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A LEI DE SAÚDE MENTAL COMO 
EXCEÇÃO AO BROCARDO 
IUDEX EST PERITUS?

Maria João Lourenço1

1. Introdução e objetivos
No encontro de investigadores do ano anterior demos conta de que o 

nosso objeto de investigação de Doutoramento se centrava no estudo da prova 
pericial, enquanto concretização das interseções do Direito com a Ciência.

Desde essa data até ao presente, nos temos debruçado sobre o estudo do 
regime de produção da prova pericial no ordenamento jurídico português. Re-
ferimos, há um ano, que nos ordenamentos jurídicos que integram a tradição 
jurídica romano-germânica, parece existir uma aceitação plena do regime ins-
tituído2. Ao longo deste ano, confirmamos esse ponto de partida: são, de facto, 
raras as discussões em torno da produção e valoração da prova pericial, mais 
parecendo que os problemas por nós apontados estão à margem da realidade 
vivida nos Tribunais. Porém, e também por essa razão, continua a parecer-nos 
pertinente abordar este tema. 

Enquanto estudávamos estas questões, e nos debatíamos com a interfe-
rência de especialistas de saúde mental nos processos judiciais, deparámo-nos 

1  Assistente convidada da EDUM e Advogada. Investigadora júnior do JUSLAB e Doutoranda em 
Ciências Jurídicas na EDUM, na vertente de especialização em Ciências Jurídicas Gerais.

2  Para uma análise comparativa entre os regimes, partindo nos modelos português e norte-ameri-
cano, sugere-se a leitura do nosso artigo: Prova pericial científica: análise comparada dos regimes 
jurídicos de Portugal e dos EUA, Scientia Ivridica: Revista de Direito Comparado Português e Bra-
sileiro, Tomo LXVII, n.º 348, setembro/dezembro 2018, pp. 347-368.
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com uma outra questão que nos suscitou particular interesse: será que a Lei de 
Saúde Mental3 permite uma inversão dos papeis conferidos ao Juiz e ao perito, 
deixando sem sentido o brocardo do Juiz como o maior de todos os especia-
listas? Sabemos bem que a Lei de Saúde Mental e as relações entre Direito e 
a Psiquiatria foram objeto de inúmeras discussões, colóquios, estudos e mani-
festações de diferentes profissionais das mais variadas áreas, sobretudo quando 
analisada à luz das dificuldades de interpretação e concretização dos conceitos 
e da eventual violação de direitos fundamentais. Não procuraremos discutir a 
bondade do regime jurídico, nem sequer centrar o estudo nas dificuldades senti-
das na dicotomia Direito/Psiquiatria. O que pretendemos trazer à discussão são 
as soluções legislativas previstas para essa interdisciplinaridade na interpretação 
dos factos, quando todos os intervenientes têm consciência que, nestes casos em 
particular, o médico, enquanto especialista, pode assumir uma relevância que, 
por via de regra, apenas poderia ser reconhecida ao Juiz. 

2. Discussão e Resultados
O diploma objeto do presente estudo estabelece os princípios gerais da 

política de saúde mental e regula o internamento compulsivo dos portadores de 
anomalia psíquica (art. 1.º da LSM). Nos seus termos, o portador de anomalia 
psíquica grave que crie, por força dela, uma situação de perigo para bens jurídi-
cos, de relevante valor, próprios ou alheios, de natureza pessoal ou patrimonial 
e recuse submeter-se ao necessário tratamento médico pode ser internado em 
estabelecimento adequado, tal como pode ser internado o portador de anomalia 
psíquica grave que não possua o discernimento necessário para avaliar o sentido 
e alcance do consentimento, quando a ausência de tratamento deteriore de for-
ma acentuada o seu estado (nºs. 1 e 2 do art. 12.º da LSM).

