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“Eu entendo seu estado mental, você entende o 

meu, somos iguais. Isso lhe dá a capacidade de 

me enganar e enganá-lo.” (Hannibal Lecter) 



 

RESUMO 

 

 

A presente monografia tem como objetivo principal estudar a visibilidade e a 
condição do psicopata à luz ao Direito Penal frente aos crimes cometidos por tais 
indivíduos. Nesse sentido faz-se necessária a análise do enquadramento do 
psicopata diante do ordenamento penal. Por meio da análise dos traços 
comportamentais, a psicologia nos direciona, através de definições e conceitos 
anteriormente criados, ao objetivo de verificar se tal individuo pode ser classificado 
como um doente mental por possuir tais condições. Desse modo, por meio de um 
estudo da atual legislação aplicada, possível observar que os psicopatas são vistos 
como doentes mentais, mesmo com a sua capacidade cognitiva em perfeitas 
condições, sendo-lhes aplicado tratamentos insuficientes, não alcançando a eficácia 
pretendida, resultando na reincidência da prática de atos criminosos. Neste cenário, 
é importante analisar o conceito de inimputabilidade, semi-imputabilidade e 
imputabilidade, buscando o melhor e mais eficaz tratamento para cada caso. 
Contudo, verifica-se que o nosso ordenamento jurídico é silente quanto a 
responsabilidade penal do psicopata, fato que gera inúmeras divergências 
jurisprudenciais e doutrinárias, resultando na falta de um dispositivo legal específico 
que regulamente a aplicação de tal responsabilidade. Assim sendo, recorre-se a 
diferentes abordagens aplicadas pela legislação estrangeira nesses indivíduos e 
seus resultados, comparando à legislação brasileira, visando a busca de medidas 
mais específicas e adequadas a serem aplicadas no ordenamento penal pátrio, bem 
como o impacto negativo gerado pela omissão estatal em vista a esses indivíduos.  
 
Palavras-chave : Psicopata. Culpabilidade. Responsabilidade penal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of this monograph is to study the visibility and status of the 
psychopath in the light of criminal law in relation to crimes committed by such 
individuals. In that extend, it is necessary to analyze the framework of the psychopath 
before the criminal legal system. Through the analysis of behavioral traits, 
psychology directs us, through definitions and concepts previously created, to the 
objective of verifying whether such individual can be classified as a mental patient for 
presenting such conditions. Thus, through a study of the current applied legislation, it 
is possible to observe that psychopaths are seen as mentally ill, even with their 
cognitive capacity in perfect conditions, being applied insuficiente treatments, not 
achieving the desired efficacy, resulting in recurrence of the criminal acts. In this 
scenario, it is important to analyze the concept of unaccountability, semi- imputability 
and liability, seeking the best and most effective treatment for each case. However, it 
is verified that our legal system is silent as to the criminal liability of the psychopath, a 
fact that generates numerous jurisprudential and doctrinal divergences, resulting in 
the lack of a specific legal provision that regulates the application of such 
responsibility. As such, different approaches applied by foreign legislation in these 
individuals and their results are used, comparing them to Brazilian legislation, 
searching for more specific and appropriate measures to be applied in the criminal 
order, as well as the negative impact generated by the state omission in view of 
these individuals. 
 
Keywords : psychopath. Culpability. Criminal liability (or criminal responsibility) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como é sabido, no sistema carcerário brasileiro, os números de crimes 

cometidos vêm aumentando cada dia mais, em sua grande maioria, pelos 

denominados criminosos comuns. Ocorre que, com base nessas considerações, 

verifica-se que o número de crimes cometidos por indivíduos acometidos de 

psicopatia cresceu consideravelmente. 

É de grande valia definir a forma de responsabilização penal do infrator 

diagnosticado com psicopatia, uma vez que há necessidade de uma política criminal 

específica para estes criminosos. O ordenamento jurídico brasileiro é silente quanto 

à responsabilidade penal, ocasionando divergências doutrinárias e insegurança 

jurídica quanto ao enquadramento dos psicopatas. 

Realiza-se uma análise a respeito da atual legislação aplicada para referidos 

casos, qual vem a ser a punição cumprida, bem como o resultado alcançado com 

esse tipo de punição. Promovendo um estudo sobre a legislação estrangeira, 

contemplando como esses indivíduos são vistos por esses países, qual a forma de 

punição aplica e, consequentemente, com base nessas comparações, propor 

medidas mais especificas e validas para estes indivíduos no Brasil. 

O método utilizado baseia-se na pesquisa bibliográfica por meio de livros, 

artigos e casos concretos. Junto a isso, tem-se a contribuição da área psiquiátrica 

juntamente com a jurídica. Seguindo a hipótese que é de grande validade e 

importância a análise de laudos periciais dentro do ordenamento penal em busca de 

uma solução efetiva do crime cometido pelo indivíduo portador do transtorno. Isto, 

porque, as provas periciais tendem a ser objetivas, com menor suscetibilidade à 

influência humana, quando comparada com as provas subjetivas. Apesar disso, 

mesmo que sejam concebidas, não lhes será considerado maior valor do que se 

analisa com os demais tipos de prova, tendo em vista que o convencimento do 

magistrado será firmado a partir de análise crítica de todo o conjunto probatório 

existente nos autos do caso concreto. 

A principal finalidade compreende em demonstrar a responsabilidade penal 

dos psicopatas, por meio de um diagnostico do perfil de cada indivíduo, bem como 

as medidas tomadas pela legislação brasileira; demonstrar as más condições 

carcerárias no tratamento dos psicopatas; identificar a ineficiência da atual 

legislação acerca desses indivíduos. 
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Trata-se de um problema atual e de grande relevância, sendo cada vez mais 

comum à sua prática dentro da sociedade, sendo comandado por pessoas que não 

demonstram nenhum tipo de remorso ou arrependimento ao feito. Sendo necessária 

sua análise, a fim de que esse problema possa ser tratado da forma mais eficaz pela 

sociedade brasileira. 

Nesta seara, dentro do ordenamento jurídico penal brasileiro, encontra-se a 

culpabilidade desses indivíduos tipificada no Código Penal, entretanto, ainda é 

discutível se devera ser aplicada nesses casos. Estudando o conceito de aplicação 

da imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade, buscando verificar em 

quais casos cada uma e aplicada e os critérios abordados para elas serem aferidas, 

buscando encontrar em qual dessas o indivíduo psicopata se enquadra. Com o 

benefício da prova pericial e do exame criminológico, a legislação deixa uma lacuna 

a ser preenchida pelo juiz ao decidir em caso concreto o que melhor se deve aplicar, 

bem como a análise das espécies de penas existentes no ordenamento e em quais 

casos cada uma deve ser aplicada. 

Em consequência dos fatos apontados, não podemos deixar de analisar a 

ineficácia das medidas aplicadas, além das más condições de tratamento fornecidas 

aos psicopatas. Por meio da análise dos índices de reincidência criminal, o índice de 

prevalência na sociedade. E, por fim, a prática da comparação de como esses 

indivíduos são vistos pela legislação estrangeira e quais as punições aplicadas a 

eles, com a possibilidade de uma possível implementação dessas punições no 

sistema penal brasileiro. 

A responsabilidade penal do psicopata trata-se de um tema com inumeráveis 

equívocos em todos os seus aspectos e definições, considerando que ainda são 

poucos os estudos e debates voltados a alcançar uma solução viável a esses casos.  

Dessa forma, com base nos dados psiquiátricos colhidos no decorrer do presente 

projeto e por meio da análise do perfil de cada indivíduo diagnosticado com 

psicopatia, juntamente com o sistema jurídico brasileiro, busca-se uma alteração 

adequada na legislação atual, fazendo com que esses indivíduos tenham o 

tratamento correto e a sua dignidade assegurada, bem como para a maior 

segurança da sociedade. 
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2. O PSICOPATA 

 

2.1 O CONCEITO DE PSICOPATIA 

 

É possível verificar que as pesquisas e estudos referentes à psicopatia ainda 

não são conclusivos, tendo em vista que atualmente ela ainda é objeto de estudo 

entre os médicos e pesquisadores em razão de suas peculiaridades. 

Um dos pioneiros sobre a descrição de psicopatia e médico francês, Phillipe 

Pinel, em 1809, por meio da análise do comportamento de seus pacientes, chegou à 

conclusão de que mesmo com o comportamento violento, eles possuíam perfeito 

entendimento do caráter irracional de suas ações, assim não são consideradas 

pessoas delirantes como inicialmente ele acreditava, e descreveu a psicopatia como 

manie sans delire (insanidade sem delírio)1. 

James Cowles Prichard, bem como Pinel, era contra a ideia do filósofo Locke, 

aquele que afirmava a inexistência da mania sem delírio, em outras palavras, a 

mania sem o prejuízo do intelecto do indivíduo. Nessa época, não era declarado por 

nenhum juiz o conceito da insanidade a nenhuma pessoa que não apresentasse um 

comportamento intelectual manifesto, tal qual, na maior parte das vezes, demonstra-

se através do delírio. Nesse sentido, Pichard e Pinel buscavam impor o conceito no 

sentido de que existiam insanidades sem comprometimento intelectual, com 

posterior prejuízo afetivo e volitivo. Assim, tal posição era capaz de sugerir que 

essas três funções mentais: intelecto, afetividade e vontade, poderiam adoecer 

independentemente2. 

Na mesma época, Emil Kraepelin, devido à convivência com pessoas que 

mesmo sem manifestar delírios ou alucinações, demonstravam sintomas de 

agressividade e crueldade frequentemente, criou o termo de definição como 

personalidade psicopática. No mesmo sentido, para o psiquiatra Kurt Schneider, a 

personalidade psicopática pode ser definida como um distúrbio de personalidade 

que não alcança a inteligência e nem a estrutura orgânica do indivíduo, retirando a 

                                                
1 SADALLA, Nachara Palmeira. A imputabilidade penal nos casos de psicopatia sob uma perspectiva 
interdisciplinar. Revista Eletrônica de Direito da Faculdade Estácio do Pará , Pará, v. 2, n. 2, 17 
set. 2015. ISSN 2359-3229. Disponível em: 
<http://www.revistasfap.com/ojs3/index.php/direito/article/view/15>. Acesso em: 20 nov. 2020. 
2 Ibidem. 
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possibilidade de a psicopatia ser tratada e vista como uma doença3. 

Kurt Schneider estendeu o termo personalidade psicopática para um individuo 

que se desvia equivocadamente do comportamento normativo, do dever moral, não 

podendo ser tratado como um doente mental.4 

Nessa época, grande parte da doutrina procurou substituir o conceito de 

“constituição psicopática" por “personalidade psicopática”, uma vez que sua etiologia 

não era claramente conceituada. Contudo, apesar da falta de entendimento, o 

quadro clínico da personalidade psicopática passou a ser cada vez mais analisado. 

Atualmente, após uma considerável evolução do conceito, a personalidade 

psicopática passou a ser caracterizada principalmente pela ausência de sentimentos 

afetuosos, amoralidade, impulsividade, falta de adaptação social e incorrigilidade5. 

Diante do explanado anteriormente, ainda não há uma definição concreta do 

termo psicopatia, tendo em vista que exigira um julgamento de todas as questões 

que norteiam este conceito, não sendo fatos consolidados, certos e devidamente 

comprovados, assim consideramos para fins de sustentação do termo psicopatia a 

posição de profissionais nas áreas da psiquiatria, psicologia, bem como 

doutrinadores da área. 

Deste modo, utilizamo-nos a definição dada pela Organização Mundial da 

Saúde - OMS, a qual opera o termo “Transtorno de Personalidade Dissocial”, o 

mesmo registrado na Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10), acolhido definitivamente pelos atuais manuais e 

classificações psiquiátricas. 

 

Transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações 
sociais, falta de empatia para com os outros. Há um desvio considerável 
entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O 
comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, 
inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração e um 
baixo limiar de descarga da agressividade, inclusive da violência. Existe 
uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis 
para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com 
a sociedade6. 

                                                
3 SADALLA, loc. cit.  
4 Ibidem. 
5 MUNDO DOS PSICOPATAS. Psicopatia : História, [s.l], [s.d]. Disponível em: 
<https://sites.google.com/site/mundodospsicopatas12d/entrevistas-2/historia>. Acesso em: 20 nov. 
2021. 
6 OMS, Organização Mundial de Saúde. Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID – 10 . Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artes 
Médicas. Porto Alegre: Artes Médicas,1993. p. 105. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44461999000200014&lng=pt&tlng=pt>. 
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Em decorrência do ponto de vista da ciência médica, a psicopatia não é 

classificada como uma doença mental, e sim como um distúrbio de personalidade. 

Segundo estudos da psicóloga Maria Fernanda Faria Acha, as atitudes desses 

indivíduos podem ser identificadas e classificadas como um Transtorno de 

Personalidade Antissocial, e com base em uma análise médica dentro do contexto 

jurídico, permite-se categorizar os indivíduos que possuem propensão a cometer 

delitos criminais devido à falta de afeto com o sentimento alheio e a presença do 

comportamento antissocial. 

Ademais, ao levar em consideração o que fora tratado anteriormente, o 

distúrbio de personalidade, o comportamento antissocial e psicopatia, são termos 

que sobrevém e causam uma alteração dentro do vínculo social em que vivemos. 

