na verdade, o 

interesse das partes no desfecho da ação pode levá-las a dar um testemunho desonesto. 

Ademais, ainda que as partes não sejam desonestas, os estudos da Psicologia demostram 

que as pessoas tendem a ser mais capazes de recordar informação favorável do que aquela 

desfavorável. Por fim, tem-se considerado que, uma vez que o testemunho das partes não 

seria, em todo o caso, confiável, o melhor é não o considerar de todo.46 Razões que 

demonstram uma certa desconfiança do legislador na capacidade do juiz de aferir da 

credibilidade dos testemunhos. 

 As regras que consideravam as partes incompetentes para testemunhar inseriam-

se, normalmente, num grupo de regras que determinavam a inabilidade de certas 

categorias de pessoas para testemunhar, como, por exemplo, os familiares próximos das 

partes no direito romano-canónico.47  A referida incapacidade inseria-se, de resto, no 

espírito do sistema de prova legal que, como tivemos oportunidade de referir, caracterizou 

o período medieval, onde o direito romano-canónico determinava uma série de restrições 

à admissibilidade de prova, de que são também exemplos a inadmissibilidade do 

testemunho indireto e a incapacidade de pessoas não cristãs para testemunhar. 

 Estas restrições de admissibilidade de prova estenderam-se, de uma forma geral, 

aos países da Europa Continental no período romano-canónico, permanecendo, porém, 

nos séculos XIX e XX.48  

 Nos sistemas de civil law, o direito austríaco foi pioneiro na abolição da máxima 

que impedia as partes de testemunhar. Digna de referência, não tanto pelo seu peso 

legislativo, mas pela importância que reveste para a mudança de paradigma, é a 

Bagatellverfahren de 1873. Aplicável a causas de menor valor económico, a lei 

considerou não aplicável o juramento formal das partes, permitindo, ao invés, ao juiz 

ordenar, oficiosamente ou a requerimento da parte contrária, o interrogatório da parte 

como testemunha, se a prova produzida pelas partes se revelasse insuficiente. O 

testemunho da parte era proferido sob juramento e tinha efeitos probatórios, apesar do seu 

papel subsidiário. Com esta lei se deu o primeiro passo no sentido da rejeição do sistema 

formal de valoração das declarações das partes e de terceiros, assentando o dito 

procedimento nos princípios da oralidade, da imediação e da livre apreciação da prova.49 

                                                             
46 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 217. 
47 Entre nós, a desconfiança em relação a pessoas que mantêm ou tiveram com a parte relações familiares ou de afinidade permaneceu 

até à reforma do processo civil de 1995/96, a partir da qual aquelas passaram a ser competentes para testemunhar, não obstante 
poderem recusar-se a fazê-lo.  
48 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 18.  
49 Cfr. VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p.p. 220-221 e GARCÍA ODGERS, Ramón – El Testimonio…, cit., p.p. 175-176. 
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 Posteriormente, o Código de Processo Civil austríaco de 1985, obra de Franz 

Klein, aboliu o juramento formal das partes, entendido como um produto da religião e 

não da razão, incompatível com um sistema de livre apreciação da prova, como era o 

sistema austríaco. Porém, na procura de uma solução intermédia, numa espécie de 

compromisso entre o juramento e o interrogatório livre das partes como testemunhas, o 

Código consagrou o interrogatório das partes como um meio de prova autónomo 

(Parteivernehmung) da prova testemunhal, não permitindo que estas fossem interrogadas 

como testemunhas, não obstante em alguns casos as disposições legais aplicáveis fossem 

comuns. É de salientar, no entanto, que em muitos aspetos o interrogatório das partes era 

diferente daquele das testemunhas. Assim, é importante notar que se tratava de um 

interrogatório livre e (em alguns casos) jurado. Na verdade, numa primeira fase 

(obrigatória) do interrogatório, as partes eram livremente interrogadas sem prestarem 

juramento50; porém, se o juiz achasse que o interrogatório livre não havia sido suficiente 

para determinar a verdade de uma concreta afirmação de facto, podia proceder ao 

interrogatório sob juramento de uma das partes (fase opcional). 51  Ademais, o 

interrogatório das partes era considerado um meio subsidiário de prova, podendo apenas 

ser ordenado quando, revelando-se a demais prova produzida inconclusiva, o juiz 

permanecesse num estado de dúvida acerca de determinado facto. Por outro lado, o seu 

resultado não era suficiente para fornecer prova plena de determinado facto, à semelhança 

do juramento supletório medieval (que apenas fornecia meia prova).52 

 Finalmente, no século XX, rompendo-se de vez com a herança romano-canónica, 

e fazendo-se jus ao princípio da livre apreciação da prova, a reforma de 1983 aboliu a 

subsidiariedade das declarações das partes como meio probatório, tornando-se ainda 

possível o interrogatório de ambas as partes sob juramento.53 

 Considerada uma solução prudente para a transição pretendida e menos radical do 

que a oferecida pelo sistema inglês, a experiência austríaca relativa às declarações das 

partes serviu de modelo para outros sistemas legais54, nomeadamente o alemão, onde a 

reforma do processo civil de 1933 substituiu o juramento das partes pela declaração, 

jurada ou não, das mesmas.55 Porém, diversamente do que sucede atualmente no direito 

                                                             
50 Secção 376(2) da ZPO austríaca. É de salientar, porém, que o juiz não se encontrava obrigado a ouvir ambas as partes, nem, por 

outro lado, as partes tinham um direito a ser ouvidas. – Cfr. VERKERK, Remme – Fact-Finding… cit., p. 222, nota 258. 
51 Secção 377(1/2) da ZPO austríaca. 
52 Secção 371(2) da ZPO austríaca.  
53 VERKERK, Remme – Fact-Finding… cit., p.p. 221-223. 
54 Para uma visão geral da regulamentação do interrogatório das partes na Noruega, Dinamarca, Croácia e Polónia, vide VERKERK, 

Remme – Fact-Finding… cit., p.p. 224-225. 
55 GOLDSCHMIDT, James – Derecho Procesal Civil, trad. Leonardo Prieto Castro, Barcelona: Editorial Labor, 1936, p. 289. 
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austríaco, o interrogatório das partes tinha caráter subsidiário, que mantém atualmente, 

sendo, ademais, um meio de prova diverso e autónomo da prova testemunhal.  

 Também o ordenamento holandês teve inspiração naquele austríaco, tendo o 

Código de Processo Civil de 1988 abolido o juramento formal das partes e tornado as 

partes competentes para testemunhar.56 Embora o interrogatório das partes não fosse 

configurado como um meio de prova diverso da prova testemunhal, o certo é que 

determinadas regras reguladoras da prova testemunhal se aplicavam apenas às partes. 

Uma dessas regras, visivelmente marcada pela herança deixada pelo juramento supletório 

da época medieval, limita o valor probatório das declarações das partes, determinando 

que, a menos que o interrogatório sirva de complemento de outra prova considerada 

incompleta, não podem aquelas declarações servir para fornecer prova stricto sensu57 dos 

factos que compete à parte onerada provar.58 

 Em Inglaterra, não obstante a influência do sistema de prova legal ter sido 

manifestamente menor, a verdade é que também a exclusão da capacidade das partes para 

depor como testemunhas foi a primeira solução oferecida ao problema pela common law 

e predominou durante o século XVIII e inícios do século XIX.  

 Assim, em termos semelhantes, em Inglaterra a regra que excluía as partes de 

testemunhar estava ligada a uma regra de carácter mais geral que considerava 

incompetentes para testemunhar todos aqueles que tivessem um interesse, proprietário ou 

pecuniário, no desfecho da causa, por se entender que tal testemunho seria provavelmente 

falso. Não só a parte estava, então, impedida de testemunhar a seu favor, como também 

se consagrava o privilégio de não ser chamada a testemunhar a pedido da parte contrária 

e a favor desta. 

 É importante notar que, em parte por causa do instituto do júri59, nos tribunais 

ingleses de common law o sistema de prova legal se manifestou sobretudo através de 

regras de exclusão de certas provas. No caso particular em que se foca a nossa análise, 

em virtude de alguma desconfiança na experiência e capacidade de discernimento dos 

jurados, a solução passava por subtrair da sua apreciação as declarações das partes e de 

terceiros com interesse no desfecho da causa, pois, uma vez admitida e produzida a prova, 

                                                             
56 É de notar que, embora o CPC holandês de 1838 não proibisse expressamente as partes de testemunhar, era entendimento comum 

que as partes não podiam depor como testemunhas.  
57 Acerca da prova stricto sensu, esclarece MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA que “(…) se fundamenta na convicção da realidade do 

facto. (…) exige uma medida de convicção que não é compatível com a admissão de que a realidade pode ser distinta daquela que se 

considera provada.” – As Partes, o Objeto e a Prova na Acção Declarativa, Lisboa, Lex, 1995, ISBN 972-9495-42-4, p.p. 201-202. 
58 VERKERK, Remme – Fact-Finding… cit., p.p. 223-229. 
59 Recorde-se que nos tribunais de common law o julgamento dos factos cabia ao júri, enquanto em equity o julgamento cabia ao 

tribunal. 
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era mais difícil garantir a imparcialidade e independência dos jurados. 60  Donde, a 

incapacidade das partes para testemunhar funcionava como um mecanismo necessário ao 

estabelecimento da verdade dos factos que se afigurava, porém, meramente formal. Na 

verdade, e como assinala CAPPELLETTI, uma vez que, de entre os instrumentos 

disponíveis para a formação da convicção do julgador, faltava aquele que lhe permitiria 

uma examination da parte e de uma determinada categoria de terceiros, acontecia que, 

nos casos em que não fosse possível obter prova documental, testemunhal ou outra forma 

de promover, indiretamente, o seu convencimento, a decisão judicial seria 

necessariamente tomada de acordo com as regras legais de burden of proof.61 

 Assinalamos, no entanto, que nas Courts of Equity, pela maior confiança no juiz 

e pela influência do direito canónico, se admitia o interrogatório das partes com fins 

probatórios.62 Porém, longe de se tratar de um testemunho livremente valorável, com este 

interrogatório se pretendia, através de uma estrutura com efeitos rígidos e formais, 

provocar a confissão da parte interrogada. 

 No século XVIII, o direito probatório inglês foi, então, dominado pelo princípio 

central da best evidence, pela predominância da prova escrita e pela exclusão da 

capacidade de certas pessoas para testemunhar. Porém, à medida que os jurados foram 

deixando de ter um papel ativo de investigadores, passando a uma posição passiva, com 

a concomitante valorização da prova produzida em juízo, e com a crescente consolidação 

do caráter adversarial do processo em common law, foi-se tornando mais evidente a 

necessidade de um processo oral e de um contacto direto e imediato entre o juiz e o júri, 

por um lado, e as fontes de prova, por outro, tornando-se a prova testemunhal a mais 

importante fonte de informação dos jurados. O instituto da cross examination passou, 

então, a ocupar um papel crucial, uma vez que, nas palavras de Wigmore, “(…) is beyond 

any doubt the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth.”63 

 Ademais, as duras críticas da doutrina, sobretudo pelo punho de Jeremy Bentham, 

acerca do excessivo formalismo, perturbador da descoberta da verdade, das rules of 

evidence, faziam antever a mudança. O referido autor insurgiu-se contra as regras que 

excluíam prova relevante, como eram aquelas que, de uma forma abstrata e a priori, 

                                                             
60 O mesmo acontecia em relação ao depoimento indireto (hearsay testimony), por se considerar que os jurados podiam não ser capazes 

de aferir, em concreto, da credibilidade do mesmo. Cfr. GARCÍA ODGERS, Ramón – El Testimonio…, cit., p.p. 163-164. 
61 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 170-171. 
62 Como notam GARCÍA ODGERS, Ramón – El Testimonio…, cit., p. 164 e VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 192, era 

possível, pelo menos em alguns casos, usar o procedimento de equity para, através do interrogatório da outra parte, obter informação 
que podia ser subsequentemente usada num tribunal de common law. 
63 WIGMORE apud TARUFFO, Michele – Simplemente la verdade: El juez e la construcción de los hechos, trad. Daniela Accatino 

Scagliotti, Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 64. 



 

- 31 - 

 

impediam todos os que tivessem um interesse na causa (maxime, as partes) de 

testemunhar, preconizando que as mesmas deviam ser abolidas, pois dificultavam o 

grande objetivo da investigação judicial: a descoberta da verdade.64 

 Importantes desenvolvimentos no direito probatório inglês tiveram lugar nos 

finais do século XVIII e inícios do século XIX, tendo-se eliminado, muito por causa das 

críticas de Bentham, as restrições na admissibilidade de testemunhas. Pelo Lord 

Brougham’s Act de 1851 foi, então, reconhecida a capacidade das partes para testemunhar 

em causas cíveis.  

 A evolução verificada em Inglaterra influenciou os Estados Unidos, onde, aliás, 

já a regra que impedia as partes de testemunhar havia sido abolida em 1849 em 

Connecticut. O exemplo foi seguido em outros Estados, tendo o Field Code de Nova 

Iorque, com as alterações introduzidas em 1850, tornado as partes competentes para 

testemunhar, ao que se seguiram outos Estados.65 Chegado o século XX, apenas a Geórgia 

conservava a regra de exclusão para os casos com acusados criminalmente, o que foi 

abolido em 1962.66  

 O resultado desta evolução está hoje presente na Federal Rule of Evidence 601, 

relativa à Competency to testify in general, onde se prevê que “[E] every person is 

competente to be a witness unless these rules provide otherwise”, estando aí incluídas as 

partes, que são interrogadas de acordo com as regras aplicáveis ao interrogatório das 

testemunhas. Como a própria regra adverte, continuam a excluir-se declarações de certas 

pessoas com base, já não numa falta de credibilidade estabelecida a priori, mas antes 

numa opção política legislativa racional.67  

 Uma importante exceção consiste no designado Dead Man’s Statute que, embora 

não constando das Federal Rules of Evidence, foi adotado em muitas jurisdições 

americanas e que estabelece que uma parte que sobreviveu a outra não pode testemunhar 

contra os sucessores da parte a que sobreviveu caso se trate de demonstrar um acordo ou 

uma declaração que apenas tenha sido feito com o falecido. Trata-se, portanto, de um 

resquício da lógica do sistema da prova legal e da antiga exclusão da capacidade das 

partes e terceiros com interesse no desfecho da lide para testemunhar, aqui diferindo a 

experiência norte-americana daquela inglesa.68 

                                                             
64 Cfr. VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 90; e GARCÍA ODGERS, Ramón – El Testimonio…, cit., p. 169. 
65 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 219. 
66 GARCÍA ODGERS, Ramón – El Testimonio…, cit., p. 174. 
67 MARÍN VERDUGO, Filipe – Declaración de la parte…, cit., p. 144. 
68 Cfr. VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 220; e TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p.p. 67-68, nota 36. 
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1.2. Declarações das partes com escopo probatório: delimitação do conceito e breve 

enquadramento contemporâneo 

 A forma mais natural, e provavelmente mais usual, de iniciar um trabalho de 

investigação, como é o nosso, é o definir, clara e sucintamente, aquilo que se pretende 

tratar. Começamos, no entanto, por colocar o problema, sem uma prévia definição da 

realidade jurídica que lhe subjaz, passando, de seguida, para um breve roteiro histórico 

por daí resultar, em nossa perspetiva, uma maior clareza expositiva. Entendemos, na 

verdade, que após aquelas considerações introdutórias, essenciais a um conhecimento 

técnico e factual básico, nos encontramos em melhor posição de avançar para os campos 

do significado e emprego (s) da realidade jurídica cujo estudo constitui o tema do nosso 

estudo e que serão mais bem absorvidos à medida que formos desenvolvendo o nosso 

trabalho. 

 Posto isto, é importante determo-nos agora sobre o que está em causa quando 

referimos a utilização da ciência (ou do saber) das partes para efeitos probatórios e, mais 

concretamente, quando fazemos referência a um testemunho da parte livremente 

valorável. 

 Sabemos que as partes devem fornecer ao julgador a factualidade do litígio, o que 

fazem, desde logo, no momento em que é definido o objeto da ação. Mas fazem-no, ou 

podem fazê-lo, também num momento posterior, através de figuras e instrumentos 

substantivos e processuais diversos dirigidos à aquisição processual do conhecimento que 

aquelas possuem sobre os factos controvertidos. Neste sentido, a prova processual é a 

função demonstrativa desenvolvida pelas partes sobre as afirmações de facto alegadas 

num momento anterior.69   

 Podemos dizer que, de uma forma geral, as declarações das partes podem obter-

se processualmente de diferentes formas e com diferentes fins. Acompanhando DEVIS 

ECHANDÍA, podemos classificá-las em: a) declarações processuais e extraprocessuais; 

b) documentais e orais; c) espontâneas ou por iniciativa própria e provocadas por 

interrogatório, que, por sua vez, se pode subdividir em interrogatório formal ou regulado 

                                                             
69 SOUSA, Miguel Teixeira de – A livre apreciação da prova em processo civil, “Scientia Iuridica”, Braga, Tomo XXXIII, n.ºs 187-

188 (1984), p. 6. 
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e informal ou livre; d) com fins probatórios e com fins informativos70; d) e, como espécie 

separada, o juramento.71 

 No presente trabalho, referimo-nos à possibilidade do direto contributo 

probatório das partes, através de declarações orais e pessoais prestadas em juízo – 

que, portanto, têm de respeitar certas exigências e condicionalismos processuais, como 

sejam as formalidades do rito processual e os requisitos dos atos através dos quais se 

produzem –, a somar-se aos demais elementos informativos que necessariamente 

carreiam para o processo para prova das suas pretensões. Dito de outra forma, falamos do 

contributo das partes, através de declarações representativas dos factos litigiosos, na 

formação da convicção do julgador 72 , num momento distinto daquele em que, 

previamente, aquelas definem, por meio dos seus articulados, o objeto do litígio. 

Declarações que, apesar de provirem das partes, se integram no conceito de testemunho 

em sentido amplo, entendido este enquanto representação oral de factos passados, 

independentemente, portanto, da qualidade processual do sujeito de quem emana e do 

sentido favorável ou desfavorável do declarado. 

 Não nos referimos, portanto, às alegações de factos que as partes façam nos seus 

articulados (entre nós, a petição inicial e a contestação, consoante se trate do autor ou do 

réu, respetivamente), nem tão pouco às suas fundamentações de direito, entendidas como 

momento essencial do exercício da ação e da defesa.73 Na verdade, as alegações que as 

partes façam nesses momentos iniciais do processo servem para determinar os limites do 

litígio, sendo que quando respeitem a factos, servirão, sobretudo, para determinar os 

factos controvertidos que requerem prova em juízo e não para convencer o juiz. Estamos, 

por isso, a jusante, procurando indagar qual seja, depois de determinados o objeto e 

limites do litígio, o papel das declarações das partes na aquisição processual dos 

factos.  

                                                             
70 Julgamos que ao mencionar declarações com fins probatórios e declarações com fins informativos o autor espanhol estará a referir-

se às declarações das partes com escopo probatório e às declarações de clarificação das alegações factuais, respetivamente. 

CAPPELLETTI, por sua vez, refere-se às declarações informativas representativas dos factos enquanto declarações com finalidades 

probatórias. Quanto a nós, embora a terminologia adotada pelo autor italiano nos pareça mais adequada, não tomaremos partido na 

querela pelo seu menor interesse prático para o problema que nos ocupa.  
71 DEVIS ECHANDÍA, Hernando – Compendio de la Prueba Judicial, anotado e concordado por Adolfo Alvarado Velloso, Tomo I, 

[S.l.], Rubinzal- Culzoni Editores, 2000, p. 249. 
72 Ou, nas palavras de ESTRELA CHABY, o papel da parte na aquisição processual dos factos. – A Verdade da Parte: Notas em 
busca do fundamento do actual regime do depoimento de parte no processo civil português, Lisboa: Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, 2013. Dissertação de Mestrado, p. 7. 
73 Como refere CAPPELLETTI, a alegação inicial das partes não tem uma eficácia jurídica informativa, isto é, não tem como fim 
informar o tribunal acerca dos factos alegados, nem tão pouco promover o convencimento do julgador, mas, uma vez que o juiz tem 

o dever de decidir juxta allegata e secundum petita, apenas determinar (vinculativamente) a base factual da decisão judicial. – La 

Testimonianza…, cit., p.p. 51-53. 
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 Neste sentido, a reflexão em torno do testemunho da parte (entendido, como 

fizemos referência, o testemunho em sentido lato) remete-nos, pelo menos num primeiro 

momento, para a análise das diferenças ou semelhanças existentes entre as declarações 

das partes e de terceiros em juízo.74  

 Curiosamente, em relação à testemunha, que é tipicamente um narrador dos factos 

que conhece 75 , alertavam já os jurisconsultos romanos que testis fides diligenter 

examinanda est (D., 22, 5).76 Contudo, e apesar do seu grau de falibilidade acentuado, 

afirmavam com acuidade que testimoniarum usus frequens et necessarius est (D., 22, 5, 

1), uma vez que, na prática, aquela é com frequência a única prova existente ou possível.77 

Em relação às partes, porém, que são, as mais das vezes, os protagonistas diretos dos 

factos que, ante o tribunal, se colocam, a presumível falibilidade das suas declarações 

(tidas invariavelmente como interessadas e, portanto, pouco ou nada credíveis) justificou, 

e continua a justificar em alguns sistemas, sobretudo da civil law, a impossibilidade de, 

em patamar idêntico ao da testemunha, relatarem em juízo os factos de que têm 

conhecimento.  

 Porém, apesar da aceção tradicional e técnica que temos do vocábulo, e a que 

fizemos referência em momento anterior, as partes são, materialmente, testemunhas. 

Como ensina BENTHAM, a testemunha é um sujeito que percecionou, através dos seus 

sentidos, os factos relevantes em juízo, ou que, de outra forma, tomou conhecimento dos 

mesmos (o comummente designado testemunho de ouvi dizer). Assim, parece nada poder 

opor-se a que a palavra “testemunha” seja aplicada quer aos terceiros que se encontrem 

numa destas situações, quer às próprias partes. Muito embora a máxima nemo debet esse 

testis in propria causa pareça indiciar a existência de uma incompatibilidade natural entre 

parte e testemunha, se atendermos à verdadeira natureza das coisas, tal oposição carece 

de uma justificação racional.78 

 Com efeito, se entendermos, como referimos, a declaração testemunhal como a 

narração e representação oral dos factos passados79, de acordo com uma perspetiva que 

podemos chamar moderna, de harmonia com um princípio de livre apreciação da prova, 

resulta que o papel processual do sujeito que declara não tem qualquer influência na 

                                                             
74 Em especial acerca do ordenamento português, vide infra Capítulo II, ponto 1.3.3. 
75 TARUFFO, Michele – Simplemente…, cit., p. 63. 
76 Querendo essa máxima significar que a fidelidade das testemunhas deve ser examinada diligentemente. 
77 Como nota ALBERTO DOS REIS, embora o uso da escrita se tenha alargado ao longo dos tempos, o certo é que ainda hoje aquela 

afirmação contida no Digesto é exata. – Código de Processo Civil anotado, Vol. IV, reimp., Coimbra: Coimbra Editora, 1981, p.p. 
360-361. 
78 BENTHAM, Jeremy – A Treatise…, cit., p. 139. 
79 Neste sentido, vide CARNELUTTI, Francesco – La prova civile, Milão, Giuffrè, 1947, p. 94 ss. 
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natureza e estrutura da própria declaração, o que conduz à equivalência entre as 

declarações das partes e de terceiros. 

 Na verdade, é possível perceber a grande proximidade existente entre as 

declarações – inclusive confessórias, que, como o demonstra a história dos ordenamentos 

processuais civis, têm adquirido especial relevância probatória – das partes e o 

testemunho de um terceiro, porquanto ambos são declarações de ciência80, não obstante 

as diferenças que, quanto ao sentido, alcance e requisitos do ato, possam existir ao nível 

do direito positivo. A confissão vem sendo, aliás, considerada um testemunho 

qualificado, quer pela qualidade do sujeito que declara, quer pelo respetivo objeto 

(desfavorabilidade dos factos declarados). 81  Assim, e partindo das declarações 

confessórias, a fundamental diferença – determinante da diversa eficácia probatória – em 

relação ao testemunho de um terceiro na causa reside, então, no objeto da declaração, por 

um lado, e na posição processual do declarante, por outro: a confissão é um ato processual 

da parte e recai sobre factos prejudiciais a esta e favoráveis à contraparte; o testemunho, 

por sua vez, pode recair sobre factos (relevantes) favoráveis ou desfavoráveis a qualquer 

das partes, e provém de um terceiro processualmente considerado.82  

 Melhor seria, no entanto, por corresponder à verdadeira essência das coisas, falar 

de testemunho em sentido lato83, enquanto prova pessoal e histórica ou representativa84, 

isto é, abrangendo tanto o testemunho proveniente de terceiros, como o das partes em 

processo, no desempenho de uma mesma função processual: contribuir, através da 

aquisição para o processo do conhecimento que têm sobre os factos, para a formação da 

convicção do julgador.85 

 Sabemos, no entanto, que a clássica exclusão da possibilidade de a parte 

testemunhar e que a atribuição de força probatória plena à regina probationum – como 

chamavam os jurisconsultos romanos à confissão – assentam em máximas da experiência 

                                                             
80  Neste sentido, DEVIS ECHANDÍA, Hernando – Compendio…, cit., p.p. 282-283. CAPPELLETTI entende ser preferível a 

terminologia “declaração informativa” versus “declaração imperativa”, ao invés de “declaração de ciência” versus “declaração de 

vontade” – La Testimonianza…, cit., p. 49, nota 1. Porém, por se tratar, a nosso ver, de uma questão meramente terminológica, e uma 
vez que resulta adquirida a realidade jurídica subjacente, não aprofundaremos a divergência.  
81 CARNELUTTI, Francesco – Sistema di diritto processuale civile, Vol. I, p. 756, apud REIS, José Alberto dos – Código de 

Processo…, Vol. IV, cit., p. 97. 
82 Cfr., neste sentido, DEVIS ECHANDÍA, Hernando – Compendio…, cit., p. 283. 
83 Ou, na expressão de CAPPELLETTI, prova lato sensu testimoniale. – La Testimonianza…, cit., p. 193. 
84 Meios de prova pessoais são aqueles mediante os quais se utiliza uma pessoa como elemento produtor da convicção judicial. – 

GUASP, Jaime/ARAGONESES, Pedro – Derecho Procesal Civil, tomo I: Introducción y parte general, 7.ª ed. [Navarra?]: Thomson 

Civitas, 2005, p. 398. A prova histórica ou representativa é aquela em que “(…) o facto (ou objecto) posto ao alcance da percepção 
do juiz representa o facto a provar. Constitui uma figuração ou reprodução dele, (…) que suscita a respectiva ideia através dos sentidos 

e da imaginação do juiz.”. A expressão prova histórica vem também utilizada no sentido de através dela se conseguir uma 

representação – que se pretende exata (e não fantasiosa) – de factos passados. – Assim, ANDRADE, Manuel A. Domingos de – 
Noções…, cit., p. 210. 
85 Referindo que a clássica definição de testemunha é própria do sistema de prova legal, não se justificando, portanto, num sistema 

em que vigore a livre apreciação da prova, MARÍN VERDUGO, Filipe – Declaración de la parte…, cit., p.p. 155-156. 
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(quase) pacificamente aceites desde tempos remotos, para o que pesam também razões 

sociológicas e morais que reclamam um tratamento diferenciado da confissão, porquanto 

se trata de aceitar como verdadeiros factos juridicamente desfavoráveis. Porém, apesar da 

forte razão psicológica associada à concessão de eficácia probatória plena à confissão, a 

correlativa conversão da máxima da experiência que, pelo contrário, antevê a falta de 

credibilidade de declarações favoráveis ao declarante, em uma regra de prova legal 

negativa, excludente da respetiva admissibilidade, ultrapassa o alcance que, 

razoavelmente, se lhe pode atribuir. Retomaremos a análise deste ponto no Capítulo 

seguinte. 

 Em face dos dados alinhados, o interrogatório da parte cujo resultado possa ser, 

no seu conjunto, livremente valorado pelo julgador, à semelhança do testemunho de um 

terceiro, vem entendido como instrumento que permite a mais ampla e flexível utilização 

do saber das partes para fins probatórios. No entanto, assim não acontece nos sistemas 

onde o valor probatório daquelas declarações diverge consoante o estatuto processual do 

sujeito que declara, nos moldes que já assinalamos.86 Em tais sistemas, em virtude da 

permanência do velho princípio nullus idoneus testis in re sua intelligitur, a utilização 

probatória do saber das partes continua a fazer-se através de instrumentos vários que, no 

entanto, e diversamente da prova testemunhal, não consentem uma livre valoração das 

declarações favoráveis e desfavoráveis das partes no seu conjunto. 

 Como demonstra a abordagem histórica e comparativa que subjaz ao nosso estudo, 

este tema, não podendo ser plenamente compreendido isoladamente, convoca outros 

fatores e elementos que, direta ou indiretamente, influem na resposta a dar pelos sistemas 

jurídicos ao problema e que relevam para a compreensão da justificação teórica das 

formas pelas quais as partes podem declarar em juízo.  

 Um desses fatores prende-se com a perspetiva acerca dos propósitos e função do 

processo civil. Numa perspetiva em que o processo civil seja encarado como um meio de 

resolução dos conflitos que, nas relações entre os particulares, se colocam, o que releva é 

que a decisão judicial seja efetiva, independentemente de esta assentar numa correta 

reconstrução dos factos relevantes para o litígio. Não sendo a busca pela verdade dos 

factos um intento do processo civil, a oportunidade de as partes serem ouvidas em juízo 

é, em rigor, somente um meio de as induzir a aceitar a decisão final. Diferentemente, 

                                                             
86 Cfr. BINA, Massimiliano – La testimonianza della parte nel processo civile italiano, esboço de uma apresentação em língua inglesa 
apresentada durante o VIII PPJ Course and Conference, em Dubrovnik, de 26 a 31 de Maio de 2013 [Em linha], pp. 11-24. [Consult. 

14 Nov. 2013], disponível em 

http://www.tribunale.varese.it/files/File/documenti/Bina%20Notiziario%20Avv.%20Varese%203%202013.pdf, p. 12 e segs.. 

http://www.tribunale.varese.it/files/File/documenti/Bina%20Notiziario%20Avv.%20Varese%203%202013.pdf
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entendido o propósito do processo civil como a resolução dos conflitos através de 

decisões que apliquem corretamente as normas jurídicas relevantes aos factos concretos, 

revela-se essencial uma reconstrução factual fidedigna, para o que releva que os 

mecanismos processuais estejam orientados para uma aproximação à realidade dos factos 

controvertidos.  

 Ora, estas considerações sistemáticas e epistemológicas influem na 

conceção/conceções da natureza e função da prova e, consequentemente, também no 

modo como se definem os papéis do tribunal e, sobretudo para o que releva para o nosso 

estudo, das partes na produção de prova. Na verdade, entendido o propósito do processo 

civil naquele último sentido, a prova assumirá uma função epistemológica, na medida em 

que o tribunal, orientado pela busca da verdade, procurará, através da informação 

disponível, alcançar uma reconstrução fidedigna dos factos. Ao invés, para aquela outra 

compreensão do processo civil a prova assumirá essencialmente uma função persuasiva, 

ao que não são alheias conceções acéticas acerca da (im)possibilidade de alcançar uma 

reconstrução fidedigna dos factos em contexto judicial.87   

 Ora, a análise histórica que previamente desenvolvemos dá-nos precisamente 

conta de que a evolução da utilização do saber das partes com fins probatórios assenta 

num conjunto de fatores comuns, destacando-se, desde logo, uma progressiva 

consolidação da dimensão epistemológica do processo, a reclamar a possibilidade de 

uma maior aproximação à realidade dos factos em juízo e, concomitantemente, a procura 

de uma solução justa dos conflitos. 88  A esse objetivo eram, ao invés, adversos o 

formalismo e a abstrata e apriorística valoração do sistema de prova legal, que, através de 

regras pouco racionais, como eram aquelas que incapacitavam as partes e terceiros com 

interesse na causa para testemunhar, excluía prova relevante para a determinação dos 

factos. Nas sugestivas palavras de BENTHAM, que antecipavam, aliás, o princípio da 

relevância, “(…) evidence is the basis of justice: to exclude evidence is to exclude 

justice.”89 

 Da conjugação destes fatores resulta que a perspetiva, marcadamente mais liberal, 

favorável ao testemunho de parte como prova livre se encontra em evidente conexão com 

um ponto de vista mais epistémico e humanizado do processo e prende-se com uma 

                                                             
87 Cfr. TARUFFO, Michele – Investigación…, cit., p. 78. 
88 Como nota REMME VERKERK, a compreensão do impacto de um sistema que combinava um juiz passivo, regras de prova legal 
e o princípio do nemo tenetur edere contra se, suscetível de gerar grandes injustiças, permite entender as vozes que, nos finais do 

século XIX e inícios do século XX, reclamavam a busca da verdade e a necessidade de um juiz ativo. – Fact-Finding…, cit., p. 32. 
89 Cfr. TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 163 e p. 166. 
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tendência mais geral de abolição das regras de exclusão de prova relevante, em favor, 

aliás, de uma mais ampla liberdade de valoração da prova.90 Na verdade, tendo em conta 

o conhecimento que têm em relação aos factos, o interrogatório livre das partes pode 

revelar-se um importante instrumento ao serviço da descoberta da verdade tida como 

essencial para uma decisão justa do litígio. 91  O problema é, aliás, particularmente 

importante nas situações em que, sendo evidente a posição de desvantagem em que se 

encontra uma das partes em litígio, a aplicação da máxima nemo debet esse testis in 

propria causa possa representar uma violação do princípio da igualdade de armas, 

previsto no artigo 6º, n.º 1 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem92, entendido, 

em certo sentido, como uma exigência do princípio do processo equitativo, como 

entendeu o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no caso “Dombo Beheer B.V. vs. 

Holanda” em 1993. 93  Retomaremos a análise deste Acórdão quando, no Capítulo 

seguinte, colocarmos a questão por ele tratada à luz do direito processual civil português. 

 Na lição de CAPPELLETTI, a evolução, no sentido da substituição do instituto 

tradicional da confissão por um testemunho de parte94 suscetível de ser, no seu conjunto, 

livremente apreciado pelo julgador, é também resultado de uma progressiva 

democratização do processo e da transformação dos princípios gerais orientadores 

dos sistemas probatórios. De uma forma geral, o paulatino decaimento de um sistema 

predominantemente escrito e de prova legal levou, desde logo, à expansão da prova 

testemunhal lato sensu, bastando, para tanto, recordar a progressiva abolição das regras 

de exclusão ou inabilitação de testemunhas a que fizemos já referência.95 

 Por outro lado, a consagração nos sistemas processuais civis modernos do sistema 

da oralidade e da livre apreciação da prova96, onde a valoração em concreto se revela 

essencial, em coerência, aliás, com um novo pensamento jurídico, implicou a redução das 

normas jurídicas que restringem a utilização de meios probatórios.97 

                                                             
90 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 14 e BINA, Massimiliano – La Testimonianza…, cit., p. 15. 
91 Entre nós, acerca da influência das ideologias liberais e não liberais na função desempenhada pelo juiz no processo e sua relação 

com as partes, vide SOUSA, Miguel Teixeira de - Estudos sobre o Novo Processo Civil, 2.ª ed., Lisboa: Lex, 1997, p. 59. 
92 Cuja redação é a seguinte: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo 

razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos 

e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento 

deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do 

processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os 
interesses de menores ou a protecção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente 

necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça.” 
93 Disponível em www.echr.coe.int.  
94 É este precisamente o título da obra por nós já citada onde o autor italiano, que nos anos sessenta do século XX se pronunciou de 

forma favorável à introdução, nos sistemas continentais, do testemunho de parte livremente valorável, nos dá conta da evolução que 

referimos. 
95 Quanto à progressiva manifestação do fenómeno no ordenamento português, vide infra Capítulo II, ponto 1.3.3. 
96 Sobre as origens do princípio da prova livre, vide REIS, José Alberto dos – Código de Processo…, Vol. IV, cit., p. 356. 
97 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p.p. 24-24, nota 2. 

http://www.echr.coe.int/
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 No entender do autor italiano, a oralidade relaciona-se não tanto com a 

argumentação jurídica ou com a pretensão da(s) parte(s), mas sobretudo com a prova dos 

factos em juízo, e, mais concretamente, com as dichiarazioni processuali informative-

rappresentative dei fatti.98 Ora, esta transformação no sentido da consolidação de um 

processo oral caracteriza-se, no plano do interrogatório das partes, pela supressão das 

figuras herdadas das positiones medievais e na transformação, muito por força da doutrina 

e da jurisprudência, do interrogatio ad clarificandum num instrumento com fins 

probatórios, em virtude de uma publicização do próprio processo, e pela consagração do 

instituto do interrogatório livre das partes, entendido como instrumento de livre 

valoração probatória das declarações (favoráveis e desfavoráveis) das partes, 

equiparadas, neste sentido, às declarações das testemunhas.99  

 O que acaba de ser dito não prescinde, porém, de alguns esclarecimentos. Assim, 

o interrogatório ad clarificandum é um instrumento através do qual, sem obedecer a 

formalismos, o juiz, no desempenho da sua função assistencial, tem contacto direto com 

as partes, a fim de estas precisarem ou clarificarem o conteúdo das respetivas alegações 

de facto, quando estas se apresentem pouco claras, incompletas ou incoerentes. A sua 

função é, portanto, essencialmente aclaratória, e não probatória, não tendo, portanto, o 

propósito (principal) de contribuir para a formação da convicção do julgador.100 101 

 Diversamente, quando nos referimos ao interrogatório ad probationem, tal 

significa que a declaração que através dele se obtém é concebida pela lei como um meio 

de prova, ou seja, e como ensina GARCÍA SOLÁ, “(…) esto es vehículo técnico para 

que el hecho narrado (fuente de prueba) conduzca – por representación y/o deducción – 

al hecho-objeto de prueba.” 102 Dentro do interrogatório com finalidade diretamente 

probatória encontramos, paralelamente ao interrogatório formal, que, em termos gerais, 

se caracteriza por comportar limitações de ordem procedimental e uma valoração 

limitada103, um interrogatório livre das partes, que se assume como instrumento para uma 

livre utilização e valoração do saber das partes. É a esta última figura que nos referimos. 

                                                             
98 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 129. 
99 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.  25 e p. 402.  
100 Assim, GARCÍA SOLÁ, Marcela – El “libre interrogatorio” de partes en sede civil: algunas derivaciones procesales y la 

valoración de la conducta de las partes durante su desarrollo, in PEYRANO, Jorge, dir./FERNANDO ACOSTA, Daniel, coord. – 
Valoración judicial de la conducta procesal, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 258 e CAPPELLETTI, Mauro – La 

Testimonianza…, cit., p.p. 62-77. 
101 Como dá conta LEBRE DE FREITAS, são herdeiros daquele interrogatorio ad clarificandum o ato de prestação de informações 
ou esclarecimentos ao tribunal previsto entre nós (atualmente, no artigo 452º, n.º1), a comparution personelle francesa, o 

Parteianhörung do direito germânico, o interrogatorio libero italiano, os pedidos de esclarecimento às partes do direito espanhol e, 

na medida em que se trata de uma fusão de interrogatório probatório e de interrogatório de esclarecimento, a discovery by 
interrogatories do direito anglo-saxónico. – A Confissão…, cit., p. 551, nota 65. 
102 GARCÍA SOLÁ, Marcela – El “libre interrogatorio”…, cit., p. 265. 
103 GARCÍA SOLÁ, Marcela – El “libre interrogatorio”…, cit., p.  266. 
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 O interrogatório livre das partes assume-se, no contexto da evolução que 

referimos, como fonte principal do testemunho da parte, e só a sua consagração permite, 

na perspetiva de CAPPELLETTI, uma efetiva realização da oralidade naquilo que esta, 

na sua aceção mais profunda e atual, significa. Na verdade, a oralidade requer, no plano 

onde é prevalecente – o probatório –, a liberdade probatória e a livre valoração, para o 

que se revela essencial a imediação concretizada num contato direto e pessoal do juiz com 

as fontes de prova.104  

 Sucede, porém, que esta evolução, no sentido de às partes ser dada a possibilidade 

de produzirem em juízo declarações representativas dos factos relevantes na mesma 

forma processual através da qual são produzidas as declarações testemunhais, embora 

particularmente visível nos sistemas anglo-saxónicos, não é tão evidente nos sistemas 

continentais, onde normalmente as partes não podem ser ouvidas como testemunhas, 

como veremos.  

 Nos países anglo-saxónicos, onde desde o século XIX vigora um regime 

permissivo quanto ao testemunho de parte, permite-se um interrogatório livre e cruzado 

das partes através dos institutos da examination e cross-examination, ao que são 

aplicáveis as regras que regulam o interrogatório das testemunhas, estando o valor 

probatório do conjunto das respetivas declarações sujeito à livre apreciação da prova, em 

paridade com o testemunho de um terceiro. Acresce que, como refere LEBRE DE 

FREITAS, através do instituto da discovery by interrogatories se permite um 

interrogatório da parte com carácter preparatório da audiência, formulado e respondido 

por escrito, com o objetivo de clarificar as alegações das partes e afastar do debate os 

factos não controvertidos, podendo ainda obter-se a confissão da parte interrogada.105 

 A evolução tem, porém, uma ênfase diversa nos sistemas europeus, onde, não 

obstante em alguns ordenamentos se admitir o testemunho de parte livremente 

valorável106, o avanço fica aquém do alcançado na common law. Na verdade, a evolução 

das formas de interrogatório das partes, no sentido de uma mais ampla valoração 

probatória das suas declarações e da substituição da força legal da confissão pela livre 

apreciação do julgador, tem sido lenta nos sistemas da civil law, sendo que é no modelo 

austro-alemão que encontramos uma maior proximidade em relação àquele anglo-

                                                             
104 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 16-26 e 37-44. 
105 FREITAS, Lebre de – A Confissão…, cit., p. 276. 
106 Como é o caso da Áustria, da Alemanha e da Holanda. 
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saxónico, consagrando uma mais ampla e flexível utilização do saber das partes em 

processo.107  

 Não podemos, no entanto, deixar de referir que é também visível a tendência dos 

demais sistemas europeus de admitir o interrogatório das partes em moldes mais amplos 

do que a mera possibilidade de estas se pronunciarem sobre factos desfavoráveis, a qual, 

como se verá, também se fez sentir recentemente no nosso ordenamento. Tendência essa 

que, acompanhada ainda da possibilidade de uma (mais alargada) livre apreciação do 

resultado do interrogatório, se justifica, entre outros motivos, pela existência de situações 

em que, por não ser possível outra prova, a única forma de demonstrar a realidade de 

determinados factos consiste na admissibilidade das declarações das pessoas que neles 

intervieram, ou seja, as partes.108 Porém, a força probatória da pro se declaratio da parte 

assim obtida é legalmente restrita, funcionando ora como elemento de clarificação do 

resultado das demais provas produzidas (como acontece com o interrogatorio libero do 

direito italiano), ora como princípio de prova por escrito (como é o caso da comparution 

personnelle des parties do direito francês).  

 É interessante ainda notar que mesmo em ordenamentos que, como o espanhol, 

não consagram norma expressa que determine a impossibilidade de as partes 

testemunharem em juízo e onde o interrogatório se faz sem a restrição legal de ter por 

objeto apenas factos desfavoráveis à parte, a possibilidade de o juiz valorar livremente as 

declarações favoráveis não logrou a abolição, em certas circunstâncias, da força 

confessória de um reconhecimento de factos desfavoráveis.109 

 A análise que realizamos, sem aspiração de ser completa, oferece-nos uma 

perspetiva geral e atual do enquadramento que no presente é dado ao papel das 

declarações das partes como fonte de prova e, sem prejuízo de ser desenvolvida 

posteriormente, demonstra já que não obstante a evolução no sentido da consagração de 

um processo oral, que podemos considerar impulsionador da mudança, pois privilegia a 

imediação e a liberdade de prova, alguns sistemas continentais continuam a preservar, no 

direito positivo e na praxis judicial, a velha máxima nemo debet esse testis in propria 

causa, sem que, no entanto, se descortinem razões que, racionalmente, justifiquem a 

opção legislativa de exclusão da informação relevante que as partes possuam. 

                                                             
107 Acerca das soluções austríaca e holandesa, vide supra ponto 1.1.3. 
108 Cfr. MARQUES, João Paulo Remédio – A aquisição e a valoração probatória de factos (des)favoráveis ao depoente ou à parte 

chamada a prestar informações ou esclarecimentos, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 16 (2012), p.p. 146-149. 
109 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p.p. 69-70 e 71-72. 
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1.3. Considerações finais  

 O papel das declarações das partes em juízo foi e continuar a ser tema de discussão 

em muitos sistemas processuais, seja pelo tradicional receio da sua falsidade, seja pelo 

facto de, mais recentemente, se considerar que a declaração testemunhal da parte seria, 

de resto, um mero duplicado da peça processual com que introduziu a demanda ou a 

contestou.110 

 Porém, em termos gerias, os ordenamentos foram admitindo a utilização do saber 

das partes para efeitos probatórios, atenta a reconhecida importância de que se reveste 

para uma correta administração da justiça, através de meios de prova diversos, regulando 

a sua admissibilidade, produção e, as mais das vezes, o seu valor probatório. Em alguns 

sistemas, essa utilização faz-se através de mecanismos formais que, ora excluem prova 

relevante, ora sobrevalorizam a contra se declaratio das partes, mantendo viva uma 

tradição histórica que rejeita o testemunho de parte livremente valorável.111  

 Este é, aliás, um setor com algum grau de sensibilidade social, pelo que, também 

por aqui, a resposta a dar ao problema se revela complexa. Na verdade, uma vez que 

falamos de declarações suscetíveis de contender com o desfecho da lide, quase 

irrefletidamente nos interpelamos, acompanhando MARÍN VERDUGO: “[Q] qué sentido 

tiene impedir a las partes declarar voluntariamente?; (…) Cómo se le explica a una 

mujer que acude a un juzgado de familia pidiendo su divorcio por haber sido víctima de 

maltratos psicológicos graves, que no puede contar su historia al tribunal, con valor 

probatorio, salvo que el marido le allane el camino pidiendo su confesión? (…).”112  

 Além desta, muitas outras questões semelhantes se levantam e nos dias de hoje, 

num panorama processual como o nosso em que se almeja efetivamente uma justiça 

substantiva e em tempo útil113, entoam mais alto e exigem ser escutadas.  

 Como defende GARCÍA SOLÁ, a chegada do século XXI trouxe um novo 

repensar do processo civil, com o acentuar do seu cariz axiológico, entendido não só 

como instrumento de garantia de direitos subjetivos, mas também como ferramenta de 

justiça útil para as partes e suas necessidades e campo privilegiado para uma acentuação 

                                                             
110 Entre nós, vide, por exemplo, BASTOS, Jacinto Fernandes Rodrigues – Notas ao Código de Processo Civil, Vol. III, 3.ª ed., Lisboa: 
Almedina, p. 157, onde a referida preocupação vem refletida no excerto que ora se transcreve: “[O] obviamente que cada uma das 

partes, a depor sobre factos por si alegados, não deixaria de os confirmar, mas isso seria inútil porque se foram alegados por ela não 

carecem da sua confirmação.” 
111 Na perspetiva de CAPPELLETTI, revela-se “culturalmente antiquato un ordinamento processuale, che la testimonianza in genere 

e quella della parte in ispecie continuasse ad impostare sul semplicistico e schematistico sistema della prova legale.” – La 

Testimonianza…, cit., p. 84. 
112 MARÍN VERDUGO, Filipe – Declaración de la parte…, cit., p. 129. 
113 CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo e à Aplicação do Código de Processo Civil 

de 2013, Coimbra: Almedina, 2013, p. 12. 
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dos poderes judiciais, na busca de um equilíbrio entre a verdade formal e a verdade 

histórica. E neste contexto ressurge a figura do interrogatório livre das partes como campo 

fértil para o desenvolvimento destas novas ideias.114  

 Concluindo o nosso introito, podemos dizer que este é o ponto de partida – e de 

chegada – do nosso estudo, onde, sustentando que a proibição de a parte declarar como 

testemunha é própria dos ultrapassados sistemas escritos e de prova legal e de um 

pensamento escolástico, procuraremos demonstrar que, entre nós, tal solução não é 

compatível, nem coerente, com as regras e fundamentos do sistema processual civil atual, 

onde vigoram os princípios da oralidade, da imediação, da livre apreciação da prova e 

onde a decisão judicial está reconhecidamente orientada para a busca da verdade material, 

em sintonia com uma consolidada perspetiva epistemológica do processo. 

  

                                                             
114 GARCÍA SOLÁ, Marcela – El “libre interrogatorio”…, cit., p. 256. 
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CAPÍTULO II - Utilização probatória do saber das partes no sistema processual 

civil português anterior à Reforma de 2013115 

 

1.1. Enquadramento geral 

 A história processual civil portuguesa revela que, à semelhança de outros 

ordenamentos continentais, ao conhecimento que as partes possuem sobre os factos 

relevantes tem sido reconhecida uma seletiva relevância processual. O mesmo é dizer que 

aquele conhecimento não tem sido, por opções de política legislativa, aproveitado in 

totum, mas somente no que, sendo presumível a sua credibilidade, revele a realidade de 

factos desfavoráveis à parte declarante, o que não pode deixar de ser entendido como uma 

herança do sistema de prova legal do processo romano-canónico a que acima fizemos 

referência. Motivo pelo qual, e como mais detidamente veremos infra, a utilização 

probatória do saber das partes tem sido feita em moldes que podemos designar formais. 

 Não podemos deixar de referir previamente, atenta a manifesta divergência de 

soluções sem que se descortine razão justificativa bastante, que no direito processual 

penal português os assistentes e as partes civis podem prestar declarações a seu pedido 

ou a requerimento do arguido ou ainda ser interrogados oficiosamente caso a autoridade 

judiciária o entenda conveniente (cfr. artigo 145º do Código de Processo Penal). É de 

salientar que os assistentes e partes civis não são ouvidos como testemunhas, mas como 

partes, não obstante à tomada das suas declarações ser aplicável o regime da prova 

testemunhal, salvo no que for manifestamente inaplicável e no que a lei dispuser 

diversamente.116  

 Assim, à semelhança do que sucede no processo civil, também o processo penal 

português considera que determinadas pessoas estão impedidas de testemunhar, não por 

uma qualquer incapacidade, mas por assumirem um outro papel processual. Os 

impedimentos resultam, portanto, da incompatibilidade entre o papel processual de 

testemunha e outros papéis processuais, como é o caso dos assistentes, partes civis, peritos 

(em relação às perícias que tiverem realizado no processo), o arguido e o co-arguido, nos 

                                                             
115 No presente Capítulo e no que se segue a referência ao Código de Processo Civil poderá ser feita como “Código de processo civil” 

ou como “Código”. Pertencem ao Código de Processo Civil de 1961, com as sucessivas alterações, os artigos citados sem referência 
a qualquer diploma legal. Os artigos que não pertençam ao Código de Processo Civil serão acompanhados de referência expressa ao 

respetivo diploma legal. 
116 Por exemplo, as declarações das partes não estão sujeitas a prévio juramento (artigo 145º, n.º 4 do CPP), ao contrário do que sucede 
com os depoimentos das testemunhas, embora tenham o dever de depor com verdade (n.º 2 do mesmo artigo). – Cfr. 

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de – Comentário do Código de Processo Penal: à luz da Constituição da República e da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem), 4.ª ed. atualizada, Lisboa: Universidade Católica, p.p. 417-418. 
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termos do disposto no artigo 133º do Código de Processo Penal. Porém, apesar da referida 

incompatibilidade, o regime previsto em sede processual penal para a tomada de 

declarações de assistentes e partes civis é, sem margem para dúvidas, mais permissivo do 

que o regime previsto no processo civil, como mais detidamente veremos infra. 