O internamento há de iniciar-se pela apresentação de um requerimen-
to, dirigido ao Tribunal competente, com a descrição dos factos que o funda-
mentam (arts. 12.º a 15.º da LSM). Após as demais diligências previstas, o Juiz, 
oficiosamente ou a requerimento, determina a realização das diligências que se 
lhe afigurem necessárias e, obrigatoriamente, a avaliação clínico-psiquiátrica 
do internando (n.º 1 do art. 16.º da LSM). Esta avaliação clínico-psiquiátrica 
é deferida aos serviços oficiais de assistência psiquiátrica da área de residência 
do internando, devendo ser realizada por dois psiquiatras que devem remeter o 

3  Lei n.º 36/98, de 24 de julho, Diário da República, Série I-A 169/1998 (98-07-24) 3544 – 3550. A 
sua última redação foi conferida pela Lei n.º 49/2018, Diário da República, Série I 156/2018 (18-
08-14) 4072 – 4086. Doravante, designada por LSM. 
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relatório ao Tribunal (nºs. 1 e 4 do ar. 17.º da LSM)4. Sublinhe-se que este juízo 
técnico-científico inerente à avaliação clínico-psiquiátrica está subtraído à livre 
apreciação do Juiz (n.º 5 da mesma disposição legal)5. Após o que o Juiz deve de-
signar sessão conjunta, proferindo a decisão sobre o internamento, devidamente 
fundamentada, com identificação da pessoa a internar e as específicas razões 
clínicas, assim como o diagnóstico clínico, quando existir, e a justificação do 
internamento (nºs. 1 e 2 do art. 20.º da LSM).

Já no internamento de urgência, que ocorre sempre que o portador de 
anomalia psíquica grave crie, por força dela, uma situação de perigo iminente 
para bens jurídicos, de relevante valor, próprios ou alheios, de natureza pessoal 
ou patrimonial e recuse submeter-se ao necessário tratamento médico pode ser 
internado em estabelecimento adequado (art. 12.º da LSM), as autoridades de 
polícia ou de saúde pública podem determinar, oficiosamente ou a requerimen-
to, através de mandado, que o portador de anomalia psíquica seja conduzido ao 
estabelecimento com urgência psiquiátrica mais próximo do local em que se ini-
ciou a condução, onde é submetido a avaliação clínico-psiquiátrica com registo 
clínico e lhe é prestada a assistência médica necessária (arts. 23.º e 24.º da LSM). 

Nestas situações, em que o primeiro contacto estabelecido é entre o in-
ternando e o estabelecimento de saúde, a avaliação clínico-psiquiátrica referida 
é prévia e quando na mesma se concluir pela necessidade de internamento e o 
internando a ele se opuser, o estabelecimento comunica, de imediato, ao Tribu-
nal que, de seguida, deverá realizar as demais diligências que reputar necessárias, 
podendo depois proferir decisão sobre sua eventual manutenção (n.º 1 do art. 
25.º e 26.º da LSM). Em caso de manutenção do internamento, o Juiz dá início ao 
processo de internamento, devendo ordenar que, no prazo de cinco dias, tenha 
lugar nova avaliação clínico-psiquiátrica, a cargo de dois psiquiatras que não 

4  A título excecional a avaliação clínico-psiquiátrica é deferida ao serviço de psiquiatria forense 
do Instituto de Medicina Legal da respetiva circunscrição (n.º 2 do art. 17.º da LSM). Apesar de o 
legislador não ter especificado em que situações tal será possível, alguma doutrina já se manifestou 
no sentido de reservar esta faculdade a casos de especial complexidade, nomeadamente quando 
surjam divergências entre psiquiatras em avaliações consecutivas ou nos casos em que o interna-
mento se prolonga por vários períodos de 2 meses (cfr. art.º 35.º, da LSM). Isto porque ao exigir-se 
múltiplas avaliações, parece que é útil a intervenção de um psiquiatra absolutamente independen-
te, exterior à instituição, isento de um qualquer viés clínico assistencial, o que é assegurado pela 
intervenção de peritos do Instituto Nacional de Medicina Legal, desde que sem a participação do 
médico assistente do doente. LATAS, António João; VIEIRA, Fernando Viera, Notas e comentários 
à Lei de saúde mental, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 123.

5  Esta norma vem, na verdade, reproduzir o regime previsto para o valor da prova pericial no Có-
digo de Processo Penal, nos termos do qual o juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova 
pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador. Veja-se o n.º 1 do art. 163.º do DL n.º 
78/87, de 17 de fevereiro, Diário da República, Série I, n.º 40/1987 (87-02-17), pp. 617-699. Última 
versão conferida pela Lei n.º 33/2019, de 22/05, Diário da República, Série I, n.º 98/2019 (19-05-
22), pp. 2543-2544. Daqui em diante, designado por CPP.
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tenham procedido à anterior, com a eventual colaboração de outros profissionais 
de saúde mental (n.º 1 do art. 27.º da LSM). 