Isto porque, esses indivíduos possuem uma grande habilidade de persuasão e 

manipulação, podendo agir de modo normal e adequado na visão da sociedade, 

buscando sempre o alcance do resultado almejado. 

 

2.2 O PERFIL DO PSICOPATA 

 

Como veremos ao longo deste trabalho, os psicopatas são pessoas 

insensíveis. São pessoas incapazes de vivenciar um sentimento puro. Para muitos 

pesquisadores da área, esses indivíduos são perfeitamente capazes de externar 

“seus sentimentos”, mas que tais atos devem ser revistos com ressalvas, uma vez 

que qualquer demonstração de afeto ou sentimento é fruto de aprendizagem. 

O psicopata não possui a capacidade de acessar e conhecer a sua própria 

essência. Desta forma, qualquer ato demonstrativo de pena, arrependimento, amor, 

entre outros, são frutos do seu poder e habilidade de simulação, verifica-se que os 

psicopatas são indivíduos carentes dos sentimentos humanos que consideramos 

puros, fazendo com que se tornem cada vez mais egocêntricos, manipuladores e 

cruéis.   

Seguindo o entendimento de Robert D. Hare, nota-se que muitas pessoas 

podem ser caracterizadas como impulsivas, simples, frias, insensíveis ou 

antissociais, entretanto, isso não significa que sejam pessoas psicopatas. Para o 

psicólogo, a psicopatia pode ser classificada como uma síndrome, um conjunto de 
                                                                                                                                                   
Acesso em: 29 abr. 2021. 
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sintomas relacionados. 7. 

Ainda sobre o estudo do perfil desses indivíduos, o psiquiatra Michael H. 

Stone, considera os psicopatas como seres anormais, rotulados como indivíduos 

acometidos de incapacidade de aprendizagem social-emocional ou psicopatia, uma 

vez que carecem da capacidade de entender as emoções alheias, ou se as 

reconhecem não são capazes de se afetarem8. 

Os psicopatas vivem em um mundo próprio e individual, voltado pelo 

utilitarismo e pelo pragmatismo, conforme aborda o psicólogo Manuel de Juan 

Espinosa, razão pela qual esses indivíduos necessitam de outras pessoas para 

realizar seus objetivos, conforme abordado anteriormente, através da manipulação9. 

Nesse sentido, um dos conceitos encontrados na obra de Robert D. Hare, é 

conhecido como o “daltonismo moral”. O autor exemplifica que do mesmo modo que 

os daltônicos não são capazes de enxergar as cores da maneira correta, o psicopata 

não tem experiência do aspecto emocional, assim sendo, eles aprendem tudo, mas 

não podem e não conseguem expressar o seu real sentimento. São capazes de 

entender o que fazem, e sabem distinguir o certo do errado, e podem muito bem 

controlar suas emoções, mas são indiferentes em relação à emoção “normal”, 

caracterizando uma grande ausência de sentimentos. 

Nesta seara, o psicólogo conclui: 

 

(...) o psicopata não se familiariza com os fatos ou dados primários do que 
chama de valores pessoais e ́ completamente incapaz de compreender 
essas questões. É impossível para ele desenvolver um mínimo interesse 
que seja por uma tragédia ou diversão ou o anseio pela humanidade como 
apresentado na literatura ou arte sérias. Ele também é indiferente a todas as 
matérias da vida em si10. 

 

Na visão de Ana Beatriz Barbosa, é apresentada pelos psicopatas uma 

espécie de “pobreza emocional” que pode ser evidenciada pela limitada variedade e 

intensidade de seus próprios sentimentos. Não são capazes de vivenciar fortes 

emoções, incapazes de sentir certos tipos de sentimentos como amor, compaixão, 

empatia e respeito pelo próximo. Apresentam episódios emocionais dramáticos, 

fúteis e de curta duração, não passando de pura encenação. 

                                                
7 HARE, Robert D. Sem Consciência:  O mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. 
Porto Alegre: Artmed, 2013. p. 49. 
8 STONE, Michael H. A cura da mente . Woods Hole. Massachusetts: Jones & Bartlett, 2004. p. 56. 
9 ESPINOSA, Manuel de Juan. Psicopatía Antisocial y Neuropsicología. Madrid: Edisofer, 2013. 
p. 576. 
10 HARE, 2013. p. 43. 
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Conforme o Dicionário de Psicologia, o perfil do psicopata é conceituado 

como: 

 

O psicopata (ou sociopata) é um indivíduo impulsivo, irresponsável, 
hedonista, “bidimensional”, carente de capacidade de experimentar os 
componentes emocionais normais do comportamento interpessoal, como p. 
ex., culpa, arrependimento, empatia, afeição, interesse autêntico pelo bem-
estar de outrem. Embora muitas vezes possa imitar emoções normais e 
simular apegos afetivos, suas relações sociais e sexuais com outras 
pessoas continuam superficiais e exigentes. Sua capacidade de juízo é 
limitada; ele parece incapaz de adiar a satisfação de necessidades 
momentâneas, não importando as consequências para si e para os outros. 
Está sempre em apuros; tentando livrar-se das dificuldades, ele cria com 
frequência uma rede complicada e contraditória de mentiras e 
racionalizações, ligadas a explicações teatrais e às vezes convincentes, 
expressões de remorsos e promessas de mudar. Muitos psicopatas são 
rapinantes calejados e são agressivos; outros, ao contrário, são típicos 
parasitas, ou manipuladores passivos, que se fiam em confusões e 
loquacidade, atratividade artificial, e em sua aparência de desamparo para 
conseguir o que desejam11. 

 

Neste sentido, torna-se necessário a compreensão da psicopatia como um 

fenômeno independente e desvinculado de qualquer transtorno mental. 

 

2.3 PRINCIPAIS CAUSAS DA PSICOPATIA 

 

Inquietude também intrigante em relação ao assunto que se refere à causa 

desencadeadora da psicopatia. 

Um grande marco no ano de 1848 foi o acidente ocorrido na Nova Inglaterra, 

nos Estados Unidos da América, a neurociência passou a investigar o 

comportamento violento. Phineas Cage, jovem proletário, com 25 anos na época, 

sofreu um acidente enquanto trabalhava como responsável na construção de uma 

ferrovia. Gage e sua equipe estavam desobstruindo uma área rochosa quando 

ocorreu uma explosão que fez com que uma haste de ferro atingisse a parte 

esquerda de sua cabeça, atravessando-a. 

De grande surpresa, Phineas Gage sobreviveu ao acidente e, segundo relato 

do médico atendente, Gage, aparentemente, não perdeu a consciência. Contudo, 

pouco tempo depois passou a demonstrar mudanças em seu comportamento. 

Em razão do acidente, Cage tornou-se uma pessoa desagradável, grosseira, 

impaciente e imprevisível. Desde então, não mais conseguiu se firmar em outro 

                                                
11 MARTINS, Waldemir Valle. Dicionário de Psicologia . Da imputabilidade do Psicopata. São Paulo: 
Loyola, 1982. p. 7-8. 
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emprego, a não ser em um circo onde se apresentava como uma aberração. Com 

apenas 38 anos de idade, no ano de 1861, Cage veio a falecer em decorrência de 

ataques epilépticos. 

A partir do ocorrido, diversos autores buscam explicações para a presença e 

o desenvolvimento da psicopatia. Inúmeros estudos surgiram a fim de apontar a 

razão para justificar a alteração comportamental decorrente de traumatismo 

cerebral, bem como daqueles que já assim nasceram. 

Estudos realizados em Phineas Cage levaram pesquisadores a sustentar que 

após o crescimento e a utilização da técnica de neuroimagem – que o 

comportamento antissocial está ligado ao envolvimento de estruturas cerebrais 

frontais e que, em razão disso, houve uma maior atenção para a relação entre 

lesões da região frontal do cérebro e o comportamento disfuncional, como a 

psicopatia, chegando-se a conclusão de que pode haver correlação entre elas. 

Desta forma, Helena Dias ressalva: 

 

A psicopatia é uma síndrome que pode ser definida em termos de uma 
combinação de certos traços de personalidade e conduta socialmente 
desviante. Tais indivíduos têm uma estrutura de personalidade 
caracterizada por uma combinação de aspectos interpessoais, afetivos e 
comportamentais em que arrogância, insensibilidade, comportamento 
manipulador e superficialidade nas emoções são salientados. Os psicopatas 
apresentam-se como lisonjeiros e grandiosos, mas enxergam as pessoas 
como objetos a serem usados para a própria gratificação, tendo estilo de 
vida parasita, sem remorso pelos danos que causam a outros, com pobre 
capacidade de empatia12. 

 

Diversos autores buscam explicações para a presença e o desenvolvimento 

da psicopatia. Em razão dos estudos abordados, não nos resta dúvidas de que os 

psicopatas possuem certa debilidade no sistema cerebral responsável pela parte 

emocional – déficit básico em seu pensamento (decorrente de imprecisões da 

constituição cerebral). Contudo, o modelo mais plausível para explicar sua causa 

envolve uma combinação ainda mal compreendida de fatores genéticos, biológicos, 

ambientais, sociais e psicodinâmicos que atuam conjuntamente e produzem a 

possível personalidade do psicopata. 

Como demonstrado, apesar de muitas teorias explicarem a origem da 

psicopatia sob o fundamento de diversos argumentos, ainda não se pode afirmar 

                                                
12 BINS, Helena Dias de Castro; TABORDA, Josi Geraldo Vernet. Psicopatia : influências ambientais, 
interações biossociais e questões éticas. Revista Debates em Psiquiatria. Rio de Janeiro, fev. 2016. 
p. 9 
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com certeza que somente esses fatores são capazes de provocá-la ou agravá-la, 

exigindo-se assim mais estudos sobre o assunto para se tentar chegar a uma 

conclusão mais concreta sobre o caso. 

 

2.4 NÍVEIS DE PSICOPATIA 

 

2.4.1 Psicopatia de grau leve 

 

É importante termos em mente que todos os psicopatas são perigosos, uma 

vez que eles apresentam graus diversos de insensibilidade e desprezo pela vida 

humana. Porém, em razão de sua periculosidade é possível dividi-los em duas 

categorias, sendo elas: a psicopatia de grau leve, abrangendo aqueles que não 

demonstram sinais e tendências ao crime, porém eles geralmente são perigosos em 

razão da sua facilidade de enganar, manipular, mentir, seduzir e até mesmo 

controlar parte da mente humana de outro indivíduo. E a psicopatia de grau 

moderado a grave, a qual abrange os indivíduos que carregam uma personalidade 

criminosa, aqueles que mais desafiam a nossa competência de entendimento, 

concordância e adoção de atitudes preventivas contra as suas delinquências. 

Desta forma, segundo Rezende, a psicopatia de grau leve refere-se ao 

psicopata que não possui alta periculosidade, tratam-se de indivíduos frios, 

mentirosos e manipuladores, aqueles que fazem o uso da sedução para 

conseguirem aquilo o que almejam. Dificilmente o uso da violência, brutalidade, 

insensibilidade esta presente neste  quadro13. 

Normalmente, a violência utilizada por esses indivíduos pode ser 

caracterizada como uma violência emocional e psicológica, uma vez que eles se 

aproveitam da sua capacidade para se passar por um indivíduo consideravelmente 

interessante e atraente, buscando o alcance da atenção da vítima escolhida. 

Ademais, após conquistarem a confiança almejada, simplesmente desaparecem da 

vida da pessoa levando tudo o que desejavam, e na maior parte das vezes, deixam 

grandes prejuízos, financeiros e sentimentais14. 

A presença desse tipo de psicopatas na sociedade é muito comum, e na 

                                                
13 REZENDE, Bruna Falco. Personalidade Psicopática . 2011. 49 f. Monografia (Graduação em 
Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Presidente Antônio Carlos, Barbacena, 2011.  
14 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
Editora Fontanar, 2010. p. 75 



17 

grande maioria das vezes não são facilmente identificados, como ressalva a citação 

abaixo: 

 

A maioria dos psicopatas corresponde ao grau leve, frequentemente estão 
ao nosso lado, mas não são percebidos, são colegas de faculdade, o chefe 
no trabalho, o vizinho. Difíceis de serem diagnosticados passam 
despercebidos na sociedade e dificilmente matam15 

 

Alguns autores acreditam que esse tipo de individuo possa ter sofrido algum 

trauma na infância. Por outro lado, doutrinadores defendem que a maioria teve uma 

infância comum, podendo apresentar alto nível de educação, gentileza e esperteza.  

Com intenção de “esconder” essa personalidade árdua, dificultando o 

diagnóstico ou conseguindo de uma redução em nível de provação perante a 

sociedade em que vive. 

Desse modo, mesmo que o grau de psicopata seja leve, ele não deixa de ser 

considerado psicopata, sendo necessário o tratamento adequado. Portanto, 

identificado o grau de psicopatia e chegando ao resultado de que se trata de grau 

leve, pode-se tornar mais fácil determinar a sua causa e o tratamento adequado. 

