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Direito Probatório Material Comentado

ARTIGO 341º – FUNÇÃO DAS PROVAS

As provas têm por função a demonstração da realidade dos factos.

Remissões: art. 410º do CPC (objeto da instrução); art. 596º, nº 1, do CPC (enun-
ciação dos temas da prova).

1. Noção de prova
O vocábulo prova é polissémico, podendo estar associado a três significa-
dos. Em primeiro lugar, o de meio que serve para confirmar ou infirmar um 
enunciado fáctico relativo à causa, ou seja, um elemento que pode ser uti-
lizado para conhecer o facto. Neste sentido, estamos perante a prova como 
meio de prova, “evidence” na terminologia anglo-saxónica. Em segundo 
lugar, prova será o resultado da aquisição desse meio de prova e da sua 
valoração pelo juiz, dizendo-se que “está provado o facto x”, “proof ” na ter-
minologia anglo-saxónica. Em terceiro lugar, o termo prova designa o pro-
cedimento que medeia entre os dois significados anteriores, mediante o 
qual se adquirem no processo as informações que servem para formular a 
decisão, isto é, a atividade da assunção e instrução probatórias.

Na redação deste preceito, o legislador centrou-se no primeiro dos refe-
ridos sentidos. 

2. Fonte de prova e meio de prova
A fonte de prova designa uma realidade extrajurídica preexistente ao pro-
cesso, que representa um quid material substantivo. O meio de prova é um 
conceito processual, reportando-se à atividade necessária para introduzir 
a fonte no processo.1 Na síntese de Abel Lluch, «As fontes de prova são 

1 Cf. Juan Montero Aroca, La Prueba en el Proceso Civil, 2007 pp.150-153; Maria Del 
Carmen Ortuño Navalón, La Prueba Electrónica Ante los Tribunales, 2014, pp. 34-35. 
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os instrumentos que as partes devem averiguar para demonstrar as suas 
afirmações de facto e são, por definição, ilimitadas. Os meios de prova são 
os instrumentos de que o juiz se serve para verificar as afirmações fácti-
cas das partes e são os previstos, com carácter limitado, pelo legislador.»2 
Assim, a testemunha é a fonte de prova e o testemunho é o meio de prova; 
o objeto submetido a perícia é a fonte e o meio consiste na atividade peri-
cial e subsequente relatório. É fonte de prova a informação armazenada 
no suporte eletrónico (palavras, dados, imagens e/ou sons), sendo meio 
de prova a forma através da qual tais elementos são incorporado no pro-
cesso designadamente através de prova documental, pericial ou mesmo 
testemunhal.3

3. Prova direta e prova indireta
Na prova direta, o procedimento probatório consiste na contrastação empí-
rica direta do enunciado fáctico que se prova: «o enunciado que expressa 
o factum probans coincide com o que descreve o factum probandum»4, como 
sucede quando a testemunha profere afirmações sobre factos principais 
de molde a confirmar a sua ocorrência. Diversamente, na prova indireta 
o procedimento probatório permite alcançar o facto que se prova ( fac-
tum probandum) a partir de outro ou outros factos mediante um processo 
inferencial.5 

