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“Mais importante do que os homens conhecerem a Justiça é a Justiça 

conhecer os homens” (Genival Veloso de França). 



 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo estudar a utilização da periculosidade como 

pressuposto legal na manutenção do agente com transtorno de personalidade 

antissocial (TPA) nas instituições penais brasileiras. Para tanto, utiliza-se do método 

de abordagem dedutivo qualitativo, com procedimento monográfico, e das técnicas de 

pesquisa bibliográfica e documental. A fim de alcançar o objetivo proposto, aborda-se 

os conceitos atinentes aos transtornos de personalidade (TPs), com foco no TPA e 

suas particularidades, incluindo causas, características e formas de tratamento. Na 

sequência, são tecidas considerações a respeito da responsabilidade penal, tratando 

da inimputabilidade, semi-imputabilidade e imputabilidade. Por fim, destaca-se a 

responsabilidade penal do indivíduo com TPA, trazendo, ainda, noções sobre a 

periculosidade criminal e a análise de dois casos envolvendo a manutenção de 

sujeitos que ostentam tal condição, em instituições de moldes penais, em virtude da 

periculosidade. Conclui-se que, em que pese exista a necessidade de afastar os 

indivíduos de alta periculosidade do meio social, é preciso que haja um espaço 

diferenciado e adequado como abrigo, diferente de um estabelecimento penal. 

 

Palavras-chave: Transtorno de personalidade antissocial. Responsabilidade penal. 

Periculosidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal (CF) veda, expressamente, a imposição de penas 

de caráter perpétuo em território nacional, motivo pelo qual o Código Penal (CP) 

estabeleceu que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode 

ultrapassar 30 anos. Ocorre que, em alguns casos, o indivíduo com transtorno de 

personalidade antissocial é mantido em instituições penais mesmo após o termo 

estabelecido na legislação ordinária, em virtude da alegada periculosidade. 

Exemplo disso, e motivador da pesquisa, é o caso de Francisco Costa 

Rocha, vulgo Chico Picadinho, conhecido nacionalmente pelo assassinato brutal de 

duas mulheres no século XX, mantido em uma instituição penal há tempo superior ao 

permitido pela lei penal. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo o estudo da utilização 

da periculosidade como pressuposto legal na manutenção do agente com transtorno 

de personalidade antissocial nas instituições penais brasileiras. Formula-se, assim, o 

seguinte problema de pesquisa: a periculosidade pode ser utilizada como pressuposto 

legal na manutenção do agente com transtorno de personalidade antissocial nas 

instituições penais brasileiras? 

A fim de alcançar o objetivo traçado, a presente pesquisa adota o método 

de pensamento dedutivo, tendo em vista que parte das noções gerais do TPA até a 

utilização de uma de suas características, a periculosidade, como forma de 

manutenção do cárcere, sendo ainda de natureza qualitativa. 

Por sua vez, o método de procedimento é o monográfico, e as técnicas de 

pesquisa eleitas foram a bibliográfica, mediante a utilização da legislação, livros, 

doutrinas e artigos científicos, e a documental, por meio da análise de julgados. 

Nessa perspectiva, o trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos, 

sendo o primeiro a presente introdução. 

O segundo capítulo, iniciando o desenvolvimento, trata das noções gerais 

a respeito dos transtornos de personalidade, do conceito de TPA, das suas causas, 

características, formas de diagnóstico e de tratamento.  

Na sequência, o terceiro capítulo versa sobre a responsabilidade penal, 

apresentando os elementos necessários para a sua verificação, tratando sobre a 

inimputabilidade, semi-imputabilidade e imputabilidade e, por consequência, as 

possíveis sanções penais. 
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O quarto capítulo aborda, em primeiro momento, a responsabilidade penal 

do indivíduo com TPA, discorrendo em seguida a respeito da periculosidade criminal. 

Traz, ainda, a análise de dois casos envolvendo sujeitos com TPA, que continuam 

afastados do convívio social após o cumprimento da reprimenda estabelecida, em 

virtude da periculosidade que apresentam.  

Por fim, o quinto e último capítulo se dedica à conclusão do trabalho, com 

uma síntese dos principais pontos abordados e das constatações feitas ao longo da 

pesquisa. 
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2 TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL 

O presente capítulo traz algumas considerações acerca dos transtornos de 

personalidade, evoluindo para a conceituação do transtorno de personalidade 

antissocial e as controvérsias a respeito da terminologia utilizada, tanto no âmbito 

forense quanto no campo das ciências da mente. Trata, ainda, das características e 

classificações adotadas pelos principais manuais, bem como das questões que 

compreendem a etiologia e o tratamento. 

