
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Conhecer para intervir, na humilde perspectiva de um profissional do foro.
1
 

 

Sobre as relações longínquas, difíceis e ainda muito incipientes, entre a psicologia e 

o direito expressei já a minha humilde opinião num texto público “Advogados e 

Psicólogos: de costas voltadas até quando?”
2
.  

Aí se disse, entre outras coisas que “a Psicologia visa a compreensão dos 

fenómenos psíquicos e da acção na e da pessoa humana, com consequências da sua 

actividade na sociedade”.  

E que “o Direito visa, sobretudo, a apreensão dos factos juridicamente relevantes 

para a solução de problemas socialmente relevantes, com consequências da sua actividade 

no indivíduo”.  

E ainda que “não são hoje concebíveis muitos dos processos, sobretudo os mais 

complexos, exclusivamente decididos por juristas. Estarão amputados de outras visões. 

Consagrarão apenas decisões formais. Serão muitas vezes visões parciais da realidade. 

Farão quase sempre um mau serviço à justiça. E não resolverão os problemas da 

sociedade e do cidadão”. 

Hoje, porém, gostaria de alertar os para quatro singelos artigos do Código de 

Processo Penal.  

São eles o artº 159º
3
, o artº 160º

4
, o artº 369º

5
 e o artº 371º

6
.  

                                                 
1
 Conferência proferida no III Congresso Internacional da Área de Psicologia Criminal e do Comportamento 

Desviante (Nas margens da vida) organizado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
2
 Anuário da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados intitulado Direitos do Homem-

Dignidade e Justiça, publicado pela Principia em 2005 
3
 Artº 159º Perícia médico-legal e psiquiátrica, 1- A perícia médico-legal é deferida aos institutos de 

medicina legal, aos gabinetes médico-legais, a médicos contratados para o exercício de funções periciais nas 

comarcas ou, quando isso não for possível ou conveniente, a quaisquer médicos especialistas ou de 

reconhecida competência para a actividade médico-legal, nos termos da lei. 2- O disposto no número anterior 

é correspondentemente aplicável à perícia relativa a questões psiquiátricas, na qual podem participar também 

especialistas em psicologia e criminologia. 3- A perícia psiquiátrica pode ser efectuada a requerimento do 

representante legal do arguido, do cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens ou dos descendentes 
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E, obviamente, abordar algumas das questões que se colocam (ou não colocam 

ainda) à Justiça a seu propósito.  

Vejamos, pois, algumas questões relativas às perícias psiquiátricas
7
 e, sobretudo, às 

perícias respeitantes à personalidade, bem como a questão fulcral, no processo penal, da 

determinação da sanção e a possibilidade, legal mas inusual, de reabertura da audiência 

para determinação da sanção. 

Nelas podem, desde logo, e muitas vezes devem, participar especialistas em 

psicologia ou em psiquiatria. Mas não participam, infelizmente. Porque a triste realidade do 

autismo judiciário afasta-os dos Tribunais e das suas decisões.  

                                                                                                                                                     
ou, na falta deles, dos ascendentes, adoptantes, adoptados ou da pessoa que viva com o arguido em condições 

análogas às dos cônjuges. 
4
 Artº 160º Perícia sobre a personalidade, 1- Para efeito de avaliação da personalidade e da perigosidade do 

arguido pode haver lugar a perícia sobre as suas características psíquicas independentes de causas patológicas, 

bem como sobre o grau de socialização. A perícia pode relevar, nomeadamente para a decisão sobre a 

revogação da prisão preventiva, a culpa do agente e a determinação da sanção. 2- A perícia deve ser deferida a 

serviços especializados ou, quando isso não for possível ou conveniente, a serviços de reinserção social ou a 

especialistas em criminologia, em psicologia, em sociologia ou em psiquiatria. 3- Os peritos podem requerer 

informações sobre os antecedentes criminais do arguido, se delas tiverem necessidade. 
5
 Artº 369º Questão da determinação da sanção, 1- Se, das deliberações e votações realizadas nos termos do 

artigo anterior, resultar que ao arguido deve ser aplicada uma pena ou uma medida de segurança, o presidente 