 

2.4.2 Psicopatia de grau moderado a grave 

 

Apontando os comportamentos do indivíduo portador de psicopatia de grau 

leve, verificamos que aquele que é considerado de grau moderado a grave, 

apresenta as mesmas características dos indivíduos de grau leve, entretanto 

apresentam condutas que os colocam contra a sociedade, são vulneráveis a delitos 

graves e chocantes perante a sociedade devido à violência e brutalidade com que 

são executados. 

Segundo Rezende, esses tipos “são agressivos, mentirosos, sádicos, 

impulsivos, são os autores de golpes e assassinatos. De forma com que a sociedade 

os veja como pessoas normais, escondem tais características” 16.  

Normalmente esses indivíduos não são capazes de conter por muito tempo 

seus impulsos sádicos, na maioria das vezes gostam de ver o sofrimento da vítima 

sem sentir nenhum tipo de culpa ou remorso. Estão infiltrados na promiscuidade, 

nas drogas, no álcool, jogos compulsivos. Os que apresentam grau muito grave 

                                                
15 REZENDE, 2011, p. 14. 
16 Ibidem. 
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tornam-se sádicos e torturadores, além de assassinos. 

Desta forma, a diferenciação dos graus de psicopatia mostra-se relevante, 

tendo em vista a busca do tratamento mais adequado dependendo do grau 

apresentado no quadro clínico do indivíduo. 

 

2.5 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PSICOPATIA 

 

No decorrer dos anos, pesquisas tem destacado a dificuldade e a divergência 

entre médicos da área e psicólogos de apresentar algum tipo de método “curativo” 

ou, ao menos, amenizador, de tal anomalia como a psicopatia. Nestes casos, a 

divergência se deve, principalmente, à possibilidade da recuperação do agente. Para 

muitos profissionais, os tratamentos voltados para a cura da psicopatia não 

alcançam bons resultados. 

Na visão de Antonio Matos Fontana, os pacientes dotados de personalidade 

antissocial podem ser considerados totalmente não tratáveis ou tratáveis sob 

determinadas condições. É de grande relevância a colaboração dos pacientes em 

um ponto extremamente fundamental para a realização e alcance de resultado da 

psicoterapia e, consequentemente, com os psicopatas as chances de sucesso 

destes métodos são reduzidas. Ressalta o psiquiatra que, quanto maiores as 

influências genéticas, menor a probabilidade de tratamento. 

 

De modo geral, quanto maior seja a participação dos fatores genéticos, 
mais intratável mostra-se o psicopata – nesse caso, há o que se chama de 
estado psicopático. Por outro lado, quando o meio se revela tão ou mais 
importante que os fatores inatos, tem-se o chamado desenvolvimento 
psicopático, em que as chances de sucesso terapêutico se mostram 
maiores (...). Além disso, todos são socialmente inadaptados, não 
conseguindo assimilar as normas da cultura em que vivem17. 

 

Estudos concluíram que intervenções psicológicas padrões para os indivíduos 

psicopatas, tais como a terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia em grupo e 

até mesmo programas de comunidade terapêutica, são completamente ineficazes 

com estes infratores18. 

 

Os psicopatas costumam mentir, roubar, agredir ou abordar sexualmente os 
                                                
17 FONTANA, Antonio Matos. Manual de Clínica em Psiquiatria. São Paulo. Editora: Atheneu, 2006. 
p. 87.  
18 SADALLA, Nachara Palmeira. Psicopata: a outra face no espelho. 2.ed. Rio de Janeiro. Editora 
Lumen Juris, 2019. p. 72 
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demais pacientes. Introduzem álcool e drogas na unidade, corrompem os 
funcionários, induzindo-os a ter conduta desonesta ou anticética; altamente 
críticos, destroçam as alianças terapêuticas que os outros pacientes 
estabelecem com a equipe terapêutica19. 

 

Segundo Hare, as terapias podem agravar mais ainda o problema presente 

no quadro clínico a ser resolvido, ressalva: 

 

A maioria dos programas de terapia faz pouco mais do que fornecer ao 
psicopata novas desculpas e racionalizações para seu comportamento e 
novos modos de compreensão da vulnerabilidade humana. Eles aprendem 
novos e melhores modos de manipular as outras pessoas, mas fazem 
pouco esforço para mudar suas próprias visões e atitudes ou para entender 
que os outros têm necessidades, sentimentos e direitos. Em especial, 
tentativas de ensinar aos psicopatas como “de fato sentir” remorso ou 
empatia estão fadadas ao fracasso20. 

 

As razões para sua ineficácia são diversas. Em primeiro plano, como já 

analisado, os psicopatas são incapazes de reconhecem que necessitam de ajuda. A 

visão do mundo e de si que o indivíduo psicopata carrega os impede de reconhecer 

suas debilidades e, por conseguinte, de submeterem-se às terapias. Já do ponto de 

vista do psicopata, não existem motivos nem razões plausíveis para que venha 

procurar ajuda. Doutro modo, quando obrigatoriamente é submetido a tratamentos 

psicológicos, seus poderes de simulação, eloquência e manipulação também 

desvirtuarão os propósitos do tratamento21. 

Ocorre que, conforme já exposto, estudos comprovam que tais indivíduos são 

mais resistentes em recusar auxílio psiquiátrico e negar sua enfermidade do que os 

portadores de transtorno de ansiedade, depressivos. Comprovam, ainda, que em 

razão de tais características – como a impossibilidade de reconhecer a sua própria 

anormalidade, seus sintomas e prejuízos causados -, são apontados, por grande 

parte da doutrina, como irrecuperáveis. 

Para o psiquiatra David Zimerman, na prática psicanalítica, os psicopatas são 

pacientes que, dificilmente, entram espontaneamente em análise. Quando o 

fazem, mostram forte propensão para atuações e para o abandono do tratamento, 

se ele é levado a sério pelo analista22. 

Neste sentido, observa-se que caso os tratamentos sejam aplicados quando o 

indivíduo ainda é criança, existem chances de alteração de comportamento, 
                                                
19 FONTANA, 2006, p. 89. 
20 HARE, 2013, p. 202. 
21 SADALLA, 2019, p. 73. 
22 ZIMERMAN, David E. Manual de Técnica Psicanalítica. São Paulo. Editora Artmed, 2008. p. 270. 
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resultando na diminuição da agressividade e impulsividade das suas ações. Ocorre 

que, na fase adulta, as terapias são utilizadas por esses próprios indivíduos para que 

possam convencer e manipular os crédulos que passaram por reabilitação. Ainda, 

mesmo que esses indivíduos passem por alguma instituição psiquiátrica e recebam 

alta hospitalar, acabam se afastando do vínculo terapêutico criado ao longo da 

internação e retornam ao seu perfil inicial. 

 

2.6 PSYCHOPATHY CHECKLIST REVISED (PCL-R) 

 

Inspirado nas características apontadas pelo psiquiatra Cleckey em seu 

estudo sobre a psicopatia, em 1980, foi criada por Robert D. Hare a Psychopathy 

Checklist (PCL) e em 2003 a sua versão revisada, conhecida como Psychopathy 

Checklist Revised (PCL – R). Esse instrumento, adaptado ao Brasil pela médica 

Hilda Clotilde Morana, equivale a uma reformulação de uma ferramenta anterior, 

produzida pelo trabalho teórico de diversos autores precursores da área, uma vez 

que se trata de um instrumento extensamente investigado em termos de suas 

propriedades psicométricas dentro da área. Ademais, sua estrutura fatorial acarreta 

questionamentos entre os autores. 

Considerado uma das ferramentas mais fidedigna e propícia já inventada para 

o uso dentro da área forense, tal instrumento demonstra ser muito eficaz na 

identificação da condição da psicopatia presente no indivíduo. Além da capacidade 

de verificação dos comportamentos, verificam-se também os traços de 

personalidade prototípicos de psicopatia presentes no indivíduo 23. 

Um dos principais objetivos da escala é identificar os sujeitos que possuem 

maior probabilidade de reincidência criminal, desta forma, além de ser um 

instrumento diagnostico importante para qualquer decisão tomada acerca do trâmite 

do indivíduo condenado no sistema penal brasileiro, é também uma ferramenta para 

separar os que apresentam tal condição daqueles que não apresentam, com vistas a 

não prejudicar a reabilitação dos criminosos comuns24. 

A escala PCL-R é utilizada da seguinte forma: 
                                                
23 GENNARINI, Juliana Caramigo; SATRIUC, Marisa Ferreira. O psicopata no Ordenamento Jurídico 
Penal Brasileiro. Revista Jusbrasil , set. 2018. Disponível em: 
<https://satriuc.jusbrasil.com.br/artigos/381668356/o-psicopata-no-ordenamento-juridico-penal-
brasileiro>. Acesso em: 25 nov. 2020. 
24 AMBIEL, Rodolfo Augusto Matteo. Diagnóstico de psicopatia: a avaliação psicológica no âmbito 
judicial. Revista Psico USF , v. 11, n. 2, dez. 2006. p. 265-266. 
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O PCL-R (Hare, 1991) baseia-se numa entrevista semi-estruturada de 20 
itens (cada qual valendo 0,1 ou 2 pontos) orientados para avaliação da 
estrutura da personalidade quantificando-a segundo uma escala ponderal, 
com um ponto-de-corte de 23 pontos, para a versão Brasileira, onde se 
separa a personalidade psicopática de outros traços e tendências 
considerados não psicopáticos. Este instrumento tem sua capacidade de 
identificação bastante segura e tem sido traduzido e validado para diversas 
línguas, assim como também atravez de diferentes modalidades de 
validação e verificação da confiabilidade, comprovando-se amplamente sua 
validade e confiabilidade25. 

 

Ao contrário de outras escalas e testes, o PCL-R não se modifica e não altera 

dados em relação à cultura do indivíduo, grau de instrução e vida pessoas, não 

alterando suas características prototípicas no tempo. Esse instrumento prioriza a 

análise da estrutura da personalidade de cada indivíduo, relacionando-a a conduta 

explicita do indivíduo examinado. 

Desta forma, verifica-se que o conceito de psicopatia de Robert D. Hare 

refere- se mais aos traços da própria personalidade do indivíduo, à maneira como se 

relaciona com os outros e às características afetivo-emocionais do que às condutas 

antissociais. Ou seja, esse instrumento prioriza a análise da estrutura da 

personalidade, deixando de se relacionar a conduta explicita do sujeito examinado. 

E é esse fator que confere ao seu instrumento a elevada aceitação entre os 

investigadores26. 

É possível analisar que perante os investigadores há alta confiabilidade e 

validade do instrumento em análise. Dessa forma, esse instrumento não possibilita o 

diagnóstico clínico da psicopatia, mas sim a verificação da mesma por meio de 

métodos padronizados de características de personalidade e condutas que 

permitem, assim, a identificação de indivíduos com características de psicopatia27. 

 

Ressaltamos que o PCL-R não é um teste e sim um instrumento que 
depende de avaliação dimensional da personalidade. Dessa forma não é 
influenciado por fatores culturais. Não pode ser entendido, muito menos 
aplicado, como um teste para pontuar categorias de comportamento (...) 
inclui a avaliação sistemática de tendências e traços da personalidade 
próprios desta condição, segundo uma escala ponderal e a partir de um 
ponto de corte que a separada de outras manifestações que o autor não 

                                                
25 MORANA, Hilda Clotilde Penteado. Identificação do ponto de corte para a escala PLC-R  
(Psychopathy Checklist Revised) em população forens e brasileira: caracterização de dois 
subtipos da personalidade; transtorno global e parcial. 199f. Tese (Doutorado em Psiquiatria) – 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. p. 41. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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considera não-psicopáticas28. 
 

O constructo de psicopatia empregado na escala PCL-R é definido por traços 

de personalidade inferidos e comportamentos sociais desviantes. Reflete-se em dois 

fatores estruturais, o fator 1 que é definido pelas características nucleares dos 

traços da personalidade que compõem o perfil prototípico da condição da psicopatia, 

incluindo tais características como superficialidade, falsidade, insensibilidade, 

ausência de afeto, culpa, remorso e empatia. Já o fator 2 é definido por 

comportamentos associados à instabilidade crônica, relacionado com a 

impulsividade e ao estilo de vida antissocial do indivíduo, levando ao que é definido 

como tendências ao comportamento socialmente desviante29. 

Nessa escala, caso o fator 1 esteja elevado, pressupõe-se que a reabilitação 

do sujeito será mais problemática, tendo em vista que esse fato tem o cargo de 

medir os traços dimensionais da personalidade, relacionados com o 

comprometimento do caráter. Se o fator 2 estiver elevado, associa-se os 

comportamentos dos indivíduos ao comportamento antissocial, com traços na 

instabilidade e impulsividade, podendo em algumas situações ocorrer a intervenção 

de medicamentos. 