 Relativamente ao arguido, a impossibilidade de desempenhar, entre nós, o papel 

de testemunha encontra fundamento na tutela do direito à não auto-incriminação, que se 

traduz, entre outros aspetos, no direito ao silêncio (cfr. artigo 61º, n.º 1, al. d) do Código 

de Processo Penal). No entanto, o arguido não deixa de ser uma relevante fonte de 

informação, podendo, desde logo, prestar declarações por sua iniciativa (cfr. artigos 140º 

a 144º do Código de Processo Penal). Do que se trata é de permitir ao arguido “(…) que 

possa manifestar livremente a “sua” verdade sobre o que lhe é perguntado”117, motivo 

pelo qual não presta juramento, podendo ainda, caso se disponha a prestar declarações, 

ser questionado pelo juiz e jurados (cfr. artigo 345º do Código de Processo Penal).118 119 

 Não é, porém, de estranhar a diferente solução adotada quanto às declarações do 

arguido, pois como adverte GARCÍA SOLÁ “[Q] que la parte imputada de un delito sea 

interrogada por el juez sin limitaciones ni formulismos parece aceptarse con naturalidad 

y amplitud en sede penal.” Diversamente, no âmbito civil, o interrogatório das partes não 

tem tido uma compreensão tão permissiva, pois as noções “(…) de “verdad formal”, juez 

“árbitro”, “principio dispositivo”, “interés individual”, siguen campeando con cierta 

virulencia y juegan muchas veces a manera de vallas intelectuales o ideológicas, más o 

menos dogmáticas, que impiden defender la vigencia y necesidad del interrogatorio 

ejercido en este ámbito.” 120 A diferente compreensão do fenómeno no processo penal 

pode também explicar-se pela especial natureza dos interesses tutelados e pela gravidade 

da condenação penal, sendo certo que, muito embora o crime represente uma ofensa grave 

dos bens jurídicos fundamentais essenciais à convivência comunitária, a liberdade é, num 

Estado democrático, a regra e a sua restrição sempre uma exceção, devendo esta pautar-

se pelo respeito de importantes direitos e garantias das partes. Ademais, as regras sobre a 

                                                             
117 SANTOS, Manuel Simas/LEAL-HENRIQUES – Manuel/SANTOS, João Simas – Noções de Processo Penal, 2.ª ed., [S.l.], Rei 

dos Livros, 2011, p. 207. 
118 Pode ainda o Ministério Público, o advogado do assistente e o defensor solicitar ao presidente que formule perguntas ao arguido 

(artigo 345º, n.º 2 do CPP).  
119 Quanto ao valor probatório das declarações, é importante notar que o silêncio do arguido não vale como meio de prova (cfr. artigos 
343º, n.º 1 e 345º, n.º 1 do CPP) e a contestação que faça dos factos imputados é livremente valorável. Quanto à confissão, embora 

livremente valorável quando produzida nas fases de inquérito e instrução, assume particular relevo se produzida em audiência, caso 

em que, se integral e sem reservas, o tribunal pode atribuir-lhe valor probatório pleno, nos termos e condições previstos no artigo 344º 
do mesmo diploma. 
120 GARCÍA SOLÁ, Marcela – El “libre interrogatorio”…, cit., p. 256; vide também DEVIS ECHANDÍA, Hernando – Compendio…, 

cit., p. 250. 
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prova constituem, no âmbito penal, normas de garantia de defesa do acusado, pelo que 

necessariamente lhe subjazem diferentes valorações ético-judicativas.121 

 Assim, diversamente da solução adotada no processo penal, a questão de saber se 

a parte pode, em processo civil, ser testemunha no processo em que adquire aquela 

qualidade tem recebido um tratamento diferente, consoante as características 

predominantes do sistema probatório num dado momento histórico e em determinado 

ordenamento e de acordo com distintas perspetivas teóricas que orientam a 

admissibilidade, produção e valoração da prova judicial.  

 Atenta a delimitação do objeto da nossa investigação, com o presente Capítulo 

não se pretende uma mera descrição histórica das formas de obtenção das declarações das 

partes com escopo probatório no processo civil português, o que, aliás, seria bastante 

fastidioso, nem uma análise exaustiva dos respetivos regimes processuais. O que 

pretendemos é compreender o sentido global de qual seja o papel das declarações das 

partes em contexto probatório para que em momento posterior, tendo por base a análise 

dos direitos fundamentais e regras e princípios enformadores do processo civil com 

pertinência, possamos concluir pela (in)coerência do sistema.  

 O debate mostra-se hoje, em nossa opinião, particularmente relevante entre nós, 

atendendo à introdução no Novo Código de Processo Civil da prova por declarações de 

parte. Donde, a pertinência do presente estudo, que pretendemos poder contribuir para o 

(re)pensar do problema que aqui analisamos. Na verdade, compreender o sistema anterior 

à Reforma de 2013 quanto ao regime das declarações das partes em processo revela-se 

essencial para a análise e compreensão do sentido daquele novo meio de prova a que nos 

dedicaremos no Capítulo III do nosso trabalho. 

 Constitui, então, objetivo do presente Capítulo compreender os moldes em que 

vinha sendo entendido o contributo probatório das partes em processo até à mais recente 

reforma. Para tal, partir-se-á da fase da codificação, pois como ensinam ANTUNES 

VARELA, J. M. BEZERRA e SAMPAIO E NORA é possível identificar que “(…) os 

três marcos fundamentais na evolução legislativa do direito processual civil português, 

posterior ao movimento da codificação do direito, são o Código de Processo de 1876, o 

Código de 1939 e o Código de 1961 (…).” 122 É o que se ensaiará, sendo certo que as 

                                                             
121 DEVÍS ECHANDIA critica os sistemas em que apenas se admite, através do depoimento de parte, a prova de factos desfavoráveis, 

apontando como fundamento da opção o facto de o legislador considerar um atentado à liberdade e dignidade individuais o livre 
interrogatório das partes para fins civis, enquanto o permite no processo penal. – Teoria general de la prueba judicial, Buenos Aires: 

Victor P. de Zavalía ed., 1972, p. 567 e segs. 
122 Cfr. VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p. 27. 
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principais alterações legislativas quanto a aspetos processuais concretos com pertinência 

para o nosso estudo serão sobretudo mencionadas a propósito do tratamento dos temas 

que se seguem. 

1.2. Um olhar sobre a evolução do sistema processual civil português: elementos a 

considerar 

 Antes de avançarmos com o nosso estudo no sentido anunciado, e porque não 

podemos ignorar, nem perder de vista, o sentido intencional da prova – que é levar ao juiz 

o conhecimento sobre os factos relevantes para o litígio, com vista à formação da sua 

convicção e à conformação da decisão judicial – impõe-se uma prévia, e necessariamente 

breve, consideração acerca da conceção e função que a literatura portuguesa tem atribuído 

ao processo civil, o que, como a seu tempo referimos, imbricado com as noções e 

conceções acerca da prova judicial, tem importantes implicações na temática que nos 

ocupa. 

 Por Carta de Lei de 8 de Novembro de 1876 foi promulgado o primeiro Código 

de processo civil português, que entrou em vigor em 17 de Maio de 1877, determinado 

pela necessidade de unificação e coerência do sistema processual e pela entrada em vigor 

do Código Civil aprovado pela Carta de Lei de 1 de Julho de 1867. De acordo com a 

opinião consolidada, o Código imprimiu, durante o seu período de vigência (1877-1939), 

uma conceção jusprivatista à finalidade do processo civil português, imbuída do 

princípio dispositivo, de acordo, aliás, com o contexto histórico, político e social da época 

e com o grau de evolução das instituições judiciárias.123 124 Expressão clara desta ideia 

podemos encontrar na obra de CASTRO MENDES, que, dando conta da sua excessiva 

rigidez e do evidente predomínio da verdade formal sobre a verdade material, refere que 

“(…) o processo era considerado como um assunto de interesse e carácter exclusivamente 

privados ou particulares; (…) Ao juiz competia apenas arbitrar este «duelo judiciário» 

entre as partes, representando a sentença, não na medida do humanamente possível uma 

verdadeira solução do caso (verdade material) mas apenas o resultado dessa luta (verdade 

formal).”125  Ademais, no domínio deste Código, a instrução e a discussão da causa 

                                                             
123 Cfr. VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p. 30. 
124 “[O] o Estado liberal oitocentista não tinha qualquer particular inclinação para organizar a vida dos cidadãos e guiar a sociedade. 

O que é próprio dele é sustentar a dinâmica social, manter o equilíbrio e fornecer uma moldura para a auto-organização da sociedade 

e a auto-determinação dos indivíduos. (…) A este tipo de Estado corresponde um processo organizado em volta da imagem-chave do 
conflito, ou seja, um processo como resolução de conflitos.” [negrito nosso] – MENDONÇA, Luís Correia de – Direito Processual 

Civil: As origens em José Alberto dos Reis, Lisboa:Quid Juris, 2002, p. 23 
125 MENDES, João de Castro – Manual de Processo Civil, Manuais da Faculdade de Direito de Lisboa: Lisboa, 1963, p. 110. 
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decorriam de forma escrita, o que tinha como consequência o facto de o juiz conhecer as 

provas através de relatos que não lhe permitiam um acesso direto e imediato às mesmas. 

 Ainda antes do surgimento de um novo Código, vários diplomas foram sendo 

aprovados para complementar as soluções então propostas ou para suprir as lacunas e 

insuficiências à medida que as vozes críticas iam surgindo. De entre aqueles diplomas 

destacamos, dada a pertinência que assume para o nosso estudo, o Decreto n.º 12.353, de 

22 de Setembro de 1926, que, sob a orientação de José Alberto dos Reis e por influência 

dos projetos de códigos de processo civil italianos, promoveu a consagração dos 

princípios da oralidade, da concentração e da atividade do juiz.126  

 É relevante notar que o artigo 27º do referido Decreto, salientando já a necessidade 

de o juiz prosseguir a verdade em busca de uma decisão justa dispunha que “a instrução 

do processo pertence às partes, mas sob a direcção e fiscalização do juiz, o qual pode e 

deve tomar todas as providências necessárias para assegurar a maior rapidez, simplicidade 

e economia na preparação, discussão e julgamento da causa e para conseguir que a 

decisão corresponda à verdade e à justiça.” [negrito nosso] 

 Importante ainda é o facto de o diploma ter permitido que nas causas cíveis de 

maior valor a discussão pudesse ser oral, caso as partes estivessem de acordo ou o juiz o 

julgasse conveniente, tendo em conta a simplicidade da causa (cfr. artigo 37º), mantendo-

se, porém, a documentação da prova oral produzida.127 

 Posteriormente, no ano de 1932, outra importante reforma, trazida pelo Decreto 

n.º 21.694, de 29 de Setembro, introduziu a oralidade pura em todas as causas cíveis e 

comerciais (cfr. artigo 11º). 

 Apesar das alterações introduzidas, o Código revelou-se incapaz de, após um 

longo período de vigência, responder às necessidades da época, motivo pelo qual a 

mudança de ideologia, tanto no plano social, como no jurídico, e a necessidade de um 

novo diploma eram prementes. 128  Ademais, não pode olvidar-se a influência que a 

ideologia política do Estado Novo, apologista do autoritarismo e da centralização do 

                                                             
126 Dando conta das consequências da aplicação de um sistema essencialmente escrito, pode ler-se o seguinte no preâmbulo daquele 

diploma, conforme se transcreve: “Nos processos em que domina a forma escrita, o juiz só toma conhecimento dos factos através das 
fastidiosas e longas assentadas; não esteve em contacto com as testemunhas, não as ouviu depor, não apreciou o tom de sinceridade, 

nem o calor da sua convicção, não teve ensejo de surpreender as variadas e subtis manifestações de exactidão ou de infidelidade.” 
127 A referida disposição constituiu um avanço, entre nós, no sentido da consolidação da oralidade. Na verdade, antes da entrada em 
vigor daquele Decreto apenas nas causas comerciais e nas causas cíveis de pequeno valor vinha estabelecida (desde 1907) a oralidade, 

restando a forma escrita para as causas cíveis de grande valor. – Cfr. GERALDES, António Santos Abrantes – Temas da Reforma do 

Processo Civil, Vol. II, 4ª. ed. revista e atualizada, Coimbra: Almedina, 2010, p. 179. 
128 Sobre a desadequação do Código, vide VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., 

p. 33. 
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poder, exerceu no pensamento jurídico da época e, mais concretamente, no campo 

processual civil.129  

 As novas ideias políticas e jurídicas determinaram a aprovação, pelo Decreto n.º 

29.637, de 28 de Maio de 1939, de um novo Código de Processo Civil, cuja elaboração 

coube a José Alberto dos Reis. É marca do novo diploma a consagração de uma conceção 

publicista do processo, à semelhança das (novas) tendências desenvolvidas à época nos 

restantes sistemas europeus, rompendo-se, portanto, com os laivos liberais que até então 

caracterizavam o direito processual civil.  

 A ideia subjacente ao câmbio vem evidenciada na lição de MANUEL DE 

ANDRADE, onde pode ler-se que era preocupação do novo Código “(…) estruturar o 

processo por maneira a expungir dele (…) o antigo primado da forma sobre o fundo; 

promover o triunfo da verdade substancial sobre a verdade formal, da justiça 

autêntica – na base do direito material aplicável – sobre a justiça de convenção e de 

fachada, resultante da mera observância de umas tantas regras formais na luta entre as 

partes.”130 [negrito nosso] 

 Em consequência, e por influência das ideias difundidas na Alemanha, Áustria e 

Itália, o juiz passou a ter um papel mais interventivo no processo, sendo o ativismo 

judiciário necessário para uma decisão justa.131  

 No que à oralidade diz respeito, como ensina ABRANTES GERALDES, o 

sistema oriundo do Decreto 21.694, de 29 de Setembro de 1932, manteve-se no Código 

de 1939, havendo posteriormente um retrocesso com o Decreto-Lei n.º 37.047, de 7 de 

Setembro de 1948 que, apostando na oralidade nos casos em que intervinha o tribunal 

coletivo, consagrou, ao invés, a redução a escrito dos depoimentos das testemunhas que, 

em processo sumário, eram efetuados pelo juiz singular.132 

 As críticas apontadas ao Código levaram a que no ano de 1954 se iniciasse uma 

nova reforma do processo civil, de que ficou novamente encarregue José Alberto dos 

Reis, embora a sua morte, em 1995, tivesse levado à nomeação de uma Comissão de 

                                                             
129 Nesse sentido, pode ler-se em MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA que “[O] o processo jurisdicional não é imune à ideologia política, 
antes é profundamente influenciado por ela. A circunstância de esse processo decorrer perante um tribunal e de, por isso, colocar as 

partes em contacto directo com um órgão de soberania (cfr. artº 113º, nº 1, CRP) determina que nele se reflictam as concepções 

fundamentais sobre as relações entre os indivíduos e o Estado.” – Estudos…, cit., p.p. 58-59. 
130 ANDRADE, Manuel A. Domingos de – Noções…, cit., p. 21. 
131 MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, referindo que o papel do juiz no processo e sua relação com as partes variou de acordo com as 

ideologias dominantes quanto à organização do Estado, refere que “(…) as várias ideologias não liberais, sejam elas de carácter 
autoritário ou de orientação democrática e social, conduziram a um processo submetido ou, pelo menos, comparticipado pela 

actividade do juiz.” – Estudos…, cit., p. 59. 
132 GERALDES, António Santos Abrantes – Temas da Reforma…, Vol. II, cit., p.p. 180-181. 
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Revisão encarregue de continuar os trabalhos. Em consequência, o Decreto-lei n.º 44.129, 

de 28 de Dezembro de 1961, aprovou o novo Código de Processo Civil. 

 O diploma marcou um ilimitado “(…) retorno à oralidade na instrução e discussão 

da matéria de facto (…)”133, que vigorou na sua plenitude até à entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 39/95, de 15 de Fevereiro, que introduziu o registo da prova produzida 

oralmente.  

 Um outro aspeto interessante da evolução da moderna disciplina processual civil 

que importa mencionar é o movimento no sentido da consagração da livre apreciação da 

prova, entendida, de resto, em estreita ligação com os princípios da oralidade, da 

imediação e da concentração. A inter-relação entre estes princípios é, como nota LEBRE 

DE FREITAS, evidente: “(…) é porque há imediação, oralidade e concentração que ao 

julgador cabe, depois da prova produzida, tirar as suas conclusões, em conformidade com 

as impressões recém-colhidas e com a convicção que através delas se foi gerando no seu 

espírito, de acordo com as máximas da experiência que forem aplicáveis.”134 

 Afigura-se, com efeito, relevante para a compreensão do fenómeno aqui estudado 

a transição de um sistema de prova legal, onde inclusivamente os depoimentos 

testemunhais eram valorados em função de critérios quantitativos, para um sistema onde 

o julgador decide sobre a matéria de facto de acordo com a sua íntima convicção, 

enquanto resultado do confronto entre a prova produzida. Como ensina ALBERTO DOS 

REIS, a prova livre é aquela apreciada com inteira liberdade pelo julgador, sem 

obediência a uma tabela ditada externamente, mas em conformidade com as regras da 

experiência e as leis que regulam a atividade mental, não querendo, portanto, significar 

prova arbitrária ou irracional.135 

 A revogação do artigo 2512º do Código Civil de 1867, muito influenciado pelo 

sistema da prova legal, onde vinha previsto o princípio segundo o qual o depoimento de 

uma só testemunha, caso fosse o único elemento de prova, não faz fé em juízo136– 

                                                             
133 GERALDES, António Santos Abrantes – Temas da Reforma…, Vol. II, cit., p. 181, onde o autor refere que "[N] neste sistema, em 

regra, todos os depoimentos, declarações ou esclarecimentos de peritos eram prestados perante o tribunal colectivo ou singular, não 
ficando na acta rasto das declarações emitidas. O tribunal decidia livremente, de acordo com a convicção formada sobre a globalidade 

das provas produzidas, e devia especificar os fundamentos decisivos para a formação da convicção no que concerne aos factos 

considerados provados (art. 653.º).” Apenas a discussão do aspeto jurídico da causa em processo ordinário seguia forma escrita, ao 

que acrescia a possibilidade da redução a escrito de alguns depoimentos, como era o caso dos depoimentos antecipados (artigos 520º 

e 521º), das cartas precatórias ou rogatórias (artigos 563º e 623º) e depoimentos de determinadas entidades, nos termos do disposto 
nos artigos 625º e segs. 
134 FREITAS, José Lebre de – Introdução…, p. 196; referindo, por outro lado, a conexão entre a progressiva consagração da prova 

livre e o “(…) desejo da lei de que a sentença descreva realmente aquilo que se passou, a verdade material”, MENDES, João de Castro 
– Direito Processual…,Vol.. I, cit., p. 461; também RODRIGUES, Fernando Pereira – O Novo Processo Civil: Os Princípios 

Estruturantes, Coimbra: Almedina, 2013, p. 155. 
135 REIS, José Alberto dos – Código de Processo Civil anotado, Vol. III, 3.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1981, p. 247. 
136 É de notar que o Código Civil de Seabra, restringindo a livre apreciação do julgador, fornecia os critérios gerais para a avaliação 

do valor probatório dos depoimentos testemunhais. Disso mesmo é demonstrativo, entre outros, o artigo 2514º, onde se previa que “a 

força probatória dos depoimentos será avaliada, tanto pelo conhecimento, que as testemunhas mostrarem ter dos factos, como pela fé 
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resultado de uma valoração quantitativa da prova testemunhal137 –, e a expressa afirmação 

no artigo 625º do Código de Processo Civil de 1939 da livre apreciação da força 

probatória dos depoimentos das testemunhas138, foram, a par da abolição do juramento 

nas suas duas formas pelo mesmo diploma, importantes passos no sentido da consagração 

da prova livre. Na verdade, este diploma, bem como o que se lhe seguiu, deu prevalência 

ao princípio da livre apreciação da prova, sem deixar, no entanto, de ceder algum espaço 

de atuação à prova legal.139 

 A tendencial passagem de um sistema de prova legal para um sistema de prova 

livre, com o crescente acentuar do interesse público no processo, teve a virtualidade de, 

paralelamente, introduzir a ideia da livre admissibilidade dos meios de prova, ou seja, a 

possibilidade de as partes se socorrerem de todos os elementos suscetíveis de concorrer 

para a formação da convicção do julgador.140 141 É certo, porém, que, não sendo absoluta, 

esta liberdade conheceu e conhece limitações provenientes da lei substantiva e da lei 

processual.  

 Permitimo-nos debruçar um pouco mais sobre este último fator. A questão da 

obtenção e valoração da informação probatória assume, no processo judicial, um papel 

de extrema relevância, como, de resto e em geral, o assumem os métodos de seleção, 

controlo e utilização das informações em qualquer procedimento de caráter epistémico. 

 No processo, pretendendo-se demonstrar a veracidade das afirmações de factos 

relevantes, e encontrando-se a reconstrução fidedigna da factualidade na base de uma 

decisão justa, o ideal seria, pelo menos sob um ponto de vista epistemológico, que o 

princípio da relevância fosse suficiente para determinar a admissibilidade e exclusão dos 

elementos probatórios. Segundo este princípio – cuja presença podemos já encontrar em 

Jeremy Bentham –, todas as provas potencialmente úteis para a determinação dos factos 

devem ser admitidas em juízo (função inclusiva), devendo, ao invés, ser excluídas as 

                                                             
que merecerem por seu estado, vida e costumes ou pelo interesse que possam ter ou não ter no pleito, ou, finalmente, pelo seu 

parentesco ou relações com as partes.”  
137 Este princípio era já admitido no direito romano, dando origem ao aforismo latino testis unus testis nulus. A sua origem é, porém, 
mais remota, constando já do texto da Bíblia (assim, em Núm. 35, 30 e Dt. 17, 6). Acerca desta regra, referia já GUILHERME ALVES 

MOREIRA, na vigência do CPC de 1876, que “(…) não tem sido admitida nas legislações modernas, que se inspiram no princípio da 

convicção racional, devendo deixar-se ao juiz ampla liberdade na apreciação dos depoimentos das testemunhas, pois casos ha em que 

o depoimento duma só testemunha merece mais credito do que o de duas ou tres.” – Instituições do Direito Civil Português, Vol. I, 

Coimbra: Imprensa da Universidade, 1907, p. 736. Igual restrição vinha prevista, por exemplo, no CC holandês de 1838. 
138 Em comentário ao referido artigo 625º, e dando conta da mudança, refere ALBERTO DOS REIS que “[N] no seu critério de livre 

apreciação o tribunal pode dar como provado um facto certificado pelo testemunho de uma única pessoa, embora perante ele tenham 

deposto, em sentido contrário, várias testemunhas.” – REIS, Alberto dos – Código de Processo…, Vol. IV, cit., p. 357. 
139 Neste sentido, vide PINTO, Fernando Brandão Ferreira – Lições de Direito Processual Civil, 2.ª ed., Porto, Ecla, 1997, p. 396, 

GERALDES, António Santos Abrantes – Temas da Reforma do Processo Civil, Vol. I, 2ª. ed. revista e ampliada, Coimbra: Almedina, 

2010, p.p. 23-24.  
140 VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p.p. 467-468. 
141 Sobre as limitações de várias ordens existentes no CPC de 1961, na versão anterior à reforma de 1995/96, ao princípio da livre 

admissibilidade dos meios de prova, vide ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução no processo declarativo comum, in SANTOS, 

António Marques dos, org. – Aspectos do novo processo civil, Lisboa: Lex, 1997, p.p. 291-295. 
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provas não relevantes (função exclusiva).142 Neste sentido, qualquer exclusão de provas 

relevantes poderia comprometer a aquisição de conhecimentos úteis para uma correta 

reconstrução factual. Ora, num juízo reportado à sua relevância, dificilmente se concebe 

que se exclua a informação que sobre os factos tenham as partes. Nas considerações 

daquele autor, que criticou duramente a complexidade e o formalismo da law of evidence 

inglesa do seu tempo, a regulação jurídica das provas poderia satisfatoriamente reduzir-

se ao princípio segundo o qual qualquer prova vantajosa deveria, por essa razão, ser 

admissível.143 

 É certo, porém, que se, ao abrigo de algumas ideologias do processo, o que se 

pretenda seja apenas a resolução dos conflitos, a preocupação com uma correta 

reconstrução dos factos é, consequentemente, menor, como tivemos já oportunidade de 

demonstrar, pelo que a questão da relevância ou não das provas não se mostra tão 

importante. Por outro lado, a estrutura do processo pode também influenciar o 

entendimento do princípio. Na verdade, num processo marcadamente adversarial, há uma 

menor preocupação com a plenitude das informações trazidas em juízo, em virtude 

precisamente da prevalência do controlo das partes.144 

 Após estas prévias considerações, é importante reter que, de um modo geral e 

paralelamente a uma também geral consolidação de uma função epistémológica do 

processo, os ordenamentos tendem a não consagrar este princípio sem mais, adotando, ao 

invés, uma complexa disciplina normativa que, condicionando, desde logo, a 

admissibilidade das provas, excluem provas relevantes.145  

 É importante ainda notar que também a certas regras de exclusão se atribui – talvez 

paradoxalmente – uma função epistémica, procurando-se, através delas, evitar erros na 

valoração de certas provas, para o que não é despiciendo um certo grau de desconfiança 

na capacidade de valorar do julgador (ou do júri, consoante o sistema jurídico 

considerado). Nas regras de exclusão deste tipo integram-se aquelas que excluem a 

capacidade das partes para testemunhar, e também, como ocorre no sistema italiano, as 

                                                             
142 Encontramos uma clara expressão deste princípio na Rule 401 das Federal Rules of Evidence norte-americanas que, sob a epígrafe 

Test for Relevant Evidence, estipula que a prova é relevante se: “(a) it has any tendency to make a fact more or less probable than it 

would be without the evidence;and (b) the fact is of consequence in determining the action.” Salienta-se que o sistema anglo-americano 
assenta no princípio segundo o qual todas as provas relevantes são admissíveis, salvo quando devam ser excluídas por força de uma 

regra. 
143 TARUFFO, Michele - Simplemente…, cit., p.p. 160-162; 165-166. 
144 TARUFFO, Michele - Simplemente…, cit., p.p. 162-164.  
145 Vejam-se, neste sentido, e a título de exemplo, as exceções ao princípio da relevância norte-americano consagradas na Rule 403 e 

Rules 801-807 das Federal Rules of Evidence, prevendo a primeira a exclusão de prova relevante se o tribunal entender que o seu 
probative value resulta substantially outweighed pelo perigo de provocar unfair prejudice, confusing the issues, misleading the jury, 

undue delay, wasting time ou se resultar desnecessária por ser cumulative evidence; as segundas exclusões dizem respeito à hearsay 

rule, com a qual se exclui o testemunho de ouvi dizer. 
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que excluem a capacidade daqueles que, tendo na causa um interesse potencialmente 

idóneo a legitimar a sua participação em juízo, não intervêm efetivamente na qualidade 

de parte. 146  O raciocínio subjacente a tais proibições já foi por nós explorado e 

fundamenta-se, em suma, na intenção de evitar que o juiz se veja na difícil tarefa de 

valorar a credibilidade de pessoas que, pelo interesse (atual ou eventual) que têm no 

desfecho da lide, sejam tentados a não dizer a verdade.147 

 É legítimo, então, questionar se a opção feita por outros ordenamentos no sentido 

de admitir o testemunho livremente valorável das partes e daqueles que, podendo também 

sê-lo na causa, não o são – com o que se deixa o julgador face a uma prova que, por ser 

tão duvidosa e pouco credível, com alguma dificuldade conseguirá avaliar corretamente 

–, não assenta, afinal, num fundamento contraepistémico. Pode surpreender que a 

resposta deva ser, quanto a nós, de sentido diametralmente oposto. Convocamos, em 

abono da nossa posição, os ensinamentos de MICHELE TARUFFO que, pronunciando-

se sobre a admissibilidade daquela figura, refere que tal opção assenta no “(…) 

convencimiento – epistémicamente correcto – de que el juez está perfectamente en 

condiciones de valorar la credibilidad de testigos que tienen un interés en la causa, con 

la debida cautela respecto de la fiabilidad de sus declaraciones, pero también con la 

posibilidad de extraer de ellas cuanto pueda resultar razonablemente útil para la 

determinación de la verdad.” Assim, continua o autor, “(…) lo que resulta 

epistémicamente oportuno es la admisibilidad de estos testimonios, y no su exclusión; su 

exclusión, que termina por privar al juez de fuentes de conocimiento potencialmente 

útiles para el juicio sobre los hechos, resulta, en cambio, fuertemente 

contraindicada.”148 [negrito nosso] 

 Para finalizar este ponto, cumpre salientar que a Reforma de 1995/96 aboliu 

muitas das restrições à admissibilidade dos meios de prova e que antes se impunham por 

razões fiscais, de credibilidade (do meio de prova) ou de celeridade processual, num claro 

esforço legislativo de reforço do princípio da livre admissibilidade dos meios de prova.149 

                                                             
146 Cfr. artigo 246º do Codice di Procedura Civile, qualificado como um unicum no panorama comparado por MICHELE TARUFFO. 

– Simplemente…, cit., p. 169. É curioso notar que, acerca da referida norma, que se insere inegavelmente na tradição da civil law 

continental de considerar incompatíveis as posições processuais de parte e testemunha, se pronunciou a Corte costituzionale (sent. n.º 
248, de 1974), tendo entendido que a incapacidade de testemunhar daqueles sujeitos que poderiam posteriormente invocar em seu 

benefício a eficácia da decisão judicial para cujo desfecho o seu testemunho poderia ter contribuído não viola o direito à prova. – Cfr. 

COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove Civili, 3.ª ed., Utet Giuridica, 2010, p. 615, nota 155. 
147 TARUFFO, Michele - Simplemente…, cit., p.p. 167-169. 
148 TARUFFO, Michele – Simplemente…, cit., p.p. 169-170.  
149 Neste sentido, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova no Código de Processo Civil de 2013, in 
“Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 2013 

[Consult. 20 Out. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf, p. 227. 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
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 Retomando a análise anterior, de entre as alterações sofridas pelo Código de 1961 

salientamos, pelo maior interesse de que se reveste, a referida Reforma de 1995/96150, 

cujo espírito se pode sintetizar na procura de uma solução justa que se aproxime o mais 

possível da verdade material, o que se traduziu em diversas disposições legais do 

diploma.151 No sentido da consolidação de uma perspetiva epistemológica do processo, 

e entre outras referências de semelhante teor, pode ler-se no respetivo preâmbulo o 

seguinte: “Ter-se-á de perspectivar o processo civil (…) como um meio de ser alcançada 

a verdade material pela aplicação do direito substantivo, e não como um estereótipo 

autista que a si próprio se contempla e impede que seja perseguida a justiça, afinal o que 

os cidadãos apenas pretendem quando vão a juízo.” No que à fase de instrução concerne, 

pode ainda ler-se no preâmbulo que as alterações aí produzidas visam obter “(…) uma 

decisão de mérito, o mais possível correspondente, em termos judiciários, à verdade 

material subjacente (…)”. 

 Aqui chegados, cumpre perceber o sentido das considerações aduzidas e sua 

influência no objeto do nosso trabalho. O que se pretendeu demonstrar com esta breve 

incursão histórica, onde procuramos enfatizar apenas os aspetos mais importantes da 

evolução por nós aqui traçada, é que as reformas processuais implementadas revelam a 

progressiva consagração da liberdade probatória e da livre apreciação da prova no sistema 

processual civil português, em clara rutura com a lógica da prova legal evidenciada em 

abstratas generalizações de (supostas) máximas de experiência e em regras probatórias de 

exclusão de prova pertinente. Este é, na verdade, um dos sinais da evolução apontada por 

CAPPELLETTI e sobre a qual nos debruçamos no Capítulo anterior. Na verdade, nas 

observações do autor italiano, sendo certo que, sob a bandeira do principio della scritura, 

se inseriu o sistema de prova legal, certo é também que o princípio da oralidade trouxe 

consigo os princípios da imediação e do libero convencimento giudiciale, quer em sede 

de admissão (não estando o juiz vinculado, a priori, a não poder fundar o seu 

convencimento em dada prova), quer de valoração final da prova.152 

 Com efeito, o juiz não atua mais no estrito cumprimento das formas, pois longe 

vai o tempo em que o “(…) Estado não tinha qualquer intenção que estas decisões 

[judiciais] fossem um espelho da realidade, antes se preocupava sobretudo que fossem o 

                                                             
150 Para uma visão geral sobre as alterações introduzidas pela Reforma de 1995/96 em matéria probatória, vide FREITAS, José Lebre 

de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo Civil Anotado, Vol. 2º, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2008, 

p.p. 423-424 e ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução no processo…, cit., p.p. 273-314.  
151 Cfr. GERALDES, Abrantes – Temas da Reforma…, Vol. I, cit., p.p. 36-37. Acerca dos princípios estruturantes da legislação 

processual civil posterior à Reforma de 1995/96, vide SOUSA, Miguel Teixeira de – Estudos…, cit., p. 33 e segs.. 
152 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 105. 
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culminar de uma discussão processualmente correcta (…).”153 No processo moderno, o 

juiz não é mais um mero árbitro da disputa das partes e o que se almeja com o processo é 

a justa composição do litígio, a que corresponde uma aplicação da norma jurídica a factos 

corretamente determinados, acima dos interesses individuais e particulares das partes.154  

 Da configuração publicista do processo – segunda a qual este é, sobretudo, um 

“(…) instrumento mediante o qual se exerce uma função pública, havendo 

predominantemente interesse do Estado em seu desenvolvimento”155 – derivam ainda a 

importância da busca da verdade (material), a consagração da oralidade e a atribuição de 

(maiores) poderes ao julgador em matéria probatória com vista à justa definição da 

controvérsia.156  

 Ora, não pode deixar de surpreender que, num panorama processual como o 

descrito, a utilização da informação que as partes possuem acerca dos factos 

controvertidos se manifeste, no essencial, num esquema onde a contra se pronuntiatio, 

alcançada sobretudo através do depoimento de parte, assume predominância, revelando a 

influência histórica do modelo romano-canónico.157 

 Perante os dados alinhados, somos forçados a reconhecer que, não obstante a 

paulatina consagração de uma perspetiva publicista do processo158 , onde o ativismo 

judiciário se entrecruza com uma conceção das partes como uma fonte de informações 

relevantes para a decisão da causa e a legitimação da decisão depende da sua adequação 

substancial e não apenas da sua correcção formal159, e o reconhecimento de uma noção 

epistemológica do processo, o sistema normativo e a praxis judiciária têm mantido 

vigente a máxima nemo debet esse testis in propria causa, sem que tal resulte suficiente 

justificado, quer a nível normativo, quer a nível lógico, nem tão pouco coerente com o 

sistema processual entendido no seu conjunto.  

                                                             
153 MENDONÇA, Luís Correia de – Direito Processual, cit., p. 26. 
154  Nas palavras de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, “[A] a ênfase dada ao interesse público, consistente na 

concretização das regras de direito material pela via do processo, não implica desconsiderar os interesses dos sujeitos parciais do 

processo. Tanto que os efeitos produzidos pela atuação da lei pelo juiz – eliminação da controvérsia e pacificação – também devem 
ser considerados na concepção do fenómeno.” – Poderes instrutórios do juiz, 7.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 20. 
155 BEDAQUE, José Roberto dos Santos – Poderes instrutórios…, cit., p. 142. 
156 Para uma perspetiva geral acerca da conceção publicista ou privatista do processo e sua relação com os poderes de direção (material 

e formal) do juiz, vide CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 218 e segs.. 
157 Na lição de DEVIS ECHANDÍA, “[E] en el moderno proceso civil publicístico, que persigue la decisión Justa y acertada en 
interés general, resulta obsoleto e Inconveniente el sistema de las posiciones formales reguladas [ao qual se assemelha, entre nós, a 

figura do depoimento de parte, atento o seu carácter formal e o fim que o orienta], con preguntas necesariamente asertivas y limitadas 

en su número, tal como está consagrada todavía en los códigos italiano, español, venezolano y de otros países de Sudamérica.” – 
Compendio…, cit., p. 252. 
158 Sobre as dificuldades de classificação do modelo processual português consagrado nos Códigos de Processo Civil de 1961 e 1939, 

vide GOUVEIA, Mariana França – Os poderes do juiz cível na acção declarativa, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 1, Jan.-Abr. 
(2007), p.p. 47-65 e MENDONÇA, Luís Correia de – Vírus autoritário e processo civil, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 1, 

Jan.-Abr. (2007), p.p. 67-98.  
159 SOUSA, Miguel Teixeira de – Estudos…, cit., p. 59. 



 

- 57 - 

 

1.3. Admissibilidade e valor probatório das declarações das partes no processo 

 Tendo como pressuposto a análise acima realizada, e da qual não podemos 

prescindir, entraremos agora mais concretamente na análise do tema objeto do presente 

Capítulo, ou seja, da manifestação processual das declarações unilaterais das partes com 

finalidades probatórias no sistema processual civil português anterior à Reforma de 

2013.160 

 Começamos por observar que muito pouco espaço de atuação processual tem sido, 

neste aspeto particular, concedido às partes. Por um lado, as partes litigam, na maioria 

dos casos, por intermédio de advogado ou profissional forense habilitado legalmente para 

o efeito, mesmo quando a lei processual não exija o patrocínio judiciário. Donde, as partes 

não apresentam a sua versão dos factos ao tribunal, que deles tem conhecimento através 

de narrativas de factos jurídicos e institucionais previamente filtrados pela norma jurídica 

que fundamenta a respetiva pretensão.161 Ora, repare-se que nem mesmo a mais detalhada 

informação oferecida pela parte ao seu mandatário é suscetível de lhe oferecer um relato 

factual exato do que haja sucedido. Nunca este terá pleno conhecimento da situação. 

Ademais, sempre a parte pode informar o advogado de forma imprecisa, incorreta ou 

incompleta, pelo que este não substitui aquela.162  

 Por outro lado, o aproveitamento probatório do saber das partes em relação aos 

factos em discussão tem sido feito, no seu conjunto, dentro de um esquema que não 

consente às partes um relato geral dos factos relevantes para o litígio, à semelhança de 

um terceiro desinteressado investido na qualidade de testemunha. Este esquema formal 

típico 163 , que podemos identificar nas três figuras 164  através das quais aquele 

aproveitamento tem sido feito e sobre cuja análise nos debruçaremos infra, longe de 

assumir a forma de um testemunho de parte, enquanto prova livremente valorável, tem 

sido relutante em atribuir novos significados ao conceito, divergindo, neste ponto, da 

evolução verificada em outros sistemas continentais, onde um tal aproveitamento é feito 

em termos mais alargados e gerais. 

 Trata-se de uma solução em linha de conta com a tradição histórica analisada no 

Capítulo anterior e que estabelece, de forma geral e abstrata, uma relação de desconfiança 

                                                             
160 Alertamos, porém, para o facto de as considerações que teceremos no âmbito do presente Capítulo se manterem, no essencial, 

atuais no Novo Código de Processo Civil, como oportunamente daremos conta. 
161 Cfr. FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p.p. 89-90, onde a autora afirma que, em consequência, as partes têm 

sido preservadas da imediação do tribunal, pois não apresentam as suas pretensões de forma verbal e dialética, sendo que o que assim 

se ganha em preparação perde-se em espontaneidade. 
162 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 47, nota 8. 
163 A expressão é de MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 139. 
164 Referimo-nos ao depoimento de parte, à prestação de informações ou esclarecimentos e à já extinta prova por juramento.  



 

- 58 - 

 

entre a credibilidade do testemunho e o interesse na ação. Na verdade, para além do facto 

de o legislador presumir que o conhecimento das partes sobre os factos – em suma, aquilo 

que efetivamente testemunharam – não é credível, nenhum outro motivo se descortina 

para racionalmente justificar o impedimento, que subsiste atualmente, de as partes 

testemunharem em juízo pelo simples facto de ocuparem aquela posição processual. 

 Porém, e como veremos melhor posteriormente, alguma jurisprudência dos 

tribunais superiores portugueses tem vindo a admitir a utilização do depoimento de parte 

com vista à aquisição e valoração de declarações favoráveis ao depoente, de harmonia 

com uma versão moderna do princípio da oralidade e o princípio da livre apreciação da 

prova, o que tem, no entanto, recebido críticas por parte de um setor da doutrina. 

 O regime das declarações das partes vigente até à Reforma de 2013 remete-nos, 

essencialmente, para as figuras do depoimento de parte e da prestação de informações ou 

esclarecimentos, sendo que a forma como uma e outra vêm sendo configuradas na lei 

coloca dificuldades quanto à admissibilidade e valor probatório das declarações da parte 

(maxime, favoráveis) em processo. 

1.3.1. Depoimento de parte e prova por confissão: uma primeira 

aproximação 

 A questão da admissibilidade e valor probatório das declarações das partes no 

processo remete-nos sintomaticamente para a figura do depoimento de parte, cuja 

delimitação procuraremos ensaiar de seguida, olhando não só ao modo como vem sendo 

concebida e estruturada na lei processual, mas também à compreensão que do seu 

confronto com figuras próximas resulta. 

 Com tal objetivo, e depois de uma primeira aproximação à figura, que nos 

incumbimos de realizar no espaço que se segue, procuraremos delinear e compreender a 

fronteira entre esta e outras figuras com as quais aquela estabelece contactos mais ou 

menos vincados. São elas as figuras da prova testemunhal, da prestação pela parte de 

informações ou esclarecimentos e, ainda, da já extinta prova por juramento. 

 Após tal confronto, com o que julgamos resultarem melhor adquiridos alguns dos 

principais elementos que caracterizam o depoimento de parte, avançaremos para a análise 

do respetivo regime legal naquilo que se afigurar mais pertinente para a nossa temática. 

 Posto isto, o processo civil português acolheu – no período legislativo a que nos 

reportamos – o princípio tradicional segundo o qual as declarações de ciência das partes, 

fora do esquema da confissão e, outrora, também do juramento, não tinham valor 
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diretamente probatório, pois o sistema legal impedia o julgador de considerar a parte 

como uma testemunha in re sua.165 Esta é, em bom rigor, a conclusão que ressalta de 

imediato da análise do direito positivo. 

 O legislador nacional tem, com efeito, acompanhado a tendência histórica e geral 

de adotar – no campo do testemunho humano166 – distinções artificiosas e de marcado 

cunho formal, cujo fundamento reside na circunstância de se considerar que os 

conhecimentos sobre os factos controvertidos que as partes tenham adquirido pelos seus 

sentidos não são credíveis ou, em todo o caso, não serão reproduzidos de modo 

suficientemente distante para poderem ser credíveis.167 

 Com fundamento na debilidade da prova assim obtida, a opção do legislador tem 

sido a de valorar de forma tarifada as declarações confessórias das partes, uma vez 

cumpridos certos requisitos processuais e substantivos, e de, considerando-as impedidas 

de testemunhar, não admitir ou, admitindo (?), atribuir um valor probatório reduzido à 

pro se declaratio. Significa isto, pelo menos numa primeira e superficial abordagem do 

regime legal, que o resultado do depoimento de parte podia ser um de dois: ou as 

declarações da parte eram de teor desfavorável (e favoráveis à parte contrária) e, nessa 

medida, podiam eventualmente configurar confissão judicial; ou, sendo favoráveis ao 

depoente, não teriam qualquer eficácia probatória. Quanto ao juramento, e como mais 

detidamente veremos infra, o reconhecimento de valor probatório às declarações da parte 

(a si) favoráveis era, verificadas determinadas circunstâncias, legalmente admissível.  

 Já tivemos oportunidade de abordar a clássica propensão dos ordenamentos 

processuais civis de excluir a possibilidade de a parte testemunhar e a associada tendência 

de atribuir força probatória plena à confissão, com o que sobrevoamos também as razões 

que supostamente justificam tais opções, pelo que, por brevidade, repristinamos as 

considerações aduzidas, competindo-nos agora tão só concretizá-las no que ao 

ordenamento português respeita. É esse o intuito da exposição subsequente. 

 No anterior Código de Processo Civil (de 1961), o depoimento de parte vinha 

regulado em Secção intitulada Prova por confissão das partes168, assim indiciando, desde 

logo, a estreita relação existente entre o depoimento de parte e a prova por confissão. A 

                                                             
165 Sem esquecer o ato de prestação pelas partes de informações ou esclarecimentos que, no entanto, e como se verá, assumia uma 

função essencialmente de clarificação.  
166 Entendido este no sentido supra referido de testemunho lato sensu. – Vide infra Capítulo I, ponto 1.2. 
167 Cfr. FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p. 89. 
168 Historicamente, a epígrafe remonta ao CPC de 1939, tendo-se mantido na versão originária do Código que se lhe seguiu, quando a 
Secção incluía, além dos preceitos relativos ao depoimento de parte, os preceitos que, deslocados em 1967 para o atual CCl, por via 

do Decreto-Lei n.º 47 690, de 11 de Maio, correspondem aos atuais artigos 352º, 355º e 356º do referido diploma, por manifestamente 

integrarem o direito probatório material.  
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inserção sistemática do artigo 552º, que regulava o depoimento de parte, entredizia que 

este é um instrumento para obter o meio de prova confissão.169 

 É conveniente notar primeiramente que o conhecimento processual relevante não 

se obtém do interrogatório, mas antes das respostas e condutas assumidas pela parte no 

decurso do mesmo, motivo pelo qual não pode confundir-se depoimento de parte com 

confissão, sendo aquele apenas um meio processual por que se pode obter esta.  

 Estamos, portanto, perante um meio de provocar a confissão, aquela espécie de 

testemunho da parte que, nos termos do artigo 352º do Código Civil, vem caracterizada 

como o “(…) reconhecimento que a parte faz da realidade de um facto que lhe é 

desfavorável e favorece a parte contrária.”170 171 Trata-se, portanto, do reconhecimento 

que a parte faz de factos cujas consequências lhe são prejudicais e cuja prova competiria, 

atentas as regras de distribuição do ónus da prova (cfr. artigo 342º do Código Civil), à 

parte contrária.172 

 Para uma melhor compreensão da figura do depoimento de parte, e ainda que com 

o necessário ânimo de síntese, é necessário tecer algumas considerações preliminares 

acerca da confissão. A confissão pode ser judicial (provocada ou espontânea) ou 

extrajudicial, sendo que, nos termos do artigo 355º, n.º 3 da lei substantiva, a respetiva 

qualificação dependerá de a confissão ser feita em juízo ou fora dele, incluindo-se, nesta 

última hipótese, a confissão feita em outro processo.  

 A confissão judicial é provocada quando obtida em depoimento de parte ou em 

prestação de informações e esclarecimentos (assim estabelece o artigo 356º, n.º 2 do 

Código Civil), pois o ato em que ocorre foi requerido pela parte contrária ou determinado 

oficiosamente, e é feita oralmente pela própria parte perante o juiz, mediante a 

observância do formalismo legal. A confissão judicial espontânea, por sua vez, é aquela 

                                                             
169 Assim também quanto ao interrogatorio formale do direito italiano que, como melhor se verá infra, não é um meio de defesa 

própria da parte interrogada, mas antes um meio destinado à obtenção de uma prova legal: a confissão. – COMOGLIO, Luigi Paolo 
– Le Prove…, cit., p. 697. 
170 Com conteúdo idêntico, o artigo 2730º do Codice Civile italiano dispõe que: “La confessione è la dichiarazione che una parte fa 

della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.” Assim, por factos 
favoráveis ao declarante e desfavoráveis à parte contrária se entende “(…) quello che, avuto riguardo all’oggettto della controvérsia 

ed ai termini della contestazione, è in concreto idóneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente 

e consapevolmente ne risconosce la verità”, conforme se entendeu massima da Cassação de Roma, de 21 de Novembro de 1997, n.º 

11635, referida por COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., p. 679, nota 8. 
171 A necessidade de o depoimento de parte recair sobre factos que sejam simultaneamente desfavoráveis ao depoente e favoráveis à 
parte contrária vem salientada no Ac. do STJ, de 25 de Novembro de 2010, Proc. n.º 3070/04.9TVLSB.L1.S1, disponível em 

www.dgsi.pt. Aí se concluiu pela inadmissibilidade de confissão, para além do mais, por estarem em causa factos que, sendo 

favoráveis ao requerente do depoimento de parte (no caso, o autor), não eram desfavoráveis aos depoentes (réus não contestantes), 
desde logo porque estes não haviam sequer assumido uma qualquer posição no processo contrária aos factos alegados pelo autor. 

Embora seja uma questão controvertida, a jurisprudência tende a afirmar a necessidade de se verificar este requisito também quando 

seja requerido o depoimento do comparte, sob pena de – como se entendeu no Ac. do STJ, de 27 de Janeiro de 2004, Proc. n.º 03A3530, 
também disponível em www.dgsi.pt – se comprometer a “(…) correspondência funcional e teleológica entre o meio processual e o 

objecto do meio de prova fixado na lei.” 
172 Os antigos chamavam-lhe contra se pronuntiatio – Ulpiano, D.11.1.11.1: “Fides ei contra se habebitur”. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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feita pela parte nos seus articulados ou em termo no processo (cfr. artigo 164º e artigo 

356º, n.º 1 do Código Civil). Trata-se, neste último caso, de confissão escrita, sendo que 

quando ocorre nos articulados o mandatário não carece de procuração especial para a 

fazer, e quando ocorre por termo no processo trata-se de ato da parte ou do seu mandatário 

investido de poderes especiais para confessar. 173 

 Atento o objeto do nosso estudo, e a sua inserção no âmbito do direito probatório 

formal, a análise subsequente centrar-se-á na confissão judicial provocada em 

depoimento de parte. 

 Era esta, então, a finalidade do depoimento de parte, a pedra de toque do respetivo 

regime processual, cuja compreensão se afigura, a nosso ver, essencial para a análise do 

problema da valoração das declarações não confessórias da parte que perscrutaremos 

infra. 

 O que acaba de se dizer não resulta – na opinião maioritária da doutrina – 

prejudicado pela alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro, 

no Código de Processo Civil de 1961. Referimo-nos à introdução – motivada pela 

tendência geral de supressão dos limites que a iniciativa oficiosa em matéria de prova 

encontrava na legislação anterior – da possibilidade de o tribunal determinar ex officio a 

produção do depoimento de parte.174 Neste sentido, o n.º 1 do artigo 552º passou a dispor, 

após a referida alteração, que “[O] o juiz pode, em qualquer estado do processo, 

determinar a comparência pessoal das partes para a prestação do depoimento sobre 

factos que interessem à decisão da causa.” [negrito nosso] 

 Diversamente, na redação anterior à dita Reforma, as disposições relativas ao 

depoimento de parte estabeleciam que a sua produção estava dependente do requerimento 

das partes nesse sentido, o que, no entanto, não merecia acolhimento pacífico na doutrina. 