Nestas situações não se encontra, todavia, a previsão do valor que deve 
ser conferido ao relatório elaborado pelos psiquiatras responsáveis pela análise 
da situação clínica do internando (pressuposto que não há qualquer remissão da 
secção que trata este internamento para o já citado n.º 5 do art. 17.º da LSM), 
mas cremos que essa opção se aplicará também às situações de internamento de 
urgência.

Apesar de coincidir o valor atribuído a estes relatórios conferido aos juí-
zos técnicos, científico ou artístico inerente à prova pericial, tal como previsto 
no Código de Processo Penal (CPP), não deixa de ser curioso que a competência 
para realização da avaliação clínico-psiquiátrica, nas situações de internamento, 
seja conferida, nos termos dos arts. 10.º a 15.º do diploma que estabelece a or-
ganização da prestação de cuidados de psiquiatria e saúde mental6, aos serviços 
oficiais de assistência psiquiátrica. Significa isto que a avaliação não é assegurada 
por um perito independente - como acontece nas perícias psiquiátricas previstas 
no CPP - mas por um médico assistente, já que esta avaliação visa essencialmen-
te um fim terapêutico, por isso será de teor mais clínico do que pericial7.

Do que se expôs, facilmente se conclui que a decisão sobre o interna-
mento compulsivo recai sobre o Tribunal. Porém, é interessante destacar que o 
legislador determinou que esta decisão judicial é antecedida por uma avaliação 
clínico-psiquiátrica do internando, realizada por médicos especialistas. E, mais 
do que isso, que esta avaliação, de natureza técnico-científica e de realização 
obrigatória, está subtraída à livre convicção do Juiz. Ou seja, o legislador assumiu 
expressamente que a avaliação médica realizada configura uma “deliberação pre-
liminar” ou “pré-decisão”8. Isto significa que ainda que o relatório seja favorável 
ao internamento, o Juiz não fica obrigado a decretar o internamento compulsivo 
uma vez que para tal decisão concorrem não apenas elementos clínico-psiquiá-
tricos, mas também normativos. No sentido oposto, isto é, caso o parecer da 

6  DL 35/99, de 5 de fevereiro, Diário da República, n.º 30/1999, Série I-A, de 1999-02-05, pp. 676-
681.

7  LATAS, António João; VIEIRA, Fernando Viera, Notas e comentários… op. cit., p. 121.

8  ANDRADE, José Carlos Vieira de, O internamento compulsivo de portadores de anomalia psí-
quica na perspectiva dos direitos fundamentais, in AAVV, A lei de Saúde Mental e o Internamento 
Compulsivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 85. Vide também LEITÃO, Luís Manuel Teles de 
Menezes, O internamento compulsivo de doente mental perigoso na LSM, in Estudos de Direito 
da Bioética, José de Oliveira Ascenção, Coimbra, Almedina, 2005, p. 136.
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avaliação seja desfavorável ao internamento, então o Juiz não se poderá decidir 
por decretar o internamento compulsivo9. 

O modelo assim previsto tem sido definido como um “modelo misto, em 
que a judicialização dialoga com a avaliação clínico-psiquiátrica, num axioma de 
mínima intervenção estatal dominado pelos princípios da necessidade, da ade-
quação e da proporcionalidade”10. Este tipo de modelo misto, procura sobretudo 
consagrar uma “leitura teleológica, funcional e garantística, de onde resulta uma 
responsabilidade dividida ou partilhada”11 entre os diferentes profissionais do 
Direito e da saúde mental. Tudo com o fito de “exigir um consenso entre médicos 
e juízes, fazendo depender o internamento da conjunção de dois poderes e de dois 
juízos: por um lado, de uma decisão médica especializada, fundada em conheci-
mentos técnicos e obrigada por uma deontologia profissional exigente; por outro 
lado, de uma decisão judicial, fundada em conhecimentos jurídicos e garantindo 
a aplicação correcta da Constituição e da lei”12. 

