
ANOMALIA PSÍQUICA E CAPACIDADE DO ARGUIDO
PARA ESTAR EM JUÍZO*

PEDRO SOARES DE ALBERGARIA
“If a man in his sound memory commits acapital offence, and before arraignment for it, hebecomes mad, he ought not be arraigned for it;beucause he is not able to plead to it with thatadvice and caution that he ought. And if, afterhe has pleaded, the prisioner becomes mad, heshall not be tried; for how can he make hisdefence?”
William Blackstone, Commentaries on the

Laws of England, IV (1765-1769)

I
Há algum tempo atrás, um colega de profissão procurou a minha opinião

sobre um caso que tinha entre mãos e que dizia respeito a um arguido que
por infelicidade, após comissão do facto considerado na lei penal como crime,
passou a padecer de doença degenerativa cerebral a ponto de o tornar inca-
paz de participar de forma consciente e inteligível no processo penal instau-
rado pelo Ministério Público contra ele. Ou seja, o meu colega tinha-se con-
frontado — e confrontava-me então — com uma questão pouco comum na
prática processual penal e que para mim se apresentou como novidade: a ques-
tão da capacidade judiciária do arguido.

Tirado, assim de forma abrupta, do ramerrão em que por desgraça se
transformou boa parte da função judicial, não consegui dar uma opinião fun-
damentada sobre se o processo (que entrava na fase de julgamento) deve-
ria ou não prosseguir com o arguido naquele estado, e em que termos, e, em
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* Com alterações de pormenor, este texto corresponde — como se depreende do tom coloquialem que está redigido — a uma comunicação apresentada em 12 de Outubro de 2006, no âmbitodo III Congresso de Psiquiatria e Saúde Mental dos Açores (www.psiazores.com), que teve lugarem Ponta Delegada entre 11 e 14 de Outubro de 2006.



vão, na informalidade e fugacidade da nossa conversa, procuramos na lei
processual penal norma que sem margem para recaídas sossegasse as nos-
sas inquietações. A coisa ficou por ali e não mais pensei no tema até ter sido
amavelmente abordado no sentido de preparar uma comunicação, que é a que
agora submeto à vossa reflexão e escrutínio.

Como modo de lhe dar uma cor mais viva, a cor das coisas da vida, fiz
pesquisa sobre a jurisprudência publicada nos repertórios do costume. Em vão
a encetei. Se as referências à questão na manualística nacional são pouco
menos do que fugidias, pior ainda são as coisas quando se cura de espécies
jurisprudenciais. Acabei, porém, por recensear um acórdão, ao que julgo iné-
dito, do Tribunal da Relação de Évora, prolatado a 9 de Novembro de 2004,
que recaiu sobre decisão proferida em audiência de julgamento, por presi-
dente de tribunal colectivo. À situação nele tratada farei referência no argu-
mentário que, com parcimónia, procurarei desenvolver no tempo que está à
minha disposição.

Posto isto, nos minutos que se seguem ensaiarei apontar e densificar o
critério de decisão sobre a (in)capacidade do arguido para estar em juízo,
trazendo à colação, neste particular, os pertinentes preceitos da Lei Funda-
mental e os do Código de Processo Penal que necessariamente substanciam
aqueles primeiros, e, ainda que a traço grosso, procurarei desenhar o regime
processual resultante do apuramento da incapacidade, tudo com vista a lan-
çar o debate, em função do qual eventos como este existem.

II
Como regra, pode bem dizer-se que a verificação da condição de que

depende a possibilidade de se ser arguido em processo penal — ter 16 ou mais
anos1 — é suficiente para presumir em tal sujeito, igualmente, a capacidade
de levar a cabo, por si e com assistência do defensor, os actos processuais
próprios de um tal actor processual. Ou seja, independentemente das even-
tuais limitações à capacidade de exercício de direitos e à correspondente
capacidade judiciária civil do arguido (como ser interdito, menor de 18 anos,
de entre outras), é-lhe reconhecida, em processo penal, a capacidade para pra-
ticar, e praticar por si, sem interposição de representantes legais (progenito-
res, tutores, etc.) entre ele e o “seu” processo, todos os actos que a lei reco-
nhece como podendo ser praticados pela pessoa que assume o estatuto de
arguido2.
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1 Nas palavras de NEVES, António Castanheira, Sumários de Processo Criminal (1967-1968), Coim-bra, 1968, pp. 163-4, ter mais de 16 anos é uma condição “formal (abstracta) de responsa-bilidade ou imputabilidade criminal”.
2 Sobre isto, v. AIMONETTO, Maria Gabriela, L`Incapacita dell`imputato per infermità di mente,Milano: Giuffrè Editore, 1992, p. 235 e ss., obra que aqui seguirei de perto.