Na verdade, sustentavam já alguns autores que, nomeadamente ao abrigo dos poderes 

gerais do juiz em matéria instrutória, este podia determinar oficiosamente a realização do 

depoimento de parte, o que veio depois a consagrar-se expressamente na lei.175 

                                                             
173 MENDES, João de Castro – Direito Processual Civil, Vol. II., reimp., Lisboa: A.A.F.D.L., 2012, p. 467 e segs.. 
174 Cfr. FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p.p. 497-498.  
175 Neste sentido, MENDES, João de Castro – Direito Processual…, Vol. II, cit., p. 468, nota 591, onde o autor apela ao disposto nos 
artigos 264º, n.º 3 e 265º para fundamentar a posição assumida, REIS, José Alberto dos – Código de Processo…, Vol. IV, cit., p. 130 

e segs., ANDRADE, Manuel A. Domingos de – Noções…, cit., p. 258, VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, 

Sampaio e – Manual…, cit., p. 566, nota 1 e p. 567, nota 1 e FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – 
Código de Processo…, cit., p.p. 497-498, onde os autores referem, que embora até à referida reforma os artigos 552º e 553º, n.º 3 só 

às partes atribuíam a iniciativa do depoimento de parte, uma interpretação da lei que se ativesse estreitamente ao assim preceituado 

constituía uma importante limitação ao princípio do inquisitório, baseada na ideia de que só às partes, no âmbito do princípio do 
dispositivo, cabia provocar um confissão favorável aos seus interesses. 
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 No entanto, apesar da inovação, as opiniões tendem a convergir no sentido de que, 

numa visão integrada do sistema e analisado o regime no seu conjunto, o fim do 

depoimento de parte – seja sob requerimento da parte contrária, seja por iniciativa oficiosa 

– é lograr a confissão, ainda que o juiz possa ouvir o depoente sobre factos por si alegados 

(e, portanto, a si favoráveis) para da sua negação retirar as devidas consequências 

probatórias. 176  Tanto mais que, à exceção do que referimos, o regime relativo ao 

depoimento de parte vigente antes da Reforma de 1995/96 se manteve idêntico, 

permanecendo, em apoio daquela conclusão, a inserção sistemática do artigo 552º na 

Secção relativa à Prova por confissão.177 

 Porém, é importante salientar que surgiram na doutrina opiniões de sentido 

diverso, sendo este o momento adequado para as referir, sem prejuízo de a elas voltarmos 

em momento posterior. Com efeito, ELIZABETH FERNANDEZ sustenta que desde a 

Reforma de 1995/96 o juiz pode apreciar livremente, e no conjunto das outras provas, 

o específico valor probatório das declarações da parte obtidas em depoimento 

determinado oficiosamente. Contudo, se no decurso do interrogatório a parte 

confessasse factos desfavoráveis e esse reconhecimento fosse reduzido a escrito, o 

depoimento teria nesse específico ponto valor tarifado.178 Assim, e ainda na opinião da 

autora, “ (…) a lei distingue entre o depoimento de parte requerido por uma das partes e 

o depoimento de parte oficioso, tendo este um expectro mais amplo do que aquele 

(…)” [negrito nosso], à semelhança do interrogatorio libero do direito italiano.179 

 Também REMÉDIO MARQUES vê na referida alteração introduzida pela 

Reforma a mudança – podemos dizê-lo – de paradigma no que respeita ao depoimento de 

parte. Na verdade, considerando a proximidade existente entre o depoimento de parte 

determinado oficiosamente e a figura do interrogatorio libero do direito italiano e 

olhando, não só à experiência do direito comparado, mas também à necessidade de o 

regime processual do contributo probatório do saber das partes ser coerente com 

princípios constitucionais tão importantes como o direito à prova, sustenta que a 

                                                             
176 MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 138. 
177 Note-se que, à semelhança do nosso depoimento de parte, o depoimento pessoal previsto nos artigos 343º e segs. do CPC  brasileiro 

tem como objetivo obter a confissão, embora apenas possa ser requerido pela parte contrária. – GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios 

– Direito Processual Civil Esquematizado, coord. Pedro Lenza, 2.ª ed. revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2012, p.p. 406-407, 
onde o autor refere ainda que, apesar da finalidade do depoimento, “(…) o juiz, ao examinar as declarações prestadas no depoimento 

pessoal, deve considera-las no seu conjunto. Não pode levar em conta apenas aquilo que a parte confessou, mas as informações 

todas que foram prestadas, dando-lhes o valor que possam merecer.” [negrito nosso]  
178 Na verdade, pese embora a atribuição de força legal à declaração confessória se apresente, quanto a nós, e como melhor veremos 

infra, destituída de sentido num ordenamento processual civil contemporâneo, a atribuição, por via legislativa, daquela eficácia à 

confissão é por demais evidente para ser ignorada, mesmo quando se pretende um enquadramento mais moderno da figura do 
depoimento de parte. 
179 FERNANDEZ, Elizabeth – Nemo Debet Esse Testis In Propria Causa – Sobre a (in)coerência do sistema processual a este 

propósito, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, Número Especial (2013), p. 31, e nota 37. 
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inquirição oficiosa terá, paralelamente a uma função informativa de esclarecimento das 

alegações de facto das partes, uma importante função probatória, valendo as afirmações 

de factos feitas pelas partes como fontes de convencimento do julgador, 

independentemente de recaírem sobre factos que lhe sejam favoráveis. Embora admita 

que as declarações das partes possam revestir natureza confessória, o autor entende que 

este não é um resultado probatório conforme às funções por que normalmente se orienta 

esta atividade probatória de iniciativa oficiosa, para o que convoca, em abono, o exemplo 

do interrogatorio libero, onde as declarações desfavoráveis da parte não podem valer 

como confissão judicial. Em suma, o autor vê nesta inquirição a possibilidade de, através 

dela, se criar uma relação mais imediata, direta, genuína e sincera entre as partes e o 

tribunal, assim se rompendo com o estado relacional mediato que entre estes é criado 

pelos respetivos mandatários. Quanto à eficácia probatória das declarações assim obtidas, 

entende-as sujeitas ao princípio da livre apreciação – salvo quando a parte emita 

declarações confessórias –, admitindo que possam ser valoradas como base de presunções 

judiciais e como coadjuvante de outros elementos probatórios, permitindo, quando 

sopesadas com outros indícios que formaram no tribunal a convicção acerca de 

determinados factos conhecidos, extrair a convicção sobre factos desconhecidos.180  

 Não pode, na verdade, deixar de despertar alguma estranheza a referência naquele 

preceito à possibilidade de o juiz ouvir a parte sobre quaisquer factos relevantes para a 

decisão da causa, sem que, para tal, estivesse vinculado a discriminar, no despacho que 

determinasse a comparência, aqueles sobre os quais incidiria o depoimento. Ora, face a 

tal redação e, por outro lado, face à ausência de referência expressa aos factos 

desfavoráveis, a primeira ideia que da letra da lei ressaltava era que o silêncio do 

legislador teria querido – talvez timidamente – introduzir, entre nós, um testemunho de 

parte livremente valorável em todo o seu conteúdo. A ideia saía, aliás, reforçada pelo 

facto de se afigurar incoerente, num sistema processual civil como o nosso, que o papel 

do julgador ficasse, neste aspeto, reduzido a determinar a comparência da parte para dela 

obter apenas a confissão. Ademais, uma vez que o artigo 266º do mesmo diploma 

consagrava já a hipótese de audição das partes com vista ao esclarecimento da matéria de 

facto, antevia-se que a revisão de 1995/96, e mais concretamente a alteração ao artigo 

552º, n.º 1, tivesse o alcance de introduzir, entre nós, a possibilidade de o juiz auscultar a 

parte também sobre factos favoráveis à sua pretensão. 

                                                             
180 MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p.p. 145-153. 
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 Porém, o facto de ter sido recusada a proposta de Lebre de Freitas em nome da 

Comissão de Legislação da Ordem dos Advogados no sentido de se permitir a livre 

apreciação do depoimento na parte em que é favorável ao depoente, em complemento de 

outras provas 181 , tem sido considerado um importante argumento a depor contra a 

evolução apontada. Por outro lado, da leitura dos artigos 553º, n.º 2, 558º, n.º 1, 563º, n.º 

1, 566º e 567º conjugada com a epígrafe da respetiva Secção resulta, para um setor 

maioritário da doutrina182, a conclusão de que se trata, afinal, de um mesmo procedimento 

destinado a obter a prova por confissão, com a inovação de ter passado o julgador a poder 

determinar a sua produção sem o impulso da parte contrária. 

 Por outro lado, têm sido ainda apontados outros dois fatores no sentido de reforçar 

aquela conclusão. Primeiro, a lei substantiva – ou, na falha desta, a lei adjetiva – não 

contém normativo que expressamente preveja a possibilidade de valorar probatoriamente 

as declarações favoráveis das partes, ao que acresce a circunstância de o artigo 361º do 

Código Civil prever a livre apreciação do tribunal para as declarações não confessórias 

da parte somente naquilo que configurem reconhecimento de factos desfavoráveis. 

 Assim, e como sobre este aspeto alerta ESTRELA CHABY, sendo embora 

plausível que a intenção da alteração legislativa fosse consagrar a possibilidade de a parte 

ser ouvida, por determinação do tribunal, quanto a factos relevantes para a decisão da 

causa, independentemente do seu caráter favorável ou desfavorável, o certo é que tal 

intenção não foi expressa por forma a tornar-se efetivamente operante.183 

 Em todo o caso, embora se considere que a alteração está longe de representar a 

consagração, entre nós, de um testemunho de parte livremente valorável em todo o seu 

conteúdo, a inovação é de aplaudir, na medida em que “(…) representa um passo 

importante no caminho da busca da verdade material e da consequente quebra de rigidez 

dos institutos processuais.”184 

 Deixamos já, como breve apontamento final, a referência de que esta questão dos 

poderes oficiosos em matéria probatória (com a qual se prende a possibilidade de o juiz 

determinar oficiosamente a produção do depoimento de parte) remete-nos 

necessariamente para a questão da (perturbação da) imparcialidade do julgador, hoje 

                                                             
181 Cfr. FREITAS, José Lebre de - Parecer da Comissão de Legislação da Ordem dos Advogados Sobre o Projecto de Código de 

Processo Civil, “ROA”, Lisboa, ISSN: 0890-8113, Ano 50 (1990), p. 750. 
182 Cfr. MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 138, com a inventariação das opiniões doutrinais convergentes 
nesse sentido na nota de rodapé n.º 2. 
183 CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 41, nota 121.  
184 FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 498. Em sentido idêntico, 
GOUVEIA, Mariana França [et al.] – Justiça Económica em Portugal: Produção de Prova, Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos 

Santos, 2012, p. 41, onde se assinala que tal alteração “(…) parece ter tido como objetivo permitir uma melhor correspondência entre 

as decisões judiciais e a realidade extraprocessual.” 
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muito debatida. Porém, para melhor nos podermos dedicar à figura do depoimento de 

parte, prescindimos por agora da análise deste tema, sem prejuízo de a ele voltarmos mais 

adiante.  

1.3.2. Um parêntese: breve confronto com as soluções de outros sistemas 

jurídicos 

 Como surgere VERKERK, “[I] it is generally prudent to consider the legal ideas 

that have been tried and tested with satisfaction elsewhere.” 185  Revela-se, assim, 

conveniente para o nosso estudo considerar soluções já experimentadas e sedimentadas 

em outros ordenamentos quanto ao(s) modo(s) como é aproveitado o contributo 

probatório das partes em processo civil. Convocamos, portanto, o confronto com o que 

dispõem, neste campo, ordenamentos próximos do nosso. Partimos, para tanto, das 

referências gerais que, quanto ao tema, registamos no Capítulo precedente e que, segundo 

cremos, autorizam a conclusão de que, diferentemente da evolução sofrida nos países da 

common law, o problema do interrogatório das partes enfrentou – e continua a enfrentar 

– problemas maiores e de difícil superação nos sistemas de civil law.  

 Já foi por nós apontado que no direito austríaco é possível, desde a 

Zivilprozeβordnung de 1895, o interrogatório das partes – Parteivernehmung – com o 

objetivo de obter delas um verdadeiro testemunho de parte sujeito, inclusive na parte 

confessória, à livre apreciação probatória do tribunal (§ 272, I da ZPO austríaca).  

 A Áustria foi, na verdade, o primeiro ordenamento continental a inverter a 

tendência de considerar as partes incompetentes para testemunhar sob juramento e que 

era bem patente na General Judicial Ordinance de 1781, onde também os parentes 

próximos das partes eram considerados incompetentes para testemunhar (Secção 141). É 

importante registar que, originariamente, a produção do interrogatório tinha apenas lugar 

quando tal fosse necessário para integrar os demais meios de prova, o que veio, 

posteriormente, a ser alterado, deixando as declarações de ter um caráter de prova 

subsidiária. 186  Tal alteração foi determinante da importância que, atualmente, o 

interrogatório das partes assume, sendo entendido na prática judiciária como “(…) a very 

                                                             
185 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 3. 
186 Cfr. VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p.p. 221-223. Sobre o caráter subsidiário do interrogatório das partes no direito 
austríaco e com maiores detalhes sobre o Parteivernehmung austríaco, vide TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 68 e também 

FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 277, em especial notas 14 e 15, com referência às divergências doutrinais quanto à 

classificação como confissão da afirmação de factos desfavoráveis obtida no âmbito do interrogatório.  
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good opportunity for both the judge and attorneys to question a party in the 

proceeding.”187 

 A ZPO austríaca prevê, desde a reforma de 2002, que as partes devem ser 

interrogadas na primeira audiência preparatória188, portanto, antes da produção da demais 

prova, podendo o interrogatório ser determinado oficiosamente. Normalmente, ambas as 

partes são ouvidas, salvo quando o tribunal entenda que uma delas não terá informação 

relevante sobre os factos controvertidos. 189  Quanto à forma como decorre o 

interrogatório, convém assinalar que no início da diligência o juiz adverte as partes do 

seu dever de dizer a verdade e da possibilidade de serem ouvidas sob juramento.190 O 

interrogatório é dirigido pelo juiz, que coloca questões à parte, a qual pode, por sua vez, 

e através do seu mandatário, interrogar a parte contrária através do juiz ou, quando este 

consinta, diretamente.  

 O direito holandês, profundamente influenciado pelo direito austríaco, consagra 

também a possibilidade de as partes prestarem testemunho no processo em que detêm 

aquela qualidade (cfr. artigo 164º, n.º 1 do Código de Processo Civil holandês). Porém, o 

valor probatório das declarações vem, à semelhança do juramento supletório (abolido em 

1988) e diferentemente do que sucede com o interrogatório das testemunhas, limitado, 

não podendo aquelas fornecer uma prova stricto sensu dos factos cuja prova compete à 

parte, a menos que tal resultado sirva apenas para completar a demais prova produzida.191  

 A reforma da Zivilprozeβordnung de 1933 introduziu no direito alemão o 

Parteivernehmung que, em substituição do juramento, permite o interrogatório das partes 

com função probatória. É importante notar que, embora as partes sejam interrogadas da 

mesma forma em que o são as testemunhas192 e, bem assim, as suas respostas sejam 

livremente apreciadas pelo tribunal (§ 453, I da ZPO alemã), à semelhança também da 

prova testemunhal, o interrogatório das partes vem previsto como um meio de prova 

autónomo, pelo que o seu resultado é entendido como um tipo particular de testemunho 

de parte.193 Assim, num sistema que procura adquirir para o processo os conhecimentos 

                                                             
187 VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 223. 
188 Secção 258(1) da ZPO austríaca. 
189 Secção 374 da ZPO austríaca. 
190 Porém, após o interrogatório livre das partes, raramente o tribunal toma declarações sob juramento das mesmas. – VERKERK, 
Remme – Fact-Finding…, cit., p. 223. 
191 Sobre o entendimento da jurisprudência no sentido de uma compreensão mais permissiva desta valoração, vide VERKERK, Remme 

– Fact-Finding…, cit., p.p. 228. 
192 Cfr. JAUERNIG, Othmar – Direito Processual Civil, trad. F. Silveira Ramos, com prefácio de José Lebre de Freitas, Coimbra: 

Almedina, 2002, p. 299. 
193 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 69 e nota 50. 
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factuais de quem quer que seja194, as partes declaram como partes e aqueles que não são 

partes declaram como testemunhas. 

 Cumpre salientar ainda que este meio de prova tem um caráter subsidiário, 

parecendo, no entanto, haver maior consenso quanto a este aspeto quando a produção do 

interrogatório seja requerida pelas partes, nos termos do preceituado no § 445 da ZPO 

alemã.195 Resta-nos referir alguns aspetos do regime procedimental do interrogatório, 

como seja o facto de poder ser determinado oficiosamente e a possibilidade de o tribunal 

ordenar o depoimento de ambas as partes quando seja configurável que uma e outra 

possam estar informadas sobre os factos (cfr. § 448 do mesmo diploma legal). No entanto, 

ainda que o objeto do depoimento não tenha de restringir-se, por determinação legal, a 

factos desfavoráveis ao depoente, e tenha, portanto, uma mais ampla abrangência do que 

o nosso depoimento de parte, o certo é que não pode a parte requerer a prestação do seu 

próprio depoimento. Por fim, se após o depoimento o tribunal permanecer em dúvida 

quanto a determinado(s) facto(s) com relevo para a decisão da causa, pode deferir 

juramento à parte quanto ao conteúdo das declarações (favoráveis e desfavoráveis) 

prestadas (§ 452 daquele diploma).  

 Como melhor resultará de quanto dissermos sobre as soluções previstas nos 

demais sistemas europeus considerados, e deixando de fora o regime inglês onde, como 

vimos, a tradição, no que à aplicação da máxima nemo debet esse testis in propria causa 

respeita, é marcadamente diferente e determinou que, desde 1851, a parte possa, em 

matéria não penal, ser ouvida como qualquer outra testemunha, é na Áustria, Holanda e 

Alemanha que encontramos regras mais permissivas quanto ao interrogatório das 

partes.196 Ainda assim, e embora a confissão obtida em interrogatório da parte seja, nesses 

ordenamentos, livremente valorável pelo julgador e seja igualmente valorável 

probatoriamente a declaração favorável da parte, esta última valoração faz-se, pelo menos 

naquele holandês e alemão, dentro dos limites de uma prova incapaz de fornecer prova 

stricto sensu ou no contexto de uma prova de carácter subsidiário197, sendo este um ponto 

de divergência face ao regime anglo-saxónico.  

 Diversamente, o direito italiano, mais avesso à admissibilidade do testemunho 

em causa própria, prevê expressamente o impedimento das partes para depor como 

                                                             
194 JAUERNIG, Othmar – Direito Processual…, cit., p. 285. 
195 Sobre as divergências doutrinais na matéria, vide FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 277, nota 15. 
196 O que leva MICHELE TARUFFO a sustentar que existe “(…) una coincidência significativa entre el interrogatorio de las partes 
en los sistemas de common law y el mecanismo equivalente en el modelo austroalemán.” – TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., 

p. 69. 
197 Cfr. FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 277. 
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testemunhas, à semelhança do que sucede entre nós. Porém, a opção legislativa de 

considerar que as partes não podem ser testemunhas no processo foi ainda mais longe na 

lei italiana, que estendeu o impedimento àqueles que, podendo ser partes na causa, não o 

são efetivamente (cfr. artigo 246º do Codice di Procedura Civile). 

 Em todo o caso, várias são as formas através das quais a parte pode prestar 

declarações orais em juízo no direito italiano. São elas o interrogatório livre, o 

interrogatório formal e o juramento supletório e decisório. Por ora, é relevante considerar 

aquele interrogatório formal, pelas semelhanças – e, ao mesmo tempo, diferenças198 – que 

apresenta em relação ao nosso depoimento de parte. Previsto nos artigos 228º e 230º a 

232º do Codice di Procedura Civile, o interrogatório, que pode apenas ser requerido pelas 

partes, tem como objetivo obter a confissão, pelo que, tal como o depoimento de parte 

português, recai sobre factos desfavoráveis ao depoente. No entanto, embora tal 

funcionalização do interrogatório à obtenção da confissão tenha tradicionalmente obtido 

um largo consenso na doutrina, não deixou de suscitar críticas por parte de alguns autores 

que sustentam que não pode ignorar-se que, na grande maioria dos casos, a parte chamada 

a depor declara, ao invés, factos (a si) favoráveis e desfavoráveis à parte contrária. Tanto 

mais que, em respeito pelo princípio do nemo tenentur edere contra se, a parte interrogada 

não tem um dever de dizer a verdade.199 Assim, parte da doutrina vem entendendo que, 

sendo a parte chamada a depor sobre factos alegados pela contraparte e requerente do 

interrogatório, pode aquela pronunciar-se ainda que tais factos lhe sejam favoráveis, 

ficando tais declarações sujeitas à livre apreciação do julgador ou funcionando como 

argumento de prova.200 

 O direito francês, mantendo também viva a tradição do juramento, prevê, ao lado 

daquele decisório e supletório, a possibilidade de o juiz fazer comparecer as partes para 

as interrogar livremente sobre factos com relevo para a decisão da causa. Sendo inegável 

a semelhança existente entre este interrogatório das partes – sobretudo na sua função de 

clarificação – e o nosso ato de prestação de informações ou esclarecimentos, da sua 

análise nos ocuparemos infra. Importante é notar, desde já, que inexiste um procedimento 

probatório especificamente destinado a obter o meio de prova por confissão (cfr. artigos 

1354º a 1356º do Code Civil). 

                                                             
198 É de notar que o interrogatório formal não pode ser determinado oficiosamente (cfr. artigos 230º e 231º do Codice di Procedura 
Civile). 
199 Cfr. CONTE, Mario – Le Prove Civili, trattati a cura di Paolo Cendon, 2ª ed. atualizada de acordo com a lei de reforma do processo 

civil de 18 de Junho de 2009, n.º 69, Milano: Giuffrè Editore, 2009, p.p. 280-281. 
200 Cfr. CARPI, Frederico/ TARUFFO, Michele – Commentario breve al Codice di Procedura Civile, 6.ª ed., Milão: Cedam, 2009, p. 

31. No sentido de que a pro se declaratio da parte obtida em sede de interrogatório formal não pode, de forma alguma, servir para 

provar os factos que sustentam a sua pretensão, vide CONTE, Mario – Le Prove…, cit., p. 290 e jurisprudência aí referida. 
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 A Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola (Ley 1/2000, de 7 de Janeiro) prevê, 

nos artigos 301º e segs., à semelhança do regime português, e rompendo com o regime 

anterior, o interrogatório da parte, solicitado pela parte contrária, “sobre hechos y 

circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio” 

(artigo 301º, n.º 1). 

 No campo da valoração do resultado do interrogatório, a lei espanhola prevê a 

atribuição de força probatória legal aos factos “que una parte haya reconocido como tales 

si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente 

prejudicial”, e desde que não sejam contraditados pela demais prova produzida (cfr. 

artigo 316º, n.º 1 da referida Ley). Preceitua ainda, à semelhança do regime previsto para 

as declarações obtidas em Parteivernehmung dos direitos austríaco e alemão, que as 

demais declarações das partes serão valoradas segundo a sana crítica do julgador (n.º 2 

do mesmo artigo), aqui se diferenciando nitidamente do regime português. Ora, das 

diferenças estipuladas ao nível da valoração probatória resulta inequívoca a possibilidade 

de, em interrogatório, a parte ser ouvida quanto a factos (a si) favoráveis e 

desfavoráveis.201 

 De quanto se disse resulta que nos ordenamentos italiano, francês, espanhol e 

português permanece a orientação de excluir as partes de testemunhar, desta forma 

sobrevivendo a crença de que só assim, através da consagração de tal impossibilidade, se 

evitará o perjúrio ou, em todo o caso, que para a convicção do julgador concorra um 

testemunho que sempre seria pouco credível. 

1.3.3. Breve confronto com a prova testemunhal: delimitação do problema 

 A primeira figura cujo confronto se revela pertinente é a da prova testemunhal. 

Tivemos já oportunidade de, em termos gerais, abordar, a propósito da clássica exclusão 

da capacidade da parte para testemunhar, a relação existente entre as declarações das 

testemunhas e as declarações das partes em processo. Procuraremos, neste momento, 

densificar as diferenças e semelhanças encontradas no contexto processual civil nacional. 

 Vimos que é comum denominar-se testemunho a declaração proveniente de 

terceiros em relação ao litígio e confissão a declaração proveniente das partes. A distinção 

tipológica, apoia-se, no essencial, nas condições de “parte” – ou, de acordo com algumas 

                                                             
201 Cfr. TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p.p. 69-70 e 71-72. 
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construções jurídicas, na condição de “interessado”202 – e de “terceiro” no processo, 

individualizadoras de determinadas situações processuais, ou, melhor será dizer, na 

suposta incompatibilidade existente entre estas. Por isso mesmo, a testemunha aparece 

definida tradicionalmente como a pessoa que, sendo alheia à controvérsia judicial, é 

chamada a narrar em juízo o que sabe acerca dos factos controvertidos.203 Donde, a 

clássica exclusão da parte para ser testemunha no processo em que adquire aquela 

posição.204 205 

 Como também já referimos, não se afigura, em nosso entender, correta a referida 

distinção, porquanto, olhando à materialidade das coisas, mesmo as declarações das 

partes – referimo-nos, como decorre de quanto já expusemos, às declarações com 

significado probatório206 – consistem num testemunho in re sua (ou, se quisermos, num 

testemunho no sentido lato de declaração de ciência207) e nem sempre o seu resultado 

configura confissão, sendo esta apenas uma espécie de declaração da parte.208  

 Nos dizeres de MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, “[A] as partes são as entidades 

que requerem a tutela jurisdicional para um determinado direito ou interesse ou contra as 

quais é requerida essa mesma tutela.”209 Forçoso é reconhecer, portanto, que “parte” e 

“testemunha” são, em bom rigor, (somente) noções processuais que se ampliam ou 

restringem ao teorizar e que em nada alteram aquilo que as pessoas que são investidas 

em tais estatutos efetivamente percecionaram de relevante pelos seus sentidos num 

momento em que ainda não ocupavam qualquer posição processual – em uma palavra: 

testemunharam. Recorde-se que assumimos como postulado de partida a ideia de que, 

num entendimento moderno e coerente com a moderna disciplina processual civil, é 

                                                             
202 Relembre-se, a propósito, que o artigo 2511º, n.º 1 do CC de 1867 considerava, à semelhança de outros ordenamentos, inábeis para 

ser testemunhas aqueles que tivessem interesse direto na causa.  
203 Como refere COMOGLIO, “(…) la figura del testimone incontra un apparente consenso definitorio, che dal linguaggio comune 

finisce con l’estendersi a quello tecnico-giuridico.” [negrito nosso] – Le Prove…, cit., p.p. 571-573. 
204 Cfr. REIS, José Alberto dos – Código de Processo…, Vol. IV, cit., p.p. 322-324 e MOREIRA, Guilherme Alves – Instituições…, 

cit., p. 730. Veja-se, aliás, a título de curiosidade que a palavra “testemunha”, segundo a sua etimologia, deriva do vocábulo latino 
testis, que, por sua vez, deriva do número três, o que indica terceira pessoa. 
205 Note-se que estas considerações são válidas também no direito brasileiro, onde a testemunha é um terceiro alheio ao processo, pois 

as partes não podem testemunhar, sendo apenas ouvidas em sede de depoimento pessoal ou de interrogatório. – GONÇALVES, 
Marcus Vinicius Rios – Direito Processual…, cit., p. 400. 
206 O que não equivale a dizer que delas resulte(m) necessariamente provado(s) determinado(s) facto(s), mas somente que têm a 

potencialidade de desempenhar uma função probatória, ie, de convencer o julgador acerca da factualidade do litígio.  
207 Cfr. ANDRADE, Manuel de – Noções…, cit., p. 241. Como refere LEBRE DE FREITAS, a declaração de ciência “(…) contém 

uma informação sobre a realidade, isto é, sobre a verificação dos factos, passados ou presentes (…), enquanto a declaração de vontade 
exprime a vontade dum efeito jurídico, negocial ou não”. – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código Revisto, 2.ª ed., Coimbra: 

Coimbra Editora, 2012, p. 215, nota 6. 
208 Vide, neste sentido, DEVIS ECHANDÍA, Hernando – Compendio…, cit., p. 252: “(…) es necesario distinguir entre declaración 
de parte (género) y confesión (especie); toda confesión es una declaración, pero ésta no es siempre una confesión” e VARELA, João 

de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p. 539. Ademais, pode dar-se o caso de reconhecimento, 

em depoimento de parte, da realidade de factos desfavoráveis ao depoente e favoráveis à parte contrária a que não possa atribuir-se 
eficácia confessória por falta de algum dos requisitos de que depende, nomeadamente se o depoente não tiver capacidade jurídica para 

dispor do correspondente direito.  
209 SOUSA, Miguel Teixeira de – As partes…, cit., p. 31. 
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conveniente e adequado referirmo-nos ao testemunho lato sensu, aplicável também às 

declarações das partes210, assim demonstrando a mudança de paradigma – assente numa 

versão moderna do princípio da oralidade, que necessariamente assenta no bom senso e 

na boa preparação técnica dos juízes211 – em relação à (in)compatibilidade entre parte e 

testemunha.212 Posto isto, a questão coloca-se verdadeiramente num momento posterior 

e cifra-se na opção pelo aproveitamento processual ou não desse conhecimento e, em caso 

afirmativo, em que moldes. 

 Neste sentido, chamamos à colação os ensinamentos de CASTRO MENDES, que, 

indagando sobre qual seja o sentido geral da prova testemunhal, escreveu que esta “(…) 

é a que resulta da transmissão ao tribunal, por certa pessoa, de informações de facto que 

interessam à decisão da causa, e que foram pela mesma pessoa adquiridas sem encargo 

para isso do tribunal.” [negrito nosso] É curioso que, de seguida, como que denunciando 

os reflexos que a desconfiança no testemunho tem neste âmbito, dá conta o mesmo autor 

da limitação que, em regra, a este sentido se impõe: a exclusão das partes, em virtude da 

aplicação da máxima nulus idoneus testis in re sua intelligitur.213 

 Na verdade, é curioso notar que é no âmbito da prova testemunhal que se verifica 

existir um maior número de regras de exclusão, desde logo com fundamento na 

presumível falta de credibilidade das pessoas cuja capacidade para testemunhar se exclui 

e na correlativa dificuldade de valoração que a sua admissibilidade comportaria214, o que 

supostamente justifica a “(…) esigenza di circoscrivere rigorosamente l’ammissibilità 

della testimonianza orale (…).”215 

 Pode, então, extrair-se das considerações precedentes que o nosso sistema 

processual civil não fugiu à tradição de considerar as partes inabilitadas ou, mais tarde, 

impedidas de testemunhar, em consagração da regra segundo a qual nullus idoneus testis 

in re sua intelligitur. Como ensina LEBRE DE FREITAS, a testemunha vem sendo 

entendida, no nosso ordenamento, como um terceiro em face da relação jurídica 

                                                             
210 Como se pode ler na Secção 1708 da versão de 1850 do Field Code de Nova Iorque: “All persons, without exception, otherwise 
than as specified in the next two sections, who, having organs of sense, can perceive, and perceiving can make known their perceptions 

to others, may be witnesses. Therefore, neither parties, nor persons who have an interest in the event of an action or proceeding, are 

excluded; nor those who have been convicted of crime; nor persons on account of their opinions on matters of religious belief: 

although in every case the credibility of the witness may be drawn in question, as provided in section 1680.” 
211 FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 277. 
212 Neste sentido, pode ler-se na obra de COMOGLIO que o princípio da incompatibilidade entre parte e testemunha “(…) viene ormai 

seriamente ridimensionato dalle moderne tendenze del panorama comparatístico (…) le quali teorizzano l’ammissibilità di una più 

ampia nozione di testimonianze, in cui sia pure consentita l’utilizzazione probatoria piena (…) delle deposizioni oralmente rese, con 
o senza asseverazione giurata, dalle stesse parti nel processo.” [negrito nosso] – COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., p. 578. 
213 MENDES, João de Castro – Direito Processual…, Vol. II, cit., p. 477.  
214 Como são aquelas que excluem o testemunho de pessoas que não tenham ainda alcançado determinada idade, dos cônjuges das 
partes e daqueles que mantêm ou tiveram com estas uma relação de parentesco, além da exclusão das próprias partes (efetivas ou 

meramente eventuais) de que já falamos. 
215 COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., p. 600.  
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processual, ainda que não perante a relação jurídica material ou os interesses discutidos 

no processo, com o que resulta excluída a parte e o seu representante legal, aos quais é 

reservado o depoimento de parte (artigos 552º, n.º 1 e 553º, n.º 3), bem como o juiz que 

não se declare ou seja declarado impedido (artigos 122º, n.º 1, al. h) e 620º, n.º 1).216A 

causa da inabilidade reside, portanto, na posição processual do declarante.  

 Com efeito, na primeira Subsecção da Secção consagrada à Prova Testemunhal, 

intitulada Inabilidades para depor, o artigo 617º, sob a epígrafe Impedimentos, dispunha 

que estavam impedidos de depor como testemunhas os que na causa possam depor como 

partes.217 Diversamente, na redação do diploma anterior à Reforma de 1995/96 a regra 

relativa às partes vinha consagrada no preceito relativo às inabilidades legais.218 De entre 

as inabilidades, vinham consagradas, paralelamente ao referido impedimento, a regra 

quanto à capacidade para depor como testemunha (artigo 616º) e a recusa legítima a depor 

(artigo 618º). 

 Quanto à capacidade, consagrava a regra geral prevista no artigo 616º que podiam 

depor como testemunhas “todos aqueles que, não estando interditos por anomalia 

psíquica, tiverem aptidão física e mental para depor sobre os factos que constituam 

objecto da prova” (n.º 1). O n.º 2 incumbia o juiz de “verificar a capacidade natural das 

pessoas arroladas como testemunhas, com vista a avaliar da admissibilidade e da 

credibilidade do respectivo depoimento”.219 

 Mencione-se ainda que, quanto ao direito de escusa, o artigo 618º, n.º 1 previa que 

os ascendentes nas causas dos descendentes e os adotantes nas dos adotados, e vice versa 

(al. a)), o sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e vice versa (al. b)), qualquer 

dos cônjuges, ou ex-cônjuges, nas causas em que fosse parte o outro cônjuge ou ex-

cônjuge (al. c)), quem convivesse, ou tivesse convivido, em união de facto em condições 

análogas às dos cônjuges com alguma das partes na causa (al. d)), podiam recusar-se 

                                                             
216 FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código Revisto…, cit., p. 279. 
217 A disposição não abrangia, ao contrário do que se prevê no direito italiano, as pessoas que, podendo ser partes na causa, não o 

fossem, como é o caso do sócio e do representante de pessoa coletiva ou sociedade que não a represente na causa, o que se deve ao 

facto de o interesse direto no desfecho da lide não figurar mais como fator de limitação, não obstante poder ser tido em conta no 
momento posterior da avaliação da credibilidade da testemunha. 
218 Na lição de ISABEL ALEXANDRE, neste caso “(…) não existia uma verdadeira inabilidade, pois que a pessoa que tivesse a 

posição de parte, apesar de não poder depor como testemunha, sempre poderia depor na qualidade de parte” – A fase da instrução no 

processo…, cit., p.p. 291-292. Com a Reforma de 1995/96, apesar da manutenção da inserção sistemática, o legislador esclareceu que 

aquele era um caso de impedimento para depor como testemunha. Referindo-se às inabilidades para depor enquanto mecanismo que 
visa privar de eficácia prova afetada quanto à veracidade do seu conteúdo, ou prova viciada – ABRANTES, José João – Prova Ilícita 

(Da sua relevância no processo civil), “Revista Jurídica”, n.º 7 (1986), p.p. 7-37. 
219 A regra quanto à capacidade vinha, originariamente, consagrada no artigo 618º, que, tal como o artigo 622º do CPC de 1939, 
considerava capazes para depor como testemunhas as pessoas, de um e outro sexo, que não fossem inábeis por incapacidade mental. 

Esta norma passou, em 1967, para o referido artigo 616º. O artigo 617º, também na versão anterior à Reforma de 1995/96, incluía, 

após a revisão de 1967, entre as inabilidades por incapacidade natural, ao lado dos interditos por anomalia psíquica, os cegos e os 
surdos, naquilo cujo conhecimento dependesse dos sentidos de que careciam, bem como os menores de 7 anos. Assim também 

dispunham o artigo 623º do CPC de 1939, diferindo apenas o facto de, neste último, a idade limite para depor ser 14 anos, e o artigo 

619º da versão originária do diploma de 1961. 
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(sendo, portanto, um caso de inabilidade relativa220) a depor como testemunhas, salvo 

nas ações que tivessem como objeto verificar o nascimento ou o óbito dos filhos.  

 É interessante notar que, paralelamente às partes, estes eram, essencialmente, 

casos em que, até à Reforma processual de 1995/96, o artigo 618º221 (na redação provinda 

da revisão de 1967) considerava o depoimento testemunhal inadmissível por motivos de 

ordem moral222, o que será importante relembrar quando abaixo equacionarmos o sentido 

da evolução, entre nós, do fenómeno em análise. Tratava-se, na verdade, de pessoas que, 

em sede de abstrata pré-valoração legal223, não eram consideradas imparciais, o que, à 

semelhança do raciocínio subjacente ao impedimento da parte, justificava a inabilitação. 

Com a Reforma, limitou-se, como se viu, o impedimento àqueles que possam depor como 

partes, passando os demais casos a receber tratamento no âmbito da recusa a depor.224  

 Da linha divisória que, sumariamente, traçamos entre o depoimento de parte e a 

prova testemunhal resulta, segundo cremos, mais percetível o que se entende por e 

configura o testemunho de parte.  

 Como vimos, a palavra “testemunho” refere-se, em termos gerais, à declaração 

que importa uma representação oral de facto(s) passado(s). 225  Neste sentido, a 

declaração processual representativa (sobre a realidade dos factos controvertidos) 

proveniente da parte não só se apresenta como uma representação oral de factos passados, 

como pode ou não configurar confissão, sendo certo que esta adquire, entre nós, eficácia 

probatória vinculativa. Ora, o testemunho de parte enquanto prova livre remete-nos, por 

seu turno, para as várias formas através das quais as partes são ouvidas de forma livre 

quanto aos factos relevantes para a decisão da causa. É, portanto, seu traço distintivo a 

possibilidade de a parte emitir declarações sobre factos favoráveis e desfavoráveis, as 

quais ficam sujeitas, paralelamente à conduta relevante assumida pela parte no decurso 

                                                             
220 SOUSA, Miguel Teixeira de – Estudos…, cit., p. 333.   
221 O referido artigo tinha redação semelhante à do artigo 620º originário, que, por sua vez, era equivalente ao artigo 624º do CPC de 

1939. 
222 Cfr. FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 565. Os motivos de ordem 

moral tinham por base “(…) circunstâncias que, de modo geral, tornam inexigível de determinadas pessoas a prestação dum 

depoimento sincero ou mesmo a simples prestação dum depoimento.” – ANDRADE, Manuel de – Noções…, cit, p. 276.  
223 ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas em Processo Civil, Coimbra: Almedina, 1998, p. 275. 
224 O ordenamento italiano também previa o divieto di testimoniare do coniuge ancorché separato, dos parenti o affini in linea retta 

e coloro che sono legati ad una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo quando a causa versasse sobre questioni di stato, di 
separazione personale o relative a rapporti di famiglia (cfr. artigo 247º do Codice di Procedura Civile); bem como restrições na 

audição de menores (cfr. artigo 248º do mesmo diploma). A Corte Costituzionale veio, no entanto, a considerar constitucionalmente 

ilegítimas tais restrições, por contradição com os princípios da igualdade e as garantias constitucionais da tutela judicial. – 
COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit.., p. 615. 
225 Vide, neste sentido, GARCÍA SOLÁ, Marcela – El “libre interrogatorio”…, cit., p. 265, nota 11. 
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do interrogatório, a um juízo de livre apreciação do julgador reportado à sua globalidade, 

à semelhança da valoração do depoimento das testemunhas.226 

 Neste sentido, a parte vem equiparada à testemunha, sendo que é nos 

ordenamentos anglo-saxónicos e, entre os sistemas continentais, no direito austríaco, 

onde essa equiparação assume a sua máxima expressão. Esta equiparação não deixa, de 

resto, de se fazer sentir nos ordenamentos alemão e holandês – que, como vimos, são, 

paralelamente ao austríaco, aqueles que permitem uma mais ampla utilização probatória 

do saber das partes –, embora em moldes diferentes, através do estabelecimento de regras 

específicas para o interrogatório das partes. 227 Esta equiparação não dilui, no entanto, as 

diferenças que, quanto aos demais aspetos, possam existir entre parte e testemunha no 

processo, nomeadamente a sujeição a diferentes deveres, em virtude da posição 

determinada que ocupam. 

 Refira-se ainda que expressão testemunho de parte vem utilizada com frequência 

na doutrina com o intuito de significar tão-só as formas pelas quais a parte é ouvida, de 

forma livre, quanto aos factos relevantes (favoráveis e desfavoráveis) para a decisão, ou 

seja, naquele segundo sentido referido. 228  Por razões de comodidade, utilizaremos 

também tal expressão no sentido referido.   

 É importante considerar que, na perspetiva de CAPPELLETTI, o interrogatório 

livre – adotado em alguns países europeus, como é o caso da Parteivernehmung dos 

sistemas alemão e austríaco, e, em certa medida, da comparution personelle francesa229 – 

é o instrumento adequado para uma livre utilização probatória do saber das partes, 

portanto, o instrumento idóneo à obtenção do testemunho de parte. Isto porque – esclarece 

– a não formalidade do interrogatório230 (o que, adverte-se, não é sinónimo de descurar 

a técnica do interrogatório), ou seja, o facto de não se tratar de uma técnica abstrata e 

rigidamente pré-determinada pela lei, permitiria, por um lado, o máximo de 

espontaneidade e imediação e, por outro, uma maior probabilidade de as declarações e 

                                                             
226 ECHANDÍA, Devis – Teoria general de la prueba judicial, Buenos Aires: Victor P. de Zavalía ed., 1972, p. 572 e segs. Para uma 

perspetiva geral acerca das funções das declarações das partes no processo e da possibilidade de valoração das condutas assumidas 
pelas partes, vide GARCÍA SOLÁ, Marcela – El “libre interrogatorio”…, cit.. 
227 Tal circunstância não é, porém, de estranhar, pois como alerta VERKERK, a evolução, quanto a esta matéria, no Continente levou 

à adoção de regras aplicáveis ao interrogatório das testemunhas e de regras, um pouco diferentes, aplicáveis ao interrogatório das 

partes. – Fact-Finding… cit., p. 220. 
228 Neste sentido, FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 497, CHABY, 
Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 20, MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 147 e FERNANDEZ, 

Elizabeth – Um Novo Código…,cit., p. 96. 
229 No ordenamento francês, o instituto tem sido interpretado pela jurisprudência de forma extensiva, sendo-lhe reconhecida, além de 
uma mera função de clarificação, uma verdadeira eficácia probatória, paralelamente à tendência de se acentuar a livre valoração do 

respetivo resultado probatório. – CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 203-207. O autor refere ainda o caso do 

ordenamento sueco, onde, por inspiração dos princípios da oralidade e da imediação, com a correlativa abolição de um sistema de 
prova legal, foi introduzido o instituto do interrogatório livre das partes, em substituição do juramento enquanto prova legal, bem 

como abolida a velha norma que excluía certas pessoas de testemunhar em virtude da sua parcialidade. – Op. cit., p. 229, nota 1. 
230 Podendo, no entanto, ser ajuramentado, sem que tal condicionante restrinja a liberdade daquele instituto. 
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o comportamento da parte interrogada possibilitarem ao juiz uma melhor perceção da 

realidade, com vista à sua livre apreciação. Por outro lado, a evolução do interrogatório 

neste sentido, ou seja, a sua transformação de meio destinado a alcançar uma prova 

tarifada (a confissão) num meio capaz de por o juiz efetivamente em contato com as 

partes, assegura uma mais ampla valoração e liberdade de convencimento.231  

 Entre nós, porém, em sentido inverso ao da apontada evolução, o depoimento de 

parte não vem sendo encarado como um interrogatório livre destinado a obter o 

testemunho de parte. Trata-se, como se viu, e como se aprofundará, de um meio destinado 

a obter a prova por confissão. Esta é – podemos, desde já, dizê-lo – a consideração mais 

importante a reter da exposição que ora encetamos e que desenvolveremos no espaço que 

se segue.  

 Assim, atendendo ao objetivo que o orienta e limita – a desfavorabilidade ao 

depoente do conteúdo do depoimento –, fazendo antever o sentido da matéria interrogada 

e a especial redoma dentro da qual se produzirá o depoimento, o que naturalmente 

condiciona as respostas que, nesta lógica, poderão ser dadas, e atento ainda o valor de 

prova legal que ao seu resultado se impõe, necessária se torna a conclusão de que o 

instituto do depoimento de parte representa uma inquestionável negação da 

espontaneidade e da imediação.232  

1.3.4. Prestação de informações ou esclarecimentos 

 Para além da prova testemunhal, também a figura da prestação de informações e 

esclarecimentos pela parte reclama uma análise comparativa. É dela que nos ocuparemos 

neste momento. 

 O nosso sistema processual civil previa, paralelamente ao depoimento de parte, 

outras manifestações de eventual contributo probatório das partes. À prestação de 

esclarecimentos ou informações, que não se confunde com o depoimento de parte 

determinado oficiosamente, referiam-se os artigos 356º, n.º 2, in fine, do Código Civil e 

266º, n.ºs 2 e 3, na redação introduzida pela Reforma de 1995/96.233 Este último artigo 

                                                             
231 CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 198-200. 
232 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 195-196. 
233 Tal faculdade existia também, embora em termos diversos, no regime anterior à dita Reforma. Recorde-se, para tanto, que a 

possibilidade de o juiz ordenar a comparência pessoal das partes para as ouvir sobre os factos essenciais da causa foi introduzida pelo 
artigo 28º do Decreto n.º 12.353, de 22 de Setembro de 1926, a que acima fizemos referência, e mantida nos regimes posteriores. No 

âmbito de vigência do CPC de 1939, sustentava já ALBERTO DOS REIS que, ao abrigo do disposto nos artigos 264º e 265º, era lícito 

ao juiz determinar a comparência das partes para prestarem informações e esclarecimentos, não valendo, em tal hipótese, as suas 
respostas como confissão, bem como para as ouvir acerca dos factos alegados pela parte contrária e deferir-lhes juramento (cfr. o 

então artigo 576º), valendo, neste caso, o reconhecimento da verdade do facto como confissão. – Código de Processo…, Vol. IV, cit., 

p.p. 130-131. Anote-se ainda que no CPC de 1961 tal faculdade se manteve no artigo 265º. 
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previa, a propósito do princípio da cooperação, que as partes, seus representantes ou 

mandatários judiciais podiam ser ouvidos para prestar informações e esclarecimentos 

sobre a matéria de facto ou de direito ao tribunal (n.º 2).234 

 A primeira observação – que, no entanto, não prescinde de ulteriores 

esclarecimentos – que a disposição merece da nossa parte é que por meio de uma tal 

faculdade oficiosa se conferia à parte a possibilidade de uma direta intervenção oral no 

decurso do processo. 

 A segunda observação prende-se com a utilização processual do resultado de 

uma tal intervenção das partes. Dito por outras palavras, face à ausência de explicitação 

legal, não era unânime a resposta à questão de saber se às declarações das partes assim 

obtidas podia atribuir-se valor probatório e, em caso afirmativo, em que termos, ao que 

acresciam dificuldades de articulação com a figura do depoimento de parte. 

 Olhando ao respetivo regime legal, onde devemos, em primeiro lugar (cfr. artigo 

9º do Código Civil), procurar uma resposta para o problema, reparamos que o referido 

artigo 266º vinha previsto no Capítulo reservado à instância, pelo que, acompanhando o 

raciocínio de LEBRE DE FREITAS, não nos encontrávamos no campo da instrução da 

causa.235 Tal consideração, não devendo ser sobrevalorizada, não pode deixar de ser tida 

em conta quando o que se pretende – como se pretende aqui – seja compreender a 

finalidade da diligência. Ademais, embora o preceito previsse que tal iniciativa oficiosa 

pudesse ocorrer em qualquer altura do processo, a sua inserção sistemática e o seu 

conteúdo intencional236 indicavam que a sua produção ocorreria habitualmente numa fase 

inicial do processo, maxime na audiência preliminar, o que também indiciava que tal 

                                                             
234 Semelhante possibilidade vem prevista no direito alemão, onde o princípio da cooperação tem tido grande desenvolvimento. O 
§139 – 1 da ZPO alemã prevê que o juiz ouça as partes, de facto e de direito, sobre a relação controvertida, podendo, para isso, fazer-

lhes perguntas. A Parteianhörung, de iniciativa oficiosa, tem a função primária de esclarecimento das pretensões deduzidas e 

alegações de facto, com o que se procura obter a melhor decisão da causa. – Cfr. FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 
278, nota 15. Idêntica faculdade vem prevista no §182 da ZPO austríaca. No CPC brasileiro, o interrogatório das partes – que se 

diferencia do depoimento pessoal – vem previsto no artigo 342º e é um instrumento através do qual se permite que o juiz, oficiosamente 

ou a requerimento das partes, determine o comparecimento das partes para as interrogar sobre os factos controvertidos. A doutrina 
salienta que o objetivo do interrogatório não é lograr a confissão, cuja obtenção tem lugar no depoimento pessoal, mas sim esclarecer 

o juiz acerca dos factos que permaneçam confusos ou obscuros. – Cfr. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios – Direito Processual…, 

cit., p.p. 408-409 e TESSER, André Luiz Bauml [et. al] – Código de Processo Civil Anotado, coord. Sandro Gilbert Martins e Rogéria 

Fagundes Dotti. Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, 2013, p.p. 585-588. Acerca das soluções adotadas nos 

ordenamentos francês e italiano, vide infra ponto 1.3.4. 
235 FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui  – Código de Processo…, cit., p. 439. Os autores esclarecem 

que, diversamente, o artigo 519º, sob a epígrafe Dever de cooperação para a descoberta da verdade, integrado no Capítulo dedicado 

à instrução do processo, é “(…) emanação do dever geral de cooperação consagrado no art. 266 no campo da instrução da causa.” Por 
outro lado, como alerta ESTRELA CHABY, não vinha prevista a prestação de juramento pelas partes, nem que a diligência, a ocorrer 

– pois do teor literal do preceito não resultava necessariamente que houvesse lugar a uma diligência –, fosse contraditória, pelo que 

“(…) não se vê como, sem postergação dos princípios do código e em verdadeiro contraciclo em relação ao espírito da Reforma em 
que se insere a alteração da redacção, se poderia configurar estar em causa uma diligência com carácter ou intencionalidade 

probatória.” – Contributo Probatório…, cit., p. 37. 
236 Cfr. CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 36. 
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diligência se inseria, não no âmbito da demonstração dos factos, mas somente no do seu 

esclarecimento. 

 Estávamos, portanto, no campo dos esclarecimentos sobre o sentido das alegações 

de facto e fundamentação jurídica das partes produzidas em sede de articulados, o que 

significa que assim se lhes permitia fixar o sentido que tais declarações devem ter e, no 

fundo, realizar uma interpretação autêntica das suas próprias declarações237, com vista 

a, por outro lado, remover uma dúvida do próprio julgador cujo esclarecimento seria 

imprescindível ao correto entendimento e julgamento da causa.238 É certo, porém, que 

quando à diligência fosse convocado apenas o mandatário judicial, saía frustrada, como 

bem se compreende, a pretendida intervenção oral da parte, assumindo aquele, e não já 

esta, a posição de protagonista.  

 Esclarecido o objetivo da prestação de informações e esclarecimentos, resulta que 

não se tratava, em si, de um meio de prova.239 Não pode, porém, ignorar-se que as 

declarações das partes podiam eventualmente extravasar a função meramente 

clarificadora a que a diligência, na sua função principal, se dirigia e é neste ponto que 

o problema se coloca com maior acuidade.240 Na procura de uma solução, e numa leitura 

conjugada com o artigo 356º, n.º 2 do Código Civil, a doutrina foi-se pronunciando no 

sentido da possibilidade da sua valoração, em termos que, uma vez que não vinha 

equacionada a valoração das declarações favoráveis, podemos designar restritos.241 

 Quanto a isto, cumpre-nos dizer, primeiramente, que, verificados os requisitos de 

que depende a respetiva eficácia, ao reconhecimento de factos desfavoráveis obtido no 

decurso da diligência é reconhecido valor confessório, nos termos do disposto no artigo 

356º, n.º 2 do Código Civil. Trata-se, como resulta daquele normativo, de confissão 

judicial provocada, pois a parte não se apresenta espontaneamente a juízo a confessar os 

factos.242 

                                                             
237 SILVA, Paula Costa e Silva – Saneamento e condensação no novo Processo Civil, in SANTOS, António Marques dos [et. al] – 
Aspectos do novo processo civil, Lisboa: Lex, 1997, p. 229. 
238 Cfr. REGO, Carlos Lopes do – Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2004, p. 267. 
239 Assim, FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 498, FERNANDEZ, 
Elizabeth – Nemo Debet…, cit., p. 32 e ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 284. 
240 Sobre uma perspetiva geral acerca dos interrogatórios de clarificação e sua utilização com uma função indiretamente probatória, 

vide CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 62-68 e 202-207. 
241 Cfr. REGO, Carlos Lopes do – Comentários…, cit., p. 486, defendendo, embora no âmbito do depoimento de parte ordenado ex 

officio, que tal faculdade oficiosa surge como concretização do princípio afirmado no artigo 266º, n.ºs 2 e 3 “(…) pelo que dos 
depoimentos das partes poderá resultar declaração confessória, simples esclarecimentos ou afirmações complementares, sujeitas à 

apreciação do tribunal, nos termos do artigo 361.º do CC.” No sentido de que, da leitura conjugada do artigo 266º e do artigo 356º, n.º 

2, parte final, do CC resulta a possibilidade de ser obtida confissão judicial (provocada) no ato de prestação de informações ou 
esclarecimentos, vide GOMES, Manuel Tomé Soares – Um olhar sobre a prova em demanda da verdade no processo civil. “Revista 

do Centro de Estudos Judiciários”, 2.º semestre 2005, n.º 3, Dossiê temático Prova, Ciência e Justiça e, embora no âmbito da anterior 

redação do artigo 265º, MENDES, João de Castro – Direito Processual…, Vol. II, cit., p. 468. 
242 FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código Revisto…, cit., p. 260. Em todo o caso, para se 

salvaguardar a respetiva força probatória plena, a confissão devia ser reduzida a escrito. Neste sentido, pode ler-se no Ac. do TRP, de 

1 de Março de 2010, Proc. n.º 12640/09.8TBVNG-B.P1, acessível em www.dgsi.pt, que “(…) se no decurso dessa diligência a parte 

http://www.dgsi.pt/
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 Temos ainda de equacionar a possibilidade de a parte reconhecer a verdade de 

factos (a si) desfavoráveis sem caráter confessório. Esta hipótese vem também prevista 

na lei substantiva, preceituando o artigo 361º do Código Civil que tais declarações ficam 

sujeitas à livre apreciação do julgador.243 

 Por último, cumpre perguntar qual o destino processual das declarações da parte 

(a si) favoráveis, sendo a resposta essencial para o estudo que assumimos. Para a análise 

da resposta a dar à questão, é útil convocar, antes de mais, as soluções nominadas244 

oferecidas, neste âmbito, pelos direitos francês e italiano.  

 Como oportunamente referimos, à comparution personnelle do direito francês, a 

qual tinha inicialmente apenas uma função de clarificação, foi reconhecida 

legislativamente, em 1942, uma função probatória, através da abolição do interrogatoire 

sur faits et articles e do seu enquadramento no âmbito probatório (cfr. artigos 184º a 198º 

do Code de Procédure Civile). Não restringindo a audição da parte aos factos 

desfavoráveis com vista a obter dela a confissão, a comparution permite o seu 

interrogatório sobre quaisquer factos relevantes para a decisão da causa, portanto, 

quanto a matéria de facto por si alegada e matéria de facto alegada pela parte contrária.  