O processo assenta, por isso, numa “matriz garantística”, uma vez que a 
decisão de internamento compulsivo exige uma concordância entre a decisão 
médica especializada e a decisão judicial13. Na prática, “as diversas áreas do saber 
envolvidas têm que se aliar e conjugar esforços para dar resposta a tais situações, 
cada uma cumprindo o seu papel e ajudando a outra a cumprir o seu”14. Existe, 
assim, uma relação de interdependência na decisão de internamento relativa-
mente ao parecer técnico e clínico: ao Juiz não será possível decidir-se pelo in-

9  Assim se pode concluir, então, que a avaliação psiquiátrica, prevista como um parecer conforme 
e vinculativo, apenas existirá quando o parecer médico for desfavorável, isto é, quando se pro-
nuncie sobre a não verificação dos pressupostos de que depende o internamento. Tal é facilmente 
compreensível pelo facto de, recaindo sobre o Juiz a decisão final quanto à manutenção do inter-
namento, ele ter que especificar as razões clínicas e a justificação para o internamento, à luz do 
enquadramento normativo (art. 20.º LSM).

10  RODRIGUES, Cunha, Sobre o estatuto jurídico de pessoas afectadas de anomalia psíquica, in 
AAVV, A lei de Saúde Mental e o Internamento Compulsivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 
42. Esta opção legislativa mostra-se mais garantística do que as recomendações internacionais, 
que não impõem que o internamento compulsivo seja decretado por um Tribunal, apenas bastan-
do que a decisão seja emanada por um órgão ou autoridade independente, ou seja, e nomeada-
mente, uma outra distinta daquela entidade que propõe a medida de internamento (art. 5.º, n.º 1, 
al. e), da CEDH). 

11  LATAS, António João; VIEIRA, Fernando Viera, Notas e comentários… op. cit, pp. 117-118.

12  ANDRADE, José Carlos Vieira de, O internamento compulsivo… op. cit., pp. 84 e 85 (itálicos no 
original). Esta opção terá como “o objetivo de reequilibrar as tensões clínico-psiquiátrica e judi-
cial”, RODRIGUES, Cunha, Sobre o estatuto jurídico… op. cit., p. 47.

13  ALMEIDA, Manuel Simões de, Internamento compulsivo de doentes portadores de anomalia 
psíquica grave: dificuldades e constrangimentos do Tribunal, Revista do Ministério Público, Ano 
32º, n.º 127, julho - setembro 2011, pp. 101-117.

14  Idem.
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ternamento sem parecer médico que conclua nesse sentido; contudo, não será 
suficiente esse parecer para que o Juiz sujeite o doente ao internamento: de mol-
de a salvaguardar o direito fundamental à liberdade, exige-se ao Juiz ponderar 
se o bem jurídico que pode ser posto em perigo pelo indivíduo é relevante para 
determinar o seu internamento, com recurso a juízos de proporcionalidade (art. 
8.º, n.º 2 LSM).

Algumas críticas foram já tecidas, a propósito das dificuldades na opera-
cionalidade da lei. Os profissionais, sobretudo da saúde mental, referem que o 
processo de internamento se tornou muito complexo, consagrando uma “exces-
siva judicialização”15 e que procura relevar a segurança em detrimento do trata-
mento médico dos doentes. Como dissemos anteriormente, não é nosso objetivo 
estudar a bondade desta solução, nem os problemas que, quotidianamente, se 
fazem sentir na aplicação desta solução jurídica. O que procuramos é verificar se 
a importância conferida ao médico especialista, nestas situações, abstrai o Juiz 
da sua tarefa jurisdicional. Isto é, se há alguma desvalorização do papel judicial 
nesta sede, abrindo o processo portas para que a ciência, sozinha, decida do Di-
reito, sobretudo porque a avaliação clínico-psiquiátrica se encontra, como vimos 
já, subtraída à livre apreciação do Juiz (art. 17.º, n.º 5 da LSM).

Aqui reside aquele que é, aos nossos olhos, o maior problema da inter-
disciplinaridade das matérias discutidas no seio dos processos judiciais: de que 
forma deve ser valorada a avaliação realizada pelo perito? Qual o papel reconhe-
cido ao médico especialista e ao Juiz? Manter-se-á ele como o “especialista dos 
especialistas”? Como fazer a repartição de competências entre o Juiz e o perito? 
Estaremos nós perante uma exceção à exclusividade do poder jurisdicional? 