Fr a ncesco de Sa ntis, Il Documento Non Scritto Come Prova Civile, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1988, pp. 117-118, afirma que a fonte de prova designa genericamente o 
factum probans, entendido como o conteúdo representativo da prova, ou seja, como o conjunto 
de factos (ou atos) que demonstram a (in)existência ou alguma característica do thema 
probandum, mas também como o facto material que permite, através do seu conteúdo, de 
alcançar a prova útil à decisão. Por sua vez, o meio de prova indica o modo formal de assunção 
da prova em juízo. A concetualização da prova atípica radica nesta distinção, discutindo-se 
se a atipicidade deriva apenas de fontes de prova atípicas ou se abrange também os meios 
instrutórios pelos quais as provas são adquiridas para o processo.
2 Abel Luch e Picó i Junoy, La Prueba Electrónica, “Colección de Formación Continua 
Facultad de Derecho ESADE”, 2011, p. 28.
3 Em conformidade, a fonte de prova pode suscitar questões atinentes à sua (i)licitude 
enquanto o meio de prova pode colocar questões de (i)legalidade processual.
4 Remédio Marques, “Os Poderes da Relação em Matéria de Presunções Judiciais e o 
Controlo do STJ sobre o Exercício Desses Poderes”, in Boletim da Faculdade de Direito, Nº 92, 
2016, p. 782.
5 Sobre a distinção entre prova direta e indireta, cfr. mais desenvolvidamente, Michele 
Taruffo, La Prueba de los Hechos, Editorial Trotta, Madrid, 2002, pp. 257 a 273. Marina 
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Todavia, não deve atribuir-se tal relevância à distinção entre prova direta 
e prova indireta porquanto, do ponto de vista da sua estrutura, a maior 
parte das provas judiciais (incluindo as chamadas diretas) são indiretas 
ou indiciárias. As provas diretas produzem também apenas um resultado 
provável, mesmo que esse grau de probabilidade possa ser maior em razão 
do menor número de passos inferenciais que requerem.6 O que distingue 
a prova direta da indireta é o número de passos inferenciais requeridos 
para estabelecer o factum probandum. Não há uma diferença ontológica, 
mas sim no grau de inferência, na estrutura, na medida em que o processo 
probatório indireto é complexo enquanto na prova direta é mais simples. 
Na prova direta ou representativa, o juiz aplica máximas de experiência 
no momento em que valora a atendibilidade e credibilidade do meio de 
prova. Na prova indireta ou crítica, o juiz aplica máximas de experiências 
em dois momentos sucessivos: quando valora a atendibilidade e credibili-
dade do facto-base (v.g., testemunho, documento) e, subsequentemente, 
quando estabelece um nexo lógico entre o facto-base e o facto presumido.7

Gascón Abellán, Los Hechos en el Derecho, Bases Argumentales de la prueba, Marcial Pons, 
Madrid, 2010, pp. 79-88, propõe três critérios para distinguir a prova direta da indireta. Assim, 
num primeiro critério a distinção radica no carácter mediato ou imediato do conhecimento 
dos factos que se provam, sendo a prova direta quando a verificação do facto a que o enunciado 
se refere é imediata e indireta quando se chega ao facto a partir de outros, mediante um 
processo inferencial. Neste critério, todas as provas de factos passados são indiretas. Um 
segundo critério assenta na estrutura lógica da inferência em que consiste o procedimento 
probatório: enquanto na prova direta se utilizam leis lógica e científicas (não probabilísticas) 
que conduzem a resultados necessários, na prova indireta utilizam-se máximas de experiência 
que conduzem a resultados possíveis. No terceiro critério, considera-se prova direta aquela em 
que o facto que se quer provar surge direta e espontaneamente sem necessidade de raciocínio 
e é capaz, só por si, de fundar a convicção. Prova indireta será aquela em que o facto não 
surge diretamente do meio de prova, necessitando de raciocínio, sendo incapaz só por si de 
fundar a convicção. 
6 Antonio Carrata, “Prova e convincimento del giudice nel processo civile”, in Rivista di 
Diritto Processuale, Ano 2003, p. 46, enfatiza também que, quer na prova direta ou representativa 
quer na prova por presunção, «(…) o raciocínio do juiz efetua uma ligação entre o factum probans 
com o probandum fazendo, de qualquer modo, recurso às máximas da experiência e o resultado 
deste modo de proceder é sempre a provável veracidade das alegações factuais, quer se trate 
de prova direta , quer se trate de prova presuntiva.»
7 Cf. Vincenzo Russo, La Prova Indiziaria e il “Giusto Processo”, Jovene Editore, 2001, p. 56. 
Confluentemente, cf. Nevio Scapini, La Prova per Indizi nel Vigente Sistema del Processo Penale, 
Giuffrè Editore, 2001, pp. 254-255. Afirma Giuseppe Saccone, L’Indizio “Per la Prova” e 
L’Indizio ”Cautelare” nel Processo Penale, Giuffrè Editore, 2012, p. 58, que na prova indiciária «o 
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Na verdade, se uma testemunha diz que viu A disparar sobre B e este 
cair morto, este depoimento de per si só prova que a testemunha disse que 
viu A disparar sobre B e este cair morto. Tal declaração só provará que A 
matou B se a testemunha disser a verdade (se não tiver sofrido erros de 
perceção, se não sofrer de erros de memória, se não tiver mentido). Este 
dado (a testemunha disse a verdade) é o resultado de uma inferência do 
mesmo tipo da que define a prova indireta.8 Entre a declaração da teste-
munha e a fixação da prova do facto existe uma passagem lógica que se 
consubstancia num juízo de atendibilidade, consistindo este na apreciação da 
idoneidade da declaração em função da correção da perceção e da sinceri-
dade do declarante. Ou seja, mesmo o juízo sobre a atendibilidade de uma 
fonte de prova representativa está condicionado pelo grau de probabilidade 
da lei inferencial aplicada, a qual pode ser “certa” como uma lei científica 
ou simplesmente provável como as regras emergentes da observação da 
reiteração dos comportamentos humanos. De todo o modo, tanto pode o 
juiz errar ao apreciar a declaração de uma testemunha presencial como 
quando extrai uma certa conclusão de um ou vários factos-base/indícios.