O fator total remete a pontuação que possibilita estabelecer o ponto de corte 

para a condição prototípica de psicopatia. É por meio desta definição de fatores que 

é possível definir o estado de periculosidade do indivíduo, além de fazer uma breve 

análise de sua propensão a psicopatia, definindo, desta forma, o grau em razão dos 

comportamentos apresentados em avaliação e o cálculo do ponto de corte da escala 

PCL-R30 

 

O PCL-R baseia-se numa entrevista semi-estruturada de 20 itens 
destinados a avaliar a estrutura da personalidade, quantificando-a em uma 
escala ponderal, com um ponto de corte de 23 pontos, na versão brasileira, 
onde se separa a personalidade psicopática de outros traços e tendências 
considerados não psicopáticos. Foi traduzido e validado para diversas 
línguas e populações comprovando-se amplamente sua validade e 
confiabilidade. O PCL- R é usado em países como EUA, Austrália, Nova 
Zelândia, Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, 
China, Hong-Kong, Finlândia, Alemanha, entre outros (Hare, 1991). Sendo 
considerado o instrumento mais fidedigno para identificar criminosos mais 
sujeitos à reincidência criminal, vem substituir, com vantagens, o atualmente 
extinto exame criminológico. Outra vantagem sua é não sofrer alteração 

                                                
28 Ibidem.  
29 HARE, R.D et al. The Revised Psychopathy Checklist: Realibility and factor structuro. Psychol 
Assessment , [s.l], v.2, p. 338-41, 1990.  
30 MORANA, 2003, p. 43 



23 

segundo a cultura e grau de instrução do indivíduo31 
 

Observa-se que esse instrumento é utilizado em vários países como Estados 

Unidos, Canada, Inglaterra, Alemanha, e cada um adota um ponto de corte. No 

Brasil, de acordo com a tradução do PCL-R, o ponto de corte baseia-se em 23 

pontos.  

Hilda, assim se refere: 

 

Para utilização do Hare PCL-R em nosso meio, e necessário realizar a sua 
tradução e retrotradução, segundo recomendações prescritas para tal, que 
consistem na busca de equivalência semântica, conceitual e experiencial, 
conseguida pela discussão entre profissionais psiquiatras, psicólogos e 
professores de inglês. Uma vez que traduzido e adaptado para o português, 
o instrumento poderá ser utilizado para o procedimento de validação em 
nossa cultura (...). Contudo, uma rigorosa validação é necessária para o uso 
da escala no Brasil, e desta forma optamos pela validação através da 
identificação do ponto de corte do PCL-R em população forense brasileira 
com o auxílio da Prova de Rorschach. Desta forma, os casos 
diagnosticados como TG, de acordo com os instrumentos utilizados na 
pesquisa, e que apresenta, aspectos comuns apreendidos pela Prova de 
Rorschach, devem preencher os parâmetros para psicopatia na escala de 
HARE PCL-R. Se isto ocorrer, verifica-se a hipótese de que os transtornos 
globais de personalidade apresentam relação com o constructo 
operacionalizado como psicopatia, através da escala HARE PCL-R. 
Estabelecida a correlação entre transtorno global e psicopatia, o passo 
seguinte foi de investigar a possibilidade de se detectar diferenças entre 
este grupo e dos transtornos parciais da personalidade, através do PCL-
R32. 

 

Por fim, observa-se que o PCL-R é considerado um instrumento muito 

fidedigno para identificar traços característicos da psicopatia, bem como identificar 

os criminosos mais sujeitos à reincidência criminal. Com seu alto grau de 

confiabilidade, e realização somente por profissionais da área, este instrumento vem 

substituindo, com vantagens, o atualmente exame criminológico, de fácil 

manipulação por parte dos psicopatas. 

 

 

 

 

 

                                                
31 MORANA, Hilda Clotilde Penteado. Reincidência criminal: é possível prevenir? Revista Medicina 
CFM, São Paulo, ano XX, n. 154, abr. 2005, p. 18-19. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/42838541_Reincidencia_criminal_e_possivel_prevenir>. 
Acesso em: 12 nov. 2020. 
32 MORANA, 2003, p. 19 
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3 PSICOPATIA E A REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PENAL BR ASILEIRO 

 
3.1 CULPABILIDADE 

 

Desde que o pensamento sistemático se consolidou na dogmática jurídico 

penal, a atribuição de responsabilidade penal pode ser compreendida como um 

processo valorativo escalonado de imputação. É claro e evidente que todo ilícito 

penal possui uma censura, podendo ser aplicada como um tipo de sanção a aquele 

que não se conduziu conforme a ordem estabelecida pelo ordenamento jurídico 

vigente. 

A culpabilidade passou a ser compreendida como reprovação pura, 

implicando um juízo de valor dirigido ao autor. Em síntese, tem-se em conta que 

embora a culpabilidade se reconheça como uma reprovação ao autor, ela não perde 

a vinculação com o fato. Ou seja, a culpabilidade é do autor e em relação ao fato e 

não simplesmente a reprovação pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz33. 

 

A essência do conceito de culpabilidade consiste em fazer ao autor a 
reprovação de haver atuado contra o Direito tendo podido fazê-lo em 
conformidade com ele. Jescheck comenta que inclusive esse conceito 
cristalizou-se na Jurisprudência Alemã do Tribunal Supremo através da 
ideia de que a pena pressupõe culpabilidade. Esta última significa 
reprovabilidade. Com o juízo de desvalor da culpabilidade ao autor se 
reprova não ter ele atuado conforme o direito, isto é, ter decidido pelo 
injusto, apesar de ter podido não fazê-lo34. 

 

Para se chegar à culpabilidade, necessária se faz a constatação da 

ocorrência de um crime, isto porque, para condenar quem cometeu um crime, a 

culpabilidade deve estar, obrigatoriamente, fora dele.  Ao final das etapas 

sucessivas de raciocínio, é que se passa ao exame da possibilidade de 

responsabilização do autor do delito. Não se trata de um elemento do crime, mas 

sim de um pressuposto para a imposição da pena, devido ao fato de ser um juízo de 

reprovação, a culpabilidade deve ser vista como um juízo de valor do agente35. 

Ainda, no tocante ao conceito de culpabilidade, confere-se apenas se o 

agente deve ou não responder pelo ato ilícito cometido. Em hipótese alguma será 

possível a exclusão do dolo e da culpa ou da ilicitude nessa fase, uma vez que 

                                                
33 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 632. 
34 Ibid., p. 75. 
35 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 21. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2017.  p. 
323. 
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referidos elementos já foram analisados anteriormente. Nesse sentido, culpabilidade 

não se relaciona com o crime e não pode ser qualificada como seu elemento36. 

A culpabilidade é capaz de diferenciar a conduta do ser humano normal, 

dotado de conhecimento do caráter ilícito do ato praticado, daquele comportamento 

praticado por portadores de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado ou pessoas que não possuem consciência da ilicitude. 

Dessa forma, colocam-se algumas dúvidas: é razoável reprovar da mesma 

maneira indivíduos distintos que tenham praticado o mesmo crime? Quais critérios 

devem ser adotados para que alguém possa ser reprovado? 

Quando o agente comete um fato típico e ilícito – um crime - fica apto de ser 

submetido a um juízo de reprovação e censura por parte do poder punitivo estatal, 

dentro do ordenamento penal brasileiro, sendo esse desvalor do agente do crime e 

de sua conduta que abrange a culpabilidade, ressalta Capez: 

 

Assim, culpa, em seu sentido mais amplo (lato sensu), e reprovação 
caminham lado a lado, de modo que a culpabilidade é a culpa (lato sensu) 
em seu estado potencial (cuidado: culpa em sentido amplo é a culpa que 
empregamos em sentido leigo, significando culpa, responsabilizar, censurar 
alguém, não devendo ser confundida com a culpa em sentido estrito e 
técnico, que é o elemento do fato típico, e se apresenta sob as modalidades 
de imprudência, imperícia e negligência). Toda vez que se comete um fato 
típico e ilícito, o sujeito fica passível de ser submetido a uma censura por 
parte do poder punitivo estatal, como se este lhe dissesse: “você errou e, 
por essa razão, poderia ser punido”. Nesse desvalor do autor e de sua 
conduta é que consiste em a culpabilidade37. 

 

Para Capez, é possível analisar dois tipos de culpabilidade, a culpabilidade do 

autor, tendo a reprovação estabelecida não em função da gravidade do crime 

praticado, mas sim sobre o caráter do agente, estilo de vida, antecedentes, 

personalidade, e os motivos que o levaram a cometer o ilícito penal. E a 

culpabilidade do fato - adotada por maior parte da doutrina – aqui a censura deve 

recair sobre o fato praticado pelo agente, sobre o próprio comportamento humano, 

estabelecendo a reprovação em função da gravidade do crime, relacionada com a 

exteriorização da vontade humana, seja por meio de uma ação ou omissão38. 

 
No que concerne ao grau de culpabilidade, é analisada a “dosagem” da 
pena. Uma vez constatada a reprovabilidade do ilícito cometido, o próximo 
passo será a analise da intensidade da resposta penal. Desta forma, 

                                                
36 CAPEZ, 2017, p. 323. 
37 Ibid., p. 318. 
38 Ibid., p. 324 
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quanto mais censurável o fato e piores os indicativos subjetivos do autor, 
maior será a pena. Para tanto, torna- se imprescindível uma análise do grau 
da culpabilidade com base no autor e no fato, como previsto no artigo 59, 
caput, do Código Penal, determinando que ao dosar a pena, deve ser 
levado em consideração o grau de culpa, a intensidade do dolo, a 
personalidade, os antecedentes e os motivos do crime, bem como todos os 
aspectos subjetivos relacionados ao autor, assim como as consequências do 
crime e o comportamento da vítima à ação 39. 

 

Para tanto, convém referir que a culpabilidade é a possibilidade de considerar 

uma pessoa culpada em razão da prática de um ato ilícito, sendo relacionada ao 

agente, suas circunstâncias pessoais e os presentes no momento do crime. Como 

visto, trata-se de um juízo de reprovação e censura, em razão do indivíduo ter 

praticado um crime, podendo ter agido de uma maneira diferente, sendo necessária 

a punição estatal. 

 

3.1 IMPUTABILIDADE, SEMI-IMPUTABILIDADE E INIMPUTABILIDADE 

 

Noutro ponto, discute-se também a responsabilidade penal do psicopata. 

Pode-se ressaltar que existe uma divergência entre responsabilidade penal e 

imputabilidade no ordenamento jurídico. Enquanto a primeira trata-se de obrigação 

jurídica de responder pelo ato cometido, a segunda trata-se da condição pessoal do 

próprio agente. 

A imputabilidade na esfera penal refere-se à união de um conjunto de 

características pessoais que tornam o indivíduo capaz de ser uma pessoa à qual 

possa ser atribuída uma responsabilidade por um ato ilícito cometido. Neste sentido, 

para que se possa reprovar uma conduta, é indispensável que seja demonstrado 

que o sujeito podia compreender, de maneira geral, o comando normativo40
 

Nessa esfera, ressalta Busato: 

 

A imputabilidade é, pois, em termos gerais, uma capacidade de 
compreensão e de valoração e atuação consequente com essa 
compreensão. Essa compreensão, valoração e atuação dependem, 
evidentemente, da conjunção de fatores físicos, biológicos, psíquicos e 
psicossociais. Desse modo, é possível dizer que a aferição da 
imputabilidade exige a análise de duas etapas consecutivas do 
comportamento: a primeira, consistente em uma capacidade de intelecção e 
compreensão da natureza ilícita do comportamento realizado, e outra, 
subsequente, de possibilidade de controle que permita atuar em 

                                                
39 CAPEZ, 2017, p. 324. 
40 BUSATO, 2015, p. 557. 
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consonância com tal perceção41. 
 

Segundo Bitencourt, o Código Penal brasileiro considera os requisitos de 

imputabilidade por exclusão, realiza um elenco de situações que sejam capazes de 

excluir a culpabilidade do agente 42
, admitindo, por presunção, que todas as 

situações que ali não se encaixam são condutas praticadas por agente imputável e, 

desta forma, dignas de reprovação. 

É indispensável, para que a imputabilidade reste configurada, que tais 

circunstâncias estejam presentes no momento da ação ou omissão delituosa. Nesse 

sentido, uma vez constatado que, no momento da prática do fato, o agente 

encontrava-se plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de 

determinar-se de acordo com tal entendimento43. 

Para Toledo, sempre que o agente for imputável, será penalmente 

responsável, em certa medida; e se for responsável, deverá prestar contas pelo fato 

crime a que der causa, sofrendo, na proporção direta de sua culpabilidade, as 

consequências jurídico-penais previstas em lei44. 

De acordo com o artigo 26, caput, do Código Penal, caso haja ausência da 

capacidade de compreensão da ilicitude, estamos diante da inimputabilidade. Neste 

caso, em relação ao estado de saúde mental do agente, este não é considerado 

imputável, aquele que se responsabiliza pelos seus atos. Portanto, na 

inimputabilidade, o sujeito não pode sofrer a pena privativa de liberdade quando 

cometer um ilícito, sendo aplicada a ele, a medida de segurança. 

 

A imputabilidade pode ser excluída por determinadas causas, denominadas 
causas de inimputabilidade. Não havendo imputabilidade, primeiro elemento 
da culpabilidade, não há culpabilidade e, em consequência, não há pena. 
Assim, em caso de inimputabilidade, o agente que praticou o fato típico e 
antijurídico deve ser absolvido, aplicando-se medida de segurança45. 