 Em consonância com a amplitude do interrogatório, a lei atribui valor probatório 

ao seu resultado, podendo o juiz fazer equivaler as declarações prestadas, bem como a 

falta de comparência ou a recusa a responder, a um princípio de prova por escrito, 

podendo também extrair qualquer consequência jurídica do declarado pelas partes (cfr. 

artigo 198º do Code de Procédure Civile).245 O preceituado na lei adjetiva tem ainda de 

ser lido em consonância com o artigo 1347º, n.º 3 do Code Civil, que encara o começo de 

prova por escrito como uma atenuação/exceção ao princípio da exigência de documento 

ad probationem para todo o ato jurídico em geral cujo valor exceda determinada quantia 

(cfr. artigo 1341º do mesmo diploma legal). 246  Por outras palavras, o interrogatório 

permite a obtenção de um princípio de prova por escrito de factos em relação aos quais, 

                                                             
manifestar a vontade de confessar factos que lhe são desfavoráveis, o juiz deve assegurar-se de que a mesma não enferma de qualquer 

vício de vontade perceptível e deve reduzi-la a escrito para poder ter o valor probatório conferido à confissão (artigos 359.º e 356.º, 

n.º 2 do Código Civil).” 
243 Como esclarece LEBRE DE FREITAS, deviam tais declarações ser também reduzidas a escrito na ata da diligência para não 

comprometer a sua atendibilidade, pois mal se compreenderia “(…) que pudesse ser valorada como meio de prova livre uma declaração 
da parte, prestada antes da audiência de discussão e julgamento, de que não fosse feita documentação.” – A Ação Declarativa Comum: 

À Luz do Código Revisto…, cit., p. 244, nota 12.  
244 Cfr. MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 146 e segs.. 
245 Entre nós, acerca do princípio (ou começo) de prova, refere MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA que “(…) é o menor grau de prova: 

ele vale apenas como factor corroborante da prova de um facto. Isto é, o princípio de prova não é suficiente para estabelecer, por si 

só, qualquer prova, mas pode coadjuvar, em conjugação com outros elementos, a prova de um facto.” – As partes…, cit., p.p. 203-
204. 
246 Cfr. CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p.p. 34-35 e FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p.p. 279-280, 

em especial nota n.º 17, e p.p. 176-177. 



 

- 79 - 

 

na ausência de prova documental, não seria admitida a produção de prova, de acordo com 

o enunciado princípio do direito privado francês.247  

 Assim, paralelamente a uma função de clarificação das pretensões e argumentos 

deduzidos pelas partes, a comparution personnelle permite ao tribunal obter declarações 

que podem ter valor probatório nos moldes enunciados. Salienta-se, por fim, que este é 

atualmente o único instrumento de interrogatório das partes neste ordenamento.248  

 Chamamos agora a atenção para a figura do interrogatorio libero do direito 

italiano. O artigo 117º do Codice di Procedura Civile prevê a possibilidade de o juiz 

ordenar, em qualquer altura do processo, a presença das partes – eventualmente assistidas 

pelos seus mandatários – em contraditório para as interrogar livremente sobre os factos 

da causa.249 

 Cumpre-nos dizer em primeiro lugar que, diferentemente da nossa lei processual 

civil, a lei italiana, antevendo a natural possibilidade de resultarem do interrogatório 

declarações com vocação probatória, estabeleceu que, diversamente do que sucede no 

interrogatorio formale, estas não podem consubstanciar confissão (cfr. artigo 229º do 

Codice250), podendo apenas delas retirar-se argomenti di prova (cfr. artigo 116º do 

mesmo diploma). Significa isto que, embora sendo admissível a valoração do resultado 

do interrogatório, essa valoração vem limitada pela lei, o que leva MICHELE TARUFFO 

a concluir que “(…) está claro que el interrogatorio libero no es un medio para obtener 

un testimonio de las partes y sólo eventualmente puede constituir prueba adicional sobre 

los hechos litigiosos.”251 

 A doutrina diverge quanto à natureza da função do interrogatório, havendo quem 

entenda que a sua função é diretamente probatória e quem, ao invés, considere que ao 

interrogatório assiste uma função principal de esclarecimento das alegações das partes (e, 

desde a reforma de 2005, conciliatória) e, apenas secundariamente, uma função de 

coadjuvante probatório.252 Em todo o caso, as opiniões convergem no sentido de que o 

                                                             
247 Sobre a possibilidade de através da comparution o juiz adquirir elementos coadjuvantes que lhe permitam uma melhor apreciação 

das provas produzidas, vide CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 788, nota 40. Em sentido favorável à 

admissibilidade de autonomamente o juiz extrair presunções judiciais da pro se declaratio do depoente, vide o mesmo autor, Op. cit., 

p.p. 205-207 e 784, 788. Referindo, na esteira do pensamento de VACCARELLA, que tal entendimento de CAPPELLETTI não é de 

subscrever, vide FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p.p, 280-281, nota 17. 
248 TARUFFO, Michele – La prueba…, cit., p. 70. 
249 FREITAS, Lebre de – A Confissão…, cit., p. 279. Note-se que com o projeto Liebman do Codice di Procedura Civile se tentou 

introduzir no direito italiano o testemunho de parte, eliminando-se, para tanto, o artigo 246º daquele diploma, o que, no entanto, não 
teve sucesso. – Cfr. TARUFFO, Michele – Simplemente…, cit., p. 169, nota 82. 
250 À exceção do previsto em tal normativo, que veda expressamente a obtenção de confissão no interrogatório livre, a confissão 

espontânea da parte pode ter lugar a todo o tempo. 
251 TARUFFO, Michele – La prueba…, cit., p.p. 70-71. 
252 Cfr. FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 279-280, nota 16, com a inventariação das opiniões da doutrina num e noutro 

sentido. 
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interrogatório, pondo em contacto direto as partes e o juiz, se destina a clarificar as 

alegações e fundamentações daquelas, havendo apenas divergência quanto à sua função 

probatória. 

 O problema torna-se mais complexo quando se trata de perceber se o resultado do 

interrogatório pode, por si só, fundar a convicção do julgador. É comum e tradicional o 

entendimento de que as declarações oferecidas pelas partes em interrogatório não 

constituem prova stricto sensu, mas apenas um elemento subsidiário de convencimento, 

idóneo a auxiliar na apreciação da demais prova produzida. Não obstante, é visível a 

evolução da compreensão dos argomenti di prova, no sentido da sua possível valoração 

autónoma.253 254 A evolução é particularmente visível na jurisprudência, que tende a 

admitir, em determinadas circunstâncias, a sua plena validade na formação da convicção 

do julgador.255 Concluindo, pode entender-se que esta evolução, explorada por Mauro 

Cappelletti na sua extensa obra, no sentido de ao interrogatório livre se atribuir uma 

função probatória “(…) si pone in linea com le diverse modalità di sfruttamento (o di 

utilizzazione) del sapere delle parti (…) in parziale compensazione del fatto che il nostro 

sistema non abbia seguito l’esempio francese della comparution personnelle des parties 

o quello austro-tedesco della (…) Parteivernehmung.” [negrito nosso]256  

 Do exposto resulta claramente que, muito embora os ordenamentos italiano e 

francês atribuam às declarações das partes uma função probatória mais alargada, através 

dos instrumentos vindos de analisar, tal circunstância não deixa de constituir, 

paradoxalmente, uma limitação ao princípio da livre apreciação do juiz. Na verdade, se 

este princípio postula a liberdade do juiz na apreciação da prova, a existência de uma 

prova cujo menor valor está cautelosamente predeterminado na lei não pode deixar de ser 

entendido como uma limitação dessa liberdade. 

 Entre nós, impõe-se concluir que a forma como vem sendo regulado o nosso ato 

de prestação de informações ou esclarecimentos não autoriza a conclusão de que lhe 

assiste uma função diretamente probatória, mas antes que dele se pode extrair uma função 

secundária de natureza probatória como, de resto, se passava com o interrogatorio ad 

                                                             
253 Cfr. FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 279-280, CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 33 e 
COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., p. 710-711. 
254 No sentido de uma mais ampla valoração, vide CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 248-253 e 258-261, 

sustentando o autor a possibilidade de livre valoração das declarações favoráveis das partes obtidas em sede de interrogatório livre, 
paralelamente à possibilidade, de igual sentido, de livre apreciação da pro se declaratio contida nos livros de comércio, feita pelo 

devedor que invoque a prescrição presuntiva, a constante de declaração complexa indivisível ou aquela feita em juramento por um 

litisconsorte necessário. Vide também MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p.p. 150-151 e referências aí citadas. 
255 Sobre o tema, e com referência a decisões jurisprudências no sentido enunciado, vide COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., 

p.p. 712-714. 
256 COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., p.p. 713-714. 
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clarificandum medieval, do qual aquele é herdeiro257 e do qual podia, paralelamente à sua 

função clarificadora e assistencial, resultar confissão da parte interrogada. 258 

 Contudo, quanto à força probatória das declarações assim obtidas a questão tem 

necessariamente de colocar-se em moldes diferentes daqueles analisados no âmbito das 

soluções oferecidas pelos sistemas italiano e francês. Na verdade, nestes sistemas legais 

vem expressamente prevista a admissibilidade, produção e respetiva valoração das 

declarações da parte sobre os factos controvertidos, sejam eles de caráter favorável ou 

desfavorável ao depoente. Diferentemente, o nosso ordenamento apenas oferecia solução 

expressa para o problema da eficácia probatória da declaração confessória e do 

reconhecimento não confessório de factos desfavoráveis, e que se resolve nos termos que 

acima enunciamos. Deixava, no entanto, sem qualquer resposta a questão de saber se à 

pro se declaratio obtida no decurso da diligência se reconhecia valor probatório, ao 

contrário do que vimos suceder com os ordenamentos estudados e que, 

independentemente do juízo que quanto a tais soluções possamos dirigir, enquadram 

expressamente a questão no âmbito de um começo de prova por escrito ou dos argomenti 

di prova. 

 Ora, a opção legislativa daqueles ordenamentos pode ajudar-nos a compreender 

se, sendo o nosso sistema processual civil omisso nesse particular, é ou não admissível a 

valoração probatória da pro se declaratio da parte obtida, por um lado, em ato de 

prestação de informações ou esclarecimentos e, por outro, em depoimento de parte. Sem 

prejuízo de uma ulterior análise, a doutrina maioritária entende que os fatores analisados 

concorrem, numa leitura conjugada e integrada no esquema formal do direto contributo 

probatório das partes projetado pelo legislador, para a conclusão do não aproveitamento 

probatório daquelas declarações.259 

 

 

                                                             
257 Vide supra p. 37, nota n.º 101 e referência aí indicada. 
258 A título de curiosidade, entre nós, nas Ordenações Filipinas (Livro III, título XX, §4), a instância começava pela citação e só depois 

de as partes comparecerem em juízo é que tinha lugar a apresentação do libelo e da contrariedade. Comparecendo as partes em juízo, 

“(…) o juiz fazia-lhes as perguntas que entendesse, “assi para a ordem do processo, como para a decisão da causa”, podendo em 
consequência proferir logo decisão.” – FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, p. 524, nota 3. O mesmo autor dá conta de que a 

cominação do efeito de confissão ficta à inobservância do ónus processual de comparência da parte, no âmbito de vigência do CPC 

de 1939 (cfr. artigo 524º), era também demonstrativa da função secundária – indiretamente probatória, acrescentamos nós – do 
interrogatório de esclarecimento a que nos reportamos. Ademais, a atribuição do efeito da confissão ficta, que durante muito tempo 

subsistiu nas legislações mas que, em termos gerais, se encontra hoje substituído pela possibilidade de “(…) livre formação duma 

convicção judicial desfavorável, em paralelismo com idêntica evolução quanto aos efeitos do interrogatório directamente probatório”, 
é um vestígio da poena confessi medieval. – A Confissão…, cit., p.p. 533-534, nota 20 e p. 551. 
259 Cfr. CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 38 e FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui 

– Código de Processo…, cit., p. 506. 
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1.3.5. (Extinta) Prova por juramento 

 A compreensão da evolução do regime probatório das declarações da parte, que 

se encontra no centro dos objetivos da análise do presente Capítulo, impele-nos ainda 

para a apreciação da antiga prova por juramento, sendo certo que, dada a economia do 

presente trabalho, esta não pode deixar de ser sumária.  

 O juramento enquanto meio de prova (decisório e supletório) teve uma longa 

vigência no direito português.260 Tratava-se de um meio probatório que, na esteira dos 

ordálios, mas de menor irracionalidade, apelava às forças divinas no processo. A razão 

justificativa da credibilidade que tradicionalmente se lhe atribuiu residia no temor da 

aplicação de uma sanção divina no caso de falso juramento.261 

 Do juramento singular aplicável a causas cíveis encontramos já vestígios nas leis 

atribuídas a Afonso III no Códice de D. Duarte, onde vinha prevista, no Capitulo vinte e 

hum, a possibilidade de, na falta de outra prova, o demandante deferir juramento ao 

demandado, ou, conforme designação da altura, leixar em sua verdade. O demandado, 

por sua vez, podia igualmente deferir o juramento – sob os Evangelhos – à parte que o 

havia solicitado, sendo que, em tal circunstância, a recusa levava à perda da demanda. 

 O caráter subsidiário do juramento, capaz de providenciar apenas uma prova 

semi-plena, era também notório nas Ordenações Afonsinas.262 Na verdade, não tendo o 

autor logrado provar totalmente a demanda, poderia recorrer ao juramento para que, 

somando meia prova à demais prova que produziu, se pudesse decidir o pleito. É curioso 

notar que a utilização deste meio de prova conhecia limitações, não sendo admitido nas 

causas de grande valia, o que era aferido pelo estatuto das partes, devendo, em tal caso, 

autor e réu provar plenamente a sua pretensão/exceção; outras circunstâncias, como o 

próprio caráter das partes, condicionavam a prestação do juramento, com o que se 

procurava evitar que a condenação assentasse sobre o juramento de homem de mau 

carácter.263 

 Mais recentemente, o Código Civil de 1867, enumerando os únicos meios de 

prova admissíveis, indicava, ao lado da confissão dae partes, o juramento (cfr. artigos 

2520º a 2534º), que igualmente constava do Código de Processo Civil de 1876 nos artigos 

219º, 223º, 224º e 225º. 

                                                             
260 Sobre as raízes do juramento e sobre a sua vigência no nosso direito foraleiro, vide MORAIS, Teresa – Dos Meios de Prova…, cit.. 
261 Subjaz, portanto, à credibilidade do juramento probatório um forte elemento psicológico persuasivo. – MORAIS, Teresa – Dos 

Meios de Prova…, cit., p. 401.  
262 De igual forma, o depoimento de uma só testemunha e a confissão extrajudicial ou por escrito particular examinado por confronto 

da grafia providenciavam mea prova. Cfr. MORAIS, Teresa – Dos Meios de Prova…, cit., p. 442. 
263 Cfr. MORAIS, Teresa – Dos Meios de Prova…, cit., p.p. 442-443. 
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 Relembramos que o juramento decisório era aquele que uma das partes deferia ou 

referia à outra para decisão do pleito, assim deixando a “(…) decisão do seu direito á 

honra e á religião da outra”264; o juramento supletório, por sua vez, era aquele deferido 

pelo juiz a alguma das partes para complemento da prova (cfr. artigo 2522º do Código 

Civil).265 

 O juramento supletório, podendo ser deferido oficiosamente ou a requerimento de 

uma das partes, tinha, portanto, um carácter subsidiário e para a sua admissão o artigo 

2533º do Código Civil exigia o preenchimento de uma série de requisitos – reveladores 

dos reconhecimentos perigos deste meio de prova –, que ora indicamos: (1º) havendo já 

prova quanto à ação ou defesa, restando apenas dúvida quanto ao quantitativo; (2º) que 

não fosse possível provar o quantitativo por outro meio; (3º) que a pessoa a quem fosse 

deferido o juramento não fosse indigna de crédito; e, por fim, (4º) que o quantitativo não 

excedesse cinquenta mil réis, exceto se a obrigação resultasse de delicto, culpa ou dolo.  

 Salientamos o facto de o juramento supletório requerido por uma das partes não 

se destinar a provocar o juramento da contraparte, mas antes a ser prestado pela própria 

parte que o requeria. 266  Desperta, portanto, interesse que a lei admitisse à época a 

possibilidade de a parte, por iniciativa sua, prestar declarações ajuramentadas a si 

favoráveis com valor probatório. A conclusão reclama, porém, que se atente no facto 

de essa possibilidade ter uma amplitude limitada pelo conteúdo e valor probatório do 

juramento e pelo caráter evidentemente subsidiário deste meio de prova. 

 O Código de Processo Civil de 1939 veio a abolir o juramento (cfr. artigo 580º), 

sendo reveladoras do reconhecimento da ineficácia da figura as conclusões da Comissão 

Revisora relatadas por Alberto dos Reis.267 

 É interessante notar que, nas considerações de CAPPELLETTI, a abolição da 

figura do juramento se insere na linha da evolução histórica traçada pela adoção do 

princípio da oralidade, paralelamente à tendência, no mesmo sentido, de abolição do 

princípio nemo testis in re sua potest, de introdução do interrogatório livre das partes, em 

paulatina substituição do interrogatório formal, e de admissibilidade da capacidade para 

testemunhar de pessoas interessadas na causa e parentes ou afins das partes.268  

                                                             
264 FERREIRA, José Dias – Codigo Civil…, cit., p. 137. 
265 Como esclarece DIAS FERREIRA, “[D] defere-se o juramento quando uma das partes entrega ao juramento da outra a decisão do 
pleito. Refere-se o juramento quando a parte, a quem é deferido, recusa prestal-o, e o defere à parte que lh’o deferiu.” – Codigo de 

Processo Civil Annotado, Tomo I, Lisboa: Typographia Lisbonnsi, 1887, p. 310. 
266 FERREIRA, José Dias – Codigo Civil…, cit., p. 223. 
267 Vide, REIS, Alberto dos – Código de Processo…, Vol. IV, cit., p. 160 e segs.. 
268 Como tivemos já oportunidade de referir, a previsão da figura do juramento – decisório e supletório – subsiste em alguns 

ordenamentos, como é o caso do italiano e do francês. De uma forma geral, o juramento decisório é aquele que, requerido pela parte 

contrária, leva à decisão da controvérsia, motivo pelo qual persistem dúvidas na doutrina quanto à sua inserção nos meios de prova 
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 Entre nós, após a supressão da figura, a doutrina foi salientado a proximidade 

existente entre o juramento e o depoimento de parte, revelada inclusivamente por 

alguns aspetos da regulamentação deste último.269 Na verdade, ainda na vigência do 

Código de Processo Civil de 1876, EDUARDO ALVES DE SÁ sustentava que a 

regulamentação conjunta da Prova por juramento ou confissão (cfr. artigos 216º e segs.) 

era criticável e reveladora de uma desordem indesculpável270 da qual resultavam dúvidas 

e incertezas acerca de determinados aspetos dos respetivos regimes e que comprometiam, 

afinal, a verdadeira autonomia do depoimento de parte face ao juramento.271 

 Por fim, é interessante notar que, abordando os efeitos da abolição do juramento 

nas chamadas prescrições breves ou de curto prazo (cfr. artigo 542º do Código Civil de 

1867 e, por remissão deste, os artigos 538º e 541º do mesmo diploma legal), ALBERTO 

DOS REIS sustenta, na esteira do pensamento de Pessoa Vaz, que com tal abolição se 

deu o “(…) repúdio do juramento como prova legal absoluta e a sua substituição por 

uma prova livre, pelo menos parcialmente: o depoimento de parte.” [negrito nosso]272 

1.4. Em especial, o depoimento de parte: alguns aspetos do respetivo regime legal 

 Uma vez que nos propusemos delimitar e compreender a figura do procedimento 

probatório que é o depoimento de parte, somos levados agora a considerar e refletir sobre 

alguns aspetos do respetivo regime processual, a partir da configuração legal que tem 

recebido. Não procuramos, porém, no exíguo espaço que ora dedicamos à análise da 

                                                             
ou à sua qualificação como forma de resolução do litígio (diversa do julgamento). Em França, o juramento vem regulado nos artigos 

1357º a 1369º do Code Civil e nos artigos 317º a 322º da lei processual. O deferimento de serment judiciaire décisoire tem de ser 
requerido pela parte contrária e deve ser claro e preciso. O juramento supletório, por sua vez, é um meio de prova complementar, 

podendo ser determinado oficiosamente quando haja já um princípio de prova. O artigo 1366º do Code Civil prevê ainda a 

possibilidade de o juramento se limitar ao montante da condenação, à semelhança do que previa o nosso CPC de 1876, como referimos. 
Sendo requerida a prestação de juramento supletório, o requerente deve indicar com precisão os factos sobre os quais recairá, sendo a 

parte deles notificados, bem como da advertência das sanções aplicáveis ao falso juramento (cfr. artigo 319º do Code de Procédure 

Civile). Diversamente do juramento decisório, o resultado do juramento supletório é apreciado livremente pelo tribunal, podendo ser 
afastado por prova em contrário. No direito italiano, ao juramento supletório é atribuída uma função de prova legal, o que, no entanto, 

tem sido objeto de críticas por parte de alguns autores que defendem a sua sujeição à livre apreciação do tribunal. Tem sido também 

levantada a questão da sua conformidade constitucional, nomeadamente quanto ao facto de o artigo 2736º, n.º 2 do Codice Civile 
prever a possibilidade de determinação oficiosa do juramento supletório com a mesma eficácia probatória do juramento decisório (que 

apenas pode ser requerido pela parte contrária). Pronunciando-se sobre a questão, a Corte Costituzionale considerou, entre outros 

aspetos, que tal faculdade oficiosa apenas tem lugar quando as partes, no âmbito do princípio do dispositivo, apresentaram os meios 
de prova de que dispunham e, ainda assim, a domanda o le eccezioni non sono pienamente provate. – Cfr. CHABY, Estrela – 

Contributo Probatório…, cit., p.p. 27-30 e referências aí indicadas. 
269 Não pode, na verdade, deixar de notar-se a semelhança existente entre algumas regras aplicáveis ao depoimento de parte português 

e a regulamentação do juramento no direito italiano. Aqui, apenas no juramento (decisório e supletório) a parte presta juramento, 

ficando sujeita às consequências penais caso falte à verdade (cfr. artigo 238º do Codice di Procedura Civile), tal como acontece no 
nosso depoimento de parte. 
270 Nas suas palavras, o Código havia tratado “(…) promiscuamente uma cousa e outra”. – SÁ, Eduardo Alves de – Commentario ao 

Codigo do Processo Civil Portuguez, Lisboa: Typ. de Christóvão Augusto, Vol. III, p. 111.  
271 Era incerta, desde logo, a necessidade de a parte ser ajuramentada no caso do depoimento de parte, uma vez que o artigo 220º do 

CPC de 1876, embora referindo que “[A] a parte deporá ou jurará sempre na presença do juiz (…)” e apesar da sua inserção sistemática, 

não era suficientemente esclarecedor. Sobre o tema, vide os argumentos apresentados por SÁ, Eduardo Alves de – Commentario…, 
cit., p. 115, e DIAS, Jorge Ferreira – Codigo Civil…, cit., p. 138. 
272 REIS, Alberto dos – Código de Processo…, Vol. IV, cit., p. 164. 
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figura, um estudo exaustivo do respetivo procedimento nos diplomas processuais 

abarcados, pelo menor interesse teórico que para nós tal apresenta. Não podemos, no 

entanto, deixar de apontar alguns aspetos da sua produção, nomeadamente aqueles que, 

porque demonstram uma certa incongruência ou ambiguidade num processual civil com 

a configuração do nosso, revelam a incoerência do modelo formal de intervenção das 

partes preconizado pelo legislador. Far-se-à, então, de seguida, uma análise desses 

aspetos.  

1.4.1. Caráter pessoal do depoimento 

 Decorria do preceituado no artigo 552º, n.º 1 o caráter pessoal do depoimento. A 

referência à comparência pessoal das partes pretendia, na verdade, afastar a possibilidade 

de o depoimento ser prestado por mandatário constituído, o que se compreende, na 

medida em que era objetivo adquirir para o processo o conhecimento pessoal das partes 

sobre factos controvertidos.273 274  

 O artigo 553º estabelecia, por sua vez, de quem podia ser exigido o depoimento 

de parte, fazendo decorrer da capacidade judiciária (prevista nos artigos 9º a 13º do 

Código Civil) a capacidade para prestar o depoimento. Ora, atendendo ao disposto no 

artigo 353º, n.º 1 da lei substantiva, com o qual se articulava o disposto no artigo 553º, 

n.º 1 e n.º 2, segunda parte, resulta evidente que o critério legal quanto à prestação de 

depoimento de parte residia na possibilidade de (o depoente) dispor dos direitos a que os 

factos confessados se reportavam. Esta opção legislativa é, aliás, decorrente do objetivo 

do depoimento de parte que o conforma, limita e condiciona, ou seja, a aquisição do 

conhecimento das partes sobre factos a si desfavoráveis e favoráveis à pretensão da parte 

contrária. Note-se que, diversamente, em sede de depoimento testemunhal o critério 

quanto à sua prestação vinha dependente da aptidão física e mental para depor sobre os 

factos objeto de prova.   

 É importante referirmo-nos ainda ao caso dos representantes das pessoas coletivas 

ou sociedades, a que se referia expressamente o artigo 553º, n.º 2. Superadas as questões 

prévias – que logicamente se colocam – da admissibilidade do depoimento, que 

necessariamente supõem a verificação pelo tribunal dos requisitos gerais de que aquele 

                                                             
273 No mesmo sentido, vide o artigo 231º do Codice di Procedura Civile quanto ao interrogatório formal italiano.  
274  Da mesma forma, os artigos 222º e 223º do CPC de 1876 salvaguardavam o caráter pessoal do depoimento, afastando a 
possibilidade de este ser prestado por procurador e, no caso de incapazes, ausentes ou dementes, pelo respetivo representante. Na 

mesma linha, os artigos 562º e 563º do CPC de 1939 asseguravam a característica da pessoalidade do depoimento. Salienta-se ainda 

que esta caraterística da pessoalidade era também exigida para o juramento (cfr. artigo 2520º do CC de 1867).  
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depende, e de saber quem deve ou pode, no processo, prestar o depoimento, sendo certo 

que, conforme previsto naquele normativo, o depoimento só tem valor de confissão nos 

precisos termos em que aqueles possam obrigar-se e estes possam obrigar os seus 

representados, eis que inevitavelmente chegamos à conclusão da impossibilidade de 

indicar como testemunha um representante da parte, em virtude do que dispunha o artigo 

617º.  

 Já tivemos oportunidade de nos dedicar à referida impossibilidade e de refletir, 

quer sobre o seu sentido, quer sobre as razões (jurídicas e pré-jurídicas) que lhe subjazem. 

Somos, porém, novamente levados a equacionar as dificuldades levantadas por uma tal 

impossibilidade, sobretudo nas situações em que, estando em causa pessoas coletivas ou 

sociedades, a prestação de declarações de conteúdo não desfavorável pelo legal 

representante se afigura relevante, e nos casos da designada prova única, como sucede 

quando os termos de determinada negociação desenvolvida por duas pessoas se revela 

determinante para a decisão do litígio. 

 Estas questões remetem-nos, uma vez mais, para o Acórdão do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem a que sumariamente nos referimos e que agora abordamos com 

maior detalhe. No caso, uma sociedade tinha de demonstrar a existência de um acordo 

celebrado com um determinado banco com vista à ampliação dos limites de crédito da 

mesma sociedade. Porém, na reunião onde o acordo foi celebrado apenas tinham estado 

presentes um trabalhador do referido banco e o legal representante daquela sociedade. Em 

relação à sociedade, uma vez que o seu legal representante era havido como parte, não o 

pôde apresentar como testemunha; pelo contrário, do lado do banco foi permitida a 

inquirição do trabalhador como testemunha, uma vez que não era investido na qualidade 

de parte. O Tribunal entendeu que, estando demonstrado que o acordo ocorrera em 

reunião na qual estiveram presentes apenas duas pessoas e que, durante a mesma, ambas 

atuaram on na equal footing, ou seja, dispondo de poderes para vincular as partes, uma 

das partes se encontrava numa situação de clara desvantagem probatória, o que 

representava uma violação do princípio da igualdade de armas, decorrente do direito 

a um processo equitativo (cfr. artigo 6º, n.º 1 da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem). 

 Note-se que esta questão, que se colocou por aplicação do direito interno holandês, 

adquiriria os mesmos contornos no caso de aplicação do direito português, circunstância 

que justifica a sua pertinência no âmbito do nosso estudo. Na verdade, é de salientar que 

dificuldades semelhantes ocorrem com frequência na prática judiciária também entre nós, 
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sobretudo nas ações de responsabilidade civil emergente de acidente de viação em que 

seja demandada apenas a companhia de seguros. É comum a ré seguradora indicar como 

testemunha o segurado interveniente no acidente, estando, por sua vez, o autor (também 

interveniente no acidente) impedido de depor como testemunha por adquirir a qualidade 

de parte processual. Uma vez que, em tais casos, aqueles são, muitas das vezes, as únicas 

pessoas com conhecimento direto dos factos, a questão a que acima nos referimos coloca-

se em termos semelhantes, revelando-se as conclusões do Tribunal igualmente pertinentes 

e demonstrativas das graves injustiças que, em virtude das dificuldades probatórias, 

aliadas à, por vezes excessivamente dura, distribuição do ónus da prova, podem surgir.  

 Assim, a possibilidade de as partes testemunharem é apontada por muitos como 

uma forma de fazer face às desigualdades que entre elas podem surgir em casos como os 

apontados.275 

1.4.2. Objeto do depoimento 

 Sabido que é característica conformadora do depoimento de parte a 

desfavorabilidade ao depoente dos factos objeto do depoimento, resta-nos agora proceder 

a uma análise mais detalhada do respetivo conteúdo.  

 Em primeiro lugar, o depoimento de parte, bem como o depoimento das 

testemunhas, recaía sobre afirmações de factos276, o que não podia deixar de ser, uma 

vez que se tratava, num e noutro caso, de inquirição que depende do conhecimento277 e, 

atento o disposto no artigo 513º, a instrução tinha por objeto os factos relevantes para o 

exame e decisão da causa que devessem considerar-se controvertidos ou necessitados de 

prova. 

 Uma outra especificidade do depoimento de parte era a necessidade de 

discriminação dos factos sobre os quais iria incidir no caso de a sua produção ser 

requerida pela parte contrária (cfr. artigo 552º, n.º 2). 278  279  Assim, a lei não só 

restringia o âmbito do depoimento aos factos suscetíveis de configurar confissão – a nota 

da desfavorabilidade dos factos –, como exigia a prévia indicação dos mesmos ao tribunal, 

                                                             
275 Cfr. VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p.p. 226-227. 
276 Vide, por todos, MENDES, João de Castro – Do conceito de prova em processo civil, Ática: Lisboa, 1961, p. 531. 
277 A expressão é de JAUERNIG, Othmar – Direito Processual…, cit., p. 300. 
278 De forma idêntica, no direito italiano a parte que requer a produção do interrogatório formal tem de indicar por artigos separados 
e específicos os factos sobre os quais se pretende provocar a confissão da parte interrogada. – Cfr. COMOGLIO, Luigi Paolo – Le 

Prove…, cit., p. 698. 
279 O ónus da prévia indicação dos factos sobre os quais incidirá o depoimento é oriunda do regime das positiones do direito medieval, 
como alertam FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 499. Da mesma 

forma, o direito espanhol guardou, até à LEC atualmente em vigor, vestígios da figura medieval, impondo a entrega ao depoente do 

rol das perguntas a que aquele devesse responder e que as respostas fossem dadas de forma escrita.  
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com vista a permitir-lhe aferir da verificação dos requisitos substantivos de que aquela 

depende.280 Tal solução mereceu, no entanto, críticas por parte de alguns autores, que 

alertam – a nosso ver bem – para o facto de a rigidez do objeto do depoimento, 

evidenciada nestes dois fatores, poder implicar uma menor espontaneidade das 

respostas.281  

 Na análise da funcionalização deste procedimento probatório à obtenção do meio 

de prova confissão somos ainda encaminhados para a questão, tão discutida entre nós, 

dos direitos (in)disponíveis. O problema é complexo e cifra-se, essencialmente, no 

seguinte: excluindo o artigo 354º do Código Civil a possibilidade de a confissão recair 

sobre factos relativos a direitos indisponíveis, e sabido que o objetivo do depoimento de 

parte é lograr a confissão, cumpre saber se, caso o requerente do depoimento de parte 

indicasse pretender que o depoente fosse ouvido sobre factos relativos a direitos 

indisponíveis, a produção do depoimento podia, ainda assim, ser admitida e as respetivas 

declarações valoradas. A questão não reúne consenso, sobretudo quanto à utilização 

probatória do resultado do depoimento, havendo quem admita a livre apreciação de um 

reconhecimento de factos desfavoráveis feito pela parte282, e quem defenda uma tese 

negativa, excluindo a atribuição de qualquer valor probatório à contra se declaratio 

produzida pela parte nas circunstâncias referidas.283 

 Um último aspeto queda por abordar quanto ao objeto do depoimento e, mais 

concretamente, quanto ao caráter factual do mesmo. Dispunha o artigo 554º, n.º 1 que o 

depoimento de parte só podia ter por objeto factos pessoais ou de que o depoente deva 

ter conhecimento, excluindo os que sejam criminosos ou torpes (n.º 2).284 Esta exigência 

leva-nos a questionar, novamente, se não é o depoimento de parte um mero sucedâneo do 

juramento, apenas com uma roupagem mais moderna, mas intrinsecamente restritivo 

como era aquele. Na verdade, relembre-se que o artigo 2520º do Código Civil de 1867 

dispunha que “[O] o juramento, como meio de prova, não pode ser prestado por 

                                                             
280 Neste sentido, vide BASTOS, Jacinto Fernandes Rodrigues – Notas…, cit., p. 112 e o já citado Ac. do STJ, de 27 de Janeiro de 

2004, Proc. 03A3530, disponível em www.dgsi.pt.  
281 Cfr. FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 500. A conclusão mostra-
se, no entanto, em nossa opinião, aplicável ao depoimento de parte – melhor dizendo, ao sentido e função do depoimento de parte – 

entendido no seu conjunto. 
282 Neste sentido parecem inclinar-se VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p. 
550 e, no âmbito de vigência do CPC de 1939, COSTA, Américo de Campos – O depoimento de parte sobre factos relativos a direitos 

indisponíveis, “Revista dos Tribunais”, Ano 76.º, 1958, n.º 1727, p. 324. 
283 Assim, BASTOS, Jacinto Fernandes Rodrigues – Notas…, cit., p. 112. O autor refere que nada impedia, no entanto, a parte de se 
pronunciar espontaneamente sobre tais factos, caso em que se aplicaria o disposto no artigo 361º do CC. 
284 Sobre a definição de facto conhecido pela parte e facto de que a parte deve ter conhecimento, vide FREITAS, José Lebre de/ 

MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 505 e bibliografia aí indicada. 

http://www.dgsi.pt/
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procurador, nem recair sobre factos, que não toquem pessoalmente á parte a quem é 

deferido.” [itálico nosso] 

 Ademais, atenta a flexibilidade que o referido artigo 554º comportava, podia ser 

valorada como confissão o reconhecimento que a parte fizesse sobre factos que, sendo 

embora desfavoráveis, deles não tivesse – mas devesse ter – efetivo conhecimento.285  

1.4.3. Consequências da falta de comparência, recusa a depor e recusa a 

prestar juramento 

 Dedicaremos o espaço que se segue à análise das possíveis conclusões – para o 

que aqui especificamente releva, probatórias – a retirar de determinados comportamentos 

da parte perturbadores da normal produção do depoimento de parte.  

 O artigo 572º do Código de Processo Civil de 1939 e o artigo 568º, n.º 2 da versão 

originária do Código de 1961 estatuíam que se a parte, notificada para o depoimento, não 

comparecesse sem justo impedimento, se recusasse a depor ou a prestar juramento ou 

respondesse no sentido de nada saber ou não se recordar, consideravam-se provados os 

factos que com o depoimento se pretendiam averiguar (confissão ficta), excetuando os 

casos em que a recusa da colaboração devida fosse legítima.286 

 Com a entrada em vigor do Código Civil de 1966, e mais concretamente, atento o 

disposto no respetivo artigo 357º, n.º 2, e a Reforma de 1967 do Código de Processo Civil, 

suprimiu-se a referida cominação, passando a falta injustificada de comparência, recusa 

a depor, recusa a prestar juramento e a resposta evasiva a ser enquadradas no âmbito da 

livre apreciação do julgador (cfr. artigo 519º, n.º 2), diversamente das consequências de 

tipo sancionatório e coercitivo aplicáveis no caso do não comparecimento das 

testemunhas (cfr. artigo 629º, n.º 4).287 Não podemos deixar de notar primeiramente que, 

                                                             
285 Como refere ALBERTO DOS REIS, este regime tinha a sua razão de ser no facto de, no âmbito de vigência do CPC de 1939, a 

parte ser havida por confessa se, notificada pessoalmente para depor, não comparecesse nem justificasse impedimento (cfr. artigo 

574º), pois “[S] seria absurdo colocar a parte perante o dilema de confessar expressamente ou ser havida como confessa em relação a 
factos que desconhece (…)”, o que justificava a limitação. – Código de Processo…, Vol. IV, cit., p. 93. Sucede, porém, que, como se 

verá, apesar da alteração legal quanto às consequências da falta ou da recusa, a previsão quanto ao objeto do depoimento não seguiu 

o rumo da alteração, motivo pelo qual, como refere RODRIGUES BASTOS, deixou de existir razão para “(…) limitar desse modo o 

depoimento pessoal, coarctando à parte a faculdade de reconhecer como verdadeiros quaisquer factos que lhe sejam desfavoráveis, 

quer devesse ou não conhecê-los; se os confirma é porque eles chegaram ao seu conhecimento.”. – Notas…, cit., p. 111. 
286 Sobre uma perspetiva histórica da figura da poena confessi com relevante informação comparativa, e a tendência geral de 

suprimento da cominação, vide FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 533, nota 20. Sobre a questão de saber se tal 

consequência equivale a confissão, ou se deve antes ser enquadrada no âmbito da figura da admissão, vide também ANDRADE, 
Manuel de – Noções…, cit., p.p. 245-246.  
287 Note-se ainda que o artigo 519º, n.º 2 previa, por remissão para o disposto no artigo 344º, n.º 2 do CC, ao nível da apreciação da 

conduta da parte, a possibilidade de inversão do ónus da prova quando a recusa em cooperar tornasse “(…) culposamente impossível 
a prova ao onerado.” Estabelecendo um regime especial, no âmbito das prescrições presuntivas, para os casos de recusa a depor ou a 

prestar juramento, vide o artigo 314º do CC, que, sob a epígrafe de Confissão tácita, prevê que a recusa determina que se considere 

confessada a dívida. 
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olhando à raiz da alteração legislativa, é percetível que a mesma se insere na tendência 

de redução da área das provas com força probatória legal.288 289 

 É importante, por fim, observar que estamos perante um caso de utilização da 

conduta processual das partes como elemento de persuasão que assim assume 

inevitavelmente a posição de meio de prova.290 291 

1.4.4. Produção em audiência de julgamento  

 Dispunha o artigo 556º, n.º 1 que o depoimento de parte era, em regra, prestado 

em audiência de discussão e julgamento, salvo nas situações elencadas na parte final 

daquele normativo.  

 A produção do depoimento de parte obedecia a um determinado ritualismo, 

previsto e regulado pela lei processual civil. Ora, o primeiro aspeto que pretendemos 

salientar é o facto de o depoimento ser ajuramentado, como dispunha o artigo 559º, n.º 1. 

Com efeito, antes de começar o depoimento, o tribunal devia fazer sentir ao depoente a 

importância moral do juramento – que era, então, prestado de acordo com a fórmula 

prevista no n.º 2 – e o dever de ser fiel à verdade, advertindo-o das sanções aplicáveis às 

falsas declarações.292 Relembre-se que também a testemunha prestava juramento, sob a 

mesma fórmula, ao abrigo do disposto no mesmo artigo 559º por remissão do artigo 635º, 

n.º 1, não obstante as diferenças existentes ao nível da valoração probatória das respetivas 

declarações.293 

                                                             
288 A ficta confessio não desapareceu, no entanto, do regime processual civil português. Com efeito, continuou a adotar-se tal 

cominação nos casos de não impugnação especificada dos factos alegados pela parte contrária em sede de articulados. Sobre o tema, 
alertando para a singularidade do sistema português no panorama processual europeu e para a especial onerosidade de um tal regime 

para a igualdade de armas no processo, sobretudo quando comparado com o sistema anglo-saxónico, onde, entre outros fatores, a 

“(…) livre valoração do testemunho (favorável e desfavorável) da própria parte vem temperar o esquema das cominações derivadas 
do regime da ficta confessio”, vide FREITAS, José Lebre de – A Igualdade de Armas no Direito Processual Civil Português, in 

FREITAS, José Lebre de – “Estudos sobre Direito Civil e Processo Civil”, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2009, Vol. I., p. 33, 

notas 5 e 6. 
289 No direito austríaco, a falta de comparência da parte sem motivo válido ou a recusa em responder com verdade às perguntas que 

lhe forem feitas é livremente apreciada pelo julgador (cfr. Secção 381 da ZPO austríaca). No direito holandês, a recusa de aplicação 

de sanções compulsórias leva à aplicação de sanções indiretas, o que significa que, normalmente, o juiz retirará consequências 
negativas para a parte que incumpriu o seu dever de testemunhar quando convocada para tal (cfr. artigos 205º, n.º 4, 213º, n.º 2 e 164º 

do CPC holandês). Na ZPO alemã, a recusa a depor (cfr. § 446), a falta de comparência (cfr. § 454) e a recusa a prestar declarações 

ou juramento (§ 453 II) são livremente apreciados como indício de que eventualmente os motivos alegados têm de ser considerados. 
– JAUERNIG, Othmar – Direito Processual…, cit., p. 299. 
290 Assim, ANDRADE, Manuel de – Noções…, cit., p. 208. 
291 Sobre a valoração do comportamento processual da parte no âmbito da litigância de má fé, vide SILVA, Paula Costa e – A Litigância 

de Má Fé, Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 
292 O artigo 220º do CPC de 1876 previa que o juiz deferisse juramento à parte, tanto no caso de depoimento de parte, como no de 
juramento como meio de prova, segundo o rito da sua religião, não admitindo o juramento com simples invocação da honra da parte. 

O juramento religioso foi posteriormente abolido pelo Decreto de 18 de Outubro de 1910 e substituído por uma declaração de honra, 

passando esta a ser a única forma admitida. No CPC de 1939, porém, à parte era dada a possibilidade de optar entre o juramento 
religioso (“Juro perante Deus que hei-de dizer toda a verdade e só a verdade”) ou moral, o que se manteve no CPC de 1961 até à 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 368/77, de 3 de Setembro, que admitiu apenas o juramento pela honra, passando a ser aplicável 

a fórmula prevista no artigo 559º, n.º 2. 
293 Note-se que esta característica é uma originalidade do sistema português. Na verdade, os ordenamentos italiano e francês preveem 

a possibilidade de a parte prestar juramento apenas em sede de prova por juramento, pelo que a parte não presta juramento no 

interrogatório formal italiano, nem incorre em sanções em caso de falsas declarações. A ajuramentação das partes não vem igualmente 
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 Para a compreensão de qual seja o sentido do contributo probatório do saber das 

partes – a que nos dedicamos neste Capítulo –, é útil relembrar a diferença existente, neste 

aspeto, quanto ao regime da prestação de declarações das partes civis em processo penal. 

É facto que, em pedido de indemnização civil enxertado em processo penal (cfr. artigos 

71º e segs. do Código de Processo Penal), as declarações das partes civis não são 

precedidas de juramento, nos termos do preceituado no artigo 145º, n.º 4 daquele diploma, 

não obstante o dever de verdade e a responsabilidade penal pela sua violação a que estão 

sujeitas (cfr. n.º 2 do mesmo artigo e artigo 359º, n.º 2). Acresce que o conteúdo das 

respetivas declarações assume uma amplitude maior, não estando legalmente restritas a 

incidir sobre factos que lhe sejam desfavoráveis (cfr. referido artigo 145º, n.º 1).  

 É incompreensível, portanto, e comprometedor, em todo o caso, da coerência do 

sistema entendido no seu conjunto o tratamento diverso dado à intervenção probatória da 

parte civil em processo penal, sem que exista uma qualquer diferença substancial entre as 

posições de demandante cível (não constituído assistente) e de parte em processo civil. E 

é incompreensível sobretudo se atentarmos no facto de se tratar, num e noutro caso, de 

um mesmo pedido que, por razões de economia processual, de aproveitamento do 

material probatório, para se evitar a contradição de julgados e ainda por motivos como a 

tutela dos lesados e das vítimas, pode ser deduzido num processo penal ou cível, pelo que 

parece inexistir uma razão justificativa para o enquadramento diverso dado às 

declarações processuais de um e de outra.  

 A razão que, tradicionalmente, justifica a prestação do juramento é impedir – ou, 

pelo menos, evitar – o perjúrio da parte, através da solenidade e gravidade do ato que o 

juiz faz sentir ao depoente. A razão mantém-se hoje válida, justificando a sua 

preservação, não obstante a reconhecida ineficácia para o fim que com ele se visa, o que 

leva ESTRELA CHABY a considerar que “(…) a exigência de juramento à parte, sendo 

certo que apenas se lhe admite depoimento sobre factos desfavoráveis, parece ou 

desadequada ou então uma assunção de ineficácia: tanto se sabe que o juramento não 

impede o perjúrio que não é por a parte o prestar que o sistema se decide a ouvi-la quanto 

aos factos favoráveis à sua pretensão.”294 

 Quanto às especificidades do interrogatório, dispunha o artigo 560º que as partes 

eram interrogadas pelo juiz, podendo os advogados das partes pedir, no final da prestação 

                                                             
prevista na LEC. A ZPO alemã, por sua vez, prevê a possibilidade de ajuramentação das partes após a prestação de declarações, 

ficando o respetivo resultado sujeito à livre apreciação da prova. 
294 CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 109. 
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do depoimento e em concretização do princípio do contraditório, esclarecimentos ao 

depoente, conforme permitia o artigo 562º, na redação introduzida pela Reforma de 

1995/96.295 Diversamente – assinala-se –, o interrogatório das testemunhas era, em regra, 

feito pelos mandatários das partes, dispondo o artigo 638º que o tribunal podia pedir 

esclarecimentos.  

 Serve uma nota final para dizer que na abordagem do regime processual do 

depoimento de parte muitas outras questões se levantam, porém, a sua análise não teve 

aqui lugar por não relevar diretamente para o nosso trabalho. 

1.4.5. Sentido e valoração probatória das respostas da parte depoente 

 Não é possível concluir a abordagem da figura do depoimento de parte sem nos 

dedicarmos a uma análise dos seus possíveis resultados, ie, uma análise do sentido e 

valoração probatória das respostas oferecidas pela parte depoente no decurso do 

procedimento.  

 Antes de mais, cumpre dizer que as declarações das partes nem sempre navegam 

num único sentido (favorável/desfavorável), sendo, muitas das vezes, intrincadas e 

revelando-se de difícil interpretação. Neste sentido, é importante reconhecer que as 

declarações da parte podem ter uma natureza muito variada, pelo que a resposta ao 

problema não deve ser única e invariável. Ainda assim, e correndo o risco de pecarmos 

por defeito, podemos equacionar as hipóteses de a parte confessar os factos sobre os quais 

foi requerido o seu depoimento, oferecer respostas evasivas, reconhecer factos 

desfavoráveis sem eficácia confessória, ou ainda de emitir declarações sobre factos (a si) 

favoráveis, como acontece quando nega a veracidade dos factos desfavoráveis acerca dos 

quais foi perguntada.  

 Neste cenário, é propício revisitar as considerações que tecemos infra acerca da 

confissão (judicial provocada, entenda-se), cuja obtenção é, como por diversas vezes 

salientamos, o objetivo do depoimento de parte.296 Resta-nos referir que estabelecia o 

artigo 563º, n.º 1, primeira parte, que “[O] o depoimento é sempre reduzido a escrito, 

mesmo que tenha sido gravado, na parte em que houver confissão do depoente (…)”. Ora, 

harmonizando este preceito com o disposto no artigo 358º, n.º 1, do Código Civil, resulta 

que a confissão judicial escrita tem força probatória plena contra o confitente. Trata-

                                                             
295 Note-se que até então não podiam os advogados dirigir diretamente pedidos de esclarecimento à parte depoente.  
296 V. no texto. 
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se de um caso de prova tarifada, uma exceção ao princípio geral da livre apreciação da 

prova previsto no artigo 655º, n.º 1 e que vale nomeadamente para a prova testemunhal.297 

 O peso probatório atribuído pelo legislador à confissão significa, de resto, que a 

sua eficácia só pode ser contrariada por meio de prova que mostre não ser verdadeiro o 

facto que dela for objeto, nos termos do artigo 347º do Código Civil, sendo certo que a 

prova testemunhal não pode ser usada para demonstrar não ser verdadeiro o(s) facto(s) 

confessado(s), como também o não pode ser a prova por presunção judicial (cfr. artigos 

393º, n.º 2, e 351º). 

 É importante equacionar agora o relevo probatório concedido à confissão 

complexa, que, nos termos do artigo 360º do Código Civil 298 , é, no seu conjunto, 

livremente valorada pelo julgador. Em causa estão as situações em que o depoente, 

embora afirmando a realidade de factos desfavoráveis, afirma também a realidade de 

factos favoráveis, sendo a declaração em parte confessória e na outra parte meramente 

assertória.299 Em tais casos, em face da aplicação do regime da indivisibilidade da 

confissão, esta só pode ser aceita ou rejeitada na íntegra, não podendo a parte contrária 

aproveitar-se da parte que lhe é favorável (a parte confessória) e rejeitar a parte que lhe é 

desfavorável.300 Este regime, que assenta em razões de ordem lógico-psicológica e de 

conveniência prática e nas regras da experiência301, leva a que as declarações sobre factos 

favoráveis à parte possam ser, afinal, apreciadas no âmbito do preceituado artigo 360º, 

n.º 2, segunda parte, que nos remete para uma livre apreciação (conjunta e unitária) 

daquelas declarações contra se e pro se.302 

 Pode também a parte, em sede de depoimento de parte, declarar nada saber ou 

não se recordar dos factos pessoais ou de que deva ter conhecimento sobre os quais foi 

perguntada (cfr. artigo 554º, n.º 1), o que a lei substantiva faz equivaler à recusa a 

responder ou a jurar (artigo 357º, n.º 2 do Código Civil). Ora, diversamente do que 

                                                             
297 Não é de estranhar, no entanto, a inserção de regras de prova legal num sistema processual dominado pelo princípio da livre 
apreciação da prova. – Vide, a propósito, SOUSA, Miguel Teixeira de – A livre apreciação…, cit., p. 119 e segs.. 
298 Cuja redação é semelhante à do artigo 2734º do Codice Civile italiano, o qual, sob a epígrafe Dichiarazioni aggiunte alla 

confessione, preceitua que “[Q] quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze 
tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova 

nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al 

giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.” 
299 CARNELUTTI, Francesco – Sistema, I, p. 769, apud FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 234, nota 25. Sobre um 

estudo mais aprofundado acerca da confissão complexa e das origens do princípio da indivisibilidade, vide o mesmo autor, Op. cit., 
p. 227 e segs.. 
300 Em Espanha, após a revogação do artigo 1233º do CC, deixou de valer a regra da indivisibilidade da confissão, podendo o tribunal 

valorar livremente a prova resultante do interrogatório das partes (cfr. artigos 283º, n.º 1 e segs. da LEC), devendo, no entanto, explicar 
os critérios lógicos e racionais que o levaram a considerar provado algum (ou alguns) dos factos de entre os afirmados e não outros. 

– GARBERL LLOBREGAT, José – Los Medios de Prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Barcelona: Marcial Pons, 2009, p. 40. 
301 VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p.p. 558-560. 
302 Neste sentido, MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 165-167 e FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa 

Comum: À Luz do Código Revisto…, cit., p. 259, em especial nota 54. Sobre a degradação da parte desfavorável da declaração na 

confissão com valor de prova livre, vide FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 287 e segs. 



 

- 94 - 

 

dispunha a lei processual civil em sede de articulados quanto à falta de impugnação dos 

factos alegados pela parte contrária (cfr. artigos 490º, n.º 3 e 505º), as respostas evasivas 

oferecidas pela parte em depoimento de parte não conduziam – ou não conduziam 

necessariamente – à conclusão de ser a parte havida como confessa quanto a tais factos. 

As respostas da parte eram, ao abrigo do disposto no artigo 655º, sujeitas à livre 

apreciação do julgador. A lei admitia, assim, inspirada no critério superior da verdade, 

que outras razões pudessem estar na origem da atitude da parte que podia, portanto, não 

significar um reconhecimento tácito da realidade dos factos.303 

 Do depoimento de parte pode ainda resultar um reconhecimento de factos 

desfavoráveis não confessório, por falta de determinados requisitos de que a lei faz 

depender a eficácia da confissão. Para este caso dispõe expressamente o artigo 361º do 

Código Civil que valerá a livre apreciação do julgador.304 Assim, como põe em evidência 

ESTRELA CHABY, a livre apreciação está, em tal caso, também dependente da 

desfavorabilidade dos factos objeto da declaração do depoente, revelando-se tal 

condicionante determinante da opção do legislador quanto à apreciação probatória neste 

particular. Ora, bem diversa seria a conclusão “(…) segundo a qual o resultado do 

depoimento de parte que não se traduza em confissão (quer estejam em causa factos 

favoráveis quer desfavoráveis ao depoimento) é livremente apreciado pelo tribunal.”305 

 Resta-nos, por fim, abordar o caso de a parte emitir declarações a si favoráveis, 

como acontece quando, negando o facto desfavorável sobre o qual foi perguntada, se 

pronuncia em sentido que lhe é favorável. Aqui chegados, coloca-se o problema de saber 

se, atendendo ao objetivo do depoimento de parte que, como vimos, demarca todo o seu 

regime e à configuração do ordenamento jurídico-processual civil português, é lícito ao 

julgador valorar as declarações favoráveis das partes e, em caso afirmativo, em que 

termos. 