Nas matérias que implicam a ingerência de conhecimentos da Psiquiatria 
no Direito, estas questões tornam-se ainda mais evidentes porque a inexistência 
de uma harmonia nos diferentes quadros conduz a diferentes metodologias e a 
dificuldades no estabelecimento de diálogos profícuos16. Estamos perante dife-

15  ALBUQUERQUE, Afonso de, Parecer do Colégio de Psiquiatria sobre a Proposta de Lei de Saúde 
Mental, Revista da Ordem dos Médicos, agosto, 1997, p. 14.  Esta foi uma opção legislativa, que 
primou, no dizer de alguns autores, por uma abordagem mais próxima de uma vertente judicial do 
que administrativa e/ou sanitária. Cf. GONÇALVES, Pedro Correia Gonçalves, O estatuto jurídico 
do doente mental com referência à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 
Lisboa, Quid Juris, 2009, p. 159. 

16  Acerca das dificuldades sentidas pelos diferentes profissionais, podem ler-se, a título meramente 
exemplificativo, MOTA, Victor, Quase responsáveis: vinte anos de psiquiatra forense, Porto, Hos-
pital de Magalhães Lemos, 2012; GONÇALVES, Rui Abrunhosa, Psicologia Forense em Portu-
gal: uma história de responsabilidades e desafios, Análise Psicológica, vol. 28, n.º 1, janeiro, 2010, 
pp. 107-115; FARIA, Ana Filipa Alves, Perícias forenses de agressores conjugais: caracterização e 
impacto nas sentenças judiciai, Braga, Universidade do Minho, 2011. Dissertação de Mestrado 
e KOPPEN, Peter J. van, O mau uso da psicologia em Tribunal, in Psicologia e Justiça, António 
Castro Fonseca, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 123-154.
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rentes profissionais cujos especiais conhecimentos apenas lhe permitem com-
preender parcialmente os factos em discussão: o Juiz apenas compreenderá o 
lado normativo e o médico a componente clínica do caso. O que significa que só 
uma cooperação e um trabalho conjunto permitirá uma visão global. 

Nestas situações, o problema último reside no próprio diagnóstico, maté-
ria na qual não há uma única resposta e posição possíveis. Aliás, como bem de-
nota Cunha Rodrigues, a propósito das dificuldades de diagnóstico, “esta é uma 
matéria em que, como se sabe, os cientistas se dividem, convergindo apenas na 
dúvida sobre se não se tratará afinal de uma tarefa impossível”17. Não obstante, 
os juristas têm uma tendência, talvez ingénua, de idolatrar e venerar a ciência, 
porque acreditam ser capaz de oferecer certezas e previsões seguras18, em grande 
medida porque onde a dúvida persiste o Tribunal terá que encontrar uma certe-
za. Daí que esta opção por um sistema misto levante algumas dificuldades, desde 
logo de ordem prática19. Aquelas que mais nos interessa para este debate pren-
de-se com a necessidade de estabelecer uma divisão clara entre as competências 
atribuídas ao médico especialista e as competências que recaem sobre o Juiz. 
Apesar de o regime jurídico da Lei de Saúde Mental transparecer uma divisão 
entre as competências que recaem sobre cada um dos intervenientes processuais, 
certo é que, na prática, nem sempre é fácil compreender a linha bastante ténue 
que separa os limites de cada uma das intervenções, uma vez que lidamos per-
manentemente com conceitos de diferentes áreas de saber. 

Tendo em vista ultrapassar estas dificuldades, julgamos que o mais im-
portante será esclarecer a quem cabe a concretização dos conceitos e os proce-
dimentos aplicados para uma correta aplicação da lei. Como ponto de partida, 
parece-nos que a avaliação clínico-psiquiátrica terá de versar sempre, e ainda 
que não exclusivamente, sobre os pressupostos dos internamentos compulsivos 
que “unicamente possam ser observados, compreendidos e analisados exausti-
vamente em virtude dos conhecimentos profissionais próprios da especialidade 

17  RODRIGUES, Cunha, Sobre o estatuto jurídico… op. cit., p. 45. Nas palavras de Vaz Serra, o 
“conceito de saúde mental é demasiado complexo para poder ser simples”, SERRA, Adriano Vaz, 
Comentários críticos à Lei de Saúde Mental, in AAVV, A lei de Saúde Mental e o Internamento 
Compulsivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 59. Sobre as inúmeras dificuldades neste inter-
-relacionamento, veja-se também ANDRADE, José Carlos Vieira de, O internamento compulsi-
vo… op. cit., p. 84. 