Porém, pode bem suceder que, mercê de anomalia psíquica de que
sofra, à data do facto3 ou sobrevinda, o arguido se mostre incapaz de “repre-
sentar racionalmente os seus interesses, exercer os seus direitos e de con-
duzir a sua defesa de forma inteligente e inteligível”4. Neste caso, teremos
entre mãos toda a agudeza da questão da incapacidade do arguido para
estar em juízo que, como logo se vê, difere bem daquela outra a que a prá-
tica judiciária e médico-forense está bem mais acostumada, entre nós: a da
inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Aqui do que se trata é da
questão material da culpa — ausente ou diminuída (artigo 20.º, n.os 1 e 2,
do CP); ali do que se cura é da questão processual da capacidade do arguido
para o processo ou mesmo para determinado acto processual5. De forma gros-
seira, mas com alguma plasticidade, julgo poder dizer que enquanto a inim-
putabilidade é uma “incapacidade” dirigida ao facto, a incapacidade de que cura-
mos é dirigida ao processo.

Chegados a este ponto, impõe-se precisar qual o critério, qual o cânone,
sobre que havemos de aferir da capacidade do arguido para estar em juízo.
Como penso ir já implícito na definição de incapacidade para estar em juízo
que acima citei, esse critério só pode ser um: o de estarem ou não reunidas
as condições de o arguido exercer pessoalmente a sua defesa. Da mesma
forma que, como refracção do direito constitucional à auto-defesa, a quem é
arguido é reconhecida, como princípio, a capacidade de praticar todos os
actos processuais próprios dessa condição, sem que quem quer que seja o
represente em coisa tão decisiva para o seu destino, também onde lhe faltem
as condições de saúde mental cuja verificação é pressuposto necessário da
organização da própria defesa, nos termos sobreditos, terá de concluir-se
que ele não pode ser submetido a julgamento. Breve, ter ou não capaci-
dade para estar em juízo é ter ou não condições para se auto-defender.

Ao contrário do que sucede com alguns textos internacionais, como por
exemplo o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos [artigo 13.º, n.º 3,
al. l)]6 e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem [artigo 6.º, n.º 3,
al. c)], a Constituição da República não nomeia, ao menos de modo expresso,
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3 Razões de igualdade impõem, segundo creio, relevar, para efeitos do que aqui se cura, a ano-malia existente à data do facto, tal como a superveniente a ele. A Corte Constituzionale ita-liana declarou inconstitucional o artigo 70.º, n.º 1, do Codice di Procedura Penale, na parte emque limitava os efeitos da incapacidade processual aos casos em que a anomalia que a deter-minasse fosse superveniente ao facto. Cf. AIMONETTO, ob. cit., p. 277 e ss.
4 Henkel, apud ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal (trad. da 25.ª ed. alemã, por Gabriela Cór-doba e Daniel Pastor), Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, § 21, p. 168.
5 Referindo-se à capacidade processual do arguido como um pressuposto do processo na suatotalidade e também dos singulares actos processuais, v. ROXIN, ob. cit., § 22, p. 174.
6 Recentemente, no caso Carlos Correia de Matos c. Portugal (28-3-2006), o nosso país mere-ceu a censura do Comité dos Direitos Humanos da O. N. U. por não ter assegurado devida-mente o direito à auto-defesa, tal como reconhecido no P. I. D. C. P. Pode consultar a deci-são em www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/066219cd72dc6f73c1257169004b407dOpenDoc., comacesso em 14-6-2006. Na imprensa, foi comentado por Teixeira da Mota, “Auto-defesa”,

Público, 28-5-2006.