 

Verifica-se que as causas que afastam a imputabilidade do agente em razão 

de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado são aquelas 

descritas na Lei 2848/40. Compreendidas como causas que reconhecem a 

inimputabilidade do agente dos fatos, determinada isenção de pena aplicada pelo 
                                                
41 BUSATO, 2015, p. 557. 
42 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal . 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 483. 
43 SADALLA, 2019, p. 79 
44 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 
314 
45 JESUS, Damásio de. Direito Penal: Parte Geral. 32. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 543. 
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legislador. Como visto anteriormente, tais circunstâncias devem estar presentes no 

momento da ação ou omissão dos fatos, desde que tornem o agente inteiramente 

incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos cometidos ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento46. 

Na visão de Nucci, a doença mental é um quadro de alterações psíquicas 

qualitativas, como a esquizofrenia, as doenças afetivas e outras psicoses, 

abrangendo as doenças de origem patológica e de origem toxicológica47. 

Noutro ponto, verifica-se que o desenvolvimento mental retardado reflete em 

um atraso da idade mental com relação a idade cronológica, como no caso dos 

oligofrenicos. Já o desenvolvimento mental incompleto, representa os indivíduos que 

não desenvolveram o cérebro em sua totalidade, como no caso dos menores de 

idade e os surdos e mudos de nascença.  

Entretanto, não basta a presença de uma dessas situações citadas acima, há 

que ser feita uma aferição do aspecto intelectivo e volitivo afetado por elas. Desta 

forma, deve existir uma concreta relação entre a doença ou transtorno apresentado 

e a efetiva falta de compreensão ou determinado no momento do ato48. 

Para Nucci, é preciso que haja dois elementos para que o agente tenha 

condições de compreender seus atos, sendo a higidez psíquica – saúde mental e a 

capacidade de analisar a criminalidade contida no ato – e, a maturidade – sendo o 

desenvolvimento físico-mental necessário para estabelecer relações sociais, ter 

capacidade para realizar-se distante da figura dos pais, conseguir estruturar as 

próprias ideias e possuir segurança emotiva, além de equilíbrio no campo sexual49. 

Nesta seara, para Jesus, o sistema biopsicológico – formado pelos sistemas 

biológico e psicológico – levando em consideração a causa e o efeito. Sendo 

considerado inimputável o sujeito que em consequência da doença mental ou 

transtorno não possui a capacidade de compreender e associar o caráter ilícito do 

ato ou determinar-se de acordo com essa compreensão. Em outras palavras, não 

basta apenas à anomalia mental, é preciso que não haja a capacidade de 

compreensão e autodeterminação do agente, ou seja, em consequência desses 

                                                
46 SADALLA, 2019, p. 81. 
47 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. p. 242. 
48 BUSATO, 2015, p. 561. 
49 NUCCI, op. cit., p. 241. 
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estados, o agente seja totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato50 

A hipótese do parágrafo único deste artigo trata de uma imputabilidade 

mitigada, diminuída e fraca, que advém de uma percepção reduzida da ilicitude. 

Trata-se daqueles que são mentalmente perturbados, decorrentes de uma 

perturbação mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 

Havendo apenas uma redução da pena, em razão de uma impossibilidade de 

compreensão relativa, considerado um grau intermediário entre a imputabilidade e a 

inimputabilidade, conhecida como semi-imputabilidade. 

As causas que determinam o reconhecimento da semi-imputabilidade impõem 

uma redução da pena de um a dois terços do autor dos fatos. É entendido pela 

legislação que a verificação da semi-imputabilidade não impõe que o agente seja 

doente mental, mas apenas portador de alguma perturbação da saúde mental. Além 

disso, aos indivíduos que não eram, ao tempo do cometimento do ilícito, 

inteiramente incapazes de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 

de acordo com esse entendimento, acabam sendo beneficiados pela redução da 

pena.  

Nesse sentido, tem-se nas palavras de Bitencourt: 

 

A modo de conclusão, essas condições biológicas, com exceção da 
menoridade, podem fazer o agente perder totalmente a capacidade de 
entendimento ou de autodeterminação, ou, simplesmente, diminuir essa 
capacidade. Pode ter integra uma e diminuída a outra, mas como precisa, 
para ser imputável, das duas capacidades, de entendimento e de 
autodeterminação, a ausência de uma basta para a inimputabilidade. Se 
houver prejuízo de uma delas, total – é inimputável; se houver prejuízo de 
uma delas, parcial – é semi-imputável, isto é, tem capacidade de 
culpabilidade diminuída51. 

 

Nesta seara, há posicionamentos na jurisprudência que defendem a semi-

imputabilidade nos casos em que o agente não possui, em razão da perturbação 

mental, a capacidade de determinar-se diante do ilícito cometido.  

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  

 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE 
ILEGAL DEARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO 
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. DESFAVORABILIDADE. 
CONDUTA SOCIAL. ARGUMENTAÇÃOIDÔNEA. SANÇÃO MOTIVADA. 
ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADEENTRE OS 
FUNDAMENTOS ESPOSADOS E O QUANTUM DE REPRIMENDA 

                                                
50 JESUS, 2011, p. 544. 
51 BITENCOURT, 2012, p.493. 
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IRROGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE 
EVIDENCIADO. MITIGAÇÃO DEVIDA (...) MINORANTE PREVISTA NO 
ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. SEMI-IMPUTABILIDADE. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERTURBAÇÃO MENTALREDUZIDA. 
FRAÇÃO MÍNIMA QUE SE MOSTRA DEVIDA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. 1. Nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP: "A pena 
pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de 
perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento." 2. Demonstrado que o 
paciente não era portador de doença mental, desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, apenas não possuindo plena capacidade de 
determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de perturbação 
na sua personalidade, justificada a escolha pela fração mínima (1/3) prevista 
no parágrafo único do art. 26 do CP.3 (...)52. 

 

Diante disto, em razão dessas causas, há uma diminuição da pena imposta 

pelo Estado, há diminuição da responsabilidade (a pena é diminuída) e não da 

imputabilidade53. A diminuição de tal responsabilidade não é causa de exclusão de 

culpabilidade, tendo em vista que o agente irá responder pelo ato ilícito, a sentença 

será condenatória. Partindo do mesmo entendimento, tem-se nas palavras de 

Bitencourt: 

 

Situam-se nessa faixa intermediária os chamados fronteiriços, que 
apresentam situações atenuadas ou residuais de psicoses, de oligofrênias e 
particularmente, grande parte das chamadas personalidades psicopáticas 
ou mesmo transtornos mentais transitórios. Esses estados afetam a saúde 
mental do indivíduo sem, contudo, excluí-la54. 

 

Importante salientar que a expressão adotada pelo Código Penal brasileiro 

tem provocado diversas críticas. Há muitas discussões sobre a potencial existência 

de uma categoria intermediaria entre a doença mental e a normalidade psíquica. 

Defendendo a possibilidade da existência de uma classificação intermediaria, 

Baliseu Garcia fundamenta seu entendimento ao ressaltar que a natureza não faz 

saltos entre a normalidade e a anormalidade. Havendo, entre elas, graus 

intermediários. Só resta apurar se tais indivíduos devem ou não ser responsáveis55. 

Por fim, pode-se concluir que a diferença entre a semi-imputabilidade e a 

inimputabilidade está presente em relação ao grau. Como podemos verificar, a semi-

                                                
52 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma. Habeas-corpus nº 186149 . Impetrante: Raul 
Livino Ventim de Azevedo e outros. Impetrado: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios. Relator: Ministro Jorge Mussi, Brasília, DF, J. 04 ago. 2011, DJe. 19 ago. 2021. Disponível 
em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21099539/habeas-corpus-hc-186149-df-2010-0176782-
7-stj/inteiro-teor-21099540?ref=juris-tabs>. Acesso em: 23 abr. 2021. 
53 JESUS, 2011, p. 546. 
54 BITENCOURT, 2012, p. 495. 
55 SADALLA, 2019 apud GARCIA, 2008, p. 462 
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imputabilidade deve ser reconhecida quando presente alguma perturbação mental 

ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que torne o agente 

parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Da mesma forma que 

aquele que possui alguma doença mental tenha sua capacidade de entendimento 

totalmente comprometida, sendo este, inimputável. 

Há diversos posicionamentos buscados e defendidos pela doutrina em busca 

de alguma resposta ou solução à psicopatia. Grande parte da doutrina entende-os 

como seres imputáveis, a partir dos critérios estabelecidos pela legislação penal, 

devem responder pelos atos cometidos. Por outro lado, há aqueles que entendem o 

psicopata como um indivíduo semi-imputável, considerando a psicopatia como uma 

perturbação mental. Por fim, há quem defenda o psicopata como inimputável, 

ausente a capacidade de culpabilidade. 

 

3.1.1 Da imputabilidade do psicopata 

 

Como analisado anteriormente a psicopatia encontra-se em um capo obscuro 

de todas as ciências que a estudam. Tendo em vista que a aferição da 

inimputabilidade ou semi-imputabilidade advém da interpretação do artigo 26 do 

Código Penal brasileiro, é possível analisar que a psicopatia não pressupõe a prática 

de crimes, mas sua presença é o fator desencadeante para que seus portadores 

venham a praticá-los. 

Contudo, a maioria dos que se encontram em locais prisionais são psicopatas. 

À luz do entendimento de Hilda Clotilde Morana, analisamos que o diagnóstico de 

psicopatia é frequente dentre os presidiários, ressaltando que pode alcançar até 

60% dentre os reclusos do sexo masculino. A autora ainda aponta que para crimes 

violentos, a taxa dos psicopatas é quatro vezes maior que a dos não psicopatas. 

“Em apenados brasileiros, encontrou reincidência criminal 4,52 vezes maior em 

psicopatas que em não psicopatas” 56. 

 

A necessidade de excitação continuada é muitas vezes a justificativa para 
que repetidas infrações sejam praticadas. Viver emoções continuas é a 
circunstância de subsistência do psicopata. Estejam onde estiver, serão 
capazes de repetir suas ações, criminosas ou não. Isso não implica afirmar 
que, necessariamente, sempre cometerão a mesma modalidade de delito. 
Em geral, os psicopatas praticam diversos delitos para alcançar sua 

                                                
56 SADALLA, apud MORANA, 2003, p.142 
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finalidade ou o seu simples bem-estar57. 
 

O que preocupa a sociedade é o tratamento penal conferido para tais 

indivíduos. Levando em consideração que os mesmos têm alto poder de 

manipulação e apresentam-se destemidos ante qualquer ameaça, tornam-se os 

principais inimigos do sistema penitenciário. São capazes de sustentar condutas 

exemplares para receberem benefícios legais. Dentro dos presídios, despem-se da 

figura de bom interno e podem praticar os mais cruéis atos ou apenas impedir a 

recuperação dos outros58. 

Por fim, nota-se a falta do Direito, em toda sua completude, a coragem para 

apreciar a questão. Ainda que existam dúvidas nos demais campos, o Direito precisa 

tomar uma posição a respeito e, se necessário, propor mudanças e alterações nas 

formas de aplicação da pena. 

 

3.3 EXAME CRIMINOLÓGICO 

 

O exame criminológico é necessário na medida em que cumpre 

determinações constitucionais em relação à proporcionalidade da pena. A gravidade 

do fato criminoso ou condições pessoais do sujeito são situações que aconselham a 

presença do exame criminológico, tendo em vista que este irá auxiliar e orientar de 

modo a conhecer a inteligência, princípios morais e personalidade do criminoso, da 

mesma forma que indicará qual grupo este indivíduo pertence. 

No Brasil, o instituto do exame criminológico se fortaleceu com a alteração da 

Lei de Execução Penal, a nova legislação atribui grande valor as perícias 

criminológicas com o intuito de promover, primeiramente, uma individualização da 

forma do cumprimento de pena, trazendo um plano ressocializador de acordo com 

as peculiaridades de cada indivíduo, desta forma, os diagnósticos serviriam para 

estabelecer os parâmetros necessários do tratamento penal a ser aplicado a cada 

apenado59. 

Nesse sentido, o exame criminológico é encarado como instrumento de 

auxílio para decisões judiciais nos incidentes de execução, com o objetivo de 

                                                
57 SADALLA, 2019, p. 113. 
58 Ibid., p. 115. 
59 SANTOS, Dayana Rosa. O exame criminológico e sua valoração no processo d e execução 
penal. 149f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2013. p 30 
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garantir maior acerto e eficiência na medida a ser aplicada. Cabe a ideia de que seja 

uma importante ferramenta, permitindo que o condenado seja submetido ao 

programa individualizado de cumprimento de pena e assim garantir melhores 

resultados para a reinserção social do agente60. 

Em outras palavras, tem-se que: 
 

Com a realização do exame criminológico, estarão respondidas várias 
questões que envolvem o criminoso na sua conduta antijurídica, antissocial 
e seu possível retorno à sociedade. Diante de tais providências, teremos o 
resultado das variações do caráter do delinquente manifestado por sua 
conduta já que o comportamento será sempre o reflexo da índole, em 
desenvolvimento61. 

 

O exame criminológico tem como objetivo a investigação médica, psicológica 

e social. Ele somente será realizado após o trânsito julgado da sentença 

condenatória, tendo em vista que visa a individualização da pena privativa de 

liberdade, sendo exigida por lei para os que forem submetidos em razão da decisão 

condenatória, ao regime fechado e facultada para os que estão sujeitos ao regime 

semiaberto62. 

