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ojulgamellto de Prestoll, 
repercussao teve lla comullÍ( 

re.flextJes. 
A submissao a julgamell 

(tillham dez quando pratica 
cer o mais vivo repúdio de 
dignidade da pess()(l humall 

A imputabilidade penal T4 

e psfquica, do plello uso ti 
admissIvel imputar responsa 
de anomalias ps(quicas. 

Julgar mellores é respor#.:. 
degradante, impróprio de u 
glés, que consagra iltstitu;ç(, 
sobrevivências allacróllicas, 
cionais adquiridos 110 timbi. 

Neste aspecto, como ali. 
apenas medidas tutelares plJ 
-se harm6llica com os prillCi 
doutrillais mais actualjzadfJ 

E IUIO se diga que é pr. 
cialmeute a juvellil) , elldur~ 
lendário. Na própri(l Illgll 
magistrados dellullci(lIIdo o 