 À semelhança do que vimos para o ato de prestação de informações e 

esclarecimentos, a ausência de valor probatório da pro se declaratio obtida em sede de 

depoimento de parte é a conclusão que mais diretamente deriva do sistema legal.306 Num 

e noutro caso o problema fundamental é, essencialmente, o mesmo e resulta de um 

conjunto de fatores que parecem caminhar no sentido da irrelevância probatória ou 

                                                             
303 VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p. 571, nota 1.  
304 O mesmo acontece nos casos de confissão judicial não escrita e confissão extrajudicial feita a terceiro ou contida em testamento 

(cfr. artigo 358º, n.º 4, do CC), sendo certo que também aqui a livre apreciação probatória está dependente da desfavorabilidade do 
conteúdo da declaração. 
305 CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 123. 
306 Cfr. CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 119. 
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mesmo inadmissibilidade das declarações favoráveis da parte. De entre esses fatores 

contam-se a ausência de norma expressa que preveja a admissibilidade e valoração 

probatória de tais declarações (sendo certo que a sua previsão sempre nos remeteria para 

um segundo patamar: o da sua suficiência ou não para formar a convicção do julgador) e 

o que expressamente estatui o artigo 361º do Código Civil. Não estando processualmente 

prevista a demonstração de facto favorável à parte através de declaração da própria parte 

(portanto, de sentido favorável), coloca-se o problema da admissibilidade de prova não 

prevista pela lei. Sendo esta a questão mais complexa de entre aquelas que compõem o 

presente Capítulo, atenta as dúvidas que levanta e as questões com que, direta ou 

indiretamente, se encontra ligada, será melhor estudada no número que se segue, para lá 

se remetendo. 

1.5. Pro se declaratio das partes – (in)admissibilidade) ou (ir)relevância? 

1.5.1. Divergências doutrinais 

 São escassas as fontes doutrinárias nacionais acerca do debate em torno da 

utilização, em processo civil, do saber das partes em moldes não formais, ou seja, da 

declaração da parte livremente valorável pelo julgador. 307  É muito maior a atenção 

dispensada pela doutrina estrangeira ao objeto do presente estudo, sendo a bibliografia 

praticamente inabarcável, motivo pelo qual a referência a estudiosos do processo civil 

estrangeiro, não podendo embora ser exaustiva, se tem revelado essencial ao longo da 

nossa exposição.  

 Assim, há, segundo cremos, por parte da doutrina e jurisprudência nacionais uma 

espécie de íntima convicção acerca da impossibilidade das partes de declararem em juízo 

como testemunhas, no pressuposto de que existe uma verdadeira incompatibilidade 

natural (contra a qual se insurgia Jeremy Bentham308) entre parte e testemunha.309 Talvez 

por isso mesmo – pela ausência de vozes inconformadas a reclamar um tratamento 

diferenciado e moderno do contributo probatório das partes – se justifique a subsistência 

atualmente, e apesar das reformas do processo civil português, inclusive e sobretudo as 

                                                             
307 A preocupação é, no entanto, partilhada por João Paulo Remédio Marques no artigo a que fizemos referência, e por Elizabeth 

Fernandez que, na obra a que também fizemos referência (relembre-se, Um Novo Código de Processo Civil?: Em Busca das 

Diferenças), defende a consagração, entre nós, do testemunho de parte, uma vez que o impedimento das partes de depor como 
testemunhas não se afigura coerente com as regras vigentes no sistema processual civil atual, nem com uma consolidada perspetiva 

epistemológica do processo.  
308 Vide supra Capítulo I, ponto 1.1.3. 
309 Demonstrativas do que acaba de dizer-se são as palavras de VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, Sampaio 

e – Manual…, cit., p. 609, nota 1, onde os autores defendem que “[A] a oposição entre a testemunha e a parte reflecte-se na ideia, bem 

radicada nas pessoas pela força do bom senso e da tradição, de que ninguém pode ser testemunha em causa própria.” 
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de 1995/96 e, mais recentemente, a de 2013, do sistema tradicional de utilização do saber 

das partes no processo.  

 Assim, da configuração legal que a figura do depoimento de parte tem recebido 

entre nós podemos retirar duas ilações: por um lado, não se pretende que a parte relate, 

em depoimento de parte, factos que são favoráveis à sua pretensão; por outro, não se 

pretende que o tribunal valore probatoriamente um depoimento com aquele conteúdo e 

que se fundamente nele para formar a sua convicção quanto a factos favoráveis ao 

depoente. 

 Porém, destas constatações não resulta que o depoimento de parte apenas possa 

recair sobre factos que sejam desfavoráveis à parte, pelo que cumpre perguntar se, 

pretendendo o requerente do depoimento que a parte contrária seja ouvida quanto a factos 

cuja afirmação seja desfavorável à sua pretensão, é, ainda assim, admissível a produção 

do depoimento. A questão não reúne consenso, havendo quem conclua pela sua 

inadmissibilidade310, pois admitindo-se a possibilidade de o depoimento recair sobre 

factos favoráveis ao depoente não se obteria confissão nem o reconhecimento de factos 

desfavoráveis livremente valorável, nos termos do artigo 361º do Código Civil; e quem, 

admitindo a sua produção, conclua no sentido de valer o princípio da livre apreciação da 

prova quanto a tais declarações. Certo é que, uma vez que não se trata de confissão, nem 

de prova testemunhal, a valoração probatória da pro se declaratio da parte não pode fazer-

se no seio de um meio de prova nominado. 

 Somos então conduzidos à constatação de que não é possível procurarmos uma 

resposta para o problema que conduz a nossa análise sem enquadrarmos a questão no 

âmbito das designadas provas atípicas ou inominadas, pelo que é útil redirecionar a nossa 

pesquisa para esse âmbito.311 Isto porque, muito embora o Código Civil contenha, nos 

seus artigos 349º e segs. um elenco de meios de prova, não é inconcebível a existência de 

                                                             
310 Concluindo pela sua inadmissibilidade, SOUSA, Miguel Teixeira de – Estudos…, cit., p. 325.  
311 Sobre o problema das provas atípicas e sua relação com o (desenvolvimento do) princípio da livre apreciação da prova, vide 

CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 268 e segs.. 
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outros elementos probatórios suscetíveis de contribuir para o processo cognitivo de 

declaração e a respetiva admissibilidade processual entre nós.312 313 

 É neste contexto que REMÉDIO MARQUES recoloca o problema da valoração 

da pro se declaratio da parte, pugnando pela possibilidade de realização de um 

procedimento probatório típico desprovido dos respetivos pressupostos legais para a 

aquisição de elementos probatórios distintos daqueles por que normalmente tal 

procedimento se orienta (in casu, a hipótese do interrogatório das partes sem poderes para 

confessar enquanto instrumento de obtenção de declarações suscetíveis de livre 

apreciação).314 

 Sendo certo que o problema crucial é, como se compreende, o facto de os nossos 

Código Civil e Código de Processo Civil 315  serem totalmente omissos quanto à 

admissibilidade, produção e valoração probatória das declarações da parte sobre os factos 

controvertidos favoráveis à sua pretensão, cumpre indagar se o nosso ordenamento 

positivo impede a produção do depoimento de parte naqueles moldes ou se, ao invés, 

carece de fundamento lógico e normativo uma tal orientação. Ora, em lado algum do 

ordenamento civil e constitucional encontramos uma norma que – procurando 

salvaguardar outros interesses dignos de proteção316, ou procurando evitar situações de 

ilicitude na formação da prova 317 , ou ainda evitar desvios a princípios básicos do 

procedimento probatório – exclua, à semelhança das exclusionary rules norte-americanas, 

a admissibilidade da pro se declaratio da parte, nem tão pouco encontramos no Código 

                                                             
312  É orientação maioritária na doutrina nacional a admissibilidade de meios de prova não previstos na lei. Assim, ISABEL 

ALEXADRE é da opinião de que o ponto de partida deve ser o da admissibilidade das provas atípicas, salvo quando solução inversa 

seja necessária para a defesa de outros direitos ou interesses. – Provas Ilícitas…, cit., p. 46. Sustentando também a possibilidade de 
existência de um elenco não taxativo de elementos de persuasão do juiz. – VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. 

/NORA, Sampaio e – Manual…, cit., p. 467 e segs. De forma semelhante, defendendo que é desejável que a lei não exclua a 

admissibilidade de meios de prova não típicos. – SOUSA, Miguel Teixeira de – Livre Apreciação…, cit., p. 15 e segs.. Em sentido 
oposto, defendendo a não admissibilidade de meios de prova não previstos na lei, FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa 

Comum: À Luz do Código Revisto…, cit., p. 212, e MARQUES, Dias – Noções Elementares de Direito Civil. Lisboa: Associação 

Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1992, p. 126. Para uma perspetiva histórica sobre a (não) taxatividade 
dos meios de prova, vide MENDES, João de Castro – Direito Processual…, Vol. II, cit., p. 480 e segs., considerando o autor que, 

apesar de o artigo 345º, n.º 2 do CC vedar às partes a ampliação do elenco legal dos meios de prova, tal não impede o julgador de se 

socorrer de provas não previstas, no uso dos poderes que lhe conferia, na vigência do CPC de 1939, o artigo 264º, n.º 3. 
313 Sobre a questão da admissibilidade e valoração das provas atípicas e sua eficácia no processo no âmbito do direito brasileiro, vide 

LOPES, João Batista – Provas atípicas e efetividade do processo, in “REDP” [Em linha], Vol. V, Ano 4 (2010), p.p. 389-402 [Consult. 

12 Nov. 2013], disponível em www.redp.com.br. 
314 MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit.. 
315 Repare-se que as disposições relativas à admissibilidade e valor probatório dos meios de prova, por se integrarem manifestamente 
no âmbito do direito probatório material, devem procurar-se na lei substantiva. No entanto, uma vez que o CPC de 1961 continha 

várias disposições pertencentes ao direito probatório material, como as que tratam do objeto da prova, do ónus da prova e da 

admissibilidade e valor probatório de certos meios de prova, a análise do problema tem de passar necessariamente pela procura de 
respostas também na lei adjetiva. – Cfr. ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 229.  
316 Como era o caso do artigo 618º, que previa recusa legítima a depor. 
317 De que eram exemplos os artigos 612º, n.º 1, que estabelecia a necessidade de a inspeção judicial de pessoas e coisas respeitar a 
intimidade da vida privada e familiar, bem como a dignidade da pessoa humana, e 638º, n.º 3, que impunha ao presidente do tribunal 

o dever de obstar a que os advogados tratassem desprimorosamente a testemunha e lhe fizessem perguntas ou considerações 

impertinentes, sugestivas, capciosas ou vexatórias. 

http://www.redp.com.br/
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de Processo Civil um limite à admissibilidade do depoimento de parte no sentido 

referido.318 319 

 Na verdade, é importante salientar que o Código não fornece nem um conceito de 

depoimento, nem o que dele pode ser objeto, limitando-se a estabelecer quem o pode 

prestar, de quem pode ser exigido e sobre que factos pode recair do ponto de vista da sua 

relação com a pessoa do depoente. Face ao silêncio legal, a doutrina e jurisprudência 

foram entendendo que se torna absolutamente necessário delimitar a figura por recurso 

ao meio de prova por confissão.320 Ora, se um tal entendimento não repugna, em face do 

regime legal do depoimento de parte, por um lado, uma vez que depõe, no seu conjunto, 

no sentido de com ele se pretender obter a confissão do depoente, e, por outro, em face 

do próprio regime substantivo da confissão judicial, daí não pode razoavelmente extrair-

se uma interpretação restritiva – como a apontada – quanto à (in)admissibilidade da 

obtenção das declarações favoráveis da parte. 

 Resta, assim, o problema da valoração da declaração favorável da parte, partindo, 

então, do pressuposto de que ordenamento positivo não impede a sua obtenção. Como 

resulta da análise desenvolvida supra, uma vez que não está previsto expressamente entre 

nós um interrogatório (provocado ou oficioso) das partes quanto a factos ou 

circunstâncias pessoais relacionados com o objeto do litígio321, a doutrina e jurisprudência 

maioritárias rejeitam a possibilidade de o depoimento de parte ser livremente valorado 

pelo tribunal fora do esquema típico de contributo probatório das partes desenvolvido 

pelo julgador. 

                                                             
318 Neste sentido, MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p.p. 157-158. Vide também o Ac. do TRC, de 12 de Abril 

de 2011, Proc. n.º 737/09.9T6AVR-B.C1, disponível em www.dgsi.pt, onde se entendeu que, não podendo o depoimento de parte 

produzir o efeito para que funcionalmente vem previsto, por estarem em causa factos que versam sobre direitos indisponíveis, “(…) 
nem as disposições legais do Código Civil, nem as do Código de Processo Civil obstam a que (…) uma parte requeira o depoimento 

de parte da outra”, concluindo, portanto, pela sua admissibilidade. 
319 Refira-se que, considerando, por hipótese, a nulidade do ato de admissão do depoimento de parte sobre factos favoráveis ao 
depoente (cfr. artigo 201º, admitindo que as consequências da violação das proibições de produção de prova se devem procurar nas 

regras sobre a nulidade dos atos processuais), REMÉDIO MARQUES coloca a questão de saber se uma tal nulidade se comunicaria 

à valoração da prova assim obtida. Esgrimindo argumentos de sentido favorável à valoração das declarações das partes, o autor 
convoca posições doutrinárias favoráveis à valoração de provas que, embora inadmissíveis, foram admitidas ou que, embora 

admissíveis, foram invalidamente constituídas. Defende, em suma, a eficácia de um tal resultado do depoimento de parte, seja como 

expressão do comportamento processual da parte – o que, digamos, não surpreende, uma vez que, assente a ideia de que no nosso 

sistema vigora o princípio da atipicidade das provas, o comportamento das partes é um meio de prova admitido, pelo menos em 

abstrato, só o podendo não ser, em concreto, havendo para tal razão justificativa –, seja através de uma ponderação a título de prova 
atípica, seja ainda como prova livremente valorável integrada no mecanismo das presunções judiciais. Considerando ainda, por razões 

de retórica argumentativa, a hipótese de o juiz não poder atender ao conteúdo das declarações favoráveis ao depoente, por existir um 

vício do procedimento probatório que, comunicado ao resultado, o torna nulo, o autor propõe, na senda da posição de CAPPELLETTI 
(in “Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte”), que tais declarações possam influir na convicção do 

julgador, através da respetiva conversão em atividade das partes no processo, valoráveis, portanto, enquanto prova indiciária. – 

MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 159-163. 
320 Assim, o Ac. do STJ, de 27 de Janeiro de 2004, Proc. n.º 03A3530 e Ac. do TC n.º 504/2004 (Rel. ARTUR MAURÍCIO), Proc. 

n.º 222/2004, de 13 de Julho de 2004, disponível em www.tribunalconstitucional.pt. 
321 MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 146. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
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 De acordo com a posição assumida por este setor da doutrina, a audição das partes 

quanto a factos favoráveis seria admitida apenas para obter do depoente a sua negação, 

podendo, dessa forma, o depoimento conduzir à conclusão de que aqueles factos não se 

verificaram e constituindo este comportamento processual do depoente uma 

consequência (a si) desfavorável.322 De resto, uma declaração favorável não teria, em 

consonância, qualquer resultado probatório.323 Da mesma forma, o ato de prestação de 

informações e esclarecimentos não teria fins probatórios.324  

 Ora, vem sendo apontado como argumento a favor desta posição a recusa da 

proposta efetuada por Lebre de Freitas em nome da Ordem dos Advogados. Porém, 

embora seja relevante, não se julga ser este argumento bastante para destituir de interesse 

prático o problema apontado, pelo que se afigura importante manter o debate acerca da 

possibilidade de valoração probatória do resultado do depoimento de parte naquilo que 

não constitua confissão ou reconhecimento de factos desfavoráveis enquadrável no 

âmbito do artigo 361º do Código Civil. Importância que – adiantamos – se mantém na 

vigência do Novo Código de Processo Civil, em virtude da manutenção, quase integral, 

do regime do depoimento de parte anterior. Ademais, como defende REMÉDIO 

MARQUES, a constatação de não se ter consagrado uma nova forma típica de produção 

e valoração da prova não implica a sua inadmissibilidade nos casos concretos, desde logo 

se se tiver em conta a relevância dos comportamentos processuais das partes, das 

máximas da experiência aplicadas aos casos concretos e os princípios processuais da livre 

apreciação das provas, da aquisição processual e da descoberta da verdade. Quanto à 

hipótese concreta que subjaz à nossa análise, o mesmo autor sustenta que à falta de 

heterogeneidade lógica dos elementos que compõem o elenco legal previsto no Código 

Civil soma-se o facto de não se tratar de uma enumeração esgotante, pelo que, na falta 

de norma que exclua formas não expressamente reguladas de aquisição e valoração 

probatória, admite a obtenção de elementos probatórios diferentes dos aí previstos 

                                                             
322 Vide, neste sentido FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 506, 

sustentando os autores, quanto ao depoimento de parte, que “(…) nenhuma consequência probatória é tirada da alegação (a si) 

favorável da parte no acto do seu depoimento em juízo (…)”. Com uma perspetiva restritiva acerca da valoração do resultado do 

depoimento de parte, vide também, a título de exemplo, o Ac. do TRP, de 15 de Novembro de 2012, Proc. n.º 3027 /10.0TBPRD-C.P1 

e Ac. do STJ, de 16 de Outubro de 2012, Proc. n.º 8020/09.3T2SNT.L1.S1, ambos acessíveis em www.dgsi.pt.  
323 FREITAS, José Lebre de - A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código Revisto…, cit., p. 243, nota 10. 
324 De notar que discussão semelhante é colocada na doutrina italiana, que se divide entre os defensores da absoluta irrelevância 

probatória das declarações favoráveis ao depoente obtidas em interrogatório formal, em virtude de uma interpretação restritiva do 
artigo 2730º do Codice Civile, e aqueles que sustentam a possibilidade de tais respostas da parte valerem como argumento de prova 

ou indício, utilizável em conjunto com outros elementos probatórios. Negando a possibilidade de o julgador deduzir factos favoráveis 

à parte das respetivas declarações, vide CONTE, Mario – Le Prove…, cit., p.p. 287-288. Diversamente, quando a parte ofereça uma 
resposta negativa, mantendo-se fiel à posição assumida nos seus articulados, o autor entende que tais declarações estão, paralelamente 

ao comportamento da parte no decurso do processo, sujeitas à livre valoração do juiz, nos termos do artigo 116º, n.º 2 do Codice di 

Procedura Civile.  

http://www.dgsi.pt/
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(atípicos), como é o caso das declarações das partes fora do esquema típico do 

depoimento de parte destinado a obter a confissão.325 

 Quanto a uma eventual proibição de valoração de um tal resultado do depoimento, 

cumpre salientar que a respetiva (obtenção e) valoração não viola o núcleo essencial dos 

direitos de personalidade, nem a dignidade da pessoa humana ou qualquer outro 

imperativo constitucional, pelo que necessário se torna concluir pela sua inexistência.326 

Na verdade, não pode considerar-se que a obtenção de tal prova viola direitos 

fundamentais, como aconteceria caso as declarações fossem obtidas mediante tortura, 

coação física, ofensa à integridade física ou moral ou abusiva intromissão na vida privada, 

no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, nos termos do artigo 32º, n.º 

8 da Constituição da República Portuguesa, aplicável ao processo civil por analogia, 

motivo pelo qual a resposta não pode deixar de ser, como referimos, negativa.327 

 Assim, em face das considerações aduzidas, impõe-se concluir que, apesar da 

ausência de previsão expressa na lei portuguesa, era defensável a admissibilidade e 

eficácia probatória da pro se declaratio a título de prova atípica.328  Tanto mais que 

também a confissão provocada é deixada, em determinadas situações (é o caso da 

confissão complexa), à livre apreciação do julgador, em abandono do vínculo de prova 

legal. 

 Este redimensionamento do depoimento de parte e da tradicional função de 

obtenção da confissão justifica-se, ainda, pela necessidade de, na ausência de um instituto 

como a Parteivernehmung do direito austro-alemão, uma utilização mais racional do 

saber das partes, enquanto fonte potencial de elementos de prova, sobretudo quando se 

trate de factos que não podem de qualquer outra forma ser demonstrados 

processualmente.329 

1.5.2. Jurisprudência dos tribunais superiores portugueses  

 Não obstante a orientação que identificamos como maioritária330, e apesar da 

configuração do sistema legal, não pode dizer-se que exista unanimidade quanto à questão 

                                                             
325 MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p.p. 143-145. 
326 Assim, MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 159. 
327 Cfr. ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas…, cit., p.p. 60-61. Repare-se que esta questão se insere no problema mais amplo das 

provas ilícitas e respetiva proibição de valoração. Porém, a admissibilidade e valoração da pro se declaratio da parte não contende 
com os valores e bens jurídicos que referimos e que justificam a ilicitude da prova. Vide, a propósito, também SOUSA, Miguel 

Teixeira de – Estudos…, cit., p.p. 57-58. 
328 Assim, MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 142 e segs.. 
329 Cfr. COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., p.p. 700-701. 
330 Vide, ao nível da jurisprudência, e a título de exemplo, o Ac. do TRL, de 11 de Março de 2003, Proc. n.º 180/09.0TVLSB-A.L1-6, 

onde se entende que o depoimento só pode recair sobre factos que sejam desfavoráveis à parte, sob pena de se transformar o 
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da admissibilidade e aproveitamento probatório das declarações favoráveis da parte. Com 

efeito, é percetível a orientação por parte de alguma jurisprudência dos tribunais 

superiores no sentido da sua livre apreciação.331 

 Na verdade, por Acórdão datado de 18 de Janeiro de 2004, Proc. n.º 0131287332, 

o Tribunal da Relação do Porto entendeu que quando o depoimento não conduza à 

confissão da parte, o seu valor probatório deve ser apreciado livremente pelo tribunal. É 

interessante notar que, não reconhecendo a auto-suficiência decisória 333  de tais 

declarações, o Tribunal entendeu que “[A] as respostas aos quesitos, no caso de o 

depoente negar os factos ou declarar que eles não correspondem à verdade, podem ser 

fundamentadas nos depoimentos de parte, valoradas em conformidade com o princípio 

da prova livre, e nos demais elementos probatórios, designadamente testemunhas e 

documentos existentes no processo”. Em sentido idêntico, o Acórdão do mesmo Tribunal, 

datado de 4 de Abril de 2002, Proc. n.º 0230198, admitiu a livre apreciação do depoimento 

sobre factos favoráveis à parte. 

 Também o Supremo Tribunal de Justiça, por Acórdão de 2 de Novembro de 2004, 

Proc. n.º 04A3457, entendeu que, não obstante o depoimento de parte só ser admissível 

quando incidir sobre factos que desfavoreçam o depoente e, nessa medida, possam 

originar confissão, o tribunal pode ouvir, mesmo oficiosamente, qualquer parte para 

esclarecimento de factos que interessem à decisão da causa. Tais declarações podem, no 

entender daquele Tribunal, ser apreciadas livremente e podem servir, na conjugação com 

as demais provas produzidas, para a resposta aos quesitos da base instrutória segundo 

a prudente convicção que o tribunal formou sobre cada facto (cfr. artigo 655º, n.º 1), o 

que, aliás, se justifica pela aplicação dos princípios da livre apreciação da prova e da 

aquisição processual. 

 Entre outros 334 , salientamos, por fim, o já referido Acórdão do Tribunal da 

Relação de Coimbra, de 12 de Abril de 2011, Proc. n.º 737/09.9T6AVR-B.C1, pela 

                                                             
depoimento de parte em testemunho de parte, à revelia das opções do legislador.  No mesmo sentido, entre outros, os Acórdãos do 
TRL de 17 de Outubro de 1991, Proc. n.º 0025746, de 21 de Janeiro de 1997, Proc. n.º 0009811, de 21 de Abril de 2004, Proc. n.º 

972/2004-4, de 11 de Março de 2010, Proc. n.º 180/09.0TVLSB-A.L1-6 e Acórdãos do TRP de 24 de Maio de 1999, Proc. n.º 9950393, 

de 8 de Novembro de 1999, Proc. n.º 9910464 e de 9 de Dezembro de 2003, Proc. n.º 0325161, todos disponíveis em www.dgsi.pt.  
331 Criticando a jurisprudência que admite a livre apreciação do depoimento sobre factos favoráveis, FREITAS, José Lebre de/ 

MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 497. É interessante notar que ISABEL ALEXANDRE 
refere a incoerência de um sistema onde parte da jurisprudência se encaminha no sentido do aproveitamento probatório do depoimento 

de parte (e também da prestação de informações ou esclarecimentos) que redundou apenas em declarações favoráveis ao depoente, 

pois “(…) se não podia pretender-se obter o resultado através daquele meio, a que título vai depois aproveitar-se o resultado que 
casualmente se obteve, ainda que apenas em conjugação com outros meios de prova?” – A fase da instrução e os novos meios de 

prova…, cit., p. 243. 
332 Os Acórdãos citados estão disponíveis no sítio da internet www.dgsi.pt.  
333 Cfr. COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove…, cit., p. 700. 
334 Vide, a título de exemplo, Ac. do TRG, de 19 de Maio de 2011, Proc. n.º 1498/08, Ac. do STJ, de 9 de Maio de 2006, Proc. n.º 

06A989 e Ac. do TRP, de 20 de Junho de 2006, Proc. n.º 0621872, disponíveis em www.dgsi.pt.  

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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importância das considerações aí aduzidas acerca da (in)admissibilidade do depoimento 

de parte sobre factos que, sendo relativos a direitos indisponíveis, não podem constituir 

confissão. O Tribunal, entendendo embora que o nosso depoimento de parte não visa 

exercer a função de testemunho de parte, optou “(…) pela tese da admissibilidade do 

depoimento de parte por ser aquela que melhor conjuga todos os interesses em jogo e por 

não se encontrar excluída a sua admissibilidade, antes se afigurando estar pressuposta.” 

Na verdade, como aí se pode ler, “(…) o próprio tribunal não está inibido de, num caso 

como o dos autos, ouvir oficiosamente qualquer das partes, ao abrigo do disposto no n.º 

1 do artigo 552º do Código de Processo Civil (…)”, pelo que concluiu não existir 

justificação material ou processual para impedir o requerimento do depoimento de parte. 

 Da análise que realizamos conclui-se, portanto, que um setor da jurisprudência 

vem admitindo a realização do depoimento de parte sem a verificação dos respetivos 

pressupostos legais, com o objetivo de permitir a aquisição e valoração de elementos 

probatórios distintos daqueles por que normalmente se orienta.335 Compreende-se – e 

aplaude-se – esta orientação, pois, como entendem PAULO RAMOS DE FARIA e ANA 

LUÍSA LOUREIRO, se o ordenamento processual civil permite que todo o material 

probatório validamente adquirido para o processo seja tido em conta na formação da 

convicção do julgador, e não existe qualquer fundamento epistemológico para não se 

reconhecer nas declarações favoráveis do depoente uma fonte válida de convencimento 

racional do juiz, inexiste obstáculo para a sua valoração.336 

1.5.3. Direito à prova: em especial, o problema da prova única 

 A compreensão do depoimento de parte, donde pretendemos retirar qual seja o 

papel do saber das partes na aquisição processual dos factos, não prescinde da 

consideração do enquadramento constitucional do processo civil, mais concretamente das 

garantias de que se rodeia a investigação dos factos337, em virtude da aplicação dos 

imperativos constitucionais no âmbito da configuração do direito probatório.338  

 A prova e, mais concretamente, os meios de prova têm sido objeto de atenção nas 

últimas décadas sob o ponto de vista das garantias fundamentais da justiça civil339, com 

                                                             
335 Cfr. MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 139. 
336 FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas ao Novo Código de Processo Civil: os artigos da Reforma, 
Vol. I, Coimbra: Almedina, 2013, p.p. 363-364. 
337 ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas…, cit., p. 225. 
338 Sobre o tema, FREITAS, José Lebre de – Introdução…, cit., p.p. 80-83 e SOUSA, Miguel Teixeira de – Introdução ao Processo 
Civil, Lisboa: Lex, 1993, p. 24 e segs.. Para um estudo mais detalhado do Direito Processual Constitucional, vide CORREIA, José de 

Matos – Introdução ao Direito Processual Constitucional, Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2011.  
339 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 56. 
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o que se tem procurado esclarecer o significado e o campo de aplicação dos direitos 

fundamentais das partes no processo judicial essencial para assegurar o caráter 

efetivamente normativo340 dos preceitos da Constituição. 

 De entre aquelas garantias conta-se o direito das partes de apresentarem todos os 

meios de prova relevantes que estejam ao seu alcance, sendo este um aspeto fundamental 

do direito ao devido processo. Aliás, a oportunidade de provar os factos que fundamentam 

as pretensões das partes não pode deixar de ser entendida como condição necessária para 

a efetividade daquelas garantias fundamentais. Porém, apesar da amplitude com que este 

princípio vem, numa perspetiva geral, entendido, a sua aplicação suscita dificuldades, 

pelo que é importante delimitar o seu sentido na prática. 

 A Constituição da República Portuguesa consagra expressamente341, de entre as 

normas aplicáveis ao direito processual, o direito a um processo equitativo (cfr. artigo 

20º, n.º 4), que vem igualmente previsto no artigo 10º da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, no artigo 14º, n.º 1 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos e no artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, sendo que este 

último, apesar de se referir apenas ao processo penal, tem sido considerado também 

aplicável ao processo civil. Aquele direito integra – destacando-se apenas o que 

diretamente releva para o nosso estudo – o princípio do contraditório, o princípio da 

igualdade de armas e o direito à prova.342 

 Quanto ao direito à prova em processo civil, trata-se de garantir, por um lado, que 

cada uma das partes possa submeter ao tribunal as provas de que dispõe (e que sejam 

relevantes e admissíveis) e, por outro, solicitar medidas de instrução tendo em vista a 

obtenção das provas de que ainda não dispõe.343 Trata-se, em suma, do “(…) diritto di 

difendersi provando.”344 

 O direito à prova consente, no entanto, limitações aos meios de prova admissíveis 

que, fundamentando-se na proteção de valores e interesses judiciais ou extrajudiciais345, 

                                                             
340 CORREIA, José de Matos – Introdução…, cit., p. 21. 
341 A consagração expressa resultou da Quarta Revisão Constitucional (Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro). No entanto, 
ainda antes a doutrina fazia-o decorrer do n.º 1 do mesmo artigo 20º (onde vinha previsto o acesso ao Direito e aos tribunais). Por 

outro lado, estava já consagrado no artigo 10º da DUDH, pelo que, entre nós, o seu relevo decorria do preceituado no artigo 16º, n.º 2 

da CRP. – Cfr. FREITAS, José Lebre de – Introdução…, cit., p. 85 e segs.. 
342 Ainda antes da consagração expressa do direito a um processo equitativo na CRP, MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA fazia decorrer 

o direito à prova do direito à jurisdição. – As Partes…, cit., p. 228 e segs.. Sobre o direito à prova enquanto concretização do direito a 
um julgamento equitativo, vide o mesmo autor, Estudos…, cit., p. 40 e segs.. 
343 Referindo que a “(…) necessidade de o sistema processual infraconstitucional assegurar às partes a possibilidade da mais ampla 

participação na formação do convencimento do juiz” implica “(…) a produção das provas destinadas à demonstração dos factos 
controvertidos”, vide BEDAQUE, José Roberto dos Santos – Poderes instrutórios…, cit., p. 26. 
344 BINA, Massimiliano – La Testimonianza…, cit., p. 24. 
345 Cfr. TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p. 57, apontando como exemplos de razões que justificam as regras de exclusão de 
provas relevantes a necessidade de evitar erros por parte do julgador, evitar perdas de tempo ou de assegurar um processo imparcial, 

eficiente e preciso. O autor critica, porém, as limitações impostas ao direito à prova, sustentando que a resolução do problema da 

admissibilidade dos meios de prova deve resolver-se de acordo com o princípio da relevância.  
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têm, no entanto, de respeitar o princípio da proporcionalidade.346 Neste sentido, pode 

ler-se no Acórdão do Tribunal Constitucional, n.º 359/2011 (Rel. CURA MARIANO), de 

12 de Julho de 2011347, que a observância do direito à prova, enquanto densificação do 

direito a um processo equitativo, “(…) não implica necessariamente a admissibilidade de 

todos os meios de prova, não se excluindo a possibilidade do legislador consagrar 

limitações e proibições neste domínio, desde que não sejam arbitrárias ou 

desproporcionadas.” [negrito nosso] 348  

 A questão da possibilidade de restrição do direito à prova349 que, como vimos, é 

admissível dentro de certos parâmetros, tem relevância no âmbito do depoimento de parte. 

Com efeito, cumpre perguntar se do direito à prova, analisado enquanto direito 

fundamental, decorre o direito da parte a ser ouvida como testemunha na sua própria 

causa. Isto porque, atendendo à impossibilidade de a parte depor como testemunha, 

ficando-lhe reservada a possibilidade de declarar em depoimento de parte com a 

configuração legal analisada, coloca-se a questão de saber se uma tal restrição é suscetível 

de violar o direito à prova ou se, ao invés, se configura apenas como uma limitação 

admissível.  

 É importante delimitar, primeiro, o que queremos dizer quando referimos o direito 

da parte a ser ouvida como testemunha in re sua. Não nos referimos ao direito a ser 

ouvido em juízo (right to be heard), o qual, ligado ao direito de defesa e ao acesso ao 

Direito e aos tribunais, e sendo uma das dimensões do direito a um processo equitativo, 

consiste na possibilidade conferida ao destinatário da decisão judicial de tomar no 

processo uma posição de facto e de direito, de modo suscetível de influenciar a decisão.350 

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem entendido que aquele direito não está 

incluído entre os direitos e liberdades garantidos pela Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem, pelo que, não sendo imposto pelo direito à prova, a sua não garantia não 

redunda numa violação deste.351 

                                                             
346 Considerando as limitações à admissibilidade dos meios de prova existentes na vigência do CPC de 1961, na redação anterior à 

Reforma de 1995/96, restrições injustificadas do direito à prova, ALEXANDRE, Isabel ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução 

no processo…, cit., p. 291 e segs.. 
347 Disponível em www.tribunalconstitucional.pt. 
348 Para uma abordagem de decisões relevantes do TC em matéria de direito à prova, entendido como parte do direito à tutela 
jurisdicional efetiva, e com análise de algumas das limitações consentidas a esse direito, vide JORGE, Nuno Lemos – Direito à prova: 

brevíssimo roteiro jurisprudencial, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 6 (2008), p.p. 99-106. Para uma visão conjunta do direito 

à prova e proibições de prova, enquanto limites àquele direito, vide ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas …, cit., p.p. 69-79.  
349 Tem sido também entendimento da Comissão Europeia dos Direitos do Homem e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

que o direito à prova, implicitamente consagrado no artigo 6º, n.º 3, al. d) da CEDH, não pode ser concebido como absoluto. 
350 Cfr. CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 133, nota 379. 
351 Cfr. VELU, Jacques – La Convention Européenne des Droits de l’Homme et les garanties fondamentales des parties dans le procès 

civil, in CAPPELLETTI, Mauro/TALLON, Denis, dir. – Fundamental guarantees of the parties in civil litigation, Milano: 1973, p. 

326 e segs. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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 Este entendimento torna-se mais compreensível se atentarmos no facto de as 

normas que impedem a utilização de certos meios de prova não impedirem que as partes 

utilizem outros meios de prova para demonstrar o fundamento das suas pretensões. 

Porém, a questão complica-se nas situações em que apenas um testemunho de parte – 

também valorável, portanto, naquilo que se revele favorável à parte – possa evitar que a 

parte, onerada com a prova de determinados factos, fique desprovida de qualquer prova 

e veja, de antemão, coartada a possibilidade de lograr uma decisão de mérito favorável. 

É o problema da prova única. Em tais situações, em que estejam em causa factos da vida 

íntima ou privada dos litigantes não percecionados por mais ninguém para além das partes 

e insuscetíveis de ser documentados352, ou nos casos em que seja clara a situação de 

desvantagem existente entre as partes353, aquela limitação legal deixa de ser relativa e 

passa a ser absoluta, na medida em que a parte onerada não dispõe de outra prova.354 

 Como salienta REMÉDIO MARQUES, nestes casos, em que se verifica que o 

interessado apenas dispõe da possibilidade de lançar mão das suas próprias declarações, 

enquanto elemento suscetível de contribuir para a formação da convicção do julgador, 

seja como base de presunções judiciais, seja como coadjuvante de outros elementos 

probatórios adquiridos no processo, restringir a admissibilidade do depoimento de parte 

à obtenção de confissão ou de um reconhecimento de factos desfavoráveis livremente 

valorável consiste numa arbitrária e desproporcional limitação do direito à prova. Na 

verdade, sobretudo em casos como estes, não se vislumbra a existência de uma 

justificação material para a restrição, ou seja, a necessidade de salvaguarda de outros 

direitos ou valores constitucionalmente protegidos, nem uma relação de 

proporcionalidade entre a medida legal restritiva e os fins por ela visados.355 

1.6. Poderes instrutórios do juiz: aspetos fundamentais e sua relação com a nossa 

temática 

 Como refere MICHELE TARUFFO, a evolução das legislações processuais 

europeias revelam o reforço da atribuição de poderes probatórios ao julgado.356 O nosso 

                                                             
352 O exemplo é de MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 155 e segs.. 
353 Relembre-se o caso tratado no Acórdão Dombo Beheer B.V. vs. Holanda do TEDH. 
354 Cfr. ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas…, cit., p. 74, onde a autora equaciona a influência da prova única na questão das 

proibições de prova. Para um estudo acerca da prova difícil ou impossível e sua relação com as dificuldades resultantes da distribuição 

do ónus da prova, vide FERNANDEZ, Elizabeth – Prova difícil ou impossível, in GUEDES, Armando Marques, org. – Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p.p. 811-834, Vol. I. 
355 MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 155-157. 
356 TARUFFO, Michele – Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, in Le Prove nel processo civile: Atti del XXV Convegno 
Nazionale, Milano: Giuffrè, 2007, p. 53. Referindo que, apesar das diferenças existentes no que toca à participação do juiz, tem havido 

uma confluência, neste aspeto, entre os sistemas de civil law e de common law, vide RODRIGUES, Gabriela Cunha – A Reforma do 

Processo Civil – audiência de discussão e julgamento e sentença, in XAVIER, Rita Lobo [et. al] – Debate’ a Reforma do Processo 
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ordenamento processual civil não é exceção, sendo visível, sobretudo a partir da Reforma 

de 1995/96, a atribuição ao juiz de um papel ativo na aquisição probatória, com o que se 

visa sobretudo superar os défices da atividade processual das partes.357 

 Não nos debruçaremos sobre a relação entre o princípio dispositivo e a atribuição 

de poderes instrutórios ao juiz, nem à distinção – sob o ponto de vista das suas implicações 

nesta matéria – entre uma conceção publicista e privatista do processo civil, pois um 

estudo exaustivo deste tema seria impraticável no seio do presente trabalho. É nossa 

preocupação, neste momento, compreender a possibilidade de o depoimento de parte ser 

determinado oficiosamente à luz da questão dos poderes oficiosos do juiz em matéria de 

prova e, consequentemente, a sua implicação na (im)parcialidade do juiz.358  

 Antes de mais, cumpre referir que a vigência, no processo civil português, dos 

princípios do dipositivo e do inquisitório (cfr. artigos 264º e 265º) tem vindo a ser 

explicada através da pertença do primeiro ao âmbito do impulso processual (em conexão 

com o princípio do pedido) e da alegação dos factos, mas já não no que toca à prova dos 

factos alegados, funcionando, neste campo, o princípio do inquisitório.359 Significa isto 

que, ficando a iniciativa processual e a conformação do objeto do processo reservados à 

parte, disporia o juiz de poderes para a averiguação dos factos.360 

 Após a Reforma de 1995/96, a questão clarificou-se com o acolhimento e 

explicitação da distinção entre o princípio dispositivo em sentido estrito e o princípio da 

controvérsia. Assim, entendido o primeiro como o poder das partes para determinar o 

objeto do processo e o segundo como o poder de trazer ao processo o material fáctico e 

probatório relativo aos factos afirmados, tem sido defendido que apenas o primeiro seria 

essencial num ordenamento de tipo liberal.361 

 Fundamental é, em todo o caso, que tais poderes de iniciativa probatória não 

interfiram com a imparcialidade do tribunal. E é neste específico ponto que tem 

                                                             
Civil 2012: contributos, Lisboa, ISBN: 978-972-9363-II-5, Cadernos da Revista do Ministério Público 11 (2012), p. 88. Neste sentido, 

a autora defende que “(…) tem vindo a ganhar força, entre nós, uma visão da função de julgar que perspectiva a sentença como 

expressão da convicção adquirida junto daqueles a quem a decisão possa afectar.” 
357 Assim, MOREIRA, Rui – Os princípios estruturantes do processo civil português e o projecto de uma nova Reforma do Processo 

Civil, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 

2013 [Consult. 20 Out. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf, p. 23. 
358 Referindo que a independência e a imparcialidade do tribunal não dependem propriamente das regras atinentes à tramitação do 
processo, mas antes das garantias inerentes ao estatuto dos magistrados, ao regime de impedimentos e suspeições e de aspetos 

deontológicos próprios do exercício da função de julgar, REGO, Carlos Lopes do – Comentários ao Código…, cit., p. 265.  
359 Cfr. ANDRADE, Manuel de – Noções…, cit., p. 197 e segs., e VARELA, João de Matos Antunes/BEZERRA, J. M. /NORA, 
Sampaio e – Manual…, cit., p. 412 e segs. e 448 e segs.. Quanto às hesitações do legislador quanto ao princípio do inquisitório, vide 

PINTO, Rui – O Processo Civil português: diagnóstico e cura, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 17 (2012), p.p. 135-149. 
360 Referindo os poderes do juiz que refletem uma ideia publicista do processo e que vão desde a possibilidade de consideração dos 
factos notórios até aos poderes de cognição de factos não alegados e aos poderes de ofício em matéria probatória, vide MENDONÇA, 

Luis Correia de – Vírus Autoritário e Processo Civil, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853. N.º 1 (2007), p.p. 67-98. 
361 Cfr. FREITAS, José Lebre de – Introdução…,cit., p. 136 e segs. e ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas…, cit., p. 81, nota 199.  

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
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pertinência considerar a possibilidade de produção do depoimento de parte por 

determinação do juiz e sua implicação com a desejável equidistância relativamente às 

partes. Diga-se, antes do mais, que a possibilidade de um juiz ativo na aquisição 

probatória é compatível com um processo civil democrático, assegurado que esteja o 

respeito pelos direitos e garantias das partes: o dispositivo, enquanto tradução processual 

da autonomia privada; o contraditório, enquanto direito fundamental de defesa; e a 

sindicabilidade, enquanto proteção inalienável contra o arbítrio.362 

 Assim, concebido o dever de imparcialidade como aquele que “(…) impedirá que 

o juiz utilize os seus poderes com o fim de beneficiar ou prejudicar qualquer uma das 

partes no processo (…)”, resulta problemática, do ponto de vista do compromisso daquela 

imparcialidade, a possibilidade de o juiz determinar a realização de um procedimento 

probatório cujo fim é exatamente a obtenção de confissão do depoente (o que se mantém 

considerando a hipótese de se obter um reconhecimento de factos desfavoráveis), com o 

acréscimo de, logrando-se a confissão, esta ser valorada como prova plena. 

Diferentemente, quando determina oficiosamente a requisição de documentos, a 

realização de perícia, inspeção de coisas ou pessoas, quando determina a acareação ou a 

audição de testemunha não arrolada pelas partes (cfr. artigos 265º, n.º 3, 535º, 612º, n.º 1, 

642º, 645º, 653º, n.º 1), o tribunal não antevê qual será (ou poderá ser) o resultado de uma 

tal iniciativa probatória, ou seja, se este será favorável a uma ou outra parte, ou sequer 

que seja efetivamente relevante para a decisão da causa conforme resultava do juízo 

subjacente àquela determinação. Ora, não parece verificar-se este elemento de 

imprevisibilidade no caso do depoimento de parte ordenado oficiosamente, pelo que, 

tendo em conta a sua funcionalização em relação à prova por confissão, cumpre perguntar 

se não estamos perante uma “(…) pré-assunção de que a diligência probatória 

determinada visaria a obtenção de prova com um determinado conteúdo, no caso, 

desfavorável ao depoente (…)”363 

1.7. Síntese reflexiva – Um sistema formal de utilização do conhecimento das partes? 

 Da exposição que, até ao momento, realizamos, é manifesto que no nosso sistema 

processual civil a figura do depoimento de parte não vem sendo configurada como um 

meio através do qual se pode obter um testemunho da parte livremente valorável em todo 

                                                             
362 Assim, GOUVEIA, Mariana França – Os Poderes do Juiz…, cit., p.p. 47-65. Referindo-se à essencialidade, neste âmbito, do direito 
ao contraditório e do direito de fundamentação das decisões, JORGE, Nuno de Lemos – Os Poderes Instrutórios do Juiz: Alguns 

Problemas, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 3 (2007), p. 65. 
363 CHABY, Estrela – Contributo probatório…, cit., p. 141. 
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o seu conteúdo, favorável ou desfavorável ao depoente. Os aspetos do respetivo 

procedimento probatório, inclusive aqueles que, não reunindo consenso, revelam alguma 

ambiguidade, depõem no sentido da configuração pelo sistema do depoimento de parte 

como um meio através do qual se pretende obter a prova por confissão. Embora a lei 

processual não forneça um conceito de depoimento de parte, nem determine o que em 

concreto pode dele ser objeto, não deixa de estabelecer certos elementos e fatores 

indicadores de qual seja o seu sentido intencionado. Assim, embora a regulamentação 

processual, isoladamente considerada, permitisse uma admissibilidade quase ilimitada do 

depoimento de parte, a sua necessária articulação com a lei substantiva – naquilo em que 

regula o meio de prova por confissão – desmistifica o que se pretende com o depoimento 

de parte.364  

 Excluía-se, portanto, que a parte, podendo embora requerer a produção de prova 

testemunhal, arrolando as testemunhas que entendesse poderem contribuir para a 

verificação dos factos por si alegados, pudesse requerer ao tribunal que admitisse e 

apreciasse o seu próprio testemunho e o testemunho da parte contrária. Na verdade, a 

diferença – ou melhor, o relevo dessa diferença – entre as posições de parte e de 

testemunha perpassa todo o sistema e resulta, aliás, bem vincada no regime do 

depoimento de parte, nomeadamente por confronto com a prova testemunhal.  

 O modelo preconizado pela Reforma de 1995/96 reforça, aliás, a ideia, pois não 

teve a virtualidade de introduzir, entre nós, as alterações imprescindíveis a uma mudança 

de paradigma que, neste tema, há muito se revela necessária. Com efeito, o não 

acolhimento da possibilidade de do depoimento de parte resultarem declarações 

favoráveis sujeitas à livre apreciação da prova revela, essencialmente, a opção estrutural 

do legislador em reafirmar a vigência do princípio de exclusão de qualquer eficácia de 

convencimento da pro se declaratio da parte e, portanto, do direito de cidadania ao 

testemunho in re sua.365 O que se revela incoerente se atentarmos no facto de, no que toca 

à questão das restrições à admissibilidade da prova testemunhal, desde o Código de 1939, 

e sobretudo com a Reforma de 1995/96 ao Código de 1961, o nosso sistema processual 

civil ter vindo a evoluir no sentido da expansão deste meio de prova, ou seja, no sentido 

do alargamento da admissibilidade do mesmo. 

 Por outro lado, o ato de prestação pela parte de informações e esclarecimentos, 

próximo daquele interrogatório medieval cuja principal função era de clarificação, não é 

                                                             
364 Cfr. Ac. do STJ, de 27 de Janeiro de 2004, Proc. n.º 03A3530, disponível em www.dgsi.pt.  
365 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 7-9. 

http://www.dgsi.pt/
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um instrumento adequado à aquisição processual do conhecimento das partes, não 

obstante a eventual relevância probatória da contra se declaratio.366  

 É, no entanto, discutível a razão pela qual o testemunho da parte como prova 

livremente valorável não pode ingressar no nosso ordenamento com a forma e modalidade 

próprias da prova testemunhal em sentido estrito (ie, o testemunho de terceiros 

processualmente considerados), como acontece, por exemplo, nos sistemas anglo-

saxónicos. É assim sobretudo se atendermos aos princípios estruturantes do processo civil 

e do ordenamento constitucional, como são os direitos fundamentais cuja salvaguarda 

cumpre assegurar no processo. 

 Ademais, e no seio da figura do depoimento de parte, a inexistência de norma que 

preveja a (obtenção e) valoração da pro se declaratio, diversamente do que acontece em 

outros ordenamentos, inclusive aqueles próximos do nosso em que as partes também 

estão impedidas de testemunhar (é o caso dos direitos italiano, francês e espanhol), revela, 

segundo cremos, que o tema da utilização probatória do saber das partes não tem sido 

uma preocupação do legislador nacional. Na verdade, o nosso Código de Processo Civil 

não determinava expressamente se era possível a obtenção e valoração das declarações 

favoráveis das partes, nem previa, como é bom de ver, um regime próprio para a respetiva 

valoração, gerando dúvidas de difícil resolução quanto à respetiva admissibilidade. 

 Ora, é incompreensível que num sistema processual em que, por regra, o tribunal 

aprecia livremente a prova produzida e se orienta, em respeito por uma perspetiva 

epistemológica do processo, para a procura da verdade material para, na base de uma 

fidedigna reconstrução dos factos controvertidos, lograr a decisão justa do litígio, se opte 

por uma valoração antecipada de prova de origem legal, extraindo o legislador elementos 

de convicção sem a produção da prova367, ou seja, a prestação de declarações favoráveis 

pela própria parte, com base na sua presumível falta de credibilidade. 

 A contínua desconsideração da participação da parte na aquisição processual dos 

factos tem levado o sistema a permitir que o requerente do depoimento de parte manipule 

os factos ao sabor dos seus próprios interesses, sabendo de antemão que, salvaguardado 

de uma eventual relevância probatória da declaração favorável, o depoimento terá força 

probatória plena caso o depoente confesse e se, caso contrário, não confessar, as suas 

                                                             
366 Dando conta da ambiguidade quanto ao modo como se relacionava o depoimento de parte determinado oficiosamente e a prestação 

de informações ou esclarecimentos quando estivessem em causa factos desfavoráveis à parte, vide ALEXANDRE, Isabel – A fase da 
instrução e os novos meios de prova…, cit., 243, onde a autora refere que “(…) podendo a confissão ser obtida através das duas vias, 

não se alcança facilmente qual a via que o juiz deve seguir.” 
367 ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas…, cit., p. 72 e segs. e 76. 
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declarações serão livremente apreciadas quando, nos termos do artigo 361º, n.º 2 do 

Código Civil, consistam num reconhecimento de factos desfavoráveis.368 Tanto mais que 

quanto à parte cujo depoimento se requer existe um certo constrangimento, impondo-se 

o seu depoimento atentas as consequências para a não comparência, para a recusa a prestar 

depoimento ou juramento. 

 Sabemos que a não consagração, entre nós, de um interrogatório que permita uma 

mais ampla audição da parte se fundamenta num princípio de desconfiança em relação às 

suas declarações que respeitem a factos favoráveis e, por outro lado, na convicção de que 

tal audição seria redundante, considerando-se que o relato factual da parte se esgota nas 

suas alegações de facto, sendo tudo o mais manifestamente inútil e desnecessário. Quanto 

a isto, cumpre-nos fazer duas observações. 

 Em primeiro lugar, não pode deixar de considerar-se que há uma grande diferença 

entre o ceticismo em relação à credibilidade das declarações das partes – o que, até certo 

ponto se concebe – e a consideração – para a qual, no entendimento maioritário da 

doutrina e jurisprudência nacionais, aponta o sistema legal – de que tal prova é 

simplesmente inadmissível. Queremos com isto dizer que não se nega que as partes 

tenham uma natural propensão para proteger interesses próprios e que, assim sendo, se 

deva revestir de cautelas especiais a tomada de declarações às partes. O que já não se 

afigura razoável e adequado num sistema processual como o nosso é que, como o 

demonstra a história legislativa, se tome essa regra da experiência como uma regra 

absoluta e se subtraia ao juiz a possibilidade de, em cada caso concreto, aferir dessa 

credibilidade, revelando uma certa desconfiança na capacidade do julgador para avaliar 

criticamente os depoimentos.369 Aliás, o mesmo problema se pode verificar em relação a 

outras testemunhas que podem não ser totalmente imparciais e a solução não passa pela 

inadmissibilidade do seu depoimento.  