lê ou manda ler toda a documentação existente nos autos relativa aos antecedentes criminais do arguido, à 

perícia sobre a sua personalidade e ao relatório social. 2- Em seguida, o presidente pergunta se o tribunal 

considera necessária produção de prova suplementar para determinação da espécie e da medida da sanção a 

aplicar. Se a resposta for negativa, ou após a produção da prova nos termos do artigo 371º, o Tribunal delibera 

e vota sobre a espécie e a medida da sanção a aplicar. 3- Se, na deliberação e votação a que se refere a parte 

final do número anterior, se manifestarem mais de duas opiniões, os votos favoráveis à sanção de maior 

gravidade somam-se aos favoráveis à sanção de gravidade imediatamente inferior, até se obter maioria. 
6
 Art. 371º Reabertura da audiência para a determinação da sanção, 1- Tornando-se necessária produção 

de prova suplementar, nos termos do artigo 369º, nº 2, o tribunal volta à sala de audiência e declara esta 

reaberta. 2- Em seguida procede-se à produção da prova necessária, ouvindo sempre que possível o perito 

criminológico, o técnico de reinserção social e quaisquer pessoas que possam depor com relevo sobre a 

personalidade e as condições de vida do arguido. 3- Os interrogatórios são feitos sempre pelo presidente, 

podendo, findos eles, os outros juízes, os jurados, o Ministério Público, o defensor e o advogado do assistente 

sugerir quaisquer pedidos de esclarecimento ou perguntas úteis à decisão. 4- Finda a produção da prova 

suplementar, o Ministério Público, o advogado do assistente e o defensor podem alegar conclusivamente até 

um máximo de vinte minutos cada um. 5- A produção de prova suplementar decorre com exclusão da 

publicidade, salvo se o presidente, por despacho, entender que da publicidade não pode resultar ofensa à 

dignidade do arguido. 
7
 Sobretudo relevante, quando da avaliação de patologias psiquiátricas, quer nos vários regimes punitivos, 

quer na consideração das questões que se levantam a propósito da Lei da Saúde Mental (Lei nº 361/98, de 24 

de Julho e Lei 101/1999, de 26 de Julho. 
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Porquê? Por impossibilidade económica do cidadão e ignorância de muitos dos 

advogados. Por inércia do legislador ou desinteresse de alguns dos Magistrados do 

Ministério Público. Por distanciamento dos Tribunais ou soberba de uns poucos Juízes.  

Todos sabem tudo de todos. Ninguém necessita já de aprender... e apreender a 

realidade. Que quase todos desconhecem... ou que alguns não querem, mesmo, conhecer.
8
 

E como muito bem se refere no tema de fundo desta iniciativa é preciso conhecer para 

intervir.  

Até porque a intervenção que prescinde do conhecimento não é intervenção, é, 

quantas vezes, acção invasiva, reacção desastrosa, imposição abusiva, violência excessiva, 

resposta desproporcionada, quantas vezes inútil, inadequada ou destrutiva. 

Se o artigo da perícia psiquiátrica não revela as suas finalidades, já o dispositivo 

que trata da perícia sobre a personalidade indica como objectivos possíveis, e desejáveis, 

para uma boa decisão, a avaliação da personalidade do arguido e da sua perigosidade, desde 

logo pela tentativa de elencar as suas características psíquicas independentes de causas 

patológicas.  

Pode, pois, dizer-se que o campo da perícia psiquiátrica é o da patologia, o terreno 

do “lado de lá” da fronteira entre a sanidade e a insanidade mental, qualquer que seja o 

conceito e o alcance, a natureza ou o grau desta última. É o campo da inimputabilidade tout 

cours, da imputabilidade diminuída e, na expressão jurídica do Código Penal, da anomalia 

psíquica
9
.  

