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Introdução
O desespero incomoda- nos, enquanto sociedade que se manteve
indiferente ao isolamento e à exclusão do Outro, mas, sobretudo
porque aquela fragilidade nos é comum. A infeliz actualidade do
desespero merece a atenção do Direito penal, que caminha na vereda
da premissa maior do estudo das emoções. A investigação de Maria
Fernanda Palma abriu caminho ao aprofundamento das pesquisas neste
âmbito, cujo caminho está longe de estar completamente desbravado.
O confronto humano e académico com o desespero constrangem-nos
a uma resposta, em particular quando o agente é simultaneamente
uma vítima.
A nossa escolha permitiu-nos navegar à bolina do conhecimento humano sobre as emoções, extravasando os limites do Direito, em busca
de outras respostas, mas, sobretudo, de novas perguntas. Nessa demanda,
aportaremos nos cais da Psicologia, da Neurociência e da Filosofia, cujas
soluções desafiam a assertividade e, quantas vezes, a justeza das soluções
jurídico-penais.
A aprendizagem e a problematização científica que essas paragens distantes nos consentirem permitir-nos-ão regressar ao Direito, munidos
de novas problematizações. Aí, após a exploração de outros fóruns, será
hora de empreender uma viagem no tempo, pela história da previsão do
homicídio privilegiado no Código penal português. Questionar as conclusões do passado jurídico permitir-nos-á um reposicionamento na rota
da investigação, consentido pelas questões interpretativas que o pó das
épocas não adormeceu.
A indagação do sentido específico do desespero constrange-nos a um estudo aprofundado do homicídio privilegiado e das suas várias cláusulas,
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com o objectivo de circunscrever o âmbito da nossa pesquisa. Procuraremos naquilo que as distingue, o nosso objecto de trabalho e, bem
assim, as suas questões mais prementes. Intuímos que nos aguarda uma
tarefa espinhosa, especialmente na hora de discernir o desespero da emoção violenta.
Decantado o desespero, compete-nos analisar as soluções da doutrina e
da jurisprudência no que lhe concerne. Exporemos as noções sugeridas
e as questões que delas brotam, para, logo depois, desembocarmos na
sala de audiências do desespero. Aí chegados, debruçar-nos-emos sobre
os problemas das soluções da jurisprudência e, nos avessos, sobre a solução dos problemas.
Mas, afinal, por que razão pode o desespero atenuar a culpa? Esta interrogação conduzir-nos-á ao fundamento do privilégio e, logo, aos
temas da liberdade e da culpa. Sondados os seus alicerces filosóficos,
estaremos em condições de discutir as respostas da doutrina ao fundamento da mitigação da culpa do homicídio por desespero, após o
que tomaremos uma posição sobre ele. Terminaremos a nossa viagem
pelas sinuosidades do comportamento humano (e da ciência do Direito)
com uma reflexão sobre a compatibilização dos fins das penas com a
aplicação de uma pena de prisão aos casos de homicídio privilegiado por
desespero.
Quanto ao método, oferece-nos referir que parte das obras estudadas
provém de ramos distintos do conhecimento, o que acarreta algumas
dificuldades de transposição metodológica. A complexidade do tema
levou-nos a seccionar o texto em cinco capítulos, em função das questões
que lhes presidem. No que respeita aos trabalhos jurídicos, a bibliografia
não citada no corpo do texto é apreensível na intertextualidade de cada
capítulo. Cabe, ainda, esclarecer que a redacção não está conforme ao
acordo ortográfico, uma vez que contestamos (ainda) as suas implicações
na destruição da etimologia dos vocábulos. A bibliografia encontra-se
atualizada por referência à data da entrega do presente trabalho como
dissertação de mestrado, em abril de 2013.
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As razões da escolha do tema do desespero, deixamo-las às palavras dos
poetas, que melhor o conhecem e ajuízam.

Universal e aberto, o meu instinto acode
A todo o coração que se debate aflito.
E luta como sabe e como pode:
Dá beleza e sentido a cada grito1.

1

TORGA, Miguel, Penas do Purgatório, (poemas),Coimbra, 1954, «Canção da Noite», pp.
52-53.
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