Visto que o exame examina a personalidade do indivíduo, a forma não é 

totalmente segura em relação aos psicopatas. Isso porque, como o exame é 

baseado em entrevistas, os psicopatas possuem grande facilidade de manipular e 

distorcer fatos, sempre ao seu favor. 

 

3.4 ESPÉCIES DE PENAS 

 

3.4.1 Medida de Segurança 
 

Anteriormente a Reforma Penal de 1984 estava vigente o sistema “duplo 

binário”, onde a aplicação da medida de segurança se dava apenas após o 

cumprimento da pena privativa de liberdade. Apenas após esse período que a 

medida de segurança passou a ser vista, bem como aplicada, isoladamente das 

outras penas. 

Adotado pelo Código Penal brasileiro, o sistema vicariante consiste na 

aplicação de uma só pena nos casos de semi-imputabilidade, não havendo a 

                                                
60 SANTOS, 2013, p.70. 
61 MIRABETE, Julio Fabrini. Execução penal. 11 ed. São Paulo. Atlas, 2008. p. 36. 
62 Ibid., p. 240. 
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possibilidade de uma aplicação conjunta da pena e da medida de segurança. Em 

atenção ao princípio bis in idem, é proibido que uma pessoa seja processada, 

julgada e condenada mais de uma vez pela prática do mesmo ilícito, mesmo que os 

fundamentos e os fins de uma ação e outra sejam distintos, ao final, são duas 

consequências pelo mesmo ato cometido. Entretanto, o fundamento da pena passa 

a ser exclusivamente a própria culpabilidade, enquanto a medida de segurança 

encontra justificativa somente na periculosidade aliada à incapacidade penal do 

agente no momento dos fatos praticados63. 

A partir do ano de 1974, o indivíduo classificado como imputável que pratique 

um ato punível, estará sujeito apenas a pena correspondente. Já o inimputável, 

pune-se com a aplicação da medida de segurança. E, por fim, o semi-imputável, 

podendo ser chamado de “fronteiriço”, estará sujeito à aplicação da pena ou da 

medida de segurança, a depender das circunstâncias, mas nunca estará sujeito a 

dupla aplicação da pena, como ocorre no sistema binário. 64. 

Desta forma, cumpre esclarecer que sempre será aplicada a pena 

correspondente à infração penal cometida pelo agente. De acordo com o artigo 26, 

caput, do Código Penal, é possível analisar que a medida é será aplicada aquele 

que devido à doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, era, no 

momento dos fatos, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do ato ou de 

determinar-se de acordo com tal entendimento. 

Nas palavras de Bitencourt: 

 

As circunstâncias pessoais do infrator semi-imputável é que determinarão 
qual a resposta penal de que este necessita: se o seu estado pessoal 
demonstrar a necessidade maior de tratamento, cumprirá medida de 
segurança; porém, se, ao contrário, esse estado não se manifestar no caso 
concreto, cumprirá a pena correspondente ao delito praticado, com a 
redução prevista (art. 26, parágrafo único). Cumpre, porém, esclarecer que 
sempre será aplicada a pena correspondente à infração penal cometida e, 
somente se o infrator necessitar de “especial tratamento curativo”, como diz 
a lei, será aquela convertida em medida de segurança. Em outros termos, 
se o juiz constatar a presença de periculosidade (periculosidade real), 
submeterá o semi-imputável à medida de segurança65. 

 

A medida segurança se difere das demais penas, em relação à natureza, as 

penas possuem caráter retributivo-preventivo, enquanto as medidas de segurança 

possuem caráter eminentemente preventivo. Em seu fundamento, a aplicação da 
                                                
63 BITENCOURT, 2012, p. 914. 
64 Ibid., p. 930. 
65 Ibid., p. 931 
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pena é a culpabilidade, a medida de segurança fundamenta-se exclusivamente na 

periculosidade. Por fim, as penas são determinadas, enquanto as medidas de 

segurança são por tempo indeterminado, só findam quando cessar a periculosidade 

do agente66. 

Para aplicação da medida de segurança, é indispensável que o sujeito tenha 

praticado um ilícito típico e seja dotado de periculosidade – sendo necessário um 

especial tratamento curativo – caso contrário, estará sujeito a pena. 

No atual Código, é possível prever duas espécies de medida de segurança. A 

internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, conhecida também 

como medida detentiva. E a sujeição a tratamento ambulatorial, medida restritiva, 

podendo substituir a internação, se o fato previsto como crime for punível por 

detenção, e as condições pessoais do agente constem compatibilidade com a 

medida mais liberal, caso tais condições tornem-se favoráveis, a substituição se 

impõe67. 

Nas palavras de Mirabete: 

 

São apenas duas espécies de medidas de segurança previstas com a 
reforma penal: a primeira, detentiva, é a internação em hospital de custódia 
e tratamento psiquiátrico, ou à falta, em outro estabelecimento adequado, e 
a segunda, de caráter restritivo, constitui-se na sujeição a tratamento 
ambulatorial. Ficaram abolidas outras medidas pessoais (internação em 
colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino 
profissional, liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares 
e exílio local) e as patrimoniais (interdição de estabelecimento ou de sede 
de sociedade associação e confisco)68. 

 

Segundo a previsão do nosso Código Penal, em seu artigo 97, as duas 

espécies de medida de segurança – internação e tratamento ambulatorial – tem 

duração indeterminada, perdurando enquanto não for constatada de fato a cessação 

da periculosidade do agente, através da perícia médica. Dessa forma, é 

estabelecido um prazo mínimo de um a três anos, que ao seu término, realiza-se o 

exame de verificação de cessação de periculosidade do agente, o qual, via de regra, 

repete-se indefinidamente por determinação do juiz quando julgar necessário. 

Caso reste comprovada a cessação de periculosidade do agente, o juiz 

determinará a suspensão da execução imposta à medida de segurança, e após o 

trânsito em julgado será expedida a ordem de desinternação ou liberação do agente. 
                                                
66 BITENCOURT, 2012, p. 932. 
67 Ibid., p. 933. 
68 MIRABETE, 2008, p. 886 
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Entretanto, existe a possibilidade da reinternação do agente, caso apresente indícios 

de permanência da periculosidade antes do decurso de um ano. Ademais, caso não 

ocorra a existência do indicativo de periculosidade, após o prazo de um ano a 

medida de segurança é extinta. 

Neste sentido: 

 

A suspensão da medida de segurança estará sempre condicionada ao 
transcurso de um ano de deliberação ou desinternação, pela prática de 
“fato indicativo de persistência” de periculosidade (art. 97, §3º, do CPC). 
Somente se esse período transcorrer in albis será definitivamente extinta a 
medida suspensa ou “revogada”, como diz a lei. Assim, sendo comprovada 
pericialmente a cessação da periculosidade, o juiz da execução 
determinará revogada a medida de segurança, com a desinternação ou a 
liberação, em caráter provisório, aplicando as condições próprias do 
livramento condicional (art. 178 da LEP). Na verdade, essa revogação não 
precisa de uma simples suspensão condicional da medida de segurança, 
pois se o desinternado ou liberado, durante um ano, praticar “fato indicativo 
de persistência de sua periculosidade”, será restabelecida a medida de 
segurança suspensa. Somente se ultrapassar esse período in albis, a 
medida de segurança será definitivamente extinta69. 

 

A determinação legal é que o exame seja realizado ao final do prazo mínimo 

fixado na sentença e, posteriormente, de ano em ano, sendo esse o exame legal 

obrigatório. Por outro lado, o juiz da execução poderá determinar, de ofício, a 

repetição do exame a qualquer momento, depois de decorrido o prazo mínimo70. 

Ademais, é previsto pela Lei de Execução Penal que o agente tem o direito de 

contratar médico particular de sua confiança para acompanhar o tratamento. 

Podendo este, participar da realização do exame de verificação de cessação da 

periculosidade, como assistente técnico, tendo em vista o princípio da ampla defesa. 

Por fim, conclui-se que a medida de segurança é uma forma do poder estatal 

tentar tratar, da maneira mais correta, aquele que possui alguma doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Considerado semi-imputáveis ou 

inimputáveis, não podendo ser aplicada para aqueles que possuem discernimento, 

tais vistos como imputáveis, tendo em vista que essa medida possui caráter de 

tratamento e não de pena. 

 

3.4.2 Pena Privativa de Liberdade 

 

                                                
69 BITENCOURT, 2012, p. 936. 
70 Ibid., 937. 



37 

Atualmente, pode-se dizer que a pena privativa de liberdade equivale ao 

centro do sistema penal brasileiro. Em meados do século XIX, quando a prisão foi 

definida a principal resposta do ordenamento penal, doutrinadores da época 

acreditavam que seria o método mais oportuno e correto para a reinserção do 

agente na sociedade. Nesse sentido, retira-se do condenado o seu direito de 

locomoção, em razão da sua prisão por tempo determinado.  

A Reforma Penal brasileira de 84 adotou “penas privativas de liberdade”, 

como gênero, e manteve a reclusão e a detenção como espécies. Desta forma, tem- 

se que somente os chamados crimes mais graves são puníveis com pena de 

reclusão, reservando-se a detenção para os delitos de menor gravidade71. 

Para Greco, o que define espécie é o regime que será aplicado, sendo a 

reclusão aplicada em casos de regime fechado, semiaberto ou aberto, e detenção 

será aplicada em regime semiaberto ou aberto, salvo o cumprimento insatisfatório da 

pena de detenção poderá levá-la ao regime fechado72. 

Atualmente, foi abandonada a periculosidade como fator determinante para a 

adoção de determinados regimes. Desta forma, os regimes passaram a ser 

determinados fundamentalmente pela espécie, quantidade da pena e pela 

reincidência, aliadas ao mérito do condenado. O regime torna-se o estado de 

cumprimento de pena, no tocante à intensidade modulada de redução de 

liberdade73. 

Neste sentido, aponta Bitencourt: 

 

O regime fechado será executado em estabelecimento de segurança 
máxima ou média; o semiaberto será executado em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar; e, finalmente, o regime aberto será 
cumprido em casa de albergado ou em estabelecimento adequado. 
Recentemente, a Lei n. 10.792/2003 instituiu o que denominou regime 
disciplinar diferenciado — a ser cumprido em cela individual —, que poderá 
ter duração máxima de 360 dias, sendo possível sua repetição, desde que 
não ultrapasse um sexto da pena74. 

 

A Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 8º, que o agente condenado ao 

cumprimento da pena privativa de liberdade, em casos de regime fechado, este será 

submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários para 

                                                
71 BITENCOURT, 2012, p. 945. 
72 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal:  Parte Geral. 19. ed. v.1. Rio de Janeiro: Impetus, 
2017. p. 545. 
73 BITENCOURT, op. cit., p. 946 
74 Ibid., p. 946. 
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realizar uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. 

Nesta seara, mesmo que o agente seja condenado a pena privativa de 

liberdade, ele poderá realizar o exame criminológico para a individualização da 

pena. Caso seja comprovado que o indivíduo possui alguma doença mental, ele será 

internado, tendo em vista que a reclusão acarreta internação nesses casos de 

imposição de medida de segurança. Ao mesmo tempo em que nos casos de 

detenção, poderá ser aplicado o tratamento ambulatorial. 

Existe uma forma de incentivo à proposta estatal de reeducação e 

ressocialização do sentenciado, decorrente da individualização executória, chamada 

de progressão de regime. Desta forma, tem-se nos termos da Lei de Execução 

Penal, em seu artigo 12, que a pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada 

pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 

anterior e ostentar bom comportamento carcerário75. 

Na progressão de pena, considera-se o mérito do condenado, relativo ao bom 

comportamento, juntamente com o cumprimento de, no mínimo, um sexto da pena 

aplicada. Portanto, o sentenciado não poderá passar diretamente do regime fechado 

para o aberto, sem passar obrigatoriamente pelo regime semiaberto.  

Para Bitencourt: 

 

É bom frisar que não basta o simples cumprimento de um sexto da pena 
para o condenado ter direito à progressão (esse é somente o requisito 
temporal). É indispensável que o apenado demonstre que merece a 
progressão e que está preparado para cumprir a sanção imposta em regime 
menos rigoroso, sem prejudicar os fins da pena (...). Em se tratando de 
regime aberto, além do cumprimento de um sexto da pena e do mérito do 
condenado, deve-se observar se o beneficiário preenche os requisitos do 
art. 114 da LEP, ou seja, se o apenado está trabalhando ou se demonstra a 
possibilidade de vir a fazê-lo imediatamente e, se apresenta, pelos seus 
antecedentes e pelo resultado dos exames a que se submeteu, fundados 
indícios de que se ajustará com autodisciplina e senso de responsabilidade 
ao novo regime76. 

 

A Reforma Penal, ao adotar a progressão, com o intuito na recuperação do 

condenado, não poderia deixar de lado a hipótese do condenado beneficiado pela 

progressão viesse, posteriormente, demonstrar certa incompatibilidade com o novo 

regime. Desta forma, previu o instituto da regressão, isto é, a transferência de um 

                                                
75 NUCCI, 2014, p. 308 
76 BITENCOURT, 2012, p. 947. 
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regime para outro mais rigoroso77. 