18   No entanto, como bem expõe Clara Calheiros, esta ciência por vezes comporta algumas dificul-
dades na descoberta da verdade. Leia-se CALHEIROS, Clara, Verdades difíceis: intersecções entre 
direito e ciência, Julgar, Número especial, 2014, pp. 135-143.  

19  Seguimos, de perto, RODRIGUES, Cunha, Sobre o estatuto jurídico… op. cit., p. 47 e GONÇAL-
VES, Pedro Correia Gonçalves, O estatuto jurídico do doente… op. cit., pp. 164-165. 
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da psiquiatria”20. Mas então, questionamos nós: se a verificação dos pressupostos 
quanto ao internamento recai sobre exclusiva responsabilidade do Juiz, será que 
este vê os seus poderes jurisdicionais reduzidos ao controlo formal e procedi-
mental do processo21? E, se assim for, acresce uma outra preocupação: como 
poderá fiscalizar tal processo se não está presente no momento do diagnóstico e 
se desconhece a metodologia de avaliação utilizada pelos psiquiatras? 

Antes de mais, importa esclarecer que o juízo técnico-científico que se 
encontra subtraído à livre apreciação da prova se reconduz aos conhecimentos 
específicos da psiquiatria que permitem fazer a avaliação do internando. Com 
efeito, não se podem considerar como vinculativos as considerações constantes 
dos relatórios mais genéricas e gerais, de índole de outros conhecimentos que, 
embora técnicos e científicos - eventualmente até de outras áreas do saber - ou 
apreendidos e compreendidos pelo senso comum e pelas regras de experiência, 
que não podem der considerados de específicos daquele ramo científico22.

Contudo, a Lei de Saúde Mental não definiu o que se deve entender por 
avaliação clínico-psiquiátrica, nem especificou qual o seu conteúdo. Assim, recai 
sobre os médicos a especificação dos atos que considerem relevantes para a sua 
realização. Por essa razão, o relatório elaborado pelo médico assume particular 
relevância no caso, pressuposto que o decretamento do internamento compulsi-
vo depende dessa avaliação clínico-psiquiátrica. Nesse sentido, defendemos que 
os relatórios devem ser elaborados com os maiores cuidados, devendo conter um 
diagnóstico da situação do doente a internar e um juízo sobre a necessidade do 
internamento como forma de tratamento do doente. É este diagnóstico que per-
mitirá ao especialista concluir sobre a existência de um problema psiquiátrico 
em referência ao conceito de anomalia psíquica e a formulação do juízo sobre a 
necessidade de internamento. Mas mais do que isso, será com base nesse relató-
rio que o Juiz pode conhecer as bases médicas em que assentam as conclusões 
clínicas e que poderá fiscalizar a atividade do médico especialista e só assim ga-

20  LATAS, António João; VIEIRA, Fernando, Notas e comentários… op. cit., p. 117 (itálico no origi-
nal). 

21  ROQUE, Hélder, Uma reflexão sobre a nova Lei de Saúde Mental, in AAVV, A lei de saúde mental 
e o internamento compulsivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 130. Não podemos avançar sem 
antes chamar atenção para o facto de, no internamento compulsivo de urgência, quem decide pelo 
internamento ser o médico psiquiatra, decisão que depois será ou não confirmada pelo Juiz. Em 
última análise, é sobre o médico que faz o disgnóstico ao doente que recai a responsabilidade de 
decidir, naquele caso em concreto, privar a liberdade a determinada pessoa. É só sobre ele, pressu-
posto que é o primeiro a ter contacto com a pessoa em causa. Assume, por esse efeito, a função de 
decidir. Contudo, note-se que esta decisão será, posteriormente, apreciada em sede judicial, com-
petindo ao Juiz a decisão final quanto à manutenção do internamento. De todo o modo, diga-se 
que esta decisão deverá considerar, necessariamente, o diagnóstico anteriormente elaborado pelo 
médico psiquiatra. 