 A exclusão do testemunho de parte de forma apriorística e abstrata, com base num 

juízo de (falta de) credibilidade e não de pertinência, afigura-se, então, desajustado no 

pensamento jurídico atual. O equilíbrio entre estes fatores seria, em nossa opinião, 

alcançado, se não através da consagração da capacidade das partes de testemunhar, então 

através da expressa previsão legal da possibilidade de o depoimento da parte recair sobre 

                                                             
368 Considerando que o interrogatório formal do direito italiano tem pouco relevo prático, uma vez que serve não tanto para conhecer 
a realidade sobre as afirmações dos factos controvertidos, mas sobretudo para tentar distorcer a realidade – MANDRIOLI, Crisanto – 

Diritto Processuale Civile, Vol. II, 17.ª ed., Giappichelli Editore, 2002, p.p. 257-258. 
369 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p. 234. 
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factos (a si) favoráveis370 e, nessa medida, igualmente valoráveis, em conjunto, aliás, com 

os demais elementos probatórios, de harmonia com o princípio segundo o qual é ao juiz 

que compete valorar a prova e, como tal, decidir se é ou não credível (cfr. artigo 655º, n.º 

1).371 Tanto mais que, em virtude daquele princípio, o juiz tem uma “(…) impressão muito 

mais viva da sua veracidade, mentira ou erro (…)” do que tinha nos Códigos anteriores.372 

Por outro lado, a Psicologia tem aprofundado o problema relativo à precisão da perceção, 

da memória e da exposição dos factos no âmbito do testemunho, para além da 

problemática da verdade. A conclusão não vai, porém, no sentido de uma indiferenciada 

crítica negativa ao valor probatório da declaração testemunhal, mas antes no sentido de 

demonstrar, pelo contrário, que a tradicional desconfiança não se justifica num sistema 

processual marcado pela oralidade e pela imediação, onde o juiz está em posição de 

valorar, em concreto, todo um conjunto de importantes fatores, tais como o 

comportamento da parte ou de terceiro, a espontaneidade e firmeza das respostas, etc., 

que inevitavelmente escapariam à sua valoração num processo escrito.373  

 Em segundo lugar, sendo a livre admissibilidade das provas a regra num sistema 

caracterizado pela livre valoração em concreto da prova374 e em que a busca pela verdade 

material é encarada como um fundamento da resolução dos litígios, a rejeição de meios 

de prova – para o que aqui releva, o testemunho de parte – deve ser, não só excecional, 

como proporcional e adequada ao interesse público ou aos valores que se pretendem 

salvaguardar com a limitação.375 Ora, não se vê que riscos para estes interesses e valores 

possa apresentar um interrogatório/depoimento da parte de caráter geral, em que lhe seja 

dada a possibilidade de expor, de forma espontânea, a totalidade dos factos de que tem 

conhecimento.  

 Ademais, da análise do regime vigente em sede de declarações das partes, atentos 

os problemas de aplicação que levanta e as manifestas incoerências que apresenta em 

relação aos princípios essenciais do processo civil, não pode deixar de considerar-se que, 

tal como vinha previsto, o depoimento de parte “(…) é profundamente desconforme aos 

usos sociais contemporâneos tidos por aceitáveis, ao lastro cultural presente, (…) sendo 

                                                             
370 Possibilidade que, como veremos, veio a ser consagrada pela Reforma de 2013 no âmbito de um novo meio de prova. 
371 Como nota ELIZABETH FERNANDEZ, “(…) o princípio da livre apreciação da prova representa o marco de mudança de 
paradigma do juiz, profissionalizando-o na tarefa de decidir a realidade dos factos, representando, inequivocamente, um grau de 

confiança elevado nas suas capacidades de avaliação da prova perante si produzida, designadamente no grau de credibilidade que, em 

concreto, as mesmas evidenciaram.” – Um Novo Código…, cit., p. 91. 
372 MENDES, João de Castro – Direito Processual…, Vol. I, cit.., p. 48. 
373 Neste sentido, CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 135-136. 
374 TARUFFO, Michele – La Prueba…, cit., p.p. 24-25, nota 2. 
375 Considerando que a proibição da prova por declarações de parte carece de justificação num sistema em que predomina o princípio 

da livre admissibilidade, CUNHA, António Júlio – Direito Processual Civil Declarativo: à luz do Novo Código de Processo Civil, 

Lisboa: Quid Juris, 2013, p. 246. 
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seguramente convocáveis o direito à palavra, o direito ao silêncio, a liberdade de 

consciência.”376 

 Considerando-se ainda o facto de à confissão da parte depoente o sistema legal 

atribuir força probatória plena, não se vê como possa o depoimento de parte previsto no 

processo civil português ser entendido como uma expressão da liberdade das partes, ou 

uma consequência do poder de dispor dos direitos em causa.377 Na verdade, como nota 

ANSELMO DE CASTRO, ordenamentos há em que à confissão provocada não é 

reconhecida força probatória plena, porque a parte, pressionada a depor, não se encontra 

em condições de liberdade perfeita.378 Se, ao invés, as suas declarações não pudessem ser 

aproveitas com valor confessório, os relatos factuais das partes tenderiam a ser mais 

próximos da realidade. 

 Perguntamos, então, se não são estes argumentos idóneos a, por um lado, 

contrariar a força probatória plena tradicionalmente atribuída à contra se pronuntiatio e 

mantida atualmente em algumas legislações, e a apoiar, por outro, a introdução, entre nós, 

do testemunho de parte? A resposta deve ser, a nosso ver, afirmativa, como julgamos 

poder demonstrar a análise previamente desenvolvida, sobretudo se considerarmos a 

tendência verificada em algumas legislações de, reduzindo a área das provas com força 

probatória legal, paralelamente à expansão do âmbito da prova testemunhal379, em linha 

com a consagração de um mais amplo contributo probatório das partes, substituir o 

instituto tradicional da confissão por um testemunho de parte suscetível de ser, no seu 

conjunto, livremente apreciado pelo tribunal.380 

  

                                                             
376 CHABY, Estrela – Contributo probatório…, cit., p. 150 e referências bibliográficas aí indicadas. 
377 Cfr. CHABY, Estrela – Contributo probatório…, cit., p. 153. 
378 CASTRO, Artur Anselmo de – Direito Processual Civil Declaratório, Vol. III, Almedina, 1982, p. 327. Criticando a manutenção, 

no direito contemporâneo, da força probatória legal da confissão, vide DEVIS ECHANDÍA, Hernando – Compendio…, cit., p. 293. 

Também MICHELE TARUFFO considera que a confissão é uma relíquia do passado que continua a existir apenas por inércia do 

legislador europeu. Para este autor, o argumento que fundamenta o efeito vinculante da confissão seria mais racional se fosse usado 
para determinar um standard para a valoração discricionária da confissão efetuada pela parte, ao invés de justificar ou impor o efeito 

vinculante da mesma. No âmbito do direito penal, mas com igual pertinência no processo civil, ALEX STEIN recusa um caráter 

factualmente voluntário a qualquer confissão, pois entende que esta servirá sempre para evitar algo que se receia ou para obter um 
determinado benefício, motivo pelo qual refere que confessions are never given for free. – Self-incrimination, in Procedural Law and 

Economics, Encyclopedia of Law and Economics, Vol. X, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2011, disponível em 

http://works.bepress.com/alex_stein/21/, p. 378 e ss. 
379 Sobre o tema, entre nós, vide FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de Processo…, cit., p. 

565 e segs. e ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução no processo declarativo comum…, cit., p. 275. 
380 FREITAS, José Lebre de – A Confissão…, cit., p. 275 e segs.. 

http://works.bepress.com/alex_stein/21/
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CAPÍTULO III - Novo Código de Processo Civil: a prova por declarações de parte381 

 

1.1. Considerações introdutórias 

 No dia 1 de Setembro de 2013 entrou em vigor a Lei n.º 41/2013 que procedeu à 

revogação (cfr. artigo 4º) do Código de Processo Civil então vigente.382 De acordo com a 

Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 113/XII, que deu origem ao diploma que 

aprovou o novo Código, apresentada à Assembleia da República pelo XIX Governo 

Constitucional, resulta que o legislador elegeu como propósitos da reforma legislativa a 

celeridade e eficácia processuais e a necessidade de tornar o processo civil mais 

compreensível pelas partes. 

 Uma vez que “[A] a celeridade processual, indispensável à legitimação dos 

tribunais perante a comunidade e instrumento indispensável à realização de uma das 

fundamentais dimensões do direito fundamental de acesso à justiça, passa 

necessariamente por uma nova cultura judiciária, envolvendo todos os participantes no 

processo, para a qual deverá contribuir decisivamente um novo modelo processual civil, 

simples e flexível, despojado de injustificados formalismos e floreados adjetivos, 

centrado decisivamente na analise e resolução das questões essenciais ligadas ao mérito 

da causa”383, o novo Código atuou no sentido da simplificação e agilização do regime 

processual, sobretudo no âmbito da ação declarativa. 

 Muito se vem escrevendo e, com toda a certeza, muito se escreverá ainda acerca 

desta Reforma do processo civil português que, como é evidente, não se quedou por uma 

renumeração e uma alteração sistemática do anterior Código. No entanto, e atenta a 

delimitação material do nosso estudo, apenas nos incumbimos de analisar, dentro das 

alterações introduzidas em matéria probatória no processo civil, a inserção de um novo 

meio de prova que, sob a epígrafe do artigo 466º, toma o nome de declarações de parte.  

 Não podemos deixar de notar primeiramente que, não obstante a Reforma ter 

considerado a eficácia e a celeridade da resposta judiciária 384  os valores mais 

importantes do processo civil, aqui se distanciando da Reforma de 1995/96 do anterior 

Código, na qual se assumiu como postulado a necessidade de assegurar a descoberta da 

                                                             
381 Pertencem ao Código de Processo Civil de 2013 os artigos citados sem referência a qualquer diploma legal. 
382 Sobre as vicissitudes do processo legislativo, vide CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao 

Estudo…, cit., p. 5 e segs.. 
383 Pode ler-se na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 113/XII. 
384 GERALDES, António Abrantes - – O novo processo declarativo, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. 

II, Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 4 Nov. 2013 [Consult. 11 Nov. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf, p. 9. 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf
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verdade material para a justa composição dos litígios, certo é que algumas soluções 

normativas encontram precisamente fundamento nesse mesmo princípio, como é o caso 

– para o que aqui diretamente releva – da possibilidade de a parte prestar declarações ao 

abrigo do referido artigo 466º. 

 Na verdade, é importante considerar que, relativamente à vigência dos princípios 

da oralidade385, imediação e concentração, da livre apreciação da prova, da verdade 

material, com a correlativa prevalência do mérito sobre a forma, à visão publicista do 

processo, em linha de conta com uma “(…) legitimação axiológica procurada, nos 

princípios, na perceção global do sistema e na realização da função do processo”386 

[negrito nosso], o Código representa uma solução de continuidade.387  

 Atente-se ainda que, à semelhança do preconizado na Reforma de 1995/96 do 

anterior Código, a partir da qual se reconheceu ao juiz um papel mais ativo e interventivo 

a vários níveis, o novo diploma procurou um reforço do “(…) poder de direção do 

processo do juiz e do princípio do inquisitório, sobretudo na eliminação das faculdades 

dilatórias, no ativo suprimento da generalidade da falta de pressupostos processuais, na 

instrução da causa e na efetiva e ativa direção da audiência”, como pode ler-se na 

Exposição de Motivos.388 Para o que para nós releva, salienta-se a proclamada maior 

amplitude da atividade oficiosa do tribunal em matéria instrutória, para o que desde logo 

aponta, pelo menos aparentemente, a inserção sistemática do princípio do inquisitório (no 

anterior Código constante do artigo 265º, n.º 3) no Título V do Código relativo à instrução 

da causa (cfr. artigos 6º e 411º).389 

 Note-se, porém, que na procura de quais sejam as linhas orientadoras da Reforma 

quanto à instrução, ISABEL ALEXANDRE entende que, diversamente da Reforma de 

                                                             
385 Veja-se, por exemplo, a nova configuração da fase intermédia do processo, mais concretamente da Audiência Preliminar que, seja 

através da sua tendencial obrigatoriedade, seja pelas suas funções, representa um reforço do princípio da oralidade, em conjugação, 
aliás, com os princípios do contraditório e da gestão processual. – Cfr. CORREIA, João – As linhas orientadoras da Reforma do 

Processo Civil, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 

11 Out. 2013 [Consult. 20 Out. 2013], disponível em 
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf, p. 12. Sobre o tema, também 

MOREIRA, Rui – Os princípios estruturantes…, cit., p. 34 e segs. 
386 XAVIER, Rita Lobo – Os princípios do processo nos “princípios orientadores” da Proposta da Comissão de Reforma do CPC, 
in XAVIER, Rita Lobo [et. al] – Debate’ a Reforma do Processo Civil 2012: contributos, Lisboa, ISBN: 978-972-9363-II-5, Cadernos 

da Revista do Ministério Público 11 (2012), p. 13. 
387 Referindo que entre aquelas Reformas não ocorrem divergências ideológicas, nem deontológicas, CORREIA, João – As linhas 

orientadoras…, cit., p. 10. Para maiores desenvolvimentos sobre os referidos princípios e respetiva vigência no atual Código de 

Processo Civil, vide RODRIGUES, Fernando Pereira – O Novo Processo Civil: Os Princípios Estruturantes, Coimbra: Almedina, 
2013, p.p. 147-152, 153-159, 161-169, 233-235. 
388 Concretizando o modelo de direção ativa por parte do juiz idealizado pelo legislador da Reforma, cfr. artigo 6º. Para uma visão 

crítica das potencialidades da gestão e adequação processuais, vide FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p.p. 13-14. 
Sobre a atuação do princípio do inquisitório no plano da conformação do objeto do processo e consequente compressão do princípio 

dispositivo, vide XAVIER, Rita Lobo – Os princípios…, cit., p. 16 e segs.. 
389 Para GABRIELA CUNHA RODRIGUES, tal alteração aponta de forma mais clara para o dever de o juiz diligenciar oficiosamente 
pela obtenção de documentos, nomeadamente junto das bases de dados disponíveis. – A acção declarativa comum, in “Caderno 

especial – Novo Processo Civil” [Em linha], vol I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 2013 [Consult. 20 

Out. 2013], disponível em http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf, p. 118. 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
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1995/96, e ao invés do que consta da Exposição de Motivos, o novo diploma não oferece 

um reforço do princípio do inquisitório, pois – esclarece – “(…) não há propriamente uma 

acentuação dos poderes do juiz ao nível da determinação das diligências probatórias 

necessárias ao apuramento da verdade ou da junção ao processo de meios de prova não 

indicados pelas partes (ou se há, essa acentuação pontual procura compensar a atenuação 

dos poderes das partes de indicação de meios de prova, como sucede com a possibilidade, 

que agora se consagra, de o juiz admitir a inquirição de testemunhas para além do limite, 

que é substancialmente reduzido) (…).”390 Quanto a nós, a questão revela-se pertinente 

no que toca à utilização probatória do conhecimento das partes no contexto do novo 

Código, pelo que será equacionada infra no que à prova por declarações de parte respeita, 

para lá se remetendo. 

 Quanto à instrução, cumpre-nos tecer ainda algumas considerações. O novo 

Código fez desaparecer a exigência de seleção e condensação dos factos alegados pelas 

partes após a fase dos articulados e depois de saneado o processo. O objetivo, através do 

desaparecimento da base instrutória (anterior questionário), é afastar “(…) a quesitação 

atomística e sincopada de pontos de facto, outrossim permitir que a instrução, dentro dos 

limites definidos pela causa de pedir e pelas exceções deduzidas, decorra sem barreiras 

artificiais, com isso se assegurando a livre investigação e consideração de toda a 

matéria com atinência para a decisão da causa.”391 [negrito nosso] 

 Como refere, a propósito, ARTUR CORDEIRO, foi intenção do legislador “(…) 

abolir definitivamente a descrição circunstanciada de factos concretos prévia ao 

julgamento, substituindo-a por uma indicação genérica dos pontos principais sobre os 

quais as partes divergem”392, em consonância, aliás, com as novas regras relativas às 

alegações das partes nos seus articulados (cfr. artigo 5º). Embora o objeto da instrução 

sejam os temas da prova, a prova em audiência final recai necessariamente sobre factos 

concretos, tanto aqueles principais que as partes alegaram nos seus articulados, como 

aqueles instrumentais que tenham sido igualmente alegados ou, em todo o caso, tenham 

resultado da instrução da causa, e bem assim aqueles complementares ou concretizadores 

dos factos alegados pelas partes, nos termos do preceituado no artigo 5º, n.º 2.  

                                                             
390 ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., 228. 
391 Pode ler-se na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 113/XII. 
392 CORDEIRO, Artur – Audiência de julgamento no projecto do código de Processo Civil, in “Caderno especial – Novo Processo 

Civil” [Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 2013 [Consult. 20 Out. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf, p.p. 261. 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
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 Com esta mais ampla liberdade de investigação, o legislador parece pretender que 

“[Q] quando, mais adiante, o juiz vier decidir a vertente fáctica da lide, aquilo que 

importará é que tal decisão expresse o mais fielmente possível a realidade histórica tal 

como esta, pela prova produzida, se revelou nos autos.” [negrito nosso]393 

 Daqui decorre, como sustenta aquele autor, “(…) uma assinalável liberdade para 

o julgador ao nível da apreciação e decisão da matéria de facto, agora, mais do que antes, 

deixada à sua livre e prudente convicção, da qual apenas se subtraem os factos para cuja 

prova a lei exija formalidade especial, aqueles que só possam ser provados por 

documentos e aqueles que estejam plenamente provados, quer por documentos, quer por 

acordo ou confissão das partes.” 394  É claro que esta convicção sempre deve ser 

devidamente fundamentada (cfr. artigo 607º, n.º 4), exigência que, aliás, já decorria da 

legislação pretérita.  

 Após estas considerações prévias, fundamentais para a análise que se segue, 

verifica-se que a matéria do contributo probatório (do saber) das partes foi objeto de 

atenção do legislador. O sistema processual civil vindo da Reforma admite e regula a 

produção e valoração das declarações favoráveis da parte (cfr. referido artigo 466º), 

mantendo, porém, o esquema formal do depoimento de parte orientado para a obtenção 

da confissão judicial, que, como resulta da análise previamente desenvolvida, não pode 

deixar de ser vista como herança do sistema de prova legal. Trata-se de um preceito 

inovador que deve ser entendido como um produto de uma Reforma inspirada pelos 

princípios da oralidade e da descoberta da verdade material e é na sua análise que nos 

centraremos no presente Capítulo. 

 Posto isto, atenta a novidade que, em termos de (maior amplitude do) contributo 

probatório das partes em processo civil, a prova por declarações de parte representa, urge 

realizar uma abordagem tanto quanto possível em profundidade dos seus contornos, para 

o que teremos sempre como horizonte a configuração que o artigo 466º do Novo Código 

de Processo Civil lhe reconhece. Na verdade, é necessário compreender o sentido e função 

deste novo meio de prova, pois o sucesso da Reforma, no que a este específico ponto diz 

respeito, dependerá muito, na sua eficácia, da mudança de mentalidade dos operadores da 

justiça traduzida na praxis judiciária, o que só com aquela compreensão pode alcançar-

se. 395  É nosso objetivo, portanto, que o que ensaiaremos de seguida contribua, 

                                                             
393 Pode ler-se na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 113/XII. 
394 CORDEIRO, Artur – Audiência de julgamento…, cit., p. 262. 
395 Cfr. CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo…, cit., p. 8, onde, sob uma perspetiva 

mais geral, mas que se adequa perfeitamente ao que nosso tema, os autores referem que “[O] o estudo e a aplicação do novo código 
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paralelamente às construções que a prática judiciária e doutrinária se encarregará de 

realizar, para superar algumas dificuldades que a sua realização concreta suscita já e 

continuará a suscitar.  

 Para tanto, não é possível determo-nos apenas numa análise e definição 

dogmáticas da estrutura, regime e efeitos deste novo meio probatório. Como igualmente 

referimos no âmbito do Capítulo anterior, o que pretendemos é, essencialmente, 

compreender o sentido global de qual seja o papel das declarações das partes em 

contexto probatório e, partindo da análise precedente, perceber se este se mantém no 

contexto processual civil atual ou se, ao invés, a Reforma foi capaz de introduzir a 

necessária mudança. Assim, igualmente se nos impõe, para uma melhor perceção do 

fenómeno, e após uma análise do sentido da manutenção atual do esquema formal de 

utilização do saber das partes no processo, a compreensão das razões que levaram à sua 

introdução, bem como da sua natureza. É o que procuraremos fazer de seguida. 

1.2. (Manutenção do) Arquétipo formal de utilização do saber das partes no 

processo 

 Vimos já que na estrutura do Código revogado e, mais concretamente, nos termos 

do preceituado no respetivo artigo 552º, a parte prestava depoimento quando tal fosse 

requerido pela parte contrária (ou, verificadas as condicionantes subjacentes à sua 

funcionalização ao meio de prova por confissão, pelo comparte) ou determinado 

oficiosamente pelo juiz, não dispondo da prerrogativa de requerer a sua própria 

inquirição. O depoimento de parte, aí regulado e integrado no conjunto relativo à Prova 

por confissão das partes, tinha, como é sabido, intuito confessório. 396  Quanto às 

declarações não confessórias – máxime, favoráveis – que da sua produção resultassem, 

analisamos já a polémica doutrinal e jurisprudencial que em torno do tema se gerou, 

defendendo uns que o depoimento podia, nesse particular, ser livremente valorado pelo 

juiz – seja ao abrigo dos princípios da descoberta da verdade material e da aquisição 

processual, seja no âmbito das provas atípicas, cuja admissibilidade, no nosso 

ordenamento, é comummente aceite –, e outros que tal resultado seria inadmissível ou, 

numa perspetiva menos radical, irrelevante do ponto de vista da aquisição probatória.  

                                                             
devem fazer-se com a consciência de que o mesmo determinará alterações profundas nos hábitos e nas rotinas dos profissionais do 

foro, impondo a todos uma cultura de responsabilidade e de exigência, de diálogo e de cooperação.” 
396 V. Capítulo II, ponto 1.3.1. 
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 A esta figura somava-se a possibilidade, prevista no anterior artigo 266º, de, à luz 

do princípio da cooperação, o juiz ouvir, em qualquer altura do processo, as partes e 

solicitar-lhes os esclarecimentos que julgasse convenientes. A audição das partes tinha, 

como decorria desde logo do elemento literal, uma função essencialmente de clarificação 

das alegações e fundamentações das partes, sendo-lhe ainda reconhecida uma eventual e 

restritiva função probatória. 

 Ora, apesar das relevantes modificações que, nos termos da Exposição de Motivos 

da Proposta, o Código reclama ter introduzido em sede de direito probatório, a Reforma 

legislativa manteve aquele esquema tradicional de utilização probatória do saber das 

partes, mas passou a prever, paralelemente, a figura da prova por declarações de parte, 

através da qual podem as próprias partes tomar a iniciativa de prestar declarações em 

juízo com intuito probatório.397 398 

 A opção do legislador pela coexistência das figuras compreende-se em certa 

medida. Sabemos que é preciso muita reflexão para nos afastarmos das mentalidades e 

práticas arreigadas, sobretudo numa cultura (não só a cultura popular, como também a 

cultura judiciária, por vezes tão adversa a alterações radicais) como a nossa, onde as 

mudanças são sempre estranhadas num primeiro momento e só depois, ou talvez muito 

depois, entranhadas. Julgamos que a ausência de uma tal reflexão é talvez suscetível de 

justificar a resistência dos velhos padrões do depoimento de parte (com a mira na 

confissão) às mudanças dos tempos e a sua manutenção – quase intacta – ainda hoje, 

apesar da evolução do estado de coisas do processo civil português. 

 O depoimento de parte vem agora previsto no artigo 452º, na Secção I do Capítulo 

III relativo à Prova por confissão e por declarações das partes. Analisados os artigos que 

compõem aquela Secção, intitulada Prova por confissão das partes, reparamos que estes 

correspondem quase integralmente ao preceituado na lei pretérita. 

 Atente-se, a propósito, que, tendo as epígrafes do Capítulo em causa e das 

respetivas Secções sido objeto de intervenção do legislador, verifica-se que a manutenção 

da epígrafe da Secção inaugural (Prova por confissão das partes) e da inclusão na mesma 

da regulação do depoimento de parte terá sido resultado da intenção do legislador de 

reafirmar a conexão existente entre o depoimento de parte e a prova por confissão.399  

                                                             
397 Cfr. CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo…, cit., p. 56. 
398 Sobre as principais alterações introduzidas pelo Novo Código de Processo Civil no direito probatório formal, vide FERNANDEZ, 

Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p. 57 e segs.. 
399 Neste sentido, CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 125. 
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 Há, no entanto, uma diferença a assinalar. Referimo-nos ao teor do n.º 1 daquele 

artigo 452º, que dispõe que o juiz pode, em qualquer estado do processo, determinar a 

comparência pessoal das partes, não só para a prestação de depoimento, mas também 

para a prestação de informações ou esclarecimentos sobre factos que interessem à decisão 

da causa. Diversamente do que previa o anterior artigo 552º, n.º 1, este preceito parece 

integrar então, não só o depoimento de parte determinado oficiosamente, como também 

a figura que, no anterior Código, vinha prevista no artigo 266º, n.º 2 – pelo menos, na 

parte relativa à matéria de facto – e que se referia à prestação de informações ou 

esclarecimentos pelas partes. Sucede que o atual artigo 7º, n.º 2 mantém, sob a epígrafe 

do Princípio da Cooperação, o preceituado naquele artigo 266º, n.º 2 do Código 

revogado, sendo que a respetiva deslocação sistemática se prendeu com a opção estrutural 

de deslocar os princípios fundamentais do processo civil para a parte inicial do diploma. 

Levantam-se então dúvidas quanto à articulação dos regimes previstos nestes normativos 

e, em suma, quanto ao sentido da inovação contida no atual artigo 452º, n.º 1. 

 Desde logo, verifica-se que a redação de um e outro normativo não é totalmente 

coincidente: o artigo 452º, n.º 1 refere expressamente a comparência pessoal das partes, 

parecendo que o que se pretende aqui é a direta intervenção oral das partes, sendo certo 

que, como vimos já, com a diligência hoje prevista no artigo 7º, n.º 2 podem ser ouvidas 

as partes, os seus representantes ou os seus mandatários judiciais.400  

 O problema surge, então, relativamente à natureza da função desempenhada pela 

comparência pessoal das partes: é meramente clarificatória ou é já probatória? A questão 

não é pacífica e a doutrina tem-se pronunciado tanto no sentido de que à prestação de 

informações ou esclarecimentos não assiste uma finalidade probatória, não obstante possa 

dela resultar confissão401, como no sentido diametralmente oposto, ou seja, de que se trata 

de uma figura com valor probatório.402 Depõe neste último sentido, desde logo, a inserção 

                                                             
400 Note-se que parece ser de rejeitar a ideia de que se trata de figura análoga à comparution personnelle, pois, apesar da aparente 
proximidade que a semelhante designação pode indiciar, os contornos que esta adquire no direito francês são mais amplos do que 

aqueles que a inserção sistemática do artigo 452º pode razoavelmente consentir.  
401 Assim, FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo Civil de 2013, 3.ª ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2013, p. 260 e p. 278, nota 61. Por outro lado, se bem compreendemos, parece ser entendimento do autor que a 

inovação contida na redação do artigo 452º, n.º 1 pretende transmitir a ideia de que, apesar de, conforme o preceituado no artigo 591º, 

n.º 1, al. c), a audiência prévia ser o momento processual mais adequado para a prestação de informações e esclarecimentos (quando 

o convite oficioso não tenha tido lugar no despacho pré-saneado, nos termos do artigo 590, n.º 4), esta pode ser ordenada em qualquer 

estado do processo, aqui residindo a utilidade da sua inserção naquele normativo. Veja-se, em todo o caso, a proposta de alteração da 
redação do artigo, no sentido de se suprimir aquela referência à prestação de informações ou esclarecimentos, constante do Parecer 

elaborado pelo mesmo autor sobre a Proposta de lei n.º 113/XII/2, p. 18, disponível em 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94512. 
402 Neste sentido, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p.p. 247-248, defendendo que o 

artigo 452º, n.º 1 alude, não só ao depoimento de parte, mas também a uma figura diversa daquele, tratando-se também de uma 

realidade com valor probatório, sob pena de, sustentando-se opinião diversa, se comprometer a utilidade do preceito. Vide também 
RODRIGUES, Gabriela Cunha – A acção declarativa…, cit., p. 126, parecendo sustentar que se trata de figura com valor probatório, 

na medida em que refere tratar-se da faculdade de o juiz determinar a comparência das partes para a prestação do depoimento fora 

do contexto da confissão; faculdade essa que – continua – já existia no regime anterior. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94512
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sistemática da prestação de informações ou esclarecimentos sobre factos que interessem 

à decisão da causa no âmbito das disposições relativas à instrução da causa.  

 É claro que esta última posição logo levanta outras questões, como a de saber se 

pode incidir indistintamente sobre factos favoráveis e desfavoráveis à parte que presta os 

esclarecimentos e informações e qual o valor probatório a atribuir às declarações assim 

obtidas. Também aqui a inserção sistemática na Secção relativa à prova por confissão das 

partes parece indiciar que, à semelhança do depoimento de parte – paralelamente ao qual 

vem prevista –, se pretende que a diligência incida sobre factos desfavoráveis à parte.403 

 Quanto à eficácia probatória das declarações, somos reconduzidos ao problema 

que acima apuramos da valoração da pro se declaratio, sendo certo que, como vimos, o 

Código Civil oferece resposta expressa para a declaração confessória da parte e para o 

reconhecimento não confessório de factos desfavoráveis, deixando por resolver o 

problema das declarações favoráveis, para o qual um setor da jurisprudência dos tribunais 

portugueses tem, afinal, encontrado resposta na livre apreciação da prova prevista em 

termos gerais no nosso ordenamento processual civil.404 Afigura-se, no entanto, que a 

questão – desde logo aquela do enquadramento da pro se declaratio no contexto das 

provas atípicas – tem hoje de ser recolocada, na medida em que o sistema processual civil 

autoriza expressamente a obtenção da declaração favorável da parte, prevendo, de resto, 

os termos da sua valoração. 

 Numa perspetiva intermédia, PAULO RAMOS DE FARIA e ANA LUÍSA 

LOUREIRO defendem que a alteração por nós referida nada acrescenta de substancial 

ao artigo 452º, nem ao restante regime da instrução, tendo apenas visado “(…) adequar o 

conteúdo desta disposição adjetiva ao teor da norma substantiva correspetiva (art. 356º, 

nº 2)”, para o que se devia ter alterado, em conformidade, a epígrafe do artigo.405 

 Embora reflita a pouca utilidade da alteração da respetiva redação, esta última 

opinião tem a vantagem de superar as objeções que o preceito em consideração provoca 

e, de resto, a inultrapassáveis dificuldades que, de outra forma, levantaria, desde logo 

quanto à sua conciliação com o depoimento de parte. Em todo o caso, julga-se que só a 

sedimentação prática da alteração permitirá compreender qual a solução mais 

                                                             
403 Neste sentido, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 248. Esta constatação levanta, 

porém, uma outra dúvida: afinal, em que se distingue a prestação de informações ou esclarecimentos prevista no artigo 452º, n.º 1 e o 
depoimento de parte determinado oficiosamente? Na perspetiva da autora, nada distingue as figuras do ponto de vista dos seus 

pressupostos de aplicação.  
404 É desta opinião ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 249. Em sentido contrário, vide 
FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo Civil de 2013…, cit., p. 278, nota 61, onde o 

autor refere que a afirmação pela parte, nesse ato, de que se verificaram factos a si favoráveis não tem qualquer valor probatório. 
405 FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 353. 
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consentânea com o sistema no seu conjunto e, sobretudo, com o esquema da prova por 

confissão das partes, no qual a faculdade oficiosa vinda de analisar sistematicamente se 

insere. 

 Quanto ao mais, o regime do depoimento de parte manteve-se nos mesmos termos, 

não oferecendo a Reforma resposta para alguns dos problemas que a sua aplicação 

levantava no âmbito de vigência do Código anterior nem, por outro lado, para as 

dificuldades que, como veremos, a sua articulação com a prova por declarações de parte 

suscita.406 

1.3. Um novo meio de prova 

1.3.1. Introdução 

 As vozes reformadoras do processo civil português proclamam, com acuidade, 

que o novo Código coloca o cidadão no centro das preocupações do processo e o direito 

substantivo no centro da discussão a ter em juízo, exigindo, de resto, uma abordagem da 

lide orientada pela busca da solução materialmente adequada ao caso trazido a juízo.407 

 Ora, a primeira observação que um tal propósito nos merece é que esse cidadão é, 

se bem vemos as coisas, sobretudo aquele que faz nascer o processo ou, dito de outro 

modo, aquele que reclama o início da atividade jurisdicional. Mas é também aquele que, 

porque testemunhou408 os factos trazidos a juízo, melhor conhecimento tem dos mesmos 

e que até à Reforma via o contributo probatório desse seu conhecimento em bom rigor 

limitado à eficácia do depoimento de parte. Neste sentido, a introdução da prova por 

declarações das partes apresenta-se, pelo menos numa primeira abordagem, conforme 

àquela representação do cidadão no centro das preocupações do processo, na medida em 

que se traduz num (mais amplo) aproveitamento probatório do saber das partes em relação 

aos factos relevantes para a decisão do litígio.   

 Assim, e embora não seja ainda possível uma avaliação distanciada dos respetivos 

resultados, com este novo meio de prova deu-se – podemos dizê-lo – mais um passo no 

(re)pensar da intervenção probatória das partes em processo civil.409 Na verdade, não 

podemos encarar a prestação de declarações pelas partes como um expediente que nada 

                                                             
406  Criticando a falta de intervenção do legislador em matérias que reclamavam alteração, como o depoimento de parte dos 

representantes de pessoas coletivas, as consequências da não indicação discriminada dos factos sobre os quais se pretende que a parte 
deponha, o juramento em sede de depoimento de parte, CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p.p. 125-126. 
407 Cfr. CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo…, cit., p. 12. 
408 Relembre-se que se encontra, quanto a nós, superado o preconceito de entender que a parte, que materialmente é testemunha, pois 
tem conhecimento (direto) dos factos e/ou neles interveio pessoalmente, não pode ser havida como testemunha no processo pelo 

simples facto de ter aquela qualidade processual.  
409 Em sentido oposto, CHABY, Estrela – Contributo probatório…, cit., p. 126. 
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acrescenta ao problema do contributo probatório do saber das partes em processo. Muito 

pelo contrário. Admitindo-se agora que a parte requeira a sua própria inquirição sobre 

factos em que tenha intervindo pessoalmente ou de que tenha conhecimento direto, 

podemos afirmar que se abriu uma brecha no rigor do princípio nullus testis in re sua 

até então tão enraizado entre nós e ainda de difícil superação. 

 Perguntamos, então, se a inovação terá sido suficiente para promover a necessária 

viragem no âmbito da utilização probatória do saber das partes. A resposta depende 

logicamente de uma análise mais detalhada deste instrumento probatório, mas podemos, 

desde já, adiantar que cremos que a resposta não pode deixar de ser negativa, pelo que, e 

apesar do avanço, o cidadão foi deixado, neste particular aspeto, na periferia daquele 

centro, sem tocar, porém, o seu núcleo.  

1.3.2. Razões justificativas da mudança 

 A introdução da prova por declarações de parte como meio que, ao lado do 

depoimento de parte, permite a utilização do saber das partes para efeitos diretamente 

probatórios requer uma justificação teórica que permita a sua melhor compreensão e 

auxilie na procura de soluções. Para tanto, é útil convocar o que supra referimos acerca 

da experiência do direito comparado, particularmente relevante para a justificação da 

transição, desde a proibição do testemunho de parte para a sua consagração expressa.410 

 Consolidada, entre nós, desde a Reforma de 1995/96 uma perspetiva 

epistemológica do processo, o nosso sistema processual civil está orientado para a busca 

da verdade material. Partindo desta constatação, verifica-se que a forma como vem sendo 

previsto e regulado o depoimento de parte tem sido fonte de desequilíbrios411, tanto ao 

nível da reconstrução dos factos, como da igualdade das partes. 

 Na verdade, com a limitação formal do depoimento de parte, aliada à exclusão da 

capacidade das partes para testemunhar, tem sido excluída prova relevante, assim se 

comprometendo a já difícil tarefa de reconstituição dos factos controvertidos. Por isso 

mesmo, a consagração expressa da possibilidade de as declarações das partes sobre os 

factos em litígio sem natureza confessória serem ponderadas e valoradas probatoriamente 

                                                             
410 Cfr. GARCIA ODGERS, Ramón – El testimonio…, cit., p. 149. 
411 Assim, GERALDES, António Abrantes – O novo processo…, cit., p. 16. O autor refere, a propósito, que “[A] a regulamentação 

do direito probatório formal constitui um dos aspectos com mais larga margem de responsabilidade nos resultados da justiça cível, 
fruto da cristalização de um certo número de comportamentos, com sustentação legal, mas cuja racionalidade suscita as mais sérias 

reservas” [negrito nosso], dando como exemplo, não só a limitação formal do depoimento de parte, como também o relevo excessivo 

que vem sendo dado à prova testemunhal.  
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pelo julgador, assim influindo no seu processo cognitivo, tem subjacente a intenção de, 

por esta via, se removerem os obstáculos formais ao apuramento da verdade material.412 

 À sua previsão está subjacente a necessidade de dar resposta às situações em que, 

face à natureza dos factos controvertidos ou às circunstâncias em que decorreram, a 

produção de outra prova seria muito difícil ou até impossível, assim comprometendo ou 

limitando o pleno exercício do direito de ação ou de defesa das partes. Acresce que, 

estando em causa factos relativos a direitos indisponíveis, a produção do depoimento de 

parte está inviabilizada, em virtude da impossibilidade de sobre aqueles se obter a 

confissão da parte. Nestas situações, revela-se também particularmente importante a 

possibilidade de a parte declarar fora do esquema formal do depoimento de parte.413 

 Repare-se, no entanto, que nem mesmo com a admissibilidade total do saber das 

partes para efeitos probatórios – na sua máxima expressão, através do testemunho de parte 

– o problema da demonstração dos factos em litígio ficaria resolvido e a verdade material 

em todo e qualquer caso alcançada. Dito de outro modo, situações em que, porque as 

partes falham na demonstração dos factos, o julgador é colocado na tarefa de ter de decidir 

de acordo com as regras (formais) do ónus da prova, continuariam a colocar-se – como 

se colocam hoje – mesmo que às partes fosse possível relatar espontaneamente tudo o que 

sabem acerca daqueles factos, estando tal relato sujeito à livre convicção do tribunal num 

juízo reportado à sua globalidade.414 

 De todo o modo, uma vez que é suscetível de contribuir para a formação do 

convencimento do juiz, o saber das partes pode – sobretudo naqueles casos em que apenas 

elas têm conhecimento dos factos controvertidos e não é possível produzir outra prova – 

evitar o recurso às regras do ónus da prova como (indesejável) fator de decisão. Sendo 

certo que tal saber será tanto mais importante quanto maior for a amplitude da sua 

admissibilidade. Neste sentido, a consagração da prova por declarações de parte consiste 

num esforço no sentido de incorporar o máximo de informação possível no processo, em 

conformidade, de resto, com uma mais ampla admissibilidade de meios de prova.415 

                                                             
412 REGO, Carlos Lopes do – Os princípios orientadores da reforma do Processo Civil em curso: o modelo da acção declarativa, 

“Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 16 (2012), p. 127. 
413 Chamando atenção para a especial justificação da prova por declarações de parte quando estejam em causa direitos indisponíveis, 
GERALDES, António Abrantes – O novo processo…, cit., p. 17. 
414 Como refere, à luz do Código revogado, FERNANDEZ, Elizabeth – Prova difícil…, cit., p. 815, “[A] a existência destas normas 

[do ónus da prova] e do critério de decisão vertido no artigo 516.º do CPC são, pois, a constatação de uma realidade incontornável: a 
de que por muito que se empenhem e, apesar do funcionamento do princípio da aquisição processual (artigo 515.º do CPC), as partes 

podem falhar os intentos demonstrativos dos factos, o que coloca o julgador na ingrata tarefa de ter de decidir fora do espectro da sua 

livre convicção, ou, melhor dizendo, de ter de decidir apesar de não ter formado qualquer convicção naquele processo acerca de 
determinados factos.” 
415 Assim, GARCIA ODGERS, Ramón – El testimonio…, cit., 157. O autor acrescenta, a propósito da introdução no Projeto do novo 

Código Processo Civil chileno da declaração livre das partes, que “(…) si nuestro objetivo es consolidar un sistema de mayor justicia, 
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 Julgamos, pois, que estas considerações foram tidas em conta pelo legislador, que 

assim procurou encontrar uma linha de coerência entre a acentuação da conceção da 

função jurisdicional civil enquanto função do Estado ao serviço da justa composição dos 

litígios416, assente numa fidedigna reconstrução dos factos, e o contributo probatório das 

partes. 

 Embora a previsão das declarações de parte se justifique, num plano mais 

imediato, pela necessidade de assegurar uma maior acessibilidade do julgador aos factos 

controvertidos e a própria igualdade substancial das partes, sobretudo quando apenas 

estas têm conhecimento direto, exclusivo ou privilegiado417 dos factos relevantes para a 

decisão da causa, a inovação não pode deixar de ser enquadrada no espírito da Reforma 

entendida no seu conjunto e no sentido intencionado da generalidade das alterações 

introduzidas. Significa isto que a previsão das declarações de parte se justifica e só faz 

sentido numa Reforma onde a acentuação do pensamento publicístico do processo se faz 

integrada num conjunto normativo que reforça o princípio do inquisitório, pressupondo e 

reclamando uma maior confiança no julgador e no exercício da sua função.418 

 Por outro lado, não se duvida que a eficácia operativa deste novo meio de prova 

se faz num panorama processual orientado para uma maior (quando comparado com o 

regime do Código revogado) liberdade quanto à indagação dos factos e à respetiva 

decisão, assim se possibilitando uma “(…) maior identidade ou coincidência entre a 

realidade processualmente apurada e a realidade histórica.”419 

 Neste momento, é ainda importante atentar no que, a este respeito, estabelecem os 

Princípios de Processo Civil Transnacional desenvolvidos pelo ALI e o UNIDROIT com 

o objetivo de alcançar uma maior convergência entre os sistemas jurídicos.420 Trata-se de 

princípios que constituem um regime jurídico suscetível de ser adotado pela generalidade 

dos sistemas em matéria comercial, podendo igualmente ser aplicado à litigiosidade 

civil.421 No que à tramitação processual respeita, o ponto 16.2422 determina que as partes 

                                                             
y ello depende de la capacidad de entregar al juzgador la mejor y más completa información disponible, no se ven argumentos de 
peso que justifiquen excluir la valiosa información que poseen las partes.” – Op. cit., p. 181.   
416 Cfr. XAVIER, Rita Lobo – Os princípios do processo…, cit., p. 16. 
417 REGO, Carlos Lopes do – O novo processo declarativo, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. II, Lisboa: 

Centro de Estudos Judiciários, 2013, 4 Nov. 2013 [Consult. 11 Nov. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf, p. 26. 
418 Cfr. XAVIER, Rita Lobo – Os princípios do processo…, cit., p. 20. 
419 CORDEIRO, Artur – Audiência de julgamento…, cit., p. 262. 
420 O texto dos princípios, acompanhado de um comentário, foi adotado pelo ALI em Maio de 2004 e pelo UNIDROIT em Abril do 
mesmo ano e está disponível em http://unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf.  
421 GOUVEIA, Mariana França [et al.] – Justiça Económica em Portugal: O Sistema Judiciário, Vols. I/III, Lisboa: Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, 2012, p. 24.  
422 Cuja redação é a seguinte: “[U] upon timely request of a party, the court should order disclosure of relevant, nonprivileged, and 

reasonably identified evidence in the possession or control of another party or, if necessary and on just terms, of a nonparty. It is not 

a basis of objection to such disclosure that the evidence may be adverse to the party or person making the disclosure.” 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf


 

- 125 - 

 

têm o direito à prova, o que inclui não só o direito a produzir prova, como o direito a ter 

acesso às provas relevantes e que não estejam cobertas por sigilo. O texto do ponto 16.1, 

por sua vez, estabelece que as partes têm direito a prestar depoimento com valor 

probatório, para o que não terá sido despicienda a circunstância de em alguns sistemas 

jurídicos as declarações das partes não terem eficácia probatória ou, tendo-a, ser-lhes 

reconhecido um menor peso probatório, quando comparadas com outros meios de prova. 

Assim, o referido princípio orienta-se no sentido da admissibilidade do testemunho de 

parte e da sua livre apreciação, à semelhança do depoimento de qualquer outra 

testemunha423, devendo, porém, a respetiva produção decorrer de acordo com as normas 

do Estado do foro (cfr. ponto 16.3).  

 Por último, mas igualmente relevante, refira-se que, na linha de estudos relativos 

ao impacto económico do processo judicial elaborados ainda no âmbito de vigência do 

anterior Código de Processo Civil, se concluiu das entrevistas realizadas que a 

possibilidade de a parte depor quanto a factos favoráveis seria positivamente acolhida, 

tanto pelos advogados, como pelas empresas, considerando-se ainda que a medida iria de 

encontro à realidade das PME.424 Na verdade, a sua proibição tem o efeito colateral de as 

partes arrolarem testemunhas que nenhum conhecimento têm da factualidade do litígio 

apenas para não verem coartado o seu direito a uma decisão de mérito favorável quando, 

na impossibilidade de elas próprias declararem em juízo o conhecimento que têm sobre 

factos, não é possível produzir outra prova em relação aos mesmos.425 

 Ademais, da análise de direito comparado realizada no âmbito do mesmo estudo, 

concluiu-se, tendo por base as soluções oferecidas quanto à inquirição das partes e das 

testemunhas pelos sistemas alemão, italiano e inglês, e ainda numa perspetiva de 

implicação do direito e da justiça na vida económica, que o regime do depoimento de 

parte devia ser alterado de modo a permitir a prova de factos favoráveis ao depoente, 

devendo aplicar-se em tal caso as regras relativas à prova testemunhal.426 

 Por último, e na linha do vindo de referir, resta destacar que a nossa cultura 

judiciária tem conferido um relevo excessivo à prova testemunhal, não obstante a sua 

reconhecida falta de fiabilidade e o facto de ser, muitas vezes, causa de arrastamento das 

                                                             
423 Como pode ler-se no comentário junto ao referido ponto, “[P] principle 16.1 accords a party’s testimony potentially the same 

weight as that of any other witness, but the court in evaluating such evidence may take into account the party’s interest in the dispute.” 
[negrito nosso] 
424 GOUVEIA, Mariana França [et al.] – Justiça Económica em Portugal: Prova…, cit., p. 22 e segs..  
425 Sobre este aspeto, vide o Ac. do TRL, de 10 de Abril de 2014, Proc. n.º 2022/07.1TBCSC-B.L1-2, disponível em www.dgsi.pt, 
onde, dando conta das dificuldades de produção de prova nestas situações, se refere que a alternativa de arrolar testemunhas que 

apenas reproduzam o que teriam ouvido dizer ou que expressem a sua opinião tem pouco interesse e muito limitado valor processual. 
426 GOUVEIA, Mariana França [et al.] – Justiça Económica em Portugal: Prova…, cit., p. 92. 

http://www.dgsi.pt/
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audiências.427 Assim, terá sido intento do legislador da Reforma atuar também no sentido 

de diminuir o relevo injustificado dado à prova testemunhal, através da restrição do 

número de testemunhas que as partes podem arrolar e da previsão de novos meios de 

prova, ou seja, as verificações não judiciais qualificadas e a prova por declarações de 

parte. 

1.3.3. Distinção de figuras afins: prova testemunhal, depoimento de parte e 

prova por confissão e prestação de informações ou esclarecimentos 

 O Novo Código de Processo Civil dedica apenas um artigo à prova por 

declarações de parte, sendo que as referências que lhe faz a Exposição de Motivos são 

igualmente parcas. Nesta refere-se apenas que “[P] prevê-se a possibilidade de prestarem 

declarações em audiência as próprias partes, quando face à natureza pessoal dos factos a 

averiguar tal diligência se justifique, as quais são livremente valoradas pelo juiz, na parte 

em que não representem confissão”.  

 A apreensão das principais caraterísticas deste meio de prova e, numa palavra, a 

sua compreensão implicam que realizemos uma prévia delimitação, tal como vem 

previsto e configurado na lei de processo, por referência e confronto com outras figuras 

que, num ou noutro aspeto, com aquele apresentam alguma similaridade.  

 O artigo 466º constitui, como resulta de quanto já dissemos, uma novidade entre 

nós, prevendo no seu n.º 1 que “[A] as partes podem requerer, até ao início das alegações 

orais em 1ª instância, a prestação de declarações sobre factos em que tenham intervindo 

pessoalmente ou de que tenham conhecimento direto.” 

 À parte é, então, conferida a possibilidade de se autopropor a prestar 

declarações. É a própria parte que requer a prestação das declarações, o que – recorde-se 

– no direito anterior não era – pelo menos numa visão restrita das soluções do sistema 

legal – admissível, não podendo a parte requerer o seu próprio depoimento.428 Trata-se de 

um meio de prova autónomo da prova testemunhal, pois a parte declara como parte, 

mantendo-se o impedimento para declarar como testemunha nos precisos termos em que 

vinha previsto no Código revogado (cfr. artigo 496º). Assim, não obstante a maior 

admissibilidade da utilização probatória do conhecimento das partes que o Código 

                                                             
427 Cfr. REGO, Carlos Lopes do – Os princípios orientadores…, cit., p. 126. 
428 Defendendo, no âmbito da lei pretérita, o direito da parte de requerer a sua inquirição sobre factos favoráveis e desfavoráveis nas 
situações em que a única testemunha era precisamente ela, sob pena de violação do direito fundamental garantido no artigo 20º da 

CRP e, portanto, para garantia da efetividade da tutela judicial e do due process, vide FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, 

cit., p. 71, nota 60. Também, neste sentido, MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 155-157. 
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consente, o legislador recusou novamente a designação da parte como testemunha, 

rejeitando, à semelhança da Reforma de 1995/96, a introdução da figura do testemunho 

de parte.  

 No entanto, a prova por declarações de parte não deixa de apresentar com a prova 

testemunhal semelhanças cuja pertinência justifica a referência. Em primeiro lugar, o que 

se pretende num e noutro caso, como, de resto, também no depoimento de parte, é a 

obtenção de declarações de ciência, como bem se compreende, divergindo apenas a 

qualidade processual do sujeito de quem emanam. Neste ponto se aproximam o 

depoimento da testemunha (que, por definição, é um terceiro em relação à causa), que é 

chamada a relatar o que sabe acerca dos factos com relevo para a decisão da causa, 

independentemente de serem favoráveis e desfavoráveis às partes, e as declarações de 

parte, pois, como melhor veremos infra, esta pode, ao abrigo deste meio de prova, declarar 

sobre factos, independentemente do carácter favorável ou desfavorável dos mesmos, 

desde que neles tenha intervindo pessoalmente ou deles tenha conhecimento direto. 

 Por outro lado, as declarações de parte estão, à semelhança das declarações da 

testemunha, sujeitas à livre apreciação da prova, salvo naquilo em que consubstanciarem 

confissão (cfr. artigo 466º, n.º 3), sendo este um importante ponto de afastamento entre o 

testemunho e as declarações da parte.  

 Trata-se igualmente de meio diverso da prova por confissão das partes, não 

obstante vir sistematicamente previsto em Capítulo onde vem também regulado o 

depoimento de parte que, como vimos, se dirige à obtenção da confissão.429 Num e noutro 

caso, a fonte de prova é a mesma: a parte; e o que se pretende é a aquisição processual do 

conhecimento daquela sobre factos que relevam para a decisão da causa. A diferença 

essencial está no sentido (favorável/desfavorável) das declarações que se pretendem ou 

podem obter ou, melhor dizendo, no sentido dos factos sobre os quais aquelas declarações 

recaem e, em consequência, na respetiva eficácia probatória. Assim, não se ignora que, 

apesar de o Código Civil não ter sido neste aspeto alterado, por forma a se obter uma 

harmonização relativamente ao preceituado no Código de Processo Civil, as declarações 

de parte são também um meio por que se pode obter a prova por confissão. Isso mesmo 

vem expressamente previsto no artigo 466º, n.º 3, in fine, e neste aspeto há uma 

aproximação entre as figuras, reconhecendo-se àquele específico resultado força 

                                                             
429 Entendimento diverso sustenta CORDEIRO, Artur – Audiência de julgamento…, cit., p. 269. O autor entende – em nossa opinião, 
incompreensivelmente – que a novidade reside na atribuição de legitimidade às partes para requererem os seus depoimentos de parte, 

o que retira do facto de o artigo 466º remeter para o regime do depoimento de parte, indo, de resto, de encontro ao seu regime 

substancial quando determina que as declarações da parte são livremente valoradas, salvo quando constituírem confissão. 
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probatória plena, desde que respeitados os requisitos de que depende. Diferente é a 

constatação – acertada – de que a prova por declarações de parte tem uma modelação 

processual e vocação diferentes daquelas do depoimento de parte, na medida em que, 

podendo conduzir à confissão da parte, não tem o único fito de a alcançar, permitindo-lhe 

que declare também sobre factos que lhe sejam favoráveis, conquanto neles tenha 

intervindo pessoalmente ou deles tenha conhecimento direto. É neste aspeto que reside a 

especialidade da prova por declarações de parte que lhe demarca o sentido e a afasta da 

figura do depoimento de parte.  