“literal”, o direito à defesa pessoal ou auto-defesa. Não fazer esse reconhe-
cimento expresso, não é o mesmo que dizer que não o tutela ou que ele
não vem implícito ou não deva deduzir-se do texto constitucional, antes
devendo ver-se incluso na larga e indeterminada previsão do n.º 1 do artigo 32.º
(“O processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o
recurso)7. Depois, manda a nossa Lei Fundamental que o processo penal se
estruture como acusatório (artigo 32.º, n.º 5), o que implica, como se sabe, bem
mais do que o “denominador comum mínimo” dos modelos acusatórios, que
é a divisão das tarefas de acusar e julgar (princípio acusatório). Implica,
como é bom de ver, que o arguido seja reconhecido como sujeito (e não
como objecto) do processo, como alguém que concorre efectiva e autono-
mamente para o “dizer” da justiça do caso. Ou seja, ainda na ausência do
n.º 1 do artigo 32.º da Constituição, julgo que sempre se teria de deduzir
que a defesa técnica (leia-se, a escolha e assistência de defensor), tutelada
no n.º 3 da mesma norma, não esgota, não exaure, toda a área do direito de
defesa do arguido constitucionalmente reconhecida. Essa área sempre inte-
graria, como integra — e, na realidade, segundo creio, com precedência à pró-
pria defesa técnica, assim instrumentalizada à defesa pessoal —, o direito
de o arguido se auto-defender.

De resto, o CPP — de cujo objecto de regulação, o processo penal, soe
dizer-se ser “direito constitucional aplicado” — é bem generoso no reconhe-
cimento (e reconhecimento expresso) dos direitos susceptíveis de serem leva-
dos à conta de núcleo essencial da auto-defesa, entendida esta como “quo-
ciente de contributo pessoal que a parte pode trazer à globalidade do esforço
defensivo”8.

Desde logo, numa perspectiva da auto-defesa enquanto non facere,
avulta, como óbvio, o direito de o arguido se remeter ao silêncio e de não con-
tribuir, seja de que modo for, involuntariamente, para a sua incriminação [arti-
gos 61.º, n.º 1, al. c), 126.º, n.º 1, als. a) e b), e 343.º, n.º 1, do CPP]. Do
lado activo, a defesa pessoal integra como ponto nodal a possibilidade de o
arguido contraditar as imputações que lhe são dirigidas ao longo do processo,
podendo fazê-lo através de declarações [artigos 61.º, n.º 1, al. b), 141.º, n.º 5,
143.º, n.º 2, 144.º, n.º 1, 213.º, n.º 2, 272.º, n.º 1, 292.º, n.º 2, 343.º, 357.º,
n.º 1, al. a), e 361.º, n.º 1, de entre outros, todos do CPP, e artigo 32.º, n.º 5,
da Constituição], da apresentação de exposições, memoriais ou requerimen-
tos (artigo 98.º, n.º 1, do CPP), ou do oferecimento de prova [artigo 61.º,
n.º 1, al. f), do CPP, apenas para citar a norma básica], tudo supondo que lhe
são asseguradas as condições ancilares da contraditoriedade, maxime, que lhe
seja dada possibilidade de estar presente nos actos a que lhe digam res-
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7 Integrando a defesa pessoal no n.º 1 do artigo 32.º da CRP, v. MIRANDA, Jorge / MEDEIROS, Rui,
Constituição Portuguesa Anotada, I (Artigos 1.º a 79.º), Coimbra: Coimbra Editora, 2005,pp. 358 e 360.

8 AIMONETTO, ob. cit., p. 66, citando Mario Chiavario.



peito [artigos 61.º, n.º 1, al. a), 297.º, n.º 3, 300.º e 332.º, n.º 1, de entre
outros] e se lhe dê conhecimento dos factos — e das alterações deles — que
integram as imputações e a qualificação jurídica — e respectiva alteração —
delas [por ex., os artigos 61.º, n.º 1, al. c), 141.º, n.º 4, 143.º, n.º 2, 144.º, n.º 1,
283.º, n.os 5 e 6, 303.º, n.º 1, e 358.º, n.os 1 e 3, todos do CPP].