22  LATAS, António João; VIEIRA, Fernando, Notas e comentários… op. cit, p. 117.
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rantir a legitimidade judiciária para ordenar o internamento compulsivo. Pres-
supostas as dificuldades de compreensão da linguagem técnica e das implicações 
dos termos e caracterização das patologias diagnosticadas, será importante que 
os médicos tenham o cuidado de, no relatório que remetem ao Tribunal, apre-
sentarem linguagem clara, ainda que técnica e objetiva, mas que seja acessível 
aos juristas ou, no mínimo, que sendo hermética – atenta a cientificidade e tec-
nicidade dos termos – explicada de forma clara. 

Para facilitar a compreensão sobre o grau de perigo e assim dar suporte a 
um internamento compulsivo, deverá o médico responsável explicar pormeno-
rizadamente no relatório, qual a situação em que encontra o doente, qual o seu 
diagnóstico e o tratamento adequado. Após, deverá concluir objetiva e fundada-
mente sobre as razões para o internamento ou para a sua manutenção (art. 157.º, 
n.º 1 do CPP ex vi art. 9.º LSM). Tudo para garantir que o Juiz possa fundamen-
tar convenientemente a sua decisão, especificando as razões clínicas, o diagnós-
tico clínico e a justificação do internamento (art. 20.º LSM), mas também para 
que os sujeitos processuais habilitados a recorrer da decisão o possam fazer (art. 
32.º LSM).

Por essa razão, defendemos que, mesmo estando a avaliação subtraída à 
livre apreciação do Juiz, recai sobre este o dever de valorar o relatório apresenta-
do, analisando e verificando a (in)existência de coerência interna, a objetividade 
e fundamentação, pois só assim se poderá determinar se estamos perante um juí-
zo de caráter técnico e científico, subtraído à livre apreciação, ou uma mera opi-
nião, não vinculativa. Nas palavras de José Carlos Vieira de Andrade, cabe então 
ao Juiz uma dupla-função: a de assegurar o cumprimento de um procedimento 
correto e a de controlar o cumprimento e o preenchimento dos requisitos legais 
do internamento compulsivo23. Se estas suas obrigações não forem verificadas, 
caso a caso, então somos levados a crer que o perito assume a função central 
no âmbito do processo de internamento compulsivo, sendo a sua decisão aceite 
acriticamente, sem qualquer tipo de controlo ou supervisão judicial. Acredita-
mos que não raras vezes é o que acontece na nossa prática judicial, uma vez que 
os Juízes, sem formação ou conhecimentos de relevo na Psiquiatria, sentem-se 

23  ANDRADE, José Carlos Vieira de, O internamento compulsivo… op. cit., p. 86.
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incapazes de verificar ou questionar as conclusões apresentadas nos relatórios, 
aceitando-as, mesmo que para si sejam incompreensíveis24.

Para evitar que esta decisão judicial seja, na sua matriz, uma decisão clí-
nica, será de importante que os juízes valorem os relatórios como qualquer outro 
meio de prova, fazendo uma apreciação global de todos os factos e demais provas 
produzida. Cremos, por isso, que em caso de dúvida sobre o vertido no relatório, 
o Juiz deve ser compelido a exigir a presença dos médicos que elaboraram o 
relatório, para prestaram esclarecimentos complementares, ou pedir tais escla-
recimentos por escrito, mas sempre antes da sessão conjunta que antecederá a 
decisão. Já quando se levantam dúvidas sobre o sentido da avaliação clínico-psi-
quiátrica, estas não serão resolvidas com meros esclarecimentos complementa-
res, devendo ser exigida a realização de uma segunda perícia (art. 17.º da LSM), 
que reveste a natureza de uma nova avaliação clínico-psiquiátrica.

Tudo isto são meios que estão à disposição do Tribunal para garantir que 
a decisão de restrição de liberdade de determinados indivíduos seja tomada por 
um órgão jurisdicional competente, consciente da situação em causa e de acordo 
com a ponderação de todos os interesses e bens envolvidos. O que não se espera 
é que o Tribunal se exima da sua obrigação de conhecimento aprofundado de 
cada situação e remeter-se para o relatório clínico, sem qualquer ponderação 
ou compreensão, omitindo as duas dúvidas, aceitar acriticamente o relatório ou 
socorre-se da sua ciência privada para justificar a sua decisão.