Por fim, analisa-se que a pena privativa de liberdade pode conceder dois 

lados para o condenado, a progressão nos casos de cumprimento dos requisitos 

necessários, podendo estar mais próximo da sua reinserção junto a sociedade. E 

por outro lado, a regressão, podendo voltar ao regime anterior ou o de cumprimento 

inicial da pena. 

 

3.4.3 Pena Restritiva de Direitos 

 

Há casos em que podemos substituir a pena de prisão por diferentes 

alternativas, evitando-se, assim, os males que o sistema carcerário pode trazer. 

Definida como “fuga da pena” para Nilo Batista, a pena restritiva de direitos pode ser 

vista como um grupo de sanções penais autônomas e substitutivas. São 

substitutivas porque derivam da reforma que se faz após a aplicação da pena, na 

sentença condenatória. Não é previsto pelo Código Penal tipos incriminadores de 

pena restritiva de direito. Desta forma, no momento em que o juiz aplicar pena 

privativa de liberdade, ele poderá substituí-la por restritiva, pelo mesmo tempo. E, ao 

final, subsistem por si mesmas após a substituição, podendo ser considerada uma 

pena autônoma78. 

Aplicada em situações excepcionais, a pena restritiva de direitos é dividida em 

cinco modalidades de acordo com o Código Penal: 

 

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: 
I - prestação pecuniária; 
II - perda de bens e valores; 
III - limitação de fim de semana; 
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 
V - interdição temporária de direitos; 
VI - limitação de fim de semana;79 

 

Sendo quatro requisitos indispensáveis, separados em objetivos e subjetivos, 

                                                
77 BITENCOURT, 2012, p. 947. 
78 NUCCI, 2014, p. 351. 
79 BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940 . Código Penal. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 dez. 1940. Disponível em: 
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,Art.,efeitos%20penais%20da%20senten%C3%A7a%20condenat%C3%B3ria.>. Acesso em: 23 abr. 
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devendo estar presente simultaneamente, previstos no artigo 44, do Código Penal: 

 

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 
privativas de liberdade, quando:  
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime 
não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que 
seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº 
9.714, de 1998). 
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 
9.714, de 1998). 
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade 
do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que 
essa substituição seja suficiente80. 

 

Em suma, a pena restritiva de direitos é aplicada com o objetivo de substituir 

a pena privativa de liberdade com a finalidade de evitar os males do 

encarceramento. Neste sentido, devem-se ser preenchidos os requisitos previstos 

no artigo anteriormente citado, bem como a possibilidade da imposição de medidas 

alternativas previstas em lei. 

 

Tradicionalmente o Direito codificado brasileiro prevê a sanção em cada tipo 
penal. A norma penal compõe-se de duas partes: (a) o preceito, que contém 
o imperativo de proibição ou comando, (b) e a sanção, que constitui a 
ameaça de punição a quem violar o preceito. Já em relação às penas 
restritivas — ditas alternativas — foi adotado um outro sistema de 
cominação de penas, mais flexível, mas sem alterar a estrutura geral do 
Código Penal. Há um capítulo regulando especificamente as condições 
gerais de aplicação da referida espécie de sanção, que não sofreu qualquer 
alteração com a Lei n. 9.714, de 25 de novembro de 1998. Com esse novo 
sistema evitou-se o problema do casuísmo, isto é, a dificuldade em escolher 
os crimes que poderiam ou não ser apenados com essa sanção. Assim, se 
a pena efetivamente aplicada não for superior a quatro anos de prisão ou se 
o delito for culposo, estando presentes os demais pressupostos, que serão 
examinados a seguir, será possível, teoricamente, aplicar uma pena 
restritiva de direitos, que, apesar de ser uma sanção autônoma, é 
substitutiva81. 

 

Percebe-se, portanto, ante o exposto neste capítulo, a necessidade de 

realizar uma análise em relação ao sistema jurídico-penal brasileiro acerca do 

sistema reservado para a realidade dos indivíduos psicopatas, tendo em vista que 

tais indivíduos não se enquadram como doentes mentais na legislação penal, 

recebendo tratamentos curativos insuficientes, como a citada medida de segurança. 

Por outro lado, não se encaixam também como criminosos de menor 

potencial, não sendo possível o cumprimento da pena restritiva de direitos. Por fim, 

faz-se necessário e indispensável a comparação das medidas aplicadas em outros 
                                                
80 BRASIL, Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940 , loc. cit. 
81 BITENCOURT, 2012, p. 676 
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países, considerando a possibilidade do enquadramento de tais medidas na 

legislação brasileira. 
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4 INEFICÁCIA DAS MEDIDAS APLICADAS E COMPARAÇÃO DAS  PENAS 

 

4.1 DEFICIÊNCIA NA LEGISLAÇÃO QUANTO A PUNIÇÃO APLICADA 

 

Pelo estudo trazido durante o trabalho, foi possível realizar uma análise com 

relação à psicopatia e o envolvimento preocupante da sociedade com base nesses 

casos. Constata-se que o psicopata não possui nenhum sentimento alheio, e não 

demonstra sentir remorso, culpa ou arrependimento sobre seus atos. Tendo em vista 

a importância e a atenção especial necessária a esses indivíduos, o ordenamento 

penal brasileiro é ineficaz, não tendo disciplinado nada específico sobre a questão 

da psicopatia. 

O ordenamento penal dispõe, apenas de forma genérica, sobre a 

classificação desses indivíduos dentro da legislação penal, como inimputáveis ou 

semi-imputáveis, considerando-os portadores de perturbações mentais ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não enquadrando os agentes 

criminosos diagnosticados com psicopatia em uma outra classificação. O que faz o 

indivíduo totalmente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Desta forma, ao praticar um crime, o psicopata será classificado de acordo 

com o artigo 26 do Código Penal brasileiro, sendo possível a isenção de pena ou em 

outros casos, sua redução. Sendo considerado como um doente mental, ausente a 

capacidade de discernimento, será classificado como semi-imputável ou inimputável. 

Em ambas classificações, é possível analisar que os psicopatas serão 

beneficiados em seus tratamentos. Classificado como semi-imputável, terá a 

diminuição da pena em um a dois terços, e se classificado como inimputável, fará jus 

a medida de segurança, como abordado anteriormente. Entretanto, após o período 

mínimo de punição, será realizada uma avaliação para analisar se o agente está 

apto para ressocializar, e devido a grande esperteza e poder de convencimento 

desses indivíduos, eles provavelmente conquistarão a liberdade tão almejada. 

Neste sentido, insta salientar que os indivíduos portadores de psicopatia 

sabem distinguir o certo e o errado, possuindo a capacidade de autodeterminar-se 

diante de um ato ilícito, tendo plena consciência da prática de um fato criminoso, 

sendo a única distinção dos demais criminosos a ausência de sensibilidade com 

sentimentos alheios e a falta de culpa ou arrependimento diante do ato praticado, 
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manipulando-o para deixá-lo favorável a eles mesmos. 

Assim sendo, resta evidenciado que as medidas aplicadas não produzem 

efeitos eficazes no que tange a ressocialização do psicopata. Surgem incertezas 

quanto a sanção que melhor se encaixa nesses casos, ainda é necessário a 

realização de outros estudos, principalmente no Brasil, tendo em vista que a doutrina 

e a jurisprudência brasileira pouco se manifestam em relação à responsabilidade 

penal dos psicopatas. 

Para o reconhecimento da inimputabilidade, seria necessário que a psicopatia 

se tratasse de uma doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado. Caso presente algum desses casos, seria preciso realizar uma análise 

para verificar se tal circunstância, no momento dos fatos, seria suficiente para retirar 

e desconsiderar a capacidade de entender desses agentes. Ademais, verifica-se de 

pronto que a psicopatia não se trata de uma doença mental, mas de uma forma de 

ser no mundo, uma forma de se expressar. Ou seja, não provoca qualquer alteração 

na capacidade psíquica do agente82. 

Por essa razão, torna-se necessário e indispensável a habilitação de um 

tratamento especial para esses agentes. Verifica-se que os psicopatas cumprem 

suas penas nos mesmos lugares que os criminosos comuns, acolhendo o mesmo 

tipo de tratamento para recuperação. No Brasil, o primeiro passo a ser dado inclui a 

criação de estabelecimentos adequados para a custódia desses indivíduos, 

evitando, assim, sua reincidência criminal. Uma estrutura direcionada totalmente aos 

psicopatas, com técnicas mais apuradas de tratamento e a inaplicabilidade da 

concessão de benefícios aos indivíduos até o término da pena imposta, buscando 

um maior controle sobre seus atos83. 

No que diz respeito às medidas aplicadas, faz-se claramente necessário a 

criação de um novo dispositivo para disciplinar o assunto em tela, pois com a 

legislação atuante não é possível aplicar um tratamento adequado e muito menos 

conquistar uma uniformização no entendimento e nas decisões, fato que facilitaria o 

julgamento do judiciário. 

A responsabilidade jurídico-penal torna-se inadequada. Razão pela qual o 

sistema penal atual baseado em liberdade, reprovabilidade e culpabilidade oferece 

                                                
82 ABREU, Michele O. Da imputabilidade do Psicopata . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 187 
83 PEREIRA, Marcus Vinícius Mariot et al. Psicopatia e seus reflexos na imutabilidade penal. Revista 
Jusbrasil , 2016. Disponível em: <https://marcusmariot.jusbrasil.com.br/artigos/382846859/psicopatia-
e-seus-reflexos-na-imputabilidade-penal>. Acesso em: 22 abr. 2021. 
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lugar a uma nova maneira de tratar o comportamento inadequado, esta, reservada 

sobre a periculosidade e seu tratamento, e não mais, sobre a culpabilidade e o 

castigo do  psicopata84. 

Assim, é possível perceber que a legislação brasileira não é eficiente em 

relação aos psicopatas. Isso porque, não há uma regulamentação própria feita pelo 

ordenamento jurídico, não há uma penalidade adequada, apenas a defesa de um 

tratamento que, comprovadamente, não surte efeito algum diante desses indivíduos. 

Diante disso, se faz necessária a criação de um dispositivo específico sobre 

esse tema para que seja aplicada a medida mais adequada. A existência de um 

local adequado para que essa medida seja cumprida e efetivada, bem como a busca 

de um tratamento digno a esses indivíduos portadores de psicopatia. Buscando 

uma redução considerável nos crimes praticados por esses indivíduos e sua 

reincidência. 

 

4.2 REINCIDÊNCIA CRIMINAL 

 

A psicopatia está intrinsecamente relacionada com a criminalidade e com o 

crime violento. Os criminosos portadores de psicopatia em comparação com os 

criminosos não portadores, possuem mais acusações criminais e mais condenações 

por crimes dotados de violência e tortura. 

Para Hare, a avaliação da psicopatia pode auxiliar a capacidade do ser 

humano entender, prever e administrar comportamentos criminosos. Caracteriza-se 

a psicopatia como o “constructo clínico mais importante no sistema de justiça 

criminal”85. 

Ao abordar a reincidência criminal, é possível investigar e compreender as 

razões e os motivos que levam o indivíduo psicopata a transgredir e, a partir delas, 

tomar medidas efetivas com o objetivo de prevenir novas situações, ou até mesmo 

eliminá-las, tendo em mente que a psicopatia é vista como fator principal de risco da 

reincidência. 

                                                
84 PIMENTEL, Vanessa Miceli de Oliveira. Psicopatia e Direito Penal: O lugar do autor psicopata 
dentro do sistema jurídico-penal. Revista Jusbrasil , 2016. Disponível em: < 
https://nessamiceli.jusbrasil.com.br/artigos/314024342/psicopatia-e-direito-penal>. Acesso em: 22 abr. 
2021. 
85 HARE Robert D. The Hare PCL-R: some issues concerning its use and misuse. Legal and 
criminological pshchology. Legal and Criminological Psychology, Department of Psychology, 
University of British Columbia, Vancouver, BC, v. 3, 1998. p. 99. 
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A reincidência criminal é configurada a partir do momento em que o indivíduo 

em razão de ter praticado um ato criminoso, cumpre a pena que lhe é imposta e, 

após o seu trânsito em julgado e sua liberdade, volta a praticar novo ato criminoso. É 

uma agravante que visa punir com mais gravidade aquele que, uma vez condenado, 

volta a delinquir, certificando que a sanção aplicada anteriormente não foi suficiente 

para intimidá-lo ou recuperá-lo86. 

Hemphill aborda que a taxa de reincidência criminal chega a ser três vezes 

maior para os psicopatas do que para outros criminosos, e que para crimes com uso 

de violência a taxa é de quatro vezes maior para os psicopatas quando comparados 

com outros criminosos87. 

Dentro do sistema carcerário brasileiro não existe um procedimento para o 

diagnóstico da psicopatia quanto à redução de penas ou a aptidão do preso a 

cumprir sua pena em um regime semiaberto. Caso fossem abordados tais 

procedimentos, provavelmente estes criminosos ficariam presos por um maior 

período de tempo e, consequentemente, as taxas de reincidência de crimes violentos 

cometidos por psicopatas diminuiriam gradativamente. 

Entretanto, o único método utilizado pelo ordenamento brasileiro, nos 

casos em que o juiz entender necessário, é o exame criminológico. Mesmo com sua 

eficácia, ele não é capaz de avaliar o indivíduo de forma rigorosa e confiável, sendo 

necessário um método mais atualizado e concreto. 