                                                 
8
 Ainda este ano de 2006, em processo de natureza penal público e notório (o chamado caso do Parque 

Eduardo VII), houve prolacção de acórdão condenatório que fez apreciações sobre a personalidade e até sobre 

a perigosidade de arguidos a quem nunca foi realizada perícia sobre a personalidade... 
9
 Artº 20º, Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, 1- É inimputável quem, por força de uma 

anomalia psíquica, for incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de se 

determinar de acordo com essa avaliação. 2- Pode ser declarado inimputável que, por força de uma anomalia 

psíquica grave, não acidental e cujos efeitos não domina, sem que por isso possa ser censurado, tiver, no 

momento da prática do facto, a capacidade para avaliar a ilicitude deste ou para se determinar de acordo com 

essa avaliação sensivelmente diminuída. 3- A comprovada incapacidade do agente para ser influenciado pelas 

penas pode constitui índice da situação prevista no número anterior. 4- A imputabilidade não é excluída 

quando a anomalia psíquica tiver sido provocada pelo agente com intenção de praticar o facto. 
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Não havendo anomalia psíquica, nem por isso está tudo bem! Muitas vezes será 

necessária a avaliação da personalidade e da perigosidade do arguido que supõe, entre 

outros parâmetros de análise, uma tomada de posição sobre o seu grau de socialização.  

É a relevância do comportamento passado, presente ou futuro do Eu na esfera do 

Outro. É a importância da história pregressa e do diagnóstico das características pessoais e 

sociais face à imprescindibilidade de um juízo fundado de previsibilidade futura do 

comportamento e, portanto, do prognóstico. 

Para que servem afinal estas informações e constatações de facto? Para que se 

necessita destes diagnósticos e prognósticos? Precisamente para uma decisão mais 

fundamentada sobre a aplicação, modificação ou extinção de medidas de coacção, 

designadamente, como refere a lei, para a decisão de revogação da prisão preventiva.  

Para aferir, mais aprofundadamente, da culpa (ou do grau de culpa) do agente, a fim 

de ponderar da necessidade de intervenção. E, ainda, para a mais rigorosa e justa 

determinação da sanção (escolha da espécie e medida da pena), até para que a reacção seja 

mais humana, ponderada, criteriosa, equilibrada, proporcionada e adequada ao caso 

concreto.  

Já o disse: “o comportamento social depende, em parte, da idiossincrasia de cada 

um e do modo como as pessoas, cada uma das pessoas, interpretam as situações em que se 

encontram, as razões e os resultados das suas acções e com elas se conformam ou as 

repudiam. Todos somos diferentes
10

 e todos somos iguais
11

. Todos estamos permeáveis a 

                                                 
10

 E daí, por vezes, mais do que o costume, a necessidade – senão mesmo a obrigatoriedade – de realização de 

exames psicológicos e de perícias sobre a personalidade – cfr. artºs 159º e 160º do CPP, de avaliações das 

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência – cfr. DL nº 130-A/2001, de 23 de Abril, etc. 
11

 Sendo que é um facto não haver, na prática, uma verdadeira regra da reciprocidade – por ex. em matéria de 

proporcionalidade e adequação no tratamento dos vários fenómenos da criminalidade e, sobretudo, do 

combate ao crime. Um estudo sobre a não reprodutibilidade da diversidade das reacções criminais em 

situações similares teria resultados catastróficos ao nível da constatação das desigualdades, das arbitrariedades 

e das discriminações. 
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contextos externos e a factores situacionais.
12

 Todos temos diversas qualidades 

disposicionais”
 13

.  

Já o disse igualmente: “é que é distinto o grau de controlo de si próprio e a forma 

como cada um de nós gere a dilação da gratificação.
14

 Como é também diferente, e por 

vezes distinta e enganadora, perante o mesmo problema, a perspectiva do actor e a do 

observador.
15

 Perspectiva essa que não é facilitada, bem pelo contrário, pelos novos meios 

como a videoconferência, e pela estanquicidade e celeridade das apreciações, das 

promoções, atendendo à superficialidade das decisões e à unilateralidade dos métodos, 

linguagens e registos de análise”. 