Como se vê — e o quadro traçado não pode dizer-se exaustivo —, a lei
prevê como susceptíveis de preencherem o núcleo da defesa pessoal do
arguido um compacto conjunto de direitos a exercer pessoalmente por ele,
ainda que coadjuvado ou aconselhado por defensor (essencial no que respeita
ao estabelecimento tendencial de uma “igualdade de armas” no exercício do
contraditório). Exercício que supõe, como logo se alcança, não só a capaci-
dade de compreender a natureza e objecto do processo e as possíveis con-
sequências dele, mas também a capacidade de, de forma racional e efectiva,
comunicar e conferenciar com o seu defensor9. Só em tais condições, poderá
o arguido delinear uma estratégia de defesa e avaliar os vários cursos pos-
síveis de acção, de acordo com os seus interesses e possibilidades, nomea-
damente, exercendo faculdades tão pessoalíssimas como remeter-se ao silên-
cio ou antes declarar, expondo-se, nesse caso, a que tais declarações sejam
valoradas em seu prejuízo, ou confessando, aceitando as consequências
desse acto, ou concordando com injunção ou regra de conduta propostas
para eventual suspensão provisória do processo ou não se opondo a sanção
no âmbito de processo sumaríssimo.

De tudo resulta, que “[f]undamental, para efeitos do exercício da auto-
defesa nas suas diversas manifestações, que implicam contínuas escolhas, é
a vontade do arguido”10. Por isso é que julgo não incorrer em erro se disser
que a não apresentação do arguido em audiência de julgamento e a possi-
bilidade, sob certos pressupostos, de ela prosseguir na ausência dele é, ainda,
de um certo modo, uma expressão da auto-defesa. Com efeito, de acordo com
o disposto no artigo 334.º, n.º 2, do CPP, “Sempre que o arguido estiver pra-
ticamente impossibilitado de comparecer à audiência, nomeadamente por
idade, doença grave ou residência no estrangeiro, pode requerer ou consen-
tir que a audiência tenha lugar na sua ausência”. Esta decisão é uma deci-
são pessoal do arguido (ainda que sob conselho do defensor) e espelha a pon-
deração que faça em termos do prejuízo que possa advir para a sua defesa.
Quer esta norma quer as normas que permitem o julgamento do arguido
ausente que prestou termo de identidade e residência e foi regularmente noti-
ficado da data e local da audiência [artigos 196.º, n.º 3, als. c) e d), e 333.º,
n.os 1, 2 e 3, do CPP], ou que tenha deduzido oposição ao requerimento de
aplicação de sanção em processo sumaríssimo (artigo 334.º, n.º 1, do CPP),
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9 De acordo com o recente WHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legis-
lation, 2005, p. 76, esses são, na generalidade das legislações, os critérios que definem a capa-cidade para estar em juízo.

10 AIMONETTO, ob. cit., p. 97. O itálico é meu.



ou ainda o preceito que permite a continuação da audiência de julgamento de
arguido que, por dolo ou negligência, se tiver colocado numa situação de
incapacidade para continuar a participar nela (artigo 332.º, n.º 6, do CPP), têm
a pertinência de demonstrar que o legislador só tergiversa com o princípio da
proibição dos julgamentos na ausência do arguido (artigo 332.º, n.º 1, do CPP),
quando essa ausência é, de algum modo, querida ou consentida, de forma
expressa ou implícita, pelo próprio arguido.

III
Já se viu que a pedra de toque para aferir da capacidade ou incapaci-

dade do arguido para estar em juízo é saber se a anomalia psíquica que o
afecta é de molde a prejudicar a sua defesa pessoal11. Também já se per-
cebeu — porque implícito na afirmação antecedente — que para o caso de
se concluir que o arguido é incapaz para o processo, nos termos sobreditos,
o mesmo terá que ficar suspenso12. Porém, dizê-lo assim, sem mais, seria
pouco: já porque a lei não estabelece expressamente esse efeito, já porque,
como se verá de seguida, aquela suspensão não pode (não deve, ao menos
em todos os casos) ser “pura e simples”. O regime dela terá de deduzir-se,
terá de ser teleologicamente conformado, em coerência com o que se disse
até agora, a partir da necessidade de preservar o núcleo essencial da auto-
-defesa13.