 Igualmente se distingue a prova por declarações de parte da prestação de 

informações ou esclarecimentos (cfr. artigo 7º, n.º 2 e, com as ressalvas referidas supra, 

o artigo 452º, n.º 1) pela natureza da função desempenhada. As informações ou 

esclarecimentos que a parte preste não têm, pelo menos de forma direta e principal, uma 

função probatória, mas sim clarificatória, como mais detalhadamente vimos no Capítulo 

anterior. Ora, não se duvida que as declarações de parte, com a configuração que lhe dá 

o artigo 466º, tem uma função diretamente probatória, pois aí se prevê a aquisição 

probatória das declarações de ciência assim obtidas, definindo-se ainda o seu valor. Trata-

se, na verdade, de um novo meio de prova430 que, embora não conste do catálogo do 

Código Civil, onde, uma vez que a admissibilidade de meios de prova é regulada pelo 

direito probatório material, deveria vir previsto, tem consagração expressa na lei adjetiva, 

à semelhança do que acontece com a prova por apresentação de coisa (artigo 416º), a 

prova por verificação não judicial qualificada (artigo 494º) e a prova por reconstituição 

do facto (cfr. artigos 490º e 494º, n.º 1).  

1.3.4. Regime legal 

 A Secção II relativa à prova por declarações de parte basta-se com um artigo que, 

por sua vez, remete para o artigo 417º, relativo ao Dever de cooperação para a descoberta 

da verdade, e para o regime da Prova por confissão das partes. Na procura de quais sejam 

os elementos definidores deste novo meio de prova somos levados à conclusão de que a 

                                                             
430 Assim, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 228, FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo 
Código…, cit., p. 72, FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 364, MENDES, Armindo Ribeiro 

– As sucessivas reformas do Processo Civil Português, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 16 (2012), p. 96, RODRIGUES, 

Gabriela Cunha – A acção declarativa…, cit., p. 125, FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de 
Processo Civil de 2013…, cit., p. 277, CORREIA, João – As linhas orientadoras…, cit., p. 12. Rejeitando a qualificação como meio 

de prova, REGO, Carlos Lopes do – O novo processo…, cit., p. 26. Considerando que na vigência do Código revogado a possibilidade 

de as partes prestarem declarações livremente valoráveis já existia quando o depoimento de parte fosse determinado por iniciativa do 
tribunal, GERALDES, António Abrantes – O novo processo…, cit., p. 17. Entendendo que a possibilidade de as partes prestarem 

declarações nos termos do artigo 466º surge exageradamente autonomizada como um novo meio de prova, CORDEIRO, Artur – 

Audiência de julgamento…, cit., p. 269. 
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regulamentação legal não é suficientemente esclarecedora, acabando por levantar sérias 

dúvidas quanto à articulação entre o depoimento de parte e as declarações de parte a que 

só a sua consolidação conseguirá responder. Em todo o caso, e apesar das dificuldades, 

cabe aqui compreender as suas principais características, partindo necessariamente do 

regime legal. 

 A primeira nota a retirar do artigo 466º, n.º 1 é que a prova por declarações de 

parte tem carácter voluntário431 , na medida em que é a própria parte que requer a 

prestação de declarações. Não se trata, na verdade, de um depoimento provocado pela 

parte contrária, à semelhança do que sucede com o depoimento de parte. A fonte da 

iniciativa probatória é, portanto, a parte e, embora aquele normativo não o diga 

expressamente, retira-se do seu teor e do seu sentido intencionado que é também ela o 

declarante.  

 Do exposto decorre ainda o caráter pessoal da prestação de declarações, pois que 

se trata de uma inquirição que depende do conhecimento432, pelo que, podendo a sua 

produção ser requerida pelo mandatário constituído, é à parte que compete declarar, não 

podendo ser substituída por este. Na verdade, mal se compreenderia que, diversamente 

do que sucede com o depoimento de parte e, como vimos, também sucedia com o 

juramento, fosse possível ao mandatário declarar no lugar do seu constituinte. 

 Esta conclusão remete-nos, desde logo, para o problema da intervenção dos 

representantes das sociedades ou pessoas coletivas que, na vigência do anterior Código, 

levantava dificuldades no âmbito da produção do depoimento de parte. Julga-se que 

nestes casos, estando os respetivos representantes impedidos de testemunhar, nos termos 

do artigo 496º, podem as partes requerer que estes prestem declarações ao abrigo do 

preceituado no artigo 466º.433 O fundamento de tal intervenção probatória justifica-se, 

desde logo, pela necessidade de fazer frente aos casos em que a aquisição processual do 

conhecimento dos representantes sobre factos favoráveis à parte se revela essencial para 

o desfecho da lide434 e que, no esquema formal do depoimento de parte, não tem – na 

opinião maioritária da doutrina – relevância probatória, como referimos no Capitulo 

anterior.435 436 

                                                             
431 CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo…, cit., p. 57. 
432 Assim, e a propósito da Parteivernehmung do direito alemão, JAUERNIG, Othmar – Direito Processual…, cit., p. 300.  
433 Neste sentido, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 244. 
434 Recorde-se o caso Dombo Beheer B.V. vs. Holanda.  
435 Tal circunstância levava a que, na prática se tentasse superar o impedimento de o representante depor como testemunha através, 

por exemplo, da renúncia à gerência, por forma a poder ser requerida a audição do gerente (não mais havido como parte) na qualidade 
de testemunha, como dá conta o Ac. do TRP, de 12 de Julho de 2007, Proc. n.º 0733620, disponível em www.dgsi.pt.  
436 É útil referir o que se prevê no direito espanhol quanto às declarações em juízo dos representantes das pessoas coletivas. A LEC 

prevê o interrogatório dos representantes sobre factos desfavoráveis e favoráveis à parte. Não é ajuramentado e permite-se que o 

http://www.dgsi.pt/
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 Repare-se que, diferentemente do que acontece no âmbito do depoimento de parte, 

o legislador não esclarece qual o critério a ter em conta na aferição da capacidade da parte 

para efeitos de prestação de declarações. Cabe então perguntar se, atenta a remissão 

operada no artigo 466º, n.º 2, a regra será a mesma que se aplica ao depoimento de parte, 

ou seja, fazer decorrer da capacidade judiciária (prevista nos artigos 9º a 13º do Código 

Civil) a capacidade para prestar declarações (por aplicação do artigo 453º, n.º 1).  

 Uma vez que um tal critério corresponde à concretização, na lei adjetiva, do 

disposto no artigo 353º, n.º 1 do Código Civil, que dispõe que a confissão só é eficaz 

quando feita por pessoa com capacidade e poder para dispor do direito a que o facto 

confessado se reporta, a sua aplicação no âmbito da prova por declarações de parte 

afigura-se ilógico. Não pode, na verdade, olvidar-se que a opção do legislador na 

definição de quem pode ser exigido o depoimento de parte resulta da necessária conexão 

entre a disponibilidade do direito e a eficácia confessória, bem evidente, aliás, no disposto 

no artigo 453º, n.º 2, segunda parte, onde se prevê que o depoimento dos inabilitados e 

dos representantes de incapazes, pessoas coletivas ou sociedades só tem valor de 

confissão nos precisos termos em que aqueles possam obrigar-se e estes possam obrigar 

os seus representados. Ora, sendo a confissão um resultado meramente eventual da prova 

por declarações de parte e não sendo a sua obtenção o objetivo que a determina e delimita, 

afigura-se de todo incoerente a importação, sem mais, do critério relativo à possibilidade 

de dispor dos direitos a que os factos se referem para este meio de prova. 

 Apesar do silêncio da lei, revela-se mais adequado à sua finalidade o critério 

aplicável em sede de prestação de depoimento como testemunha que, nos termos do 

disposto no artigo 495º, está dependente da aptidão física e mental para depor sobre os 

factos que constituam o objeto da prova. Como decorre do n.º 1 daquele preceito, apenas 

se exclui da capacidade para depor como testemunha os interditos por anomalia psíquica, 

cabendo ao juiz, nos demais casos, verificar a capacidade natural das pessoas arroladas, 

com vista a avaliar da admissibilidade e da credibilidade do respetivo depoimento (n.º 

2). Donde, a pessoa incapaz pode requerer a prestação de declarações, sendo a sua 

capacidade aferida nos termos do previsto no artigo 495º. Porém, não pode olvidar-se 

que, no decurso das mesmas, pode a parte reconhecer a realidade de factos desfavoráveis, 

                                                             
representante deponha sobre factos de que tem conhecimento direto e indireto, indicando, neste caso, a fonte do seu conhecimento 

(cfr. artigo 309º, n.º 2). A recusa a comparecer ou a responder é valorada nos termos previstos para o interrogatório das partes, ou seja, 
estando em causa factos em que houve intervenção pessoal do depoente e se estes forem inteiramente prejudiciais à parte, têm-se por 

demonstrados, desde que não contrariados pela demais prova; quanto ao mais, o depoimento fica sujeito à sana critica (cfr. artigos 

304º e segs. da LEC).  
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pelo que, atenta a opção do legislador pela manutenção da eficácia confessória, a sua 

valoração faz-se nos termos do previsto no artigo 453º, n.º 2 e ainda do artigo 361º do 

Código Civil.437
  

 Reportando-se ao preceito da ZPO alemã que se refere aos capazes de ser 

inquiridos como parte, embora relativo apenas a pessoas singulares, OTHMAR 

JAUERNIG critica o regime nele estabelecido (cfr. § 455). O preceito estabelece que, em 

princípio, capazes são apenas as pessoas dotadas de capacidade judiciária, sendo que os 

menores com mais de 16 anos podem prestar depoimento sobre atos e observações suas. 

De resto, intervém pela parte o seu legal representante. O autor entende que a substituição 

do legal representante é uma herança do antigo juramento de parte, ajustando-se bem ao 

seu caráter dispositivo, mas já não à inquirição que depende do conhecimento, pelo que 

o regime é hoje descabido. Refere ainda que a “(…) intervenção do legal representante 

em vez da parte não tem sentido, quando ele, por si, não tem qualquer conhecimento dos 

factos que tem de provar.”438 Ora, se é certo que a questão tem necessariamente de 

colocar-se em termos diferentes no âmbito do nosso depoimento de parte, dada a natureza 

específica das declarações de ciência que através dele se procura obter, não é menos certo 

que aquelas considerações se tornam pertinentes no que toca à prova por declarações de 

parte. Na verdade, no sistema alemão a parte é interrogada a factos de qualquer sentido, 

pelo que se revela igualmente descabida a aplicação, entre nós, daquele critério no âmbito 

da prova por declarações, quando o que se pretende é obter declarações de ciência da 

parte sobre factos em que, independentemente do seu carácter favorável ou desfavorável, 

aquela tenha intervindo pessoalmente ou deles tenha conhecimento direto. 

 Uma vez que do que se trata aqui é de permitir que a parte requeira a prestação 

das suas próprias declarações, resulta que não pode esta requerer a prestação de 

declarações da parte contrária a matéria a si favorável, sob pena de uma completa 

disfunção do meio probatório em análise. Na verdade, a parte apenas terá interesse que a 

contraparte confesse, pelo que, com esse objetivo, é conveniente que requeira o 

depoimento desta, nos termos do preceituado no artigo 452º, n.º 2. 

 Coloca-se ainda a questão de saber se pode a parte solicitar a prestação de 

declarações pelo comparte. Sobre a questão já se pronunciou a doutrina, havendo quem 

entenda que a remissão do artigo 466º, n.º 2 para o regime da prova por confissão não 

significa que lhe sejam aplicáveis as regras que respeitem aos requisitos de 

                                                             
437 São da mesma opinião FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 366. 
438 JAUERNIG, Othmar – Direito Processual…, cit., p. 300. 
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admissibilidade do depoimento de parte, entre as quais aquela relativa à possibilidade de 

requerer o depoimento de compartes439, e quem, ao invés, entenda que a parte pode 

requerer que o comparte preste declarações.440 

 Quanto a nós, a discussão faz apenas sentido no âmbito do depoimento de parte, 

levantando-se o problema de, atendendo aos requisitos da figura e aos respetivos 

princípios conformadores, saber em que circunstâncias pode a parte requerer o 

depoimento do seu comparte. Já não faz sentido no âmbito da prova por declarações de 

parte, julgando-se haver alguma confusão entre as figuras que é desejável superar e que 

se justifica, em parte, pela dificuldade em entender a prova por declarações como um 

meio finalisticamente diverso441  do depoimento de parte. Na verdade, no âmbito do 

preceituado no artigo 466º, a parte não se apresenta a requer o depoimento – ou, melhor 

dizendo, a prestação de declarações – de quem quer que seja, independentemente da 

posição processual que ocupe ou da natureza e sentido dos interesses que sustente. A 

hipótese aqui prevista é outra e de intencionalidade muito diferente: é a parte que se 

autopropõe a prestar declarações.442 O mesmo é dizer que a prestação de declarações é 

requerida pela parte que as irá prestar, revelando-se este aspeto essencial para a definição 

da pessoa que assim haja de ser ouvida. 

 De maior relevo é a questão de saber se a prestação de declarações pode ser 

determinada oficiosamente, sendo que, quanto a este aspeto, não há um mínimo de 

explicitação legal. Do teor literal do preceito em análise não resulta necessariamente que 

ao tribunal seja reconhecida uma tal faculdade oficiosa, o que não deixa de gerar alguma 

perplexidade face ao proclamado reforço do princípio do inquisitório em sede de 

instrução. Acontece que o facto de a prestação de declarações pelas partes poder ter lugar 

por iniciativa do tribunal constitui um elemento relevante para a delimitação do âmbito e 

conteúdo da figura. Por outro lado, como vimos, revela-se incoerente, no sistema 

processual civil globalmente considerado, sobretudo atendendo ao papel e função que 

hoje se reconhece ao julgador, a configuração do depoimento de parte determinado 

oficiosamente como tendo o único objetivo de levar a parte a confessar os factos sobre os 

quais é chamada a depor. 

                                                             
439 Assim, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p.p. 244-245. 
440 Neste sentido, FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 365, possibilidade que os autores 

retiram da conjugação dos artigos 466º, n.º 2 e 453, n.º 3 e que fundamentam no direito à prova e na inexistência de fundamento 

epistemológico bastante para se recusar que este meio possa influir na formação da convicção do julgador. 
441 Cfr. FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p. 71. 
442 Diferentemente, nos sistemas alemão e espanhol o aproveitamento das declarações não desfavoráveis da parte faz-se no seio de um 

interrogatório cuja produção é requerida pela parte contrária.  
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 Assim, uma vez que se afigura não adequar-se ao papel do juiz a limitação inerente 

à determinação da comparência das partes para delas obter a confissão e, de resto, para 

pedir os esclarecimentos e informações necessários, somos tentados a defender que pode 

a prestação de declarações ser determinada oficiosamente, sendo tal faculdade mais 

consentânea com a conceção atual da função do julgador. Ademais, essa é a orientação 

que se apresenta, a nosso ver, mais lógica e coerente com os poderes gerais do juiz em 

matéria de instrução. Em todo o caso, face ao silêncio da lei e às dificuldades que a 

remissão para os preceitos relativos à prova por confissão levanta, a questão não é isenta 

de dúvidas.443  

 Quanto ao conteúdo das declarações, não surpreende que, como é lógico, estas 

recairão sobre (afirmações de) factos. Na verdade, trata-se de um meio de prova dos 

factos já alegados e não de uma via processual para a parte alegar factos.444 

 Como resulta do artigo 466º, n.º 1, as declarações da parte apenas podem recair 

sobre factos em que aquela tenha intervindo pessoalmente ou de que tenha conhecimento 

direto. Daqui resulta, desde logo, que a lei estabeleceu limites ao objeto das declarações, 

o que se prende com o facto de estar em causa o aproveitamento do saber factual da parte, 

pretendendo-se, assim, reportar as declarações a um tal saber.445 A parte não é, então, 

admitida a declarar sobre todos e quaisquer factos relevantes para a decisão da causa, ou, 

melhor dizendo, sobre a generalidade da matéria dos temas de prova enunciados ou, 

quando não tenha de haver lugar a esta enunciação, os factos necessitados de prova, nisto 

consistindo o objeto da instrução, nos termos do disposto no artigo 410º.446 A parte é 

admitida a declarar somente sobre os factos que, em termos gerais, podem ser objeto deste 

meio de prova. 

 Apesar dos limites que o legislador intencionalmente colocou à prova por 

declarações das partes, podemos afirmar, acompanhando ELIZABETH FERNANDEZ, 

                                                             
443 Defendendo a possibilidade de o tribunal determinar oficiosamente que a parte preste declarações, FARIA, Paulo Ramos de/ 
LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 365, o que entendem extrair-se do princípio do inquisitório previsto, em sede de 

instrução, no artigo 411º. Entendendo que não parece ser possível a determinação oficiosa, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução 

e os novos meios de prova…, cit., p. 244, apoiando-se, para tanto, na diferente redação dos artigos 466º e 452º, aludindo aquele apenas 
ao requerimento para prova por declarações de parte, e prevendo este não só o requerimento como a determinação oficiosa do 

depoimento de parte. Neste último sentido, vide também o Ac. do TRL, de 10 de Abril de 2004, Proc. n.º 2022/07.1TBCSC-B.L1-2, 

disponível em www.dgsi.pt. 
444 Cfr. FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 365. Os autores alertam para o facto de a parte 

poder enriquecer as suas declarações com novos factos essenciais, complementadores ou concretizadores (cfr. artigo 5º, n.º 2, al., b)), 
podendo a contraparte, por sua vez, proceder ao ajustamento do seu requerimento probatório, nomeadamente requerendo a produção 

de outros meios de prova, necessidade que pode, então, ser especialmente sentida nos casos em que sejam produzidas declarações de 

parte. – Primeiras Notas…, cit., p. 366 e p.p. 520-521. 
445 Cfr., ainda que no âmbito do depoimento de parte, CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 65. 
446 A matéria da enunciação dos temas da prova vem regulada no artigo 596º, onde vem a enunciação prevista como regra para o 

processo declarativo comum. Porém, atento o disposto no artigo 597º, pode aquela enunciação não ocorrer em ações comuns de valor 
não superior a metade da alçada da Relação. Ademais, há tramitações que não comportam a enunciação dos temas da prova, como 

sejam os procedimentos cautelares, os incidentes da instância e como pode suceder em determinados processos especiais. – CORREIA, 

João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo…, cit., p. 55. 

http://www.dgsi.pt/
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que as partes “(…) vão prestar depoimento sobre factos que testemunharam, pois são 

estes de que se tem conhecimento pessoal ou direto”, pois, na verdade, “(…) as partes 

que presenciaram diretamente factos ou neles intervieram são tecnicamente 

testemunhas dos mesmos.”447 

 À primeira vista, parece haver um certo paralelismo em relação ao disposto em 

sede de depoimento de parte, prevendo o artigo 454º que este tem por objeto factos 

pessoais ou de que o depoente deva ter conhecimento. No entanto, o paralelismo é apenas 

aparente, pois as declarações de parte não recaem sobre factos pessoais, ou, como lhes 

refere a Exposição de Motivos, a factos de natureza pessoal448, mas de factos em que a 

parte tenha intervindo pessoalmente, e que podem ser de natureza bem diversa. Na 

verdade, se os factos pessoais nos remetem para aqueles relativos à vida privada ou ao 

sentir íntimo dos litigantes, não percecionados por ninguém senão os próprios e não 

documentáveis449, os factos em que a parte tenha intervindo pessoalmente adquirem 

maior amplitude, podendo remeter, designadamente, para negociações entre as partes, 

para a intervenção num acidente de viação, entre outros.450 

 Por outro lado, o artigo 466º refere-se aos factos de que a parte tenha 

conhecimento direto, pelo que, diversamente do que estatui o artigo 454º para o 

depoimento de parte, parece que lhe está subjacente uma implícita restrição probatória, 

não podendo as declarações de parte ser de ouvi dizer.451 452 

                                                             
447 FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p. 71. 
448 Entendendo que a prova por declarações de parte justifica-se tendo em conta a natureza pessoal dos factos a averiguar, REGO, 

Carlos Lopes do – Os Princípios Orientadores…, cit., p. 127. 
449 Cfr. MARQUES, João Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p.p. 155-158. Ainda no âmbito de vigência do Código revogado, o 
autor entendia que nestas situações, em que estão em causa convicções íntimas, estados de espírito, sentimentos, desejos e volições 

das partes, insuscetíveis de ser provados de outra forma, uma interpretação da lei processual que impedisse a admissibilidade da prova 

mediante as declarações das próprias partes relativas a factos favoráveis como base de presunções judiciais e outros elementos 
probatórios adquiridos no processo violava o direito fundamental à prova.  
450 Cfr. FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 364 e CHABY, Estrela – Contributo 

Probatório…, cit., p. 126. Aproximando os conceitos, LEBRE DE FREITAS entende que o objeto das declarações de parte são, em 
suma, os factos pessoais, na aceção que à expressão é dada nos artigos 454, n.º 1 e 574º, n.º 3. O autor refere-se-lhes como integrando 

não só o ato praticado pela parte ou com a sua intervenção, mas também o ato de terceiro perante ela praticado ou o facto ocorrido na 

sua presença e ainda o conhecimento de facto ocorrido na sua ausência. – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo 
Civil de 2013…, cit., p. 101 e p. 278, em especial nota 60. 
451 FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p. 72, nota 63. A proibição do testemunho de ouvi dizer (no direito anglo-

saxónico, hearsay rule) significa, em suma, que “(…) só deve ser admitido o testemunho daquele que tomou conhecimento do facto 
pessoalmente, ou seja, através do uso dos sentidos, não se permitindo que deponha sobre facto que outrem lhe tenha relatado.” – 

ALEXANDRE, Isabel – Provas Ilícitas…, cit., p. 65 e segs. e 275. 
452 Referindo que do confronto entre os artigos 466º, n.º 1 e 454º resulta que a lei não proíbe que as declarações de parte tenham por 

objeto factos criminosos ou torpes de que a parte seja arguida, podendo a parte solicitar ser ouvida sobre factos dessa natureza que 

podem ficar provados através das suas declarações, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 
246. Para maiores desenvolvimentos sobre o tema, vide CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 67 e segs., considerando 

que a génese da previsão do anterior artigo 554º, n.º 2 (atual artigo 454º) parece prender-se especificamente com o modo de prova 

depoimento de parte, atento o seu caráter pessoal e ajuramentado e, sobretudo, provocado. Isto porque “(…) uma vez que a regra 
remonta à data em que o sistema previa apenas a possibilidade de prestação de depoimento face a requerimento da parte contrária, e 

não por iniciativa do juiz, parece seguro concluir que se entendeu indefensável a possibilidade de a parte contrária constranger à 

prestação de depoimento com um tal conteúdo”, razões que, a partir da consagração da iniciativa oficiosa na determinação do 
depoimento, se mantiveram, valendo de forma acrescida para o tribunal.. Assim, nada impedindo que, por termo no processo, nos 

articulados ou por outra forma legalmente admissível, a parte confesse factos daquela natureza, parece que a lei não exclui que agora 

a parte possa requerer a prestação de declarações sobre factos criminosos ou torpes. – Op. cit., p. 70. 



 

- 135 - 

 

 A limitação do campo de aplicação deste meio de prova, pela restrição do seu 

objeto, leva-nos a considerar o regime diverso previsto para a prova testemunhal, 

reforçando a recusa do legislador em permitir maiores aproximações entre as figuras. O 

artigo 516º prevê que a testemunha depõe genericamente sobre os temas da prova, o que 

se justifica, no espírito da Reforma, pela necessidade de, através de um relato mais 

genérico, o depoimento propiciar uma mais natural exposição da realidade que a 

testemunha pôde verificar.453 Trata-se, também por aqui, de eliminar as barreiras formais 

à instrução e à descoberta da verdade material.  

 Posto isto, as restrições decorrentes da natureza dos factos sobre os quais a parte 

pode prestar declarações remetem-nos para a prévia questão da admissibilidade deste 

meio de prova. Equivale isto a questionar se, requerida a prestação de declarações, tem o 

tribunal de averiguar da verificação dos requisitos referentes aos factos em causa, ou seja, 

aferir se se tratam de factos sobre os quais as declarações podem recair. Sendo estes factos 

aferidos, desde logo, tendo em consideração a parte no processo, cumpre ainda perguntar 

se também aqui se impõe que a parte, no requerimento de prestação de declarações, tem 

de indicar imediatamente e de forma discriminada os factos sobre os quais aquelas hão 

de recair. A dificuldade da resposta resulta, sobretudo, da circunstância de o artigo 466º, 

n.º 2 remeter, em bloco e sem as necessárias cautelas, para o regime da prova por 

confissão, onde, como é sabido, o artigo 452º, n.º 2 dispõe que, sendo o depoimento 

requerido pela parte, tem esta de indicar discriminadamente no requerimento os factos 

sobre os quais aquele há de recair.  

 Sucede que, como a própria lei salvaguarda, a aplicação daquele regime sempre 

se há de fazer com as necessárias adaptações, pelo que se impõe atender, antes de mais, 

ao sentido intencionado da prova por declarações de parte. É que – repare-se – aquela 

exigência justifica-se, como vimos, no seio de um instrumento probatório em cuja 

conformação é manifesto o peso da conexão com o meio de prova por confissão, para 

cuja obtenção aquele se dirige. Neste sentido, as restrições ao conteúdo do depoimento 

derivam, sobretudo, desta mesma funcionalização à prova por confissão. Daí a exigência 

da prévia indicação dos factos sobre os quais se pretende que a parte deponha, visando, 

sobretudo, permitir ao tribunal aferir da verificação dos requisitos substantivos de que 

depende a confissão.  

                                                             
453 GERALDES, António Abrantes – O novo processo…, cit., p. 15. 
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 Diversamente, no âmbito da prova por declarações de parte, carece de sentido a 

manutenção da exigência da prévia indicação dos factos 454 , pelo que caberá ao juiz 

concluir, num momento posterior, se se trata, afinal, de factos em que a parte interveio 

pessoalmente ou de que teve conhecimento direto, atendendo, para tanto, à natureza dos 

mesmos e às circunstâncias em que ocorreram.455  

 Reportada ao problema da admissibilidade da prova por declarações de parte está 

ainda a questão de saber se aquela depende de um (prévio) juízo de utilidade. O Novo 

Código de Processo Civil, e mais concretamente o seu artigo 466º, não faz referência a 

qualquer ónus da parte requerente no sentido de justificar a necessidade ou conveniência 

da utilização deste meio de prova.456 Ainda assim, e apesar do silêncio do legislador, é 

possível ver refletida na doutrina e na jurisprudência a questão de saber se ao requerente 

se impõe justificar a utilidade e necessidade da prestação de declarações.457  

 Quanto a nós, o artigo 466º refere apenas que as partes são admitidas a prestar 

declarações sobre factos em que tenham intervindo pessoalmente ou de que tenham 

conhecimento direto458, pelo que, não pressupondo um qualquer juízo quanto à utilidade 

ou conveniência da sua dedução, tendo em conta designadamente a suficiência ou 

insuficiência da demais prova produzida, deixa a respetiva admissibilidade dependente 

apenas da verificação daqueles requisitos, acrescida da oportuna formulação do pedido. 

 Assim, e para além do que prevê o artigo 6º quanto aos poderes gerais do juiz de 

providenciar pelo andamento célere do processo, recusando, para tanto, o que for 

impertinente ou meramente dilatório, não se vê que a lei imponha ao julgador apreciar da 

                                                             
454 Defendendo a não exigência da imediata indicação dos factos no âmbito da prova por declarações, ALEXANDRE, Isabel – A fase 

da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 246. Em sentido contrário, FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – 

Primeiras Notas…, cit., p. 366. Refira-se ainda o já citado Ac. do TRL, de 10 de Abril de 2004, Proc. n.º 2022/07.1TBCSC-B.L1-2, 
disponível em www.dgsi.pt, onde se entendeu que, caso o requerente não indique de forma discriminada os factos sobre os quais irão 

incidir as declarações de parte, deve o tribunal convidá-lo a complementar nesse sentido o requerimento, com o objetivo de 

aproveitamento dos atos das partes que apresentem deficiências. No mesmo sentido também se entendeu no Ac. do TRP, de 18 de 
Dezembro de 2013, Proc. n.º 114/09.1TBETR-A.P1, disponível no mesmo sítio da internet. 
455 Cfr. REIS, José Alberto dos – Código de Processo Civil anotado, Vol. IV, cit., p. 93. 
456 Cfr. CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 128. 
457 Sobre a questão, rejeitando a possibilidade de indeferimento do requerimento de prestação de declarações de parte com fundamento 

na sua inutilidade, quando, por estarem em causa factos relativos a direitos indisponíveis, seja inviável a confissão, vide o já 

mencionado Ac. do TRL, de 10 de Abril de 2014, Proc. n.º 2022/07.1TBCSC-B.L1-2, disponível em www.dgsi.pt. Também o Ac. do 
mesmo Tribunal, de 29 de Abril de 2014, Proc. n.º 211/12.6TVLSB.L1-7, disponível em www.dgsi.pt, se ocupou desta questão. O 

Tribunal determinou a revogação do despacho do tribunal de 1º instância que havia indeferido o requerimento de prestação de 

declarações de parte com base no entendimento de que as declarações de parte se restringem às situações em que, por motivo de 

insuficiência da demais prova produzida, importará ouvir a parte para o esclarecimento de questões que permaneçam duvidosas, e da 

sua desnecessidade em concreto. A fundamentação do Tribunal da Relação afigura-se interessante, pois, pese embora considere que 
o atual artigo 466º complementa o artigo 452º, na medida em que permite que o tribunal aprecie livremente o depoimento de parte 

não confessório – entendimento que, quanto a nós, assenta numa confusão, já por nós referida, entre as figuras –, refere que, apesar 

de este meio de prova ganhar particular interesse em matérias do foro íntimo ou pessoal dos litigantes e, à partida, de mais difícil 
demonstração, “(…) a lei não restringe a sua admissão a estes casos, antes estabelecendo como requisito de admissibilidade, no 

que respeita à incidência, que as declarações da parte respeitem a factos em que o litigante interveio pessoalmente ou de que 

teve conhecimento directo.” [negrito nosso]  
458 Na lição de LEBRE DE FREITAS, a pretensão da parte de ser ouvida sobre determinado facto contém em si a afirmação de que 

esse facto lhe é pessoal. – FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo Civil de 2013…, 

cit., p. 278, nota 60. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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conveniência ou necessidade da produção das declarações de parte.459 Tanto mais que a 

possibilidade da discricionariedade judicial da admissão de meios de prova não é isenta 

de dúvidas, sobretudo no que toca às suas implicações no princípio da relevância.460  

 A prestação de declarações pode ser requerida até ao início das alegações orais 

em 1ª instância (cfr. artigo 466º, n.º 1). Trata-se de um regime especial face à regra geral 

quanto ao momento para a indicação dos meios de prova (à exceção dos documentos, 

também sujeitos a regras especiais) no processo comum de declaração. O artigo 552º, n.º 

2 preceitua que “[N] no final da petição, o autor deve apresentar o rol de testemunhas e 

requerer outros meios de prova; caso o réu conteste, o autor é admitido a alterar o 

requerimento probatório inicialmente apresentado, podendo fazê-lo na réplica, caso haja 

lugar a esta, ou no prazo de 10 dias a contar da notificação da contestação”. Regra 

semelhante vem prevista no artigo 572º, al. d) para a contestação do réu. A opção pela 

antecipação para os articulados do momento para a indicação dos meios de prova prende-

se com razões de celeridade processual e encontra, portanto, uma exceção na prova por 

declarações de parte.461  

 O regime mais permissivo previsto para as declarações de parte, cuja prestação 

pode ser requerida depois de produzidos todos os meios de prova em audiência final, em 

eventual prejuízo da celeridade processual, sobretudo atendendo à circunstância de a 

audiência ter sido programada nos termos dos artigos 591º, n.º 1, al. g) e 593º, n.º 2, al. 

d), encontra, no entanto, justificação em interesses e valores diversos daquela. Tratar-se-

à, ao que se julga, de possibilitar às partes uma última hipótese de demonstração de factos 

que lhe são favoráveis462, seja porque supõe que a produção dos demais meios de prova 

fracassou no intento de os demonstrar ou que há determinados pontos de facto que 

permanecem duvidosos, seja porque a parte julga poder ainda contribuir para o 

convencimento do juiz através das suas próprias declarações.463 

                                                             
459 Neste sentido, CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 128. Entendendo que as partes podem prestar declarações 

quando tal diligência se justifique, RODRIGUES, Gabriela Cunha – A Reforma do Processo Civil…, cit., p. 97. No sentido da 

exigência de um controlo da necessidade da diligência pelo juiz, vide o Parecer da ASJP, p.p. 34-35, disponível em 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94512. 
460 Cfr. FREITAS, José Lebre de – Introdução…, cit., p. 111 e segs., em especial nota n.º 12. 
461 Cfr. Parecer da ASJP, p. 34, onde se sugere que as declarações de parte sejam requeridas no mesmo momento dos outros meios de 

prova, por razões de programação da audiência final e para evitar eventuais interrupções desta pelo requerimento de audição da parte 

não presente. 
462 ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 238.  
463 Alertando para a circunstância de a parte requerer a prestação de declarações em audiência final poder, de certa forma, compelir a 

parte contrária a requerer também, por precaução, a prestação de declarações, redundando na prática de atos inúteis, em prejuízo da 
celeridade processual, ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 239. A autora refere que, uma 

vez que a descoberta da verdade também se impõe, o equilíbrio entre esta e a necessidade de assegurar a celeridade processual passará 

pela aplicação de sanções às partes quando utilizem indevidamente a prestação de declarações com objetivos dilatórios e, por outro 
lado, pela observância dos princípios da igualdade e do contraditório, não permitindo o juiz que a parte fique prejudicada por não ter 

requerido a prestação de declarações ou por não ter podido exercer cabalmente o contraditório em relação a um depoimento-surpresa 

da contraparte. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94512
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 Recorde-se que a utilização deste meio de prova tem especial significado nas 

situações em que, como aquelas que respeitam a factos ocorridos na intimidade do lar, a 

relações contratuais que apenas as partes conhecem, a acidentes de viação em que apenas 

as partes intervieram e têm conhecimento direto464 , é muito difícil ou impossível a 

produção de outros meios de prova, assim se justificando que a parte, num último esforço, 

tente lograr a demonstração dos factos que sustentam a sua pretensão. Outra razão 

suscetível de justificar a mais ampla oportunidade de dedução das declarações de parte 

prende-se com a configurável intenção do legislador de lhe atribuir um carácter 

subsidiário. Deixamos, porém, este ponto em aberto para a ele voltarmos mais adiante.  

 Nada impede, no entanto, que a prestação de declarações seja requerida, desde 

logo, nos articulados, podendo de resto, ser requerida em requerimento autónomo 

apresentado até ao encerramento da audiência final com as alegações orais.465 

 Quanto ao momento da sua produção, se a prestação de declarações for requerida 

no decurso da audiência final466 e, desde logo, no fim da produção de prova, parece que, 

atento o disposto no artigo 466º, n.º 1, devem ser produzidas após aquela produção e 

imediatamente antes das alegações orais.  

 Porém, pode a parte requerer a sua audição antes de iniciada a audiência final ou 

até depois do início desta, mas ainda durante a produção de prova. Em tais circunstâncias, 

torna-se necessário considerar as regras relativas à produção da prova por confissão das 

partes que se aplicam por remissão do artigo 466º, n.º 2. Ora, o depoimento de parte é, 

em regra, prestado na audiência final, presencialmente ou por teleconferência quando as 

partes residam fora da comarca ou da respetiva ilha, no caso das Regiões Autónomas (cfr. 

artigos 456º, n.ºs 1 e 2). Pode ainda o depoimento ser prestado em momento anterior, no 

decurso do processo, se tal for urgente (cfr. artigo 456º, n.º 1, segunda parte) e antes de 

proposta a ação se houver justo receio de vir a tornar-se impossível ou muito difícil o 

depoimento, nos termos do preceituado nos artigos 419º e 420º. Por último, o artigo 456º, 

n.º 3 prevê ainda a hipótese de o depoimento ser prestado em audiência prévia. Assim, 

                                                             
464 Cfr. FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 364. 
465 Cfr. FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p. 72, salvaguardando que o respetivo requerimento não tem de ser 

apresentado apenas nos momentos sucessivos legalmente admitidos para a alteração dos requerimentos probatórios, nos termos dos 
artigos 552º, n.º 2, segunda parte, 572º, al. d), segunda parte e 598º, n.ºs 1. Os demais momentos previstos na lei para alteração do 

requerimento probatório inicialmente oferecido estão circunscritos a determinados meios de prova, como acontece com o preceituado 

nos artigos 598º, n.º 2, relativo à prova testemunhal, e 423º, n.º 2, relativo à prova documental.  
466 Salientando que, requerida a prestação de declarações no decurso da audiência final, a parte deve estar em condições de o produzir 

de imediato, não podendo o mandatário solicitar a suspensão dos trabalhos, FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – 

Primeiras Notas…, cit., p. 365. Em sentido contrário, CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao 
Estudo…, cit., p.p. 57-58, entendendo que, embora tal possa traduzir-se num prejuízo para a celeridade processual, o direito à prova e 

o interesse da descoberta da verdade material impõem que a única condição seja a formulação do requerimento antes do início das 

alegações orais e já não que a parte esteja em condições de depor de imediato. 
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verifica-se que também as declarações de parte devem ser prestadas na audiência final, 

embora o possam ser, nos termos aplicáveis ao depoimento de parte, noutro momento, 

designadamente na audiência prévia. Tendo sido requeridas antes de iniciada a audiência 

final, mas devendo a sua produção ocorrer no decurso da mesma, não é evidente qual o 

momento em que devam ser produzidas, uma vez que o artigo 604º, n.º 3, que regula os 

atos a praticar na audiência final, não faz qualquer referência às declarações de parte. 

 Na ausência de determinação legal quanto à ordem de produção de prova em tais 

casos467, parece que ao juiz competirá determinar qual o momento mais adequado, ao 

abrigo do dever de adequação e gestão processual, o que pode fazer logo aquando da 

programação a realizar na audiência prévia ou, não tendo havido programação, já no 

decurso da audiência final. Repare-se que a prestação de declarações pela parte logo antes 

das alegações orais parece desadequada quando, tendo também sido requerido o seu 

depoimento de parte, esta tenha de ser ouvida em momento anterior.468 Parece-nos que a 

solução mais coerente com a necessária articulação entre as figuras é que, sendo requerida 

a prestação de declarações quando haja sido também requerido, mas ainda não produzido, 

o depoimento de parte, a produção destes ocorra em simultâneo, sendo a parte ouvida de 

uma só vez.469 É claro que, uma vez que o legislador não previu a possibilidade de um 

único interrogatório da parte, não se duvida que, sob pena de absoluta confusão entre as 

figuras, a parte deva ser ouvida primeiro para depor sobre factos que lhe sejam 

desfavoráveis (assim o impõe a precedência da produção do depoimento de parte) tendo, 

de seguida, a possibilidade de ser ouvida quanto a factos que lhe são favoráveis. É certo 

que também esta solução apresenta inconvenientes, mas a intervenção sincopada470 da 

parte decorre da opção do legislador e é tendo em conta o modelo idealizado que as 

soluções têm de ser procuradas, independentemente da falta de racionalidade e coerência 

que aquelas apresentem. Refira-se, em todo o caso, que ao juiz compete determinar, 

mediante as circunstâncias do caso, a solução mais adequada para a audição das partes 

                                                             
467 Cfr. Parecer da ASJP, p. 34, onde se sugeriu a previsão, em alínea do n.º 3 do artigo 604º, da possibilidade de produção deste meio 

de prova em audiência final. 
468 Note-se que, quanto à ordem dos depoimentos em audiência final, o depoimento de parte é prestado em primeiro lugar, nos termos 

do previsto no artigo 604º, n.º 3, precedência que se justifica tanto por razões de economia processual, como pela qualidade do 

conhecimento que as partes detêm sobre os factos relevantes para a decisão. – Cfr. SOUSA, Miguel Teixeira de – Estudos…, cit., p. 

343. 
469 Neste sentido, FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 367. Os autores acrescentam que, 
nos casos em que hajam de produzir-se estes dois meios de prova, a parte presta uma vez juramento, não tendo de ser repetido. ISABEL 

ALEXANDRE, por sua vez, entende que, em tal hipótese, a prestação das declarações de parte deve ocorrer logo após a produção do 

depoimento de parte, pela afinidade que têm com este – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 245. Na perspetiva 
de LEBRE DE FREITAS, embora a prestação de declarações de parte venha configurada na lei como um ato de prova distinto do 

depoimento de parte, pode o depoente, no decurso deste, manifestar a vontade de que as suas declarações favoráveis sejam valoradas 

como prova livre. O autor restringe, no entanto, esta possibilidade aos casos em que a parte contrária esteja presente na audiência ou, 
em todo o caso, lhe seja dada a possibilidade de igualmente ser ouvida. – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo 

Civil de 2013…, cit., p. 260. 
470 ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 247. 
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nos casos referidos, designadamente qual das partes, tendo ambas requerido a prestação 

das suas declarações, deve ser ouvida em primeiro lugar. 

 A possibilidade de a prestação de declarações poder ser requerida num momento 

final da audiência tem sido apontada como fator que viola ou pode proporcionar a 

violação do princípio da igualdade.471 Tem entendido parte da doutrina que, uma vez que 

as partes não têm o dever nem o ónus de estar presentes na audiência final, pode acontecer 

que, requerida a prestação de declarações por uma das partes, a parte não requerente possa 

não poder exercer a mesma faculdade se não estiver presente na audiência.472 

 Ora, não se descortina como pode a situação descrita ser entendida como pondo 

em causa o princípio da igualdade de armas. Às partes é dada a mesma possibilidade de 

requerer a prestação das suas declarações até ao início das alegações orais em primeira 

instância, estando portanto em perfeita paridade de condições473, não relevando, para 

efeitos de ofensa àquele princípio, que, pela sua opção de não estar presente na audiência 

final, não possa a parte não requerente lançar mão da mesma faculdade probatória.474 

 Por outro lado, tem também causado alguma perplexidade o facto de, atento o 

momento tardio até ao qual podem as partes requerer a sua audição, estas prestarem 

declarações depois de terem estado presentes na audiência final e assistido à produção 

dos demais meios de prova 475 , à semelhança do que acontece em processo penal 

relativamente às declarações das partes civis (cfr. artigo 341º do Código de Processo 

Penal). Não se verifica, no entanto, que exista algum inconveniente no regime referido, 

uma vez que, acompanhando ELIZABETH FERNANDEZ, “(…) a parte domina o 

material fáctico e probatório do processo só por ser parte, pelo que seria artificial apenas 

admitir a mesma a prestar declarações nos termos em que as testemunhas são admitidas 

a fazê-lo, ou seja, sem a presença umas das outras.”476 

 Quanto à produção das declarações de parte, refira-se que, como decorre da 

aplicação remissiva das regras respeitantes à produção do depoimento de parte, o 

                                                             
471 FREITAS, José Lebre de – Sobre o Novo Código de Processo Civil: uma visão de fora, “ROA”, Lisboa, ISSN: 0890-8113, Ano 
73 (2013), p. 29. 
472 Cfr. FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo Civil de 2013…, cit., p. 278. Entende 

o autor que se a outra parte estiver presente na audiência final, poderá igualmente usar da faculdade de ser ouvida. Porém, não estando, 

tem de ser notificada para o efeito, na pessoa do seu advogado (ou pessoalmente, caso não tenha advogado constituído e o patrocínio 

não for obrigatório), em respeito do princípio da igualdade de armas.  
473 ANDRADE, Manuel de – Noções…, cit., p. 380. 
474  Neste sentido, FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p.p. 75-76, admitindo, no entanto, a possibilidade de 

interrupção da audiência para produção em dia ou momento diverso das declarações da parte não presente na audiência final; também 
FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 366, divergindo, porém, quanto a este último aspeto, 

entendendo que a interrupção ou suspensão da audiência final não vem prevista com aquele fundamento (cfr. artigo 606º), e 

CORDEIRO, Artur – Audiência de julgamento…, cit., p. 270. 
475 Repare-se que, como resulta do artigo 604º, n.ºs 3, al. e) e 4, as alegações orais são o último ato a praticar na audiência final, depois 

de concluída, portanto, a produção de prova. 
476 FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p.p. 75-76. 
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declarante presta juramento, nos termos do preceituado no artigo 459º, n.º 2. Ligada à 

questão das declarações ajuramentadas está o dever de verdade e ainda o princípio da 

cooperação ou colaboração das partes para a descoberta da verdade. 477  Ora, a 

circunstância de a parte estar sujeita a um dever de verdade na prestação de depoimento 

de parte478 afigura-se problemática do ponto de vista da sua implicação no princípio nemo 

tenetur edere contra se. Na verdade, atenta a configuração legal do depoimento, que recai 

sobre factos desfavoráveis ao depoente, a parte fica assim sujeita a um dever de dizer a 

verdade contra o seu próprio interesse, sujeitando-se, em caso de falso depoimento, à 

aplicação de sanções criminais (cfr. artigo 359º do Código Penal).479 Assim, a sujeição 

das partes ao dever de verdade e à prestação de juramento, com o sentido de dizer toda a 

verdade e só a verdade, resulta mais compreensível e, de resto, mais coerente com o 

sistema globalmente considerado – atendendo ao dever de colaboração para a descoberta 

da verdade à luz do princípio da cooperação (cfr. artigo 417º) –, no âmbito da prova por 

declarações, uma vez que o seu resultado é aproveitado probatoriamente não apenas na 

medida da sua ligação à prova por confissão. A opção pela consagração de um dever de 

verdade só se afigura, com efeito, coerente com a possibilidade de a parte declarar sobre 

factos a si favoráveis. 

 Recusando-se a parte a prestar juramento, não poderá prestar declarações. Ainda 

assim, colocando-se a hipótese de, mesmo recusando-se a prestar juramento, a parte 

prestar declarações, ou, em todo o caso, de se recusar a responder, o enquadramento 

normativo é dado pelo artigo 417º, tendo o legislador considerado expressamente que a 

recusa a prestar juramento equivale à recusa a depor (artigo 459º, n.º 3).480 A conduta da 

parte será livremente apreciada pelo tribunal, devendo ainda considerar-se aplicáveis as 

consequências de tipo sancionatório previstas para a recusa de colaboração devida, pois 

foi a própria parte quem, por si ou através do seu mandatário, solicitou a prestação de 

declarações.481 

                                                             
477 FREITAS, José Lebre de – Introdução…, cit., p. 163 e segs, em especial nota n.º 1-A. Entendendo a prestação de declarações das 

partes como forma do seu dever de cooperação, Parecer do CSMP, p. 48, disponível em 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94512. 
478 O artigo 459º, n.º 1 dispõe que “[A] antes de começar o depoimento, o tribunal faz sentir ao depoente a importância moral do 

juramento que vai prestar e o dever de ser fiel à verdade, advertindo-o ainda das sanções aplicáveis às falsas declarações.” 
479 Como refere ESTRELA CHABY, a questão que se coloca é a de saber se a parte está obrigada a falar verdade contra o seu próprio 

interesse ou se, ao invés, e em respeito do princípio dispositivo, estaria apenas vinculada a um dever de lealdade, de correta conduta 
processual ou ainda de não afirmar factos que sabe não corresponderem à verdade, mas já não a revelar factos que a prejudiquem, 

obrigação incompatível com o direito de defesa. – Contributo Probatório…, cit., p. 145. Sobre a problemática do objeto do dever de 

verdade, com especial incidência sobre as suas implicações no âmbito da prova por confissão, vide FREITAS, José Lebre de – A 
Confissão…, cit., p. 615 e segs.. 
480 Considerando incompreensível a remissão do artigo 466º, n.º 2 para o artigo 417º, FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, 

cit., p. 74, pois se é a parte que se autopropõe a prestar declarações, “(…) não se vê como é que ela própria vai deixar de prestar a 
colaboração devida (…)”. 
481 Cfr. ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução e os novos meios de prova…, cit., p. 244. Sabemos, no entanto, que a questão da 

aplicação de consequências de tipo sancionatório (e até compulsório à prática do ato) à recusa da colaboração devida pelas partes se 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94512
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 Depois de prestado o juramento, o interrogatório da parte faz-se nos termos do 

preceituado no artigo 460º. A parte é interrogada pelo juiz, podendo os advogados de 

ambas as partes pedir esclarecimentos ao depoente (cfr. artigos 461º e 462º). 482  O 

interrogatório deve ser o mais abrangente possível, podendo a parte ser interrogada sobre 

todos os factos em que tenha intervindo pessoalmente ou de que tenha conhecimento 

direto. 483  Ainda que, aquando do requerimento da prestação de declarações, fosse 

intenção da parte ser ouvida apenas quanto a determinados factos, uma solução que 

permita um interrogatório mais livre e flexível, à semelhança do que prevê a lei processual 

para o depoimento da testemunha, afigura-se mais coerente com o espírito da Reforma.  

 Digna de referência é ainda a questão de saber se é possível o recurso à acareação 

para efeitos de confronto entre as declarações das partes ou entre estas e os depoimentos 

de testemunhas quanto se apresentem contraditórios. Na vigência do Código revogado, a 

lei processual contemplava a possibilidade de recurso à acareação entre o depoimento de 

uma testemunha e o depoimento de parte, solução que se mantém no atual artigo 523º. 

Era excluída, no entanto, a possibilidade de acareação em caso de oposição direta entre 

os depoimentos de parte. Ora, a possibilidade de acareação entre a parte e a testemunha 

quando aquela tenha confessado os factos sobre os quais recaiu o depoimento queda, 

porém, excluída, dada a insusceptibilidade de a confissão ser contrariada por prova 

testemunhal. Em todo o caso, o confronto entre meios de prova sujeitos à livre apreciação 

e meios de prova com valor legal carece de sentido lógico-probatório.484  

 Sendo o valor probatório das declarações das partes apreciado livremente, não se 

vê que especiais riscos possa comportar a possibilidade de acareação entre estas ou entre 

estas e os depoimentos das testemunhas. Na verdade, não é desprovida de razão de ser e 

de utilidade a possibilidade daquela acareação em nome da descoberta da verdade 

material e na medida em que não há, entre umas e outros, disparidade de valor probatório. 

É evidente que na hipótese de a parte confessar, resulta prejudicada aquela possibilidade 

de acareação, pelos motivos que já referimos.485  

                                                             
apresenta problemática, pelo que a sua aplicação no âmbito da prova por declarações de parte não se apresenta isenta de dúvidas. Para 

maiores desenvolvimentos sobre o tema, no âmbito do depoimento de parte, vide CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 

86 e segs.. 
482 Como defendem FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 367, pode o juiz entregar o 
interrogatório ao mandatário do depoente, seguindo-se as instâncias do advogado da contraparte, intervindo o juiz quando entenda ser 

necessário para assegurar os fins do ato. 
483 Neste sentido, embora pressupondo a prévia obrigação da parte de indicar os factos sobre os quais hão de recair as suas declarações, 
FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 366. 
484 Assim, MONTERO AROCA, Juan – Valoración de la prueba, reglas legales, garantía e libertad en el proceso civil, in Stato di 

Diritto e garanzie processuali. Atti delle II Giornate internazionali di Diritto processuale civile, a cura di Franco Cipriani, Edizione 
Scientifiche Italiane, 2008, p. 61 e segs, e nota 58. 
485 No direito francês, as partes podem ser confrontadas em sede de comparution personnelle, a requerimento de qualquer uma delas 

(cfr. artigo 189º do Code de Procédure Civile), para além de poderem ser confrontadas com as testemunhas (cfr. artigo 190 do mesmo 
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1.3.5. Em especial, a valoração das declarações de parte 

 A compreensão do sentido e alcance das declarações de parte não pode 

concretizar-se sem a referência à amplitude da possibilidade da sua utilização e à 

valoração do resultado obtido. Quanto ao primeiro aspeto, nem o artigo 466º, nem os 

demais normativos para os quais remete ou, de resto, a Exposição de Motivos da Proposta 

fazem referência ao posicionamento deste meio de prova em relação aos demais. Significa 

isto que não vem prevista a sua utilização a título subsidiário ou excecional, à semelhança 

do que se previa no nosso ordenamento para a prova por juramento.486 Vimos já também 

que, em virtude da desconfiança em relação às declarações das partes, maxime aquelas de 

conteúdo favorável, a previsão de limites à possibilidade de utilização do saber das partes 

para efeitos probatórios não é inédita. Relembre-se, a propósito, o caso do direito alemão, 

onde as declarações das partes são consideradas um meio de prova subsidiário, utilizável 

quando a restante prova produzida for inconclusiva. 