Ora, se resulta, no decurso da deliberação do Tribunal, que ao arguido deve ser 

aplicada uma pena ou uma medida de segurança, o presidente lê ou manda ler toda a 

documentação existente nos autos relativa aos antecedentes criminais
16

, à perícia sobre a 

sua personalidade
17

 e ao relatório social
18

.E, não havendo – como normalmente não há – 

perícia sobre a personalidade
19

, achando necessária a produção de prova suplementar para a 

                                                 
12

 Veja-se por exemplo o que se passa com o total desprezo ou alheamento dos juristas aos factores de 

facilitação ou de inibição – v.g. stress ou enquadramento em multidões. 
13

 Só para exemplificar uns e outros têm capacidade de liderança ou propensão para a obediência, mais ou 

menos inteligência ou maior ou menor imbecilidade, superior controlo ou maior ou menor compulsividade – e 

tudo isso é importante para aferir da existência ou do grau de imputabilidade ou discernimento, da real 

capacidade de querer e de entender e, sobretudo, da real capacidade para se auto-determinar de acordo com a 

percepção e a volição próprias. 
14

 E isso devia ser, por exemplo, aferido, individual e aprofundadamente, no âmbito da execução das penas ou 

das medidas tutelares educativas... desde logo por psicólogos. Mas também, e talvez sobretudo, previamente à 

imposição (escolha e medida) da sanção ou à aplicação (opção e tempo) da medida tutelar educativa. 
15

 Por exemplo, na apreciação dos pressupostos da legítima defesa, na colocação do dilema do prisioneiro, na 

comparação entre a irracionalidade colectiva do momento vivido e a razão individual do momento apreciado, 

e na percepção distinta das emoções básicas e das emoções complexas. 
16

 O certificado de registo criminal actualizado. 
17

 Inexistente, apesar de obrigatória, em mais de 90% dos processos crime no nosso país. 
18

 Hoje tendencialmente presente na maioria dos processos, embora ainda com resistências várias. 
19

 Face ao disposto no art. 369º, n.º 1, do Código de Processo Penal parece não subsistirem dúvidas da 

obrigatoriedade da realização de perícia sobre a personalidade, tanto mais que se refere tal elemento como 

fazendo parte da documentação existente nos autos. Assim sendo, a imposição de qualquer sanção, sem que 

previamente se tenha realizado perícia sobre a personalidade, mais a mais tratando-se de sanção privativa da 

liberdade, configurará acto inválido por omissão de diligência essencial para a descoberta da verdade 

conforme resulta da leitura conjugada dos artigos 160º, 369º, n.º 1, 371º e, obviamente, 120º, n.º 2, al. d) e 

122º, todos do Código de Processo Penal. 
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correcta determinação da sanção que eventualmente possa vir a ser aplicada, o tribunal 

volta à sala de audiência, declara esta reaberta e procede à produção da prova necessária, 

ouvindo sempre que possível o perito criminológico, o técnico de reinserção social e 

quaisquer pessoas que possam depor com relevo sobre a personalidade e as condições de 

vida do arguido
20

. 

Isto acontece? Não. Aconteceu vez alguma em qualquer processo penal em 

Portugal? Não, que eu saiba não. Não é a lei que o impõe? Parece que sim. E porque não se 

cumpre a lei? Por falta de meios? Por falta de atenção? Por falta de vontade? Por falta de 

interesse? Por falta de respeito, pela lei e pela pessoa do arguido que está a ser julgado? 

Porque não se quer ouvir quem sabe? Por que quem sabe destas coisas somos nós? E já não 

precisamos, por isso, de ouvir quem quer que seja? Porque não queremos ser confrontados 

com a nossa ignorância? Ou porque nos choca a natureza humana do mal?  

Responda a audiência se puder e quiser. Não nos digam, porém, que há justiça e que 

ela funciona. Porque é uma hipocrisia. Há sim rotinas mais ou menos eficazes, mais ou 

menos céleres e mais ou menos consentidas.  

Se há que conhecer para intervir, porque intervém a justiça, e todos nós portanto, 

sem conhecer? Responda, mais uma vez, o leitor, se quiser ou puder. Porque eu mais não 

posso nem quero! 

 

 

    r   Carlos Pinto de Abreu 

                                                 
20

 Designadamente psicólogos clínicos e, sobretudo, psicólogos forenses. Por isso, a Comissão dos Direitos 

Humanos da Ordem dos Advogados organizou e disponibilizou aos advogados e aos cidadãos (www.oa.pt) 

uma Bolsa de Psicólogos Clínicos e Forenses. 

http://www.ao.pt/