3. Conclusão
Será que nestas situações podemos afirmar que é o perito quem assume o 

papel de decisor? Parece-nos que o médico psiquiatra assume um papel decisivo, 
sem que daí se possa concluir que é a si que é entregue o julgamento da causa.   

24  Parece-nos que é apenas aparente a convivência pacífica, pressuposto que por via de regra os 
relatórios elaborados pelos especialistas da psicologia e psiquiatria são aceites pelo Tribunal sem 
pedido de esclarecimentos complementares ou confirmação por via de segunda perícia. Na nossa 
visão, esta pacificidade é aparente porquanto o Tribunal não questiona a interferência da ciência 
nos processos. Será, assim, uma falsa aceitação porque não raras vezes, os autores que colhem uma 
opinião sobre os especialistas destas áreas do saber que trabalham ativamente na prática judiciária 
relatam antes um certo incómodo na interdisciplinaridade dos factos. Referem, a este propósito, 
que os psiquiatras consideram os juristas rígidos ou omnipotentes e incapazes de compreender a 
essência do Homem porque estão ligados, na sua formação e atuação, a um modelo racional e me-
tódico que se distancia das ciências da psicologia e psiquiatria e que dificulta a sua compreensão 
sobre os quadros psicopatológicos.  Por outro lado, os juristas depositam nos psicólogos e psiquia-
tras a expectativa de que estes profissionais possam apresentar com rigor, clareza e cientificidade, 
um juízo técnico fiável, e quando confrontados com as dificuldades por estes sentidas, vêm nos 
peritos uma carta que vem causar ainda mais entropia, pois que apesar de expressar todos os seus 
conhecimentos não apresentam, via de regra, uma resposta unívoca. 
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Na nossa opinião, o essencial a reter é que, independentemente de tudo, 
é ao poder judicial que cabe a decisão final: seja a de ordenar ou confirmar o 
internamento, seja de fazer cessar o mesmo. Assente para nós ficou que o inter-
namento está sempre sujeito a um controlo jurisdicional: não apenas porque é 
decretado mediante decisão judicial, mas porque esta decisão é passível de recur-
so para o Tribunal da Relação (arts. 30.º e 32.º LSM)25. 

Em jeito de conclusão, parece-nos que não há nestas situações uma con-
fusão entre a atribuição de competências ao Juiz e ao médico psiquiatra: enquan-
to o primeiro decide o internamento, sua manutenção e cessação, o segundo, 
fazendo uso dos seus conhecimentos técnicos, científicos e especializados, traça 
um quadro mental do indivíduo, assim auxiliando o Juiz na complexa análise 
jurídica da situação em causa. 

Porém, considerando todas as dificuldades em alcançar um diálogo profí-
cuo entre os profissionais das diversas áreas envolvidas, os relatórios elaborados 
pelos médicos psiquiatras revestem um elemento essencial para que o Juiz tome 
uma decisão quanto ao quadro que lhe é colocado. Daí que se afirme que nos 
processos previstos na lei de saúde mental se preconiza uma exceção ao brocar-
do de que o Juiz é o perito dos peritos26. A função de perito, nestas situações, é 
exclusivamente atribuída a um terceiro especialista, de cujos conhecimentos fica 
dependente e vinculada a decisão judicial. Ponderando todas as dificuldades e 
incertezas, o Juiz sente-se tentado e acautelado com a remição para um relatório 
elaborado por um médico psiquiatra, no qual se depositam esperanças de certe-
za que o processo judicial não pode assegurar. Nesta medida, será essencial que 
o Juiz assuma uma tripla-função: a de assegurar o cumprimento de um processo 
judicial correto, a de controlar o cumprimento e o preenchimento dos requisitos 
legais do internamento compulsivo27 e, acrescentamos nós, a de fiscalizar a atua-
ção dos médicos psiquiatras que têm intervenção no diagnóstico. Pois, só assim 
se antevê um efetivo cumprimento da função jurisdicional que lhe foi confiada. 
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