Neste particular, julgo especialmente útil trazer mais uma vez à colação
algumas das normas do regime da ausência, não sendo casual a recorrência
da invocação da proibição de julgamento do ausente como tópico argumen-
tativo transponível para o domínio de que aqui curo14. Como se disse recen-
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11 Para além de razões, por assim dizer, de “protecção” do arguido incapaz — entre as quais avultaa salvaguarda do direito de se auto-defender —, são dadas, noutras latitudes, outras razõespara o requisito da capacidade para estar em juízo. Também teria uma função “ritualística”,nomeadamente a de assegurar que a audiência decorra de forma digna e que não se trans-forme de “uma interacção racional entre o estado e o arguido num ataque comunitário contraum ser indefeso”. Citei MORRIS, Grant / HAROUN, Ansar / NAIMARK, David, “Competency toStand Trial on Trial”, Houston Journal of Health Law & Policy, 4 (2003-2004), p. 202.
12 À mesma conclusão chega SILVA, Germano Marques da, Curso de Processo Penal, I, Lis-boa: Verbo, 1994, p. 262. Porém, o Autor não ensaia estribá-la em nenhuma norma do CPP,ainda que por identidade de razões, e nem cura de especificar o regime de uma tal paralisaçãodo processo.
13 Outras legislações contemporâneas regulam, algumas delas com minúcia, a questão da inca-pacidade do arguido para o processo. O caso porventura mais eloquente é o do CPP ita-liano, que dispõe sobre a questão ao longo dos artigos 71.º a 73.º, determinando, com con-sequências que para aqui não importam, a suspensão do processo, no caso de arguido incapazde nele “participar conscientemente”. Também o nosso legislador de 1929 regulou o problema.Segundo comentarista autorizado desse diploma, a questão da capacidade do arguido para oprocesso teria tratamento adequado no âmbito dos artigos 126.º e 130.º, do CPP/29, e darialugar à suspensão do processo. Cf. OSÓRIO, Luís, Comentário ao Código de Processo Penal

Português, II, Coimbra: Coimbra Editora, 1932, 364; cf., igualmente, NEVES, ob. cit., p. 165.
14 De resto, ao menos no que respeita ao universo jurídico-cultural anglo-americano, a neces-sidade de se verificar, no arguido, a competency to stand trial, é, do ponto de vista histó-



temente numa decisão de um Tribunal Internacional e por referência a um esta-
tuto que não previa a hipótese de arguido incapaz para estar em juízo, “o facto
de os julgamentos in absentia não serem permitidos afigurar-se-ia despro-
vido de substância se relacionado com a mera presença física do acusado em
tribunal”15.

Ora bem, particularmente elucidativa, neste aspecto, é a já citada norma
constante do artigo 332.º, n.º 6, do CPP, que permite a continuação da audiên-
cia de julgamento de arguido que, por dolo ou negligência, se tiver colocado
numa situação de incapacidade para continuar a participar nela. Em primeiro
lugar, trata-se de norma que, de forma singular, “cruza” o tópico da ausência
com o da incapacidade para estar em juízo, notando-se que se trata, segundo
julgo, do único preceito da lei processual penal em que se usa, literalmente,
o termo “incapacidade”. Depois, trata-se de norma que versa situação com
a estrutura típica de uma actio libera in causa, estando para a incapacidade
para estar em juízo como a hipótese do artigo 20.º, n.º 4, do CP, está para
a inimputabilidade. Por isso, uma correcta leitura dela deve levar à conclu-
são de que se o arguido ficar, no decurso da audiência, incapaz de nela par-
ticipar por razões que lhe não são imputáveis, a título de dolo ou negligência,
a audiência não pode prosseguir. O que vale para o decurso da audiência tem
de valer, por força, para o momento antes dela começar. Por isso, se o juiz
receber acusação para efeitos de designar dia para a audiência já havendo
notícia no processo de que o arguido se acha incapaz de se defender — ou
se o juiz tiver razões para suspeitar dessa incapacidade e a confirmar16 — não
deve designar essa data e deve suster os termos do processo. Nesta fase,
da audiência de julgamento — onde, por excelência, o arguido exerce a sua
defesa e expõe os seus argumentos aos perigos e virtudes do contraditório —
a suspensão é, por assim dizer, “absoluta”.

Já de modo diferente se passam as coisas, segundo creio, quando a
incapacidade se detecte no âmbito do inquérito. Neste caso, podem ser leva-
das a efeito todas as diligências probatórias que não requeiram participação
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rico, uma decorrência da proibição dos julgamentos na ausência. Cf. MORRIS et al., ob.
cit., p. 201.