Conforme refere Andrea Pellegrino, a estrutura do raciocínio 
judiciário não muda em função da natureza direta ou indireta da prova, 
obedecendo sempre a um silogismo em que o elemento conhecido (pre-
missa menor ou factum probans) é analisado segundo uma regra (premissa 
maior) criada indutivamente daí emergindo um resultado (conclusão ou 
factum probandum) de tipo hipotético.9 Dito de outra forma, o juiz parte de 
um dado probatório (entendido como a informação transmitida por um 
meio de prova), adota um critério de valoração (a máxima de experiência) 
e chega a um resultado probatório consistente na afirmação sobre a exa-
tidão ou falsidade da informação.

A maior certeza do raciocínio probatório judicial não depende da natu-
reza representativa ou crítica da prova mas sim da maior capacidade do 
facto conhecido a constituir-se, no caso concreto, como indício inequívoco 

juiz deve realizar duas valorações sucessivas e aplicar duas regras de experiência: a primeira 
servirá para verificar a seriedade e a fiabilidade da fonte de prova; a segunda consentirá – 
em virtude de um diverso e ulterior critério inferencial – ascender do facto provado – não 
coincidente com o thema probandum – ao facto a provar.»
8 Neste sentido, Marina Gascón Abellán, Los Hechos en el Derecho, Bases Argumentales de 
la prueba, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 82, 138, 183.
9 Il Doppio Volto Dell’Indizio nel Processo Penale, Giappichelli Editore, 2010, p. 259.



11

do facto desconhecido/factum probandum.10 Em suma, o que determina a 
atendibilidade do raciocínio probatório não é a categoria em que se sub-
sume a prova (direta o indireta) mas o conteúdo e o fundamento episte-
mológico da regra de inferência a que o juiz recorre e que expressa como 
fundamento da sua decisão.

4. A prova e a verdade
A finalidade material da prova é a de permitir alcançar o conhecimento 
acerca da veracidade dos enunciados fácticos do caso.

Todavia, quando se afirma que o facto x está provado, o que se afirma 
é que as provas produzidas (cf. art. 413º do CPC) constituem esteio sufi-
ciente para confirmar uma determinada hipótese sobre tal facto. Dito de 
outra forma, quando o juiz afirma que “Está provado x” tal é sinónimo de 
afirmar “Há elementos de juízo suficientes a favor de x”. Por elementos de juízo 
entende-se aqui qualquer enunciado fáctico descritivo do qual se possa 
obter, direta ou indiretamente, inferências para a corroboração ou refu-
tação do facto em apreço.11 O enunciado declarativo dos factos provados é 
um enunciado relacional no sentido de que não pode afirmar-se em abso-
luto que uma proposição x está provada, mas apenas que está provada em 
função de um determinado conjunto de elementos de juízo ou meios de 
prova alcançados no processo. 

Daqui decorre uma consequência importante: “Está provado que x” será 
um enunciado verdadeiro quando se disponham de elementos de juízo 
suficientes a favor de x e falso quando tais elementos sejam insuficien-
tes (ou contra), tudo isto independentemente da verdade ou falsidade da 
proposição x. Dizer que um enunciado fáctico está provado significa dizer 
que o mesmo foi confirmado pelas provas disponíveis mas isto não impede 
nem garante que a declaração dos factos provados na sentença possa ser 
falsa. Ou seja, considerar provado um enunciado fáctico equivale a dizer 
que há boas razões para aceitar – de maneira justificada e decisional – a 
hipótese com base no contexto probatório, independentemente da crença 
subjetiva na sua veracidade.12

10 Car lo Pecor aro, Le Presunzioni nel Diritto Penale, Roma Tre, Anno Accademico 
2007/2008, pp. 13-14.
11 Ferrer Beltrán, Jordi, Prueba y Verdade en el Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2ª Ed., 
2005, p. 35.
12 Cf. Daniel Coutinho da Silveira, Prova, Argumento e Decisão. Critérios de Suficiência 
para Orientação dos Juízos de Factos no Direito Processual Brasileiro, São Paulo, 2011, p. 101.
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