A reincidência criminal é definida pelo artigo 61 do Código Penal como agravo 

de pena, considera-se uma circunstância para o agravo da pena imposta. Há uma 

porcentagem de 77% de reincidência dos psicopatas, que ao conquistarem a 

liberdade, tornam-se cada vez mais especialistas na prática de atos criminosos. 

Nesta seara, a legislação penal entende que desde que a primeira 

condenação do psicopata não esteja inserida na ideia de absolvição impropria, eles 

poderão ser julgados pelo artigo 61. Ou seja, desde que a decisão anterior esteja 

amparada na ausência de excludente, o individuo diagnosticado com psicopatia de 

grau leve, poderá ser considerado reincidente na segunda condenação.  

Isto porque, mantendo a ideia da presença da psicopatia de grau leve, o 

                                                
86 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 23. ed., v. I, São Paulo: Atlas, 
2006. p. 319 
87 MORANA, Hilda. Hilda Morana em capítulos – capítulo 6. Revista Psychiatry online Brasil , [s.l], v. 
26, n. 4, abr. 2021. Disponível em: <https://www.polbr.med.br/2018/04/04/hilda-morana-em-capitulos-
capitulo-6/>. Acesso em: 22 abr. 2021. 



46 

individuo recebe a pena como qualquer outro cidadão, tendo em vista sua percepção 

sobre a ilicitude do ato cometido. 

 

4.3 COMPARAÇÃO DA PUNIÇÃO APLICADA EM OUTROS PAÍSES 

 

Em posse de todas as informações analisadas anteriormente, faz-se 

importante analisar o modo como os psicopatas são tratados em outros países, 

tendo em vista que a psiquiatria forense, mecanismo fundamental para a 

identificação do psicopata, é pouco estudada pelo ordenamento penal brasileiro, 

comparando-se com as pesquisas efetuadas no exterior. É de suma importância 

analisar se há algum tratamento específico, bem como os métodos utilizados para 

identificar a presença da psicopatia, fazendo uma comparação com o Brasil para 

verificar a possibilidade da aplicação de tratamentos similares. 

A respeito do método utilizado para identificá-los, denominando Psychopathy 

Checklist (PCL-R), conforme abordado anteriormente, países como Estados Unidos, 

Austrália, Holanda, Noruega, China utilizam esse instrumento de identificação e, 

consequentemente, tem apresentado redução da reincidência criminal desses 

indivíduos. Ao contrário do Brasil, que não obteve êxito ao tentar implantá-lo88. 

A despeito disso, a psiquiatra Ana Beatriz Silva ratifica: 

 

A psiquiatra forense Hilda Morana, responsável pela tradução, adaptação e 
validação do PCL para o Brasil, além de tentar aplicar o teste para a 
identificação de psicopatas nos nossos presídios, lutou para convencer 
deputados a criar prisões especiais para eles. A ideia virou um projeto de lei 
que, lamentavelmente, não foi aprovado89. 

 

Em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, a psicopatia é observada e 

tratada desde cedo, desde seus primeiros traços. Segundo estudos realizados pelo 

FBI, maior parte dos psicopatas inicia sua carreira na infância torturando e matando 

animais, sendo ao fim, julgados de forma diferenciada nesses países. Verifica-se, 

portanto, que os referidos países já acolheram a importância de tomar uma medida 

preventiva, detendo estes indivíduos desde os seus primeiros indícios90. 

                                                
88 OLIVEIRA, Priscyla. Direito Comparado e a punibilidade do psicopata homicida. Revista Jus 
Navigandi , Teresina, nov. 2015. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/44929/direito-comparado-
e-a-punibilidade-do-psicopata-homicida>. Acesso em: 22 abr. 2021. 
89 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes Perigosas: O psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2008. p. 134. 
90 OLIVEIRA, loc. cit.  
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Já em relação ao Brasil, essa questão ainda não foi percebida nem 

questionada. Encontra-se a passos lentos de solucionar com eficiência as questões 

relacionadas à psicopatia. Deste modo, a reincidência de crimes e o número de 

casos tendem a não estagnar, caracterizando a falha presente no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Com relação aos crimes de cunho sexual, países como Alemanha, Suécia e 

Dinamarca realizam a aplicação de hormônios femininos a estes indivíduos 

psicopatas, reduzindo gradativamente o nível de testosterona e, automaticamente, a 

libido sexual, configurando-se a “Castração Química”, uma das modalidades de pena 

aplicada nestes países91. 

Outro método utilizado pelos Estados Unidos e pelo Canadá é a criação de 

leis específicas para os psicopatas, sendo possível direcionar a aplicação da pena 

de forma a individualizá-la de acordo com o grau de periculosidade de cada 

acusado. Há previsão na lei quanto à possibilidade de prisão perpétua com cela de 

isolamento, além da possibilidade desses criminosos ficarem presos por tempo 

indeterminado. Entretanto, no Brasil, não há estrutura para tal acolhimento, razão 

pela qual estes indivíduos de altíssima periculosidade são liberados e voltam a 

reincidir. 

Embora seja de conhecimento geral os métodos utilizados por este país, é 

necessário observar que medidas como a castração química e a prisão perpétua, 

não são passíveis de serem adotadas pelo Brasil. Visto que, faz-se necessário a 

criação de um dispositivo específico sobre a matéria, sem contar que os princípios 

constitucionais não permitiriam a adoção destas medidas. Verifica-se que o 

método mais viável seria a implementação de uma medida alternativa, a qual 

atendesse a necessidade da punição e reservasse os princípios constitucionais. 

Por fim, percebe-se a necessidade da implementação de um regimento 

específico acerca da psicopatia, visando sempre alcançar o tratamento mais 

adequado para estes indivíduos, assim como visto em outros países, mantendo um 

controle sobre este problema diante a sociedade, em razão de ter regulamentação 

específica com a gravidade do ato ilícito praticado e a periculosidade de quem o 

praticou. 

 

                                                
91 OLIVEIRA, loc. cit.  
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5 CONCLUSÃO 

 
Desde a primeira criação das sanções penais dentro do ordenamento jurídico, 

quando se juntou a finalidade da pena a um ideal ressocializador, deu-se início na 

discussão em relação à responsabilidade e o tratamento penal mais adequado para 

os seres portadores do transtorno de personalidade, os psicopatas. 

O principal objetivo desta tese foi abordar como o psicopata é visto pelo 

ordenamento jurídico, assim como pela própria sociedade, juntamente com o ponto 

de vista médico, por meio da análise psicológica do seu perfil, suas causas, graus, 

bem como métodos para identificá-los. Contudo, fora realizada uma reflexão em 

relação a possível responsabilização penal desses indivíduos, abordando a (in) 

capacidade de entender o caráter ilícito dos atos cometidos ou de determinarem-se 

de acordo com este entendimento. 

Diante de tal discussão, foi possível analisar que a definição de psicopatia 

padeceu com muitas mudanças até os dias de hoje, sendo definida como um 

transtorno de personalidade. Originado de uma inatividade cerebral que deveria 

atuar na região responsável pelos sentimentos ligados a sociabilidade do ser 

humano, como por exemplo, a empatia e o remorso. 

Não sendo desenvolvido por fatores biológicos, psicológicos ou genéticos, os 

psicopatas comportam-se de maneira impulsiva e instintiva, ignorando a presença do 

conhecimento do caráter ilícito de seus atos praticados, tornando-se incapazes de 

determinar o seu próprio comportamento de acordo com este entendimento. 

Neste sentido, são tratados pela jurisprudência pelos seus graus, podendo ser 

leve, moderado ou grave, não havendo discussões jurídicas a respeito. Na maior 

parte das vezes, os psicopatas de grau leve não são considerados criminosos como 

os de grau moderado a grave. Isto porque, estes indivíduos não chegam a cometer 

crimes, apenas utilizam suas habilidades manipuladoras para conquistar o que 

almeja. 

Adiante, foi discutido também o método de identificação dos psicopatas, 

utilizado por alguns países da América e da Europa, conhecido como Psychopathy 

Checklist Revised (PCL-R), criado por Robert D. Hare, que compreende em um teste 

de personalidade por meio de uma entrevista realizada e analisada por pontos. 

Considerado um método seguro, tendo em vista que não há modificações com o 

tempo, cultura e grau de instrução do indivíduo examinado. 
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Tratando-se da culpabilidade, conclui-se que é definida pela possibilidade de 

um indivíduo ser considerado culpado pela prática de um ato ilícito, sendo um 

pressuposto para adesão da pena. Caracterizado por um juízo de reprovação, 

em razão de que mesmo podendo agir da maneira correta ou diferente, não o fez, 

provocando determinado resultado pela sua própria vontade, mesmo tendo a chance 

de evitá-lo. 

Dentro desta seara, como abordado anteriormente, o indivíduo pode ser 

classificado por três diferentes perfis dentro do ordenamento jurídico. Podendo ser 

inimputável, quando não possuir a capacidade de entendimento sobre seus atos ou 

de determinar-se de acordo com eles, como, por exemplo, a doença mental e o 

desenvolvimento incompleto ou retardado, aplicando-se a medida de segurança a 

estes indivíduos na prática de algum crime. 

Entretanto, pode ser considerado imputável, quando possuir a capacidade de 

entendimento sobre o certo e o errado, sendo culpável pelos seus atos e suscetível 

à aplicação da pena privativa de liberdade. E por fim, o semi-imputável, quando 

houver uma redução da capacidade de entendimento, por conta de doença mental 

capaz de reduzir sua capacidade em relação à ilicitude dos atos praticados, tendo 

sua pena diminuída, conforme dispositivo legal. 

Os criminosos suspeitos de possuírem o transtorno de personalidade passam 

por um exame criminológico com o intuito de individualizá-los, e assim, facilitar a 

decisão de qual seria o tratamento penitenciário mais adequado para cada caso. 

Contudo, este método não é considerado confiável em relação aos psicopatas, isto 

porque, estes indivíduos são capazes de manipular o exame para alcançar 

benefícios indevidos. 

O estudo sobre o regulamento penal brasileiro, bem como as espécies de 

pena abordadas no trabalho, foi de grande notoriedade para entender qual pena 

seria mais adequada para esses indivíduos. A medida de segurança é aplicada 

na maioria dos casos, constituindo em um método de tratamento oferecido aos 

inimputáveis, aqueles incapazes de entender o caráter ilícito do ato criminoso, tendo 

por objetivo a cura ou o tratamento ambulatorial, visando à volta destes indivíduos ao 

convívio em sociedade. 

Por outro lado, aos imputáveis aplica-se a pena privativa de liberdade, uma 

sanção penal que ausenta o direito de locomoção do indivíduo, mantendo-o em 

estabelecimento carcerário em razão do crime cometido. Podendo ser substituída, a 
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pena restritiva de direitos será aplicada em casos de crimes de menor gravidade, 

tendo sido cumpridos os requisitos previstos na legislação penal, buscando medidas 

alternativas a serem aplicadas. 

Outro ponto abordado refere-se a “não” regulamentação do ordenamento 

jurídico diante do psicopata. O tratamento é dispensado pelo ordenamento penal ao 

psicopata que pratica crimes, deixando os juízes, por muitas vezes, sem 

embasamento teórico para julgar casos de alta complexidade. É extremamente 

importante a atuação do judiciário juntamente com os profissionais da psicologia e 

psiquiatria, a fim de chegar a uma conclusão sobre o enquadramento da 

responsabilidade penal dos psicopatas. 

Além disso, foi possível concluir diante dos resultados abordados, que o 

tratamento da medida de segurança é ineficaz em relação a estes indivíduos. Isto 

porque, não possuem nenhum tipo de doença mental, e sim um transtorno de 

personalidade, fato que não acarreta a perda de capacidade de entendimento como 

acontece com indivíduos portadores de doenças mentais. 

O estudo da comparação da punição dos psicopatas aplicada em outros 

países foi de grande relevância, tendo em vista que em razão desta comparação 

demonstra-se a necessidade de urgentes modificações na legislação penal 

brasileira, buscando tratar do tema com mais profundidade, assim como já realizado 

em outros países, visando um maior controle sobre estes indivíduos e, 

consequentemente, evitando a reincidência. 

O presente trabalho tem o intuito de demonstrar a imputabilidade dos 

psicopatas, indivíduos que possuem a capacidade de entender seus atos e as 

normas regidas pela sociedade, fato comprovado por meio de estudo psiquiátrico, 

capaz de analisar o perfil comportamental destes indivíduos. 

Diante dos fatos, é possível verificar que a medida de segurança aplicada aos 

psicopatas não produz nenhum efeito, em razão de que não se trata de doentes 

mentais nesses casos. Faz-se necessário o uso de outras punições a estes 

indivíduos, como a prisão privativa de liberdade, classificando-os como imputáveis 

diante da sociedade em que vivem. 

Contudo, cabe ao Estado intervir no ordenamento penal brasileiro e criar, bem 

como alterar os dispositivos que regulamentam a psicopatia. Além de criar 

estabelecimentos carcerários específicos para abrigar esses agentes 

manipuladores, tendo em vista que não devem estar abrigados com indivíduos que 
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não possuem tal condição, até porque, as algemas podem prender um psicopata, 

mas não a sua mente. 
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