15 Cf. a decisão do Tribunal Internacional para a Jugoslávia, The Prosecutor v. Pavle Strugar, de26-5-2004, disponível em www.un.org/icty/Supplement/Supplement/supp50-e/strugar.htm, comacesso em 30-5-2006, com várias referências de direito comparado (norte-americano, canadiano,inglês e alemão), sobre a matéria de que trato aqui.
16 Sendo relevante aqui, naturalmente, perícia psiquiátrica a levar a efeito nos termos gerais, masdestinada ao fim específico em causa. E, para esse efeito, nas perguntas a formular pela auto-ridade judiciária, e nas respostas que se esperam do perito, não deve perder-se de vista quedo que se trata é de saber se a anomalia psíquica de que sofre o arguido é de molde acomprometer sensivelmente a sua capacidade de perceber a natureza e sentido do processoque enfrenta e das imputações que nele lhe são feitas, se é capaz de declarar de modominimamente inteligente e inteligível e de entender as vantagens de se remeter ao silêncio oude confessar, ou ainda, por último mas não com menos relevo, se é capaz de conferenciar como seu advogado e com ele organizar defesa, nomeadamente delineando estratégias e indicandoprova em que possa apoiar uma tese defensiva.



(de entre outras, as escutas telefónicas) ou participação inteligente e inteligí-
vel (como sucede quando deva ser submetido a um reconhecimento pes-
soal17) do arguido. Da mesma forma que assim é, inversamente o arguido não
poderá ser sujeito a interrogatório ou a acareação, por exemplo. De qualquer
jeito, sendo transitória a incapacidade e se a prova recolhida e os indícios resul-
tantes forem, não obstante as limitações, bastantes para organizar peça acu-
satória, o MP organizá-la-á e deduzirá acusação, com a consequência inevi-
tável de que o processo ficará suspenso, até melhoras do arguido. E uma vez
que isso suceda, este terá de ser pessoalmente notificado da acusação
(artigo 113.º, n.º 9, do CPP) e ser-lhe-á assinalado prazo para, querendo,
requerer abertura de instrução, tudo por identidade de razões com o que
consta do artigo 336.º, n.º 3, do CPP, que consagra igual solução para o
arguido ausente.

Da contumaz equiparação que levei a cabo entre o arguido incapaz para
estar em juízo e o arguido ausente, não deve concluir-se que os regimes
respectivos são em tudo sobreponíveis. Isso seria precipitado e errado.
Nomeadamente, mesmo que o arguido tenha prestado termo de identidade e
residência no formulário de estilo nem por isso, apurada a falta de capacidade
para intervir de forma inteligente e inteligível no processo, ele deverá ser jul-
gado só porque a carta de notificação foi enviada para a morada constante
do termo. Isso só é assim para o arguido com capacidade para participar em
juízo e, precisamente, … porque tem essa capacidade e pode decidir por si
se ignora ou não a notificação que lhe foi feita com as consequências inerentes.
E assim se vinca a autonomia conceptual e dogmática da capacidade para
estar em juízo como verdadeiro pressuposto processual. Pressuposto este cuja
falta não pode, de outra banda, como se decidiu no acima citado acórdão do
Tribunal da Relação de Évora18 ser colmatada com recurso à nomeação de
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17 Exemplo colhido em AIMONETTO, ob. cit., p. 144.
18 Em síntese, tratou-se, naquela espécie jurisprudencial, do seguinte: aquando do recebimentoda acusação, nos termos do artigo 311.º do CPP, o juiz de comarca entendeu nomear umcurador ao arguido (de acordo com o artigo 242.º do CPC, por força do artigo 4.º do CPP)— que após o facto passou a padecer de lesões orgânicas e neurológicas tais que lhedeterminaram profunda degradação intelectual, com incapacidade de prestar declarações,de compreender o sentido e fim das notificações que lhe eram feitas ou do termo de iden-tidade e residência que se quis que ele prestasse, bem como incapaz de crítica sobre o quehavia sucedido e sobre as consequências dos seus acto — de modo a que a acusaçãofosse notificada ao arguido na pessoa do referido curador, que ficaria encarregue de contestá-la e apresentar os meios de prova que entendesse. O juiz presidente do tribunal colectivo,adiou ou julgamento sem agendamento de nova data, justificando que era imperioso aguar-dar pela recuperação clínica do arguido de modo a que entendesse o conteúdo dos actose tivesse um mínimo de garantias de defesa. O MP, em defesa da tese do juiz de comarca,interpôs recurso do despacho do presidente do colectivo, vindo a segunda instância (Desem-bargadores Manuel Cipriano Nabais, como relator, e Sérgio Gonçalves Poças e Orlando Vie-gas Martins Afonso, como adjuntos) — de modo impecável, no meu modesto modo de ver —a desatender a pretensão do recorrente, sob argumento de que o caso não se enquadravaem nenhuma das hipóteses em que a lei permite o julgamento na ausência, de que o cura-dor é figura estranha ao processo penal, uma vez que há direitos e deveres do arguido que



pessoa que represente o arguido para os termos do processo, nomeada-
mente em audiência19.