 Entre nós, apesar de o elenco de provas constante do Código Civil não ter sido 

alterado, por forma a integrar a prova por declarações de parte, o certo é que esta se 

apresenta, pelo menos prima facie, como um modo normal de produção de prova487, a 

par dos demais previstos na lei, não se descortinando de forma imediata no regime legal 

intencionalidade diversa. No entanto, a questão não é isenta de dúvidas, sobretudo se 

considerarmos certos aspetos da regulamentação da prova por declarações de parte que 

parecem apontar no sentido de lhe ser atribuído carácter subsidiário. É o caso de poder 

ser deduzida até ao início das alegações orais em primeira instância, podendo essa 

circunstância induzir que, como vem sendo apontado pela doutrina, se trata de meio 

probatório destinado a complementar a prova já produzida.488 

 Relacionado com esta questão está ainda o problema do valor probatório das 

declarações de parte, sendo certo que o artigo 466º, n.º 3 prevê que estas são livremente 

apreciadas pelo tribunal, não acautelando eventuais restrições à livre valoração, salvo na 

hipótese de aquelas constituírem confissão, caso em que valerão como prova legal.489 

                                                             
diploma). Também a LEC prevê a possibilidade do direto confronto entre as partes, que podem fazer-se reciprocamente as perguntas 

que reputem convenientes para o esclarecimento dos factos relevantes para a causa, o que, no entanto, está sujeito a especiais cautelas 

para se evitarem intervenções inúteis ou impertinentes (cfr. artigo 306º, n.º 2). 
486 Vide supra Capítulo II, ponto 1.3.5. 
487 CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 128. 
488 Assim, FREITAS, José Lebre de – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo Civil de 2013…, cit., p. 278, referindo 
que a apreciação das declarações da parte importará como prova subsidiária, quando outros não haja. Entendendo, no âmbito de 

vigência do anterior Código, que a consagração subsidiária da possibilidade de recurso ao testemunho de parte seria suscetível de 

limitar os riscos de inutilidade, CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 152. 
489 Referindo que a exceção à livre apreciação depende de as declarações constituírem confissão com valor de prova plena, pois assim 

não acontece quando as declarações não forem reduzidas a escrito (cfr. artigos 358º, n.º 4 do Código Civil e 463º, n.º 1), FREITAS, 

José Lebre de – Sobre o Novo Código…, cit., p. 43. 
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Neste contexto, a lei é omissa quanto à (im)possibilidade de as declarações fundarem, por 

si só, a convicção do julgador acerca de determinados factos – maxime, favoráveis à parte 

declarante. O regime das declarações de parte deixa, aliás, o intérprete na indefinição490, 

ao contrário do que sucede no direito holandês, onde expressamente se prevê que as 

declarações da parte não fornecem prova stricto sensu para os factos que compete à parte 

provar, exceto se a sua audição se tenha tornado necessária para complementar outra 

prova já produzida mas que não tenha resultado conclusiva. 

 A resposta ao problema resulta ainda prejudicada pelo silêncio do legislador 

quanto à forma de encarar este meio de prova, pois a sua consideração como meio de 

prova autónomo ou subsidiário é determinante da possibilidade de o julgador poder 

assentar a convicção acerca da realidade de determinado facto nas declarações de parte.  

 Não se duvida que, atento o manifesto interesse que a parte tem no desfecho da 

lide e a forte tradição da máxima nemo debet esse testis in propria causa, a valoração das 

suas declarações deva revestir-se de especiais cautelas, num juízo dirigido, em concreto, 

à sua credibilidade. Ademais, a subsistência do regime consagrado no artigo 361º do 

Código Civil e a não previsão da valoração da pro se declaratio obtida na prova por 

declarações de parte são suscetíveis de gerar a convicção de que se trata, afinal, de um 

meio de prova complementar. Porém, não pode esquecer-se que a limitação do valor 

probatório das declarações das partes, como, de resto, a sua compreensão no contexto de 

um meio de prova subsidiário, pode consubstanciar, em determinadas situações, uma 

violação do princípio da igualdade de armas previsto no artigo 6º da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem.491  

 Digno de referência é ainda o que se propõe sobre a questão nos Princípios de 

Processo Civil Transnacional desenvolvidos pelo ALI e o UNIDROIT. O Ponto 16.6 dos 

referidos Princípios estabelece que “[T] the court should make free evaluation of the 

evidence and attach no unjustified significance to evidence according to its type or 

source”, o que significa que não deve ser atribuído um valor legal especial, negativo ou 

positivo, às provas relevantes, como são, por exemplo, as declarações daqueles com 

interesse na decisão da causa, mormente as partes.492 

                                                             
490 Pois se, por um lado, parece indiciar que se trata de um meio de prova subsidiário, na medida em que pode ser requerido até ao 
início das alegações orais em 1ª instância, acaba por contradizer-se, por outro, ao prever a força probatória plena do reconhecimento 

confessório da parte que, assim, tem o condão de se sobrepor à demais prova livre produzida. – Cfr. FERNANDEZ, Elizabeth – Um 

Novo Código…, cit., p. 74. 
491 Isso mesmo vem sendo argumentado na Holanda e na Alemanha. – Cfr. VERKERK, Remme – Fact-Finding…, cit., p. 228. 
492  Vide o comentário junto ao referido ponto disponível em http://unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-

unidroitprinciples-e.pdf.  

http://unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf
http://unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf
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 Reconhece-se que a questão se apresenta, entre nós, duvidosa, propendendo a 

doutrina e jurisprudência para o entendimento segundo o qual as declarações de parte não 

podem fundar de per si a convicção do tribunal acerca da realidade dos factos a ela 

favoráveis, valendo antes como princípio de prova493 ou como meio de prova capaz de 

fornecer apenas uma half proof, para o que pesam considerações relacionadas com (a 

subversão das) as regras do ónus da prova.494 Resta, porém, fazer uma última referência. 

 O problema da valoração das declarações de parte não prescinde de uma alusão 

ao enquadramento valorativo que às declarações do assistente e das partes civis é dado 

no processo penal. A lei processual penal dispõe que estas declarações são apreciadas 

livremente pelo tribunal (cfr. artigo 127º do Código de Processo Penal), não prevendo 

exceções, nem estabelecendo um especial valor probatório, designadamente em função 

do sentido das declarações. Tem entendido a doutrina e a jurisprudência que, devendo a 

respetiva valoração respeitar apenas o princípio da livre apreciação da prova, inexiste 

obstáculo legal a que aquelas declarações possam fundar a convicção do tribunal, 

conquanto este possa, no confronto dos demais meios de prova, concluir pela sua 

credibilidade.495  

 Retomando o nosso problema, a possibilidade de a pro se declaratio da parte – 

pressupondo o entendimento segundo o qual aquela podia ser obtida em depoimento de 

parte e assim valorada – ser suficiente para fundar a convicção do julgador apresentava-

se, sem sombra de dúvida, temerária no contexto do Código revogado.496 Porém, no 

panorama processual civil atual, a questão tem de ser vista sob um prisma diferente, pois 

não só se admite expressamente a declaração voluntária da parte para efeitos probatórios 

como se reconhece, mesmo quando o seu conteúdo lhe seja favorável, liberdade ao 

                                                             
493 O conceito de princípio de prova não é estranho no nosso ordenamento, estando previsto no artigo 421º, n.º 1. Ademais, e ainda no 

âmbito de vigência do Código de Processo Civil de 1939, alguns autores admitiam já que quando a parte, em depoimento, não 
confessasse, as suas declarações valeriam como simples prova ou simples princípio de prova por depoimento, constituindo um 

elemento útil de convicção para o tribunal. Reconhecia-se já que, apesar de aquelas declarações não terem a força probatória plena 

da confissão, traduziam um coeficiente probatório de relevo. – MORENO, T./ SOUSA, Seco/ JUNQUEIRO, P. Augusto – Lições de 
Processo Civil, colaboração de A. M. Pessoa Vaz, Coimbra: Casa do Castelo, 1945, p. 153. 
494 Cfr. CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo…, cit., p. 57. Parece também inclinar-

se neste sentido FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas…, cit., p. 364. Na jurisprudência, vide o Ac. do 
TRP, de 15 de Setembro de 2014, Proc. n.º 216/11.4TUBRG.P1, disponível em www.dgsi.pt, onde se entendeu que “(…) inexistindo 

outros meios de prova que minimamente corroborem a versão da parte, o mesmo não deve ser valorado, sob pena de se desvirtuar na 

totalidade o ónus probatório e que as acções se decidam apenas com as declarações das próprias partes.” 
495 Vide, a propósito, o Ac. do TRE, de 24 de Junho de 2008, Proc. n.º 437/08-1, disponível em www.dgsi.pt, onde se entendeu que o 

CPP não prevê qualquer regra de corroboração necessária, quer em geral, quer para aquele meio de prova específico, quer para a 
prova de determinados factos. O Tribunal considerou ainda que, “(…) não obstante o interesse na causa que, por princípio, se 

reconhece no Assistente e nas partes civis, não pode igualmente falar-se de regra ou máxima da experiência que, de forma apriorística 

e abstracta, afirme a falta de credibilidade das declarações do assistente e das partes civis (…)”. Em sentido idêntico, o TRC entendeu, 
por Ac. datado de 6 de Janeiro de 2010, Proc. n.º 583/07.4TATMR.C1, disponível no mesmo sítio da Internet, que não há obstáculo 

a que, no âmbito da imediação e da oralidade, o tribunal possa racionalmente fundamentar os factos dados como provados com base 

nas declarações do assistente, “(…) em especial quando confirmadas por outros elementos probatórios, derivados de provas directas 
e indirectas, devidamente conjugadas entre si e com as regras da experiência comum.” 
496 Reconhecendo, no âmbito da legislação pretérita, a insuficiência probatória das declarações pro se da parte, MARQUES, João 

Paulo Remédio – A Aquisição…, cit., p. 156 e segs. e p. 162 e segs.. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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julgador para a apreciar. A previsão das declarações de parte com intuito probatório 

insere-se, na verdade, no âmbito do direito que à parte assiste de provar os factos por si 

alegados em fundamento da sua pretensão, ou ainda de fazer a contraprova dos factos que 

sustentam a pretensão da parte contrária, no contexto do direito de acesso aos tribunais e 

à tutela jurisdicional efetiva garantido constitucionalmente (cfr. artigo 20º da Constituição 

da República Portuguesa) 497 , pelo que é defensável que, com base nas regras da 

experiência baseadas na normalidade das coisas, a declaração favorável da parte possa 

servir de argumento justificativo da convicção acerca de determinado facto.498 

 Por fim, cumpre questionar se o problema do valor probatório da pro se declaratio 

obtida em depoimento de parte se coloca hoje nos mesmos termos em que se colocava no 

âmbito do anterior Código de Processo Civil ou se, ao invés, apresenta contornos 

diferentes. Para a resposta ao problema é importante notar que o ordenamento positivo 

passou a prever expressamente, ainda que no seio de um outro meio de prova, a produção 

e valoração da declaração favorável da parte, diversamente do que acontecia na lei 

pretérita. Na verdade, o silêncio do legislador era, na opinião maioritária da doutrina, 

determinante da solução a dar ao problema. E precisamente porque a lei não consagrava 

expressamente aquela hipótese é que alguns autores foram admitindo a sua 

admissibilidade a título de prova atípica. Ora, cremos que, em face da alteração 

legislativa, o problema deve ser repensado, sobretudo quando esteja em causa o 

depoimento de parte ordenado oficiosamente. 

 Refira-se, primeiramente, que a possibilidade de o julgador valorar livremente o 

resultado não confessório do depoimento de parte ordenado oficiosamente era já 

defendida por uma parte da doutrina na vigência do Código revogado. Atualmente, a 

tipificação da prova por declarações de parte parece permitir-nos reforçar aquele 

entendimento, “(…) não parecendo mais legítimo que os tribunais considerem inócuas e 

sem influência na aquisição probatória as declarações das partes que não correspondam a 

confissão.” 499  Seria de todo incoerente admitir que quando a audição da parte 

determinada por iniciativa do tribunal, a sua inquirição tenha como objetivo obter a 

confissão, sendo as declarações obtidas valoradas em conformidade, e que quando a 

inquirição da parte perante o tribunal seja requerida pela própria parte a valoração do seu 

                                                             
497 Assim, o já citado Ac. do TRL, de 29 de Abril de 2014, Proc. n.º 211/12.6TVLSB.L1-7, disponível em www.dgsi.pt. 
498 Cfr. SOUSA, Miguel Teixeira de – As Partes…, cit., p. 239 sobre o princípio da livre apreciação da prova.  
499 FERNANDEZ, Elizabeth – Nemo Debet…, cit., p. 34. 

http://www.dgsi.pt/


 

- 147 - 

 

resultado seja, por expressa previsão legal, bem mais ampla.500 Sabemos, porém, que a 

questão é duvidosa e que só a sua concretização permitirá alcançar uma resposta.501  

1.4. Síntese reflexiva – uma tímida audácia legislativa? 

 O legislador da Reforma, apesar de ter estado particularmente atento à necessidade 

de uma mais ampla e flexível utilização do saber das partes para efeitos probatórios, não 

rompeu totalmente com a lógica da prova legal, mantendo o esquema da confissão 

judicial. Assim, não só subsiste a possibilidade de a confissão ser obtida em depoimento 

de parte, sob a perspetiva de que as respetivas declarações são valoradas na medida em 

que sejam prejudiciais àquela, como também se mantêm certos rasgos da confissão na 

própria prova por declarações de parte. 

 Esta sobreposição de figuras não só gera dificuldades de articulação, como tem 

implicações nas soluções a dar aos problemas que a regulação da prova por declarações 

de parte suscita.502 É certo que podem coexistir diversas formas pelas quais se podem 

produzir declarações das partes, como sucede também na Alemanha e em Itália. Porém, 

a dualidade de formas pelas quais, entre nós, a parte pode ser ouvida no decurso do 

processo – podendo ser chamada, num momento, a depor sobre factos alegados pela parte 

contrária e, portanto, a si favoráveis e, noutro momento, sobre factos por si alegados – 

não só não se afigura coerente com a intenção do legislador de que a instrução decorra 

sem barreiras artificiais e que o juiz apreenda a realidade histórica tal como esta, pela 

prova produzida, se revelou nos autos, como compromete o propósito de permitir, através 

do relato das partes, um maior esclarecimento dos factos relevantes para a decisão da 

causa, o que, aliás, foi determinante da opção do legislador pela consagração deste meio 

de prova.  

 Por outro lado, como ressalta da análise precedente, a regulação normativa da 

prova por declarações de parte apresenta-se ambígua, não resultando suficientemente 

esclarecida a função que especificamente lhe incumbe. 503  Na verdade, nesta figura 

coexistem, paradoxalmente, duas culturas: uma que, mais fiel à contemporânea cultura 

                                                             
500 Assim, FERNANDEZ, Elizabeth – Nemo Debet…, cit., p. 34. 
501  Nas palabras de GARCÍA ODGERS,  “La dificultad en asentar los nuevos paradigmas y enfrentar los problemas operativos que, 

sin duda, se preentarán, serán el contexto sobre el cual se debatirà este asunto.” – El Testimonio…, cit., p. 181. 
502 De forma semelhante, CAPPELLETTI refere a ambiguidade e incerteza existentes no direito italiano em virtude de, por um lado, 
e apesar da vigência do princípio da livre apreciação da prova, se conservar o sistema formal de utilização do saber das partes (através 

da subsistência do juramento e do interrogatório formal das partes) e, por outro, pelo facto de, ao lado daquele formal, se consagrar 

um sistema não formal de utilização daquele saber, “(…) in una sorta di paritária coesistenza e quindi di vera e propria confusione 
(…)”. – La Testimonianza…, cit., p.p. 271-272. 
503 Repare-se que, além do que dispõe o artigo 466º, nenhum outro preceito do CPC faz referência à prova por declarações de parte, 

não sendo apreensíveis as razões da omissão.  
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judiciária, apela à livre apreciação das declarações (favoráveis) da parte; e outra que, em 

harmonia com a tradição europeia continental, se mantém agarrada ao valor de prova 

plena da contra se declaratio. Às declarações de parte reconhece-se, então, uma diversa 

relevância e transcendência consoante o seu objeto.504 

 Impõe-se, então, perguntar qual a natureza jurídica deste meio de prova: trata-

se de um testemunho de parte? Julgamos que não, tendo sido mais modesto o propósito 

do legislador nesta matéria.505 Embora a possibilidade da livre apreciação da pro se 

declaratio da parte assim obtida e a própria qualificação dos factos objeto das declarações 

de parte indiciem alguma aproximação à prova testemunhal, o certo é que, entendido o 

sistema no seu conjunto, não vem autorizada a conclusão de que se trata de um 

testemunho de parte. Na verdade, não só a lei acaba por restringir o objeto das 

declarações, como também exclui da livre apreciação do julgador aquelas que constituam 

confissão, permanecendo a sua valoração vinculada506, diferentemente do que acontece 

nos ordenamentos Austríaco e Alemão, onde a Parteivernehmung comporta uma 

importante atenuação do carácter vinculativo da confissão judicial, na medida em que a 

contra se declaratio da parte assim obtida é livremente apreciada. 507 O legislador 

manteve, assim, vigente a ideia segundo a qual as declarações das partes são mais 

credíveis quando são contrárias aos seus interesses do que quando são favoráveis. 

 No panorama processual atual, revela-se injustificada a atribuição de força 

probatória plena à declaração confessória da parte, como, de resto, já se revelava – quanto 

a nós – no âmbito do Código revogado. Ora, no contexto da prova por declarações de 

parte afigura-se ainda mais incoerente a atribuição de valor diverso à contra se declaratio, 

na medida em que, diversamente do depoimento de parte, o seu objetivo não é obter a 

confissão da parte, mas antes permitir-lhe que declare sobre factos em que interveio 

pessoalmente ou de que tenha conhecimento direto.508 

 Por outro lado, a manutenção do depoimento de parte nos exatos termos em que 

vinha previsto, a par da subsistência do regime consagrado no artigo 361º do Código Civil 

                                                             
504 Cfr., a propósito da reforma do direito probatório espanhol operada pela LEC de 2000, PÉREZ DEL BLANCO, Gilberto – La 

Reforma de la Prueba desde la Experiencia de la Reforma Procesal Civil Española, in PEDRO SILVA, José/ FRANCISCO GARCÍA, 

José/ J. LETURIA, Francisco, editores – Justicia Civil y Comercial: Una Reforma Pendente – Bases para el diseño de la reforma 

procesal civil, Santiago do Chile: Fundación Libertad y Desarrollo/ Pontificia Universidad Católica do Chile, 2006, p. 684. Assim, 
diversamente do que sucede entre nós, no direito espanhol o interrogatório das partes vem previsto como um único ato processual, 

com o que se garante maior flexibilidade e espontaneidade. No entanto, dele podem surgir declarações de valor probatório diferente, 

consoante o seu conteúdo: as declarações sobre factos desfavoráveis em que a parte interveio pessoalmente têm valor de prova legal; 
as demais estão sujeitas à sana critica do juiz (cfr. artigo 316º da LEC).  
505 Em sentido contrário, FREITAS, José Lebre de – Sobre o Novo Código…, cit., p. 43. 
506 Nas palavras de ELIZABETH FERNANDEZ, esta bipolaridade artificial só se justifica pelo peso que a confissão tem como meio 
probatório no nosso sistema jurídico. – Um Novo Código…, cit., p. 74. 
507 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro – La Testimonianza…, cit., p.p. 207-208. 
508 Cfr. FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código…, cit., p.p. 99-100. 
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onde, no valor do reconhecimento não confessório, não se fez constar a declaração 

favorável da parte, parece pôr à prova a coerência do sistema. 

 Julgamos que a superação do problema passou por uma solução de compromisso, 

a meio caminho entre o depoimento de parte com mira na confissão e um testemunho da 

parte livremente valorável em todo o seu conteúdo. No entanto, e apesar das críticas que 

suscita, a previsão deste meio probatório, na medida em que representa uma superação 

do princípio nemo debet esse testis in propria causa e permite um alargamento do campo 

de recolha de informações relevantes509 para o processo, é de aplaudir. A prova por 

declarações de parte assume-se, na falta de outros meios probatórios, como o 

interrogatório livre existente em outros países, como um meio instrutório fundamental 

para que no processo se alcance, a final, uma decisão justa. 

 Caminhos, segundo cremos, rumo a um maior desenvolvimento nesta matéria. 

Demos já, pensamos nós, o primeiro passo.  

  

                                                             
509 SOUSA, Miguel Teixeira de – A Livre Apreciação…, cit., p. 16.  
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CONCLUSÃO 

 

  

 A análise desenvolvida e a reflexão que lhe esteve subjacente permitem-nos 

concluir que a evolução do fenómeno da aquisição processual do conhecimento das partes 

sobre factos relevantes para fins probatórios tem sido feita, não só entre nós como também 

em outros ordenamentos da Europa Continental, de forma lenta e complexa. Numa 

perspetiva geral, aquela evolução foi-se compondo no sentido do progressivo abandono 

dos institutos da confissão e do juramento e da consagração de um testemunho de parte, 

suscetível de ser livremente valorável em todo o seu conteúdo.  

 Determinante da mudança foi a crítica ao formalismo e à falta de racionalidade do 

sistema de prova legal e das respetivas restrições à admissibilidade dos meios de prova. 

Por outro lado, a mudança de paradigma no que toca ao tratamento da utilização do saber 

das partes para fins probatórios é também produto da progressiva democratização do 

processo, proporcionada, de resto, pela substituição do sistema escrito pelo sistema da 

oralidade e do sistema da prova legal pelo sistema da livre apreciação da prova.510 

 É claro que nem só de sucessos é composta a História, como o demonstra a atual 

subsistência em alguns sistemas probatórios – como é o caso do nosso e do italiano – do 

princípio segundo o qual a parte não pode ser testemunha in re sua, limitando-se o seu 

contributo à prova por confissão, ao juramento e a outros institutos que, sem consentirem 

a equiparação à testemunha, consentem, todavia, uma mais ampla inquirição da parte com 

vista à aquisição probatória do seu conhecimento sobre factos relevantes. 

 Entre nós, as alterações neste campo têm sido conquistadas aos poucos, o que 

talvez se justifica pelo facto de, para quebrar resistências, a mudança dever ser 

paulatina. 511  Exemplo disso mesmo são as alterações verificadas em sede de prova 

testemunhal introduzidas pela Reforma de 1995/96 do anterior Código de Processo Civil, 

através da supressão da incompetência para testemunhar de certas pessoas que mantêm 

ou tiveram com a parte relações familiares ou de afinidade e do seu enquadramento no 

âmbito da recusa a depor; e, mais diretamente, a consagração da prova por declarações 

de parte no Novo Código de Processo Civil. 

 No entanto, considerando o sentido da evolução do sistema processual civil 

português até à mais recente reforma, é evidente a opção estrutural do legislador pela 

                                                             
510 Assim, GARCÍA ODGERS, Ramón – El Testimonio…, cit., p.p. 180-181. 
511 Nas palavras de VERKERK, “Procedural legislation and procedural methods often result from a long historical process where 

incremental changes gradually shaped and adjusted the procedural regime.” – Fact-Finding…, cit., p. 33. 
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manutenção da rotina formal do depoimento de parte, mesmo quando o espírito 

reformador de 1995/96 e os valores processuais então proclamados pareciam abrir 

caminho a uma utilização mais racional, flexível e moderna do contributo probatório das 

partes. Na verdade, no âmbito de vigência do Código de Processo Civil anterior, a regra 

era – como é atualmente – a livre admissibilidade de meios de prova, devendo ser a sua 

exclusão excecional e, em regra, imposta pela necessidade de salvaguarda de outros 

interesses ou valores, não se descortinando, de entre os motivos que a autorizam, 

nenhuma razão que justificasse a exclusão da pro se declaratio, nem tão pouco a 

declaração voluntária da parte.  

 O legislador da Reforma de 2013 não deixou de se debruçar sobre a temática, 

tendo introduzido um novo meio de prova que nos permite aproximar de sistemas 

processuais que, com maior ou menor amplitude, admitem que as partes deponham como 

testemunhas512, para o que terá pesado a necessidade de que o processo consiga alcançar 

a sua função substancial e essencial de justa composição da lide.513 Cremos, portanto, 

que o Novo Código de Processo Civil, onde a celeridade processual parece comandar, 

representa, no que se refere à prova por declarações de parte, um princípio de mudança 

de paradigma. Diversamente do pensamento anterior, supõe-se agora que aquilo que a 

parte possa ter a dizer sobre os factos controvertidos pode auxiliar na descoberta do estado 

real das coisas.  

 No entanto, o silêncio do legislador ou a falta de explicitação quanto a aspetos 

fundamentais da regulação da prova por declarações de parte e sua articulação com o 

depoimento de parte não só torna mais difícil a mudança, como também compromete a 

sua rápida compreensão. 

 Por outro lado, apesar da necessidade de juramento e das cautelas quanto à 

definição do objeto das declarações de parte, teria sido preferível, para uma maior 

flexibilidade e espontaneidade, a consagração de um único interrogatório da parte514, 

podendo esta prestar declarações sobre factos favoráveis e desfavoráveis, “(…) sendo 

gerador das maiores dúvidas e de discrepâncias de funcionamento a previsão, por um 

lado, de depoimento de parte e, por outro, das declarações de parte.”515 

 De salientar ainda que a discrepância na valoração das declarações favoráveis ou 

desfavoráveis das partes perpassa toda a lógica do direito probatório nacional no que à 

                                                             
512 Assim, FERNANDEZ, Elizabeth – Nemo Debet…, cit., p. 33. 
513 REGO, Carlos Lopes do – Comentários…, cit., p. 265. 
514 Como acontece na LEC. 
515 CHABY, Estrela – Contributo Probatório…, cit., p. 152. 
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utilização do conhecimento das partes sobre os factos controvertidos respeita, sendo 

também evidente na prova por declarações de parte. Ora, talvez se viesse a revelar, afinal, 

mais livre e mais suscetível de contribuir para uma fixação dos factos preocupada com a 

obtenção da verdade material, a consagração da livre valoração da confissão.  

  



 

- 154 - 

 

 

  



 

- 155 - 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABRAHAM, Kenneth S. – The Common Law Prohibition on Party Testimony and the 

Development of Tort Liability, Virginia Law Review, Forthcoming [Em linha], Atual, 

30 Set. 2008, [Consult. 28 Jan. 2014], disponível em 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1275488. 

ABRANTES, José João – Prova Ilícita (Da sua relevância no processo civil), “Revista 

 Jurídica”, n.º 7 (1986), p.p. 7-37. 

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de – Comentário do Código de Processo Penal: à luz da 

Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 4.ª ed. 

atualizada, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2011, ISBN: 978-972-54-0295-5. 

ALEXANDRE, Isabel – A fase da instrução no processo declarativo comum, in 

SANTOS, António Marques dos, org. – Aspectos do novo processo civil, Lisboa: Lex, 

1997, ISBN: 972-9495-65-3, p.p. 273-314. 

 – Provas Ilícitas em Processo Civil, Coimbra: Almedina, 1998, ISBN: 972-40-1073-

2.  

 – A fase da instrução e os novos meios de prova no Código de Processo Civil de 2013, 

in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: 

Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 2013 [Consult. 20 Out. 2013], disponível 

em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Proc

esso_Civil.pdf, ISBN: 978-972-9122-53-8, p.p. 225-253.  

ANDRADE, Manuel A. Domingos de – Noções Elementares de Processo Civil, reimp., 

Coimbra: Coimbra editora, 1993, ISBN: 972-32-0626-9. 

ARRONE, Bruno da Costa – Reflexões sobre a oralidade no processo eletrônico, 

“Revista Eletrônica de Direito Processual” [Em linha], Vol. III, Ano 3 (2009), p.p. 

109-124, [Consult. 29 Out. 2013], disponível em 

http://www.redp.com.br/arquivos/redp_3a_edicao.pdf, ISSN: 1982-7636. 

BASTOS, Jacinto Fernandes Rodrigues – Notas ao Código de Processo Civil, Vol. III, 

 3.ª ed., Lisboa: Almedina, 2001, ISBN: 978-01-587-2600-7. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1275488
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.redp.com.br/arquivos/redp_3a_edicao.pdf


 

- 156 - 

 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos – Poderes instrutórios do juiz, 7.ª ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, ISBN: 978-85-203-4882-6. 

BENTHAM, Jeremy – A Treatise on Judicial Evidence, extracted from the manuscripts 

of Jeremy Bentham, por M. Dupont, trad. Don José Gomez de Castro, Tomo I, 

Madrid: Imprenta de Don Tomás Jordan, 1835. 

BINA, Massimiliano – La testimonianza della parte nel processo civile italiano, esboço 

de uma apresentação em língua inglesa apresentada durante o VIII PPJ Course and 

Conference, em Dubrovnik, de 26 a 31 de Maio de 2013 [Em linha], pp. 11-24. 

[Consult. 14 Nov. 2013], disponível em 

http://www.tribunale.varese.it/files/File/documenti/Bina%20Notiziario%20Avv.%2

0Varese%203%202013.pdf. 

CAPPELLETTI, Mauro – La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità: 

Contributo alla teoria della utilizazzione del sapere delle parti nel processo civile, 

Vols. I e II, Milano: Giuffrè Editore, 1962. 

CARDOSO, Álvaro Lopes – Código de Processo Civil Anotado: Conforme as Revisões 

de 1995/96 e 2003, 2.ª ed., Lisboa: Livraria Petrony, 2004, ISBN: 972-685-099-1 

CARLOS, Adelino da Palma – Linhas Gerais do Processo Civil Português, in SOARES, 

Fernando Luso, coord. – Colecção Jurídica Scire Leges, Lisboa: Edições Cosmos, 

Livraria Arco-Íris, 1991, ISBN: 972-9170-48-7.  

CARNELUTTI, Francesco – La prova civile, Milão, Giuffrè, 1947. 

CARPI, Frederico/ TARUFFO, Michele – Commentario breve al Codice di Procedura 

Civile, 6.ª ed., Milão: Cedam, 2009. 

CASTRO, Artur Anselmo de – Direito Processual Civil Declaratório, Vol. III, Coimbra: 

Almedina, 1982. 

CHABY, Estrela – A Verdade da Parte: Notas em busca do fundamento do actual regime 

do depoimento de parte no processo civil português, Lisboa: Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, 2013, Dissertação de Mestrado.  

COMOGLIO, Luigi Paolo – Le Prove Civili, 3.ª ed., Utet Giuridica, 2010, ISBN: 978-

88-598-0249-5. 

http://www.tribunale.varese.it/files/File/documenti/Bina%20Notiziario%20Avv.%20Varese%203%202013.pdf
http://www.tribunale.varese.it/files/File/documenti/Bina%20Notiziario%20Avv.%20Varese%203%202013.pdf


 

- 157 - 

 

CONTE, Mario – Le Prove Civili, trattati a cura di Paolo Cendon, 2ª ed. atualizada de 

acordo com a lei de reforma do processo civil de 18 de Junho de 2009, n.º 69, Milano: 

Giuffrè Editore, 2009, ISBN: 88-14-14856-2. 

CORDEIRO, Artur – Audiência de julgamento no projecto do código de Processo Civil, 

in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: 

Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 2013 [Consult. 20 Out. 2013], disponível 

em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Proc

esso_Civil.pdf, ISBN: 978-972-9122-53-8, p.p. 255-272. 

CORREIA, João – As linhas orientadoras da Reforma do Processo Civil, in “Caderno 

especial – Novo Processo Civil” [Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos 

Judiciários, 2013, 11 Out. 2013 [Consult. 20 Out. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Proc

esso_Civil.pdf, ISBN: 978-972-9122-53-8, p.p. 10-14. 

CORREIA, João/PIMENTA, Paulo/CASTANHEIRA, Sérgio – Introdução ao Estudo e 

à Aplicação do Código de Processo Civil de 2013, Coimbra: Almedina, 2013, ISBN: 

978-972-40-5324-0. 

CORREIA, José de Matos – Introdução ao Direito Processual Constitucional, Lisboa: 

Universidade Lusíada Editora, 2011. 

COSTA, Américo de Campos – O depoimento de parte sobre factos relativos a direitos 

indisponíveis, “Revista dos Tribunais”, Ano 76.º, 1958, n.º 1727. 

CUNHA, António Júlio – Direito Processual Civil Declarativo: à luz do Novo Código de 

Processo Civil, Lisboa: Quid Juris, 2013, ISBN: 978-972-724-664-9. 

DEVIS ECHANDÍA, Hernando – Compendio de la Prueba Judicial, anotado e 

concordado por Adolfo Alvarado Velloso, Tomo I, [S.l.], Rubinzal-Culzoni, 2000. 

 – Teoria general de la prueba judicial, Buenos Aires: Victor P. de Zavalía ed., 1972. 

FARIA, Paulo Ramos de/ LOUREIRO, Ana Luísa – Primeiras Notas ao Novo Código de 

Processo Civil: os artigos da Reforma, Vol. I, Coimbra: Almedina, 2013, ISBN: 978-

972-40-5351-6. 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf


 

- 158 - 

 

FERNANDEZ, Elizabeth – Um Novo Código de Processo Civil?: Em Busca das 

Diferenças, Porto: VidaEconómica, 2013, ISBN: 978-972-788-908-2. 

 – Prova difícil ou impossível, in GUEDES, Armando Marques, org. – Estudos em 

Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, Coimbra: Coimbra Editora, 

2013, ISBN: 978-972-32-2119-0, p.p. 811-834, Vol. I. 

– Nemo Debet Esse Testis In Propria Causa – Sobre a (in)coerência do sistema 

processual a este propósito, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, Número Especial 

(2013), p.p. 21-37. 

FERREIRA, José Dias – Codigo de Processo Civil Annotado, Tomo I, Lisboa: 

Typographia Lisbonnsi, 1887.  

 – Codigo Civil Portuguez Annotado, Vol. V, Coimbra: Imprensa da Universidade, 

1876. 

FREITAS, José Lebre de – Parecer da Comissão de Legislação da Ordem dos Advogados 

Sobre o Projecto de Código de Processo Civil, “ROA”, Lisboa, ISSN: 0890-8113, 

Ano 50 (1990), p.p. 729-808.  

 – Estudos sobre Direito Civil e Processo Civil. Coimbra:  Coimbra Editora, 

2002, ISBN: 972-32-1114-9. 

 – A Igualdade de Armas no Direito Processual Civil Português, in FREITAS, José 

Lebre de – “Estudos sobre Direito Civil e Processo Civil”, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra 

Editora, 2009, ISBN: 978-972-32-1758-2, Vol. I.  

 – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código Revisto, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011, ISBN: 978-972-32-1948-7. 

 – Sobre o Novo Código de Processo Civil: uma visão de fora, “ROA”, Lisboa, ISSN: 

0890-8113, Ano 73 (2013), p.p. 23-61. 

 – A Ação Declarativa Comum: À Luz do Código de Processo Civil de 2013, 3.ª ed., 

Coimbra: Coimbra Editora, 2013, ISBN: 978-972-32-2195-4. 

 – A Confissão no Direito Probatório, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2013, ISBN: 

978-972-32-2038-4. 



 

- 159 - 

 

– Introdução ao Processo Civil: Conceito e princípios gerais à luz do novo código, 3.ª 

ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2013. ISBN: 978-972-32-2201-1. 

FREITAS, José Lebre de/ MACHADO, A. Montalvão/ PINTO, Rui – Código de 

Processo Civil Anotado, Vol. 2º. 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2008. ISBN: 978-

972-32-1616-5.  

GARBERL LLOBREGAT, José – Los Medios de Prueba en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, Barcelona: Marcial Pons, 2009. 

GARCÍA ODGERS, Ramón – El testimonio de las partes en juicio propio: Análisis 

histórico comparativo a partir de las experiencias de Inglaterra y Austria, “Revista 

Ius et Praxis” [Em linha], Ano 18, n.º 2 (2012), p.p. 147-188, [Consult. 3 Abr. 2014], 

disponível em http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122012000200006, ISSN: 0717-2877. 

GARCÍA SOLÁ, MARCELA – El “libre interrogatorio” de partes en sede civil: algunas 

derivaciones procesales y la valoración de la conducta de las partes durante su 

desarrollo, in PEYRANO, Jorge, dir./FERNANDO ACOSTA, Daniel, coord. – 

Valoración judicial de la conducta procesal, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2005, 

ISBN: 950-727-653-X, p.p. 255-275. 

GERALDES, António Abrantes – Temas da Reforma do Processo Civil, Vol. II, 4ª. ed. 

revista e atualizada, Coimbra: Almedina, 2010, ISBN: 978-972-40-2181-2. 

 – Temas da Reforma do Processo Civil, Vol. I, 2ª. ed. revista e ampliada, Coimbra: 

Almedina, 2010, ISBN: 978-972-40-1144-8. 

 – Temas da nova reforma do Processo Civil (2012), “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-

6853, n.º 16 (2012), p.p. 47-77.  

 – O novo processo declarativo, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em 

linha], Vol. II, Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 4 Nov. 2013 [Consult. 11 

Nov. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Pro

cesso_Civil.pdf, ISBN: 978-972-9122-46-0, p.p. 7-19. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000200006
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000200006
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf


 

- 160 - 

 

GOLDSCHMIDT, James – Derecho Procesal Civil, trad. por Leonardo Prieto Castro, 

Madrid: Editorial Labor, 1936. 

GOMES, Manuel Tomé Soares – Um olhar sobre a prova em demanda da verdade no 

processo civil, “Revista do Centro de Estudos Judiciários”, 2.º semestre 2005, n.º 3, 

Dossiê temático Prova, Ciência e Justiça. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios – Direito Processual Civil Esquematizado, coord. 

Pedro Lenza, 2.ª ed. revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2012,  ISBN: 978-

85-02-15353-0. 

GOUVEIA, Mariana França – Os poderes do juiz cível na acção declarativa, “Julgar”, 

Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 1, Jan.-Abr. (2007), p.p. 47-65. 

GOUVEIA, Mariana França [et al.] – Justiça Económica em Portugal: O Sistema 

Judiciário, Vols. I/III, Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012, ISBN: 

978-989-8424-85-3. 

 – Justiça Económica em Portugal: Prova, Caderno 3, Lisboa: Fundação Francisco 

Manuel dos Santos, 2012, ISBN: 978-989-8424-89-1. 

GRAMAGLIA, Dario – Manuale Breve Diritto Processuale Civile: Tutto Il Programma 

D’Esame Com Domande E Risposte Commentate, Milano: Giuffrè, 2012, ISBN: 88-

14-16462-2.  

GUASP, Jaime/ ARAGONESES, Pedro – Derecho Procesal Civil, tomo I: Introducción 

y parte general, 7.ª ed. [Navarra?]: Thomson Civitas, 2005, ISBN: 84-470-2301-X.  

JAUERNIG, Othmar – Direito Processual Civil, trad. F. Silveira Ramos, com prefácio 

de José Lebre de Freitas, Coimbra: Almedina, 2002, ISBN: 972-40-1561-0. 

JORGE, Nuno Lemos – Direito à prova: brevíssimo roteiro jurisprudencial, “Julgar”. 

Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 6 (2008), p.p. 99-106. 

 – Os Poderes Instrutórios do Juiz: Alguns Problemas, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-

6853, n.º 3 (2007). 



 

- 161 - 

 

JÚNIOR, Humberto Theodoro – O processo justo: o juiz e seus poderes instrutórios na 

busca da verdade real, “Revista Dialética de Direito Processual”, São Paulo, ISSN: 

1678-3778, n.º 80 (2009). 

LOPES, João Batista – O depoimento pessoal e o interrogatório livre no processo civil 

brasileiro e estrangeiro, “RePro - Revista do Processo”, São Paulo, ISBN: 978-00-

000-6580-3, Vol. 13 (1986).  

MACHADO, António Montalvão/ PIMENTA, Paulo – O Novo Processo Civil, 12.ª ed, 

 Coimbra: Almedina, 2010, ISBN: 978-972-40-4422-4. 

MANDRIOLI, Crisanto – Diritto Processuale Civile, Vol. II, 17.ª ed., Giappichelli 

Editore, 2002. 

MARÍN VERDUGO, Filipe – Declaración de la parte como medio de prueba, “Revista 

Ius et Praxis” [Em linha], Ano 16, n.º 1 (2010), p.p. 125-170, [Consult. 5 Abr. 2014], 

disponível em http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122010000100006, ISSN: 0717-2877. 

 – Declaración voluntaria de la parte en el nuevo proceso civil, in LORCA N., 

Antonio [et. al] – Justicia Civil y Comercial: una reforma cercana?. Santiago: Ed. 

Francisco Leturia, 2011, ISBN 956-7183-36-4, p.p. 135-172. 

MARQUES, Dias – Noções Elementares de Direito Civil, Lisboa: Associação Académica 

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1992 

MARQUES, João Paulo Remédio – A aquisição e a valoração probatória de factos 

 (des)favoráveis ao depoente ou à parte chamada a prestar informações ou 

 esclarecimentos, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 16 (2012), p.p. 137-

 172. 

MENDES, Armindo Ribeiro – As sucessivas reformas do Processo Civil Português, 

“Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 16 (2012), p.p. 79-97. 

MENDES, João de Castro – Do conceito de prova em processo civil, Ática: Lisboa, 1961. 

 – Manual de Processo Civil, Manuais da Faculdade de Direito de Lisboa: Lisboa, 

1963. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122010000100006
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122010000100006


 

- 162 - 

 

 – Direito Processual Civil, Vol. I, Lisboa: AAFDL, 2012. 

 – Direito Processual Civil, Vol. II, reimp., Lisboa: A.A.F.D.L., 2012. 

MENDONÇA, Luís Correia de – Direito Processual Civil: As origens em José Alberto 

dos Reis, Lisboa: Quid Juris, 2002, ISBN: 972-724-161-1. 

 – Vírus autoritário e processo civil, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 1, Jan.-

Abr. (2007), p.p. 67-98. 

MORAIS, Teresa – Dos Meios de Prova no Direito Medieval Português – Notas para a 

História do Juramento Probatório, in ASCENSÃO, José de Oliveira, coord. [et. al] – 

“Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Raúl Ventura”, Lisboa: Coimbra Editora, 

2003, ISSN: 0870-3116, Vol. I. 

MOREIRA, Guilherme Alves – Instituições do Direito Civil Português, Vol. I, Coimbra: 

Imprensa da Universidade, 1907. 

MOREIRA, Rui – Os princípios estruturantes do processo civil português e o projecto 

de uma nova Reforma do Processo Civil, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” 

[Em linha], Vol. I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 2013 

[Consult. 20 Out. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Proc

esso_Civil.pdf, ISBN: 978-972-9122-53-8, p.p. 18-41. 

MORENO, T./ SOUSA, Seco/ JUNQUEIRO, P. Augusto – Lições de Processo Civil, 

 colaboração de A. M. Pessoa Vaz. Coimbra: Casa do Castelo, 1945. 

MONTERO AROCA, Juan – Valoración de la prueba, reglas legales, garantía e libertad 

en el proceso civil, in Stato di Diritto e garanzie processuali. Atti delle II Giornate 

internazionali di Diritto processuale civile, a cura di Franco Cipriani, Edizione 

Scientifiche Italiane, 2008. 

NIEVA FENOLL, Jordi – Oralidad e Inmediación en la prueba: luces y sombras, “Civil 

Procedure Review” [Em linha], Vol. 1, n.º 2 (2010), p.p. 27-41. [Consult. 22 Nov. 

2013], disponível em 

http://www.civilprocedurereview.com/index.php?option=com_content&view=articl

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.civilprocedurereview.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:oralidad-e-inmediacion-en-la-prueba-luces-y-sombras&catid=53&Itemid=61&lang=pt


 

- 163 - 

 

e&id=116:oralidad-e-inmediacion-en-la-prueba-luces-y-

sombras&catid=53&Itemid=61&lang=pt, ISSN: 2191-1339. 

OROÑO, Edison Verde – Testimonio de parte en el Procedimiento Civil venezolano, 

“Cuestiones Jurídicas” [Em linha], Vol. I, n.º 2 (2007), p.p. 9-20, [Consult. 17 Abr. 

2014], disponível em http://200.35.84.134/index.php/cj/article/view/124, ISSN: 

1856-6073. 

PÉREZ DEL BLANCO, Gilberto – La Reforma de la Prueba desde la Experiencia de la 

Reforma Procesal Civil Española, in PEDRO SILVA, José/ FRANCISCO GARCÍA, 

José/ J. LETURIA, Francisco, editores – Justicia Civil y Comercial: Una Reforma 

Pendente – Bases para el diseño de la reforma procesal civil, Santiago do Chile: 

Fundación Libertad y Desarrollo/ Pontificia Universidad Católica do Chile, 2006. 

PESSOA, Alberto – A prova testemunhal: estudo de psicologia judiciária,

 Coimbra: Imprensa da Universidade, 1913. 

PINTO, Fernando Brandão Ferreira – Lições de Direito Processual Civil, 2.ª ed., Porto:

 Ecla, 1997, ISBN: 972-9427-54-2. 

PINTO, Rui – O Processo Civil português: diagnóstico e cura, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 

1646-6853, n.º 17 (2012), p.p. 135-149. 

RAMÍRES CARVAJAL, Diana María – La Oralidad Y Su Relación Con Los Poderes De 

Instrucción Que Tiene El Juez En Processo, “Revista de la Maestría en Derecho 

Procesal” [Em linha], Vol. 3, n.º 3 (2009), p.p. 1-17. [Consult. 11 Dez. 2013], 

disponível em 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/2060, ISSN: 

2072-7976. 

RAMOS, José Luís Bonifácio – Questões Relativas à Reforma do Código de Processo 

Civil, in GUEDES, Armando Marques, org. – Estudos em Homenagem ao Prof. 

Doutor José Lebre de Freitas, Vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, ISBN: 978-

972-32-2119-0, p.p. 917-956. 

REGO, Carlos Lopes do – Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, 2.ª ed., 

Coimbra: Almedina, 2004, ISBN: 972-40-2172-6. 

http://www.civilprocedurereview.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:oralidad-e-inmediacion-en-la-prueba-luces-y-sombras&catid=53&Itemid=61&lang=pt
http://www.civilprocedurereview.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:oralidad-e-inmediacion-en-la-prueba-luces-y-sombras&catid=53&Itemid=61&lang=pt
http://200.35.84.134/index.php/cj/article/view/124
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/2060


 

- 164 - 

 

 – Os princípios orientadores da reforma do Processo Civil em curso: o modelo da 

acção declarativa, “Julgar”, Lisboa, ISSN: 1646-6853, n.º 16 (2012), p.p. 99-129. 

 – O novo processo declarativo, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em 

linha], Vol. II, Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 4 Nov. 2013 [Consult. 11 

Nov. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Pro

cesso_Civil.pdf, ISBN: 978-972-9122-46-0, p.p. 21-32. 

REIS, José Alberto dos – Código de Processo Civil anotado, Vol. III, 3.ª ed., Coimbra: 

Coimbra Editora, 1981. 

 – Código de Processo Civil anotado, Vol. IV, reimp., Coimbra: Coimbra Editora, 

1981.  

RODRIGUES, Fernando Pereira – A Prova em Direito Civil, Lisboa: Coimbra Editora, 

2011, ISBN: 978-972-32-1922-7. 

 – O Novo Processo Civil: Os Princípios Estruturantes, Coimbra: Almedina, 2013, 

ISBN 978-972-40-5373-8. 

RODRIGUES, Gabriela Cunha – A Reforma do Processo Civil – audiência de discussão 

e julgamento e sentença, in XAVIER, Rita Lobo [et. al] – Debate’ a Reforma do 

Processo Civil 2012: contributos, Lisboa, ISBN: 978-972-9363-II-5, Cadernos da 

Revista do Ministério Público 11 (2012), p.p. 87-102. 

 – A acção declarativa comum, in “Caderno especial – Novo Processo Civil” [Em 

linha], Vol I, 2.ª ed., Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2013, 11 Out. 2013. 

[Consult. 20 Out. 2013], disponível em 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Proc

esso_Civil.pdf, ISBN: 978-972-9122-53-8, p.p. 103-132. 

SÁ, Eduardo Alves de – Commentario ao Codigo do Processo Civil Portuguez, Vol. III, 

Lisboa: Typ. de Christóvão Augusto Rodrigues. 

SALABERT, Luis Filipe – A Reforma do Processo Civil de 2013, “Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade Lusófona do Porto”, Porto, ISSN: 2182-6994, Vol. 3, n.º 

3 (2013), p.p. 176-241. 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_II_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil.pdf


 

- 165 - 

 

SANTOS, José Luís – Noções Fundamentais de Direito Processual Civil Declaratório, 

Coimbra: Coimbra Editora, 1979. 

SANTOS, Manuel Simas/ LEAL-HENRIQUES – Manuel/ SANTOS, João Simas – 

Noções de Processo Penal, 2.ª ed., [S.l.], Rei dos Livros, 2011, ISBN: 978-989-8305-

10-7. 

SILVA, Paula Costa e Silva – Saneamento e condensação no novo Processo Civil, in 

SANTOS, António Marques dos [et. al] – Aspectos do novo processo civil, Lisboa: 

Lex, 1997, ISBN: 972-9495-65-3. 

 – A Litigância de Má Fé, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, ISBN: 978-972-32-1645-

5. 

SOUSA, António Pais/ FERREIRA, J. O. Cardona – Processo Civil, Lisboa: Rei dos 

 Livros, 1997, ISBN: 972-51-0673-3. 

SOUSA, Miguel Teixeira de – A livre apreciação da prova em processo civil, “Scientia 

Iuridica”, Braga, Tomo XXXIII, n.ºs 187-188 (1984). 

 – Introdução ao Processo Civil, Lisboa: Lex, 1993, ISBN: 972-9495-15-7. 

 – Apreciação de Alguns Aspectos da “Revisão do Processo Civil – Projecto”. 

“ROA”, Lisboa, ISSN: 0890-8113, Ano 55 (1995), p.p. 353-416. 

 – As Partes, o Objeto e a Prova na Acção Declarativa, Lisboa: Lex, 1995, ISBN: 

972-9495-42-4. 

 – Estudos sobre o Novo Processo Civil, 2.ª ed., Lisboa: Lex, 1997, ISBN: 972-9495-

55-6. 

STEIN, Alex – Self-incrimination. In Procedural Law and Economics, Encyclopedia of 

Law and Economics, Vol. X, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 

2011, disponível em http://works.bepress.com/alex_stein/21/. 

TARUFFO, Michele  – Investigación judicial y producción de prueba por las partes, 

“Revista de derecho (Valdivia)” [Em linha], Vol. XV (2003), pp. 205-213. [Consult. 

14 Jan. 2014], disponível em: 

http://works.bepress.com/alex_stein/21/


 

- 166 - 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09502003000200010&lng=es&nrm=iso, ISSN: 0718-0950.  

  – La Prueba de los Hechos, Madrid: Trotta, 2005.  

 – Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, in Le Prove nel processo civile: 

Atti del XXV Convegno Nazionale, Milano: Giuffrè, 2007. 

 – La Prueba, trad. Laura Manríquez/Jordi Ferrer Beltrán, Madrid: Marcial Pons, 

2008, ISBN: 978-84-9768-616-7. 

 – Simplemente la verdade: El juez e la construcción de los hechos, trad. Daniela 

Accatino Scagliotti, Madrid: Marcial Pons, 2010, ISBN: 978-84-9768-789-8. 

TESSER, André Luiz Bauml [et. al] – Código de Processo Civil Anotado, coord. Sandro 

Gilbert Martins e Rogéria Fagundes Dotti, Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional do Paraná, 2013. 

TORRES, Pedro Pinheiro – Guia para o Novo Código de Processo Civil: do Velho ao 

Novo Código – Correspondência e Comparação de Normas, colab. de Luísa Pinheiro 

Torres e Nuno Alonso Paixão, Coimbra: Almedina, 2013, ISBN: 978-972-40-5277-

9.  

VALLES, Edgar – Prática Processual Civil com o Novo CPC, 7.ª ed., Coimbra: 

Almedina, 2013, ISBN: 978-972-40-5315-8. 

VARELA, João de Matos Antunes / BEZERRA, Miguel / NORA, Sampaio e – Manual 

de Processo Civil, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2004, ISBN: 972-32-0108-9. 

VELU, Jacques – La Convention Européenne des Droits de l’Homme et les garanties 

fondamentales des parties dans le procès civil, in CAPPELLETTI, Mauro/TALLON, 

Denis, dir. – Fundamental guarantees of the parties in civil litigation, Milano: 1973. 

VERKERK, Remme – Fact-Finding in Civil Litigation: A Comparative Perspective, 

[S.l]: Intersentia, 2010. 

XAVIER, Rita Lobo – Os princípios do processo nos “princípios orientadores” da 

Proposta da Comissão de Reforma do CPC, in XAVIER, Rita Lobo [et. al] – Debate’ 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200010&lng=es&nrm=iso


 

- 167 - 

 

a Reforma do Processo Civil 2012: contributos, Lisboa, ISBN: 978-972-9363-II-5, 

Cadernos da Revista do Ministério Público 11 (2012), p.p. 13-21. 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