Por fim, para fechar as minhas considerações, importa fazer referência
à hipótese, já atrás aflorada, de a anomalia psíquica susceptível de tornar o
arguido incapaz para o processo ser anterior ou contemporânea do facto.
Neste caso, brigando com a imputabilidade, penso que o relevo dela para o
critério da incapacidade processual (com suspensão do processo nos ter-
mos acima delineados) deve restringir-se à eventualidade de apenas deter-
minar imputabilidade diminuída (artigo 20.º, n.º 2, do CP), já que então é
sempre possível a aplicação de uma pena20. Pelo contrário, se a anomalia
culminar em verdadeira inimputabilidade, com perigosidade, então será caso
de o processo prosseguir os seus termos para eventual aplicação de medida
de segurança21. Em tal hipótese, a impossibilidade de o arguido ser con-
denado em reacção criminal de natureza penal conjugada com as neces-
sidades de defesa social parecem justificar tergiversação com o princípio
geral de que no arguido deve verificar-se uma concreta capacidade para
estar em juízo.

IV
É tempo já de pôr termo a esta comunicação das minhas dúvidas. Cer-

tamente não escapou à audiência, muito para além de alguma falha que na
exposição delas tenha cometido, que muitas outras questões susceptíveis de
convocação não mereceram sequer afloramento. Basta pensar em matérias
como as consequências do regime de suspensão delineado no plano da pres-
crição, da co-arguição, da prática de actos urgentes, conexões com o regime
de internamento compulsivo, só para focar alguns. A mais de engenho e
arte, é minguado o tempo e a vossa benevolência. Não quero porém termi-
nar sem observar que beneficiei um tanto da pouca discussão que o tema tem
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só podem exercer-se pessoalmente, e de que, de todo o modo, outro entendimento nãoseria compatível com o princípio da plenitude das garantias de defesa assegurado peloartigo 32.º, n.º 1, da CRP.
19 Em Itália, a lei dispõe que, ao determinar a suspensão por incapacidade processual do arguidoem virtude de anomalia psíquica, o juiz deve nomear-lhe um curador especial (artigo 71.º,n.º 2, do Codice di Procedura Penale). Logo se vê, porém, que essa nomeação não se des-tina a fazer prosseguir o processo para julgamento de arguido incapaz.
20 Cfr. AIMONETTO, ob. cit., p. 284 e ss., esp. p. 286, onde refere como relevante, no sentido deimplicar os efeitos previstos no regime dos artigos 70.º e ss. do CPP italiano, a anomalia psí-quica do semimputabile, na medida em que se projecte negativamente sobre a respectivacapacidade processual. Assim, entre nós, SILVA, ob. cit., p. 262.
21 Assim, entre nós, SILVA, ob. cit., p. 262. Também é este o entendimento que a doutrina ita-liana faz do artigo 70.º, n.º 1, do respectivo CPP, com a interpretação que lhe foi dada peladecisão n.º 340, de 20 de Julho de 1992, da Corte Constituzionale, que declarou inconstitu-cional aquela norma na parte em que a sua previsão se restringia à hipótese de anomalia psí-quica superveniente ao facto. É ainda, a solução expressa da lei alemã (§§ 413 e ss. do CPPalemão).



merecido entre nós, sendo precisamente esse vazio relativo que a uma vez
o torna aliciante e o faz propício à aventura intelectual, sem o pesado ónus
de resposta final categórica — ou não tivesse dito o Poeta que “em qual-
quer aventura, o que importa é o partir, não o chegar”. São alguns dos ali-
cerces necessários a uma partida segura que, modestamente ainda, me pro-
pus aqui ajudar a construir.

Obrigado pela vossa atenção.
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