2.1 NOÇÕES SOBRE TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

Antes de partir para uma conceituação a respeito dos transtornos de 

personalidade, é necessário ter uma compreensão isolada acerca da própria 

personalidade como unidade integrativa do indivíduo. 

Etimologicamente, a palavra personalidade remonta ao vocábulo grego 

persona, o qual significa “máscara”. No teatro antigo os atores utilizavam as máscaras 

para identificar e representar um personagem, permitindo o desempenho paralelo de 

mais de um papel (TAVARES; FERRAZ, 2008, p. 364). 

Ao longo dos anos a personalidade foi objeto de estudo de diversos 

pesquisadores, ligados não só à psicologia, mas também à psiquiatria. Várias teorias 

foram desenvolvidas a respeito da constituição e do desenvolvimento da 

personalidade humana, baseadas em perspectivas distintas, motivo pelo qual não há 

um consenso acerca de uma definição unitária do tema (FEIST; FEIST; ROBERTS, 

2015, p. 3-4). 

No entendimento de Serafim e Marques (2015, p. 241): 

 

Apesar da diversificação de conceitos, a personalidade representa 
essencialmente a noção de unidade integrativa da pessoa, com todas as suas 
características diferenciais permanentes (inteligência, caráter, 
temperamento, constituição, entre outras) e as suas modalidades únicas de 
comportamento. 

 

Em outros termos, a personalidade também pode ser entendida como um 

padrão duradouro de características que confere individualidade à pessoa, sendo 

responsável por certa estabilidade em seu modo de agir frente às diversas situações 

vivenciadas (FELDMAN, 2015, p. 431). 
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A personalidade permite, ainda, que o observador crie uma expectativa da 

conduta mais esperada do indivíduo em diversos cenários, justamente por constituir-

se de padrões relativamente estáveis de comportamentos, os quais recebem a 

denominação de características da personalidade (FIORELLI; MANGINI, 2018). 

Na mesma linha, Pinheiro (2016, p. 89-90) afirma que “a personalidade 

pode ser definida como a totalidade relativamente estável e previsível dos traços 

emocionais e comportamentais que caracterizam a pessoa na vida cotidiana, sob 

condições normais.” A autora ainda acrescenta que, apesar da estabilidade, não há 

imutabilidade, pois em situações não usuais as características da personalidade 

podem sofrer modificações.  

Essas modificações das características da personalidade, diante de 

episódios de estresse prolongado e eventos traumáticos, ocorrem justamente para 

neutralizar a situação experimentada. Dependendo da amplitude dessas alterações a 

funcionalidade do sujeito pode ficar comprometida e afetar a capacidade de adaptação 

às circunstâncias vivenciadas, inclusive ao ponto de ocasionar um quadro de 

transtorno de personalidade (FIORELLI; MANGINI, 2018). 

Insta salientar que, assim como ocorre com a personalidade, não há uma 

definição unitária para o que seja transtorno. Na opinião de Abdalla-Filho e Engelhardt 

(2016), isso acontece porque, além das considerações do ponto de vista científico ou 

médico, deve-se levar em conta os aspectos sociais, políticos e jurídicos. 

A quinta revisão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5), elaborada pela American Psychiatric Association (APA), ou 

Associação Americana de Psiquiatria no português, definiu o seguinte conceito geral 

para transtorno de personalidade, aplicável a cada um dos dez transtornos 

específicos, nos seguintes termos:  

 

Um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se 
desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso e 
inflexível, começa na adolescência ou no início da fase adulta, é estável ao 
longo do tempo e leva ao sofrimento ou prejuízo. (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014, p. 645). 

 

Para os subtipos de TPs, o DSM-5 apresenta três grupos, dividindo-os de 

acordo com as características comuns. No grupo A, estão inclusos os transtornos de 

afastamento (paranoide, esquizoide e esquizotípica). O grupo B, por sua vez, abarca 

os que envolvem características dramáticas, impulsivas ou erráticas (borderline, 
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antissocial, narcisista e histriônica). Já o grupo C, engloba os transtornos associados 

a padrões de ansiedade e medo (evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva) 

(SADOCK; SADOCK; RUIZ , 2017, p. 742). 

O DSM-5 ainda estabelece que para o diagnóstico em crianças e 

adolescentes, as características dos TPs devem ter se manifestado por pelo menos 

um ano, sendo o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial inviável antes 

dos 18 anos completos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 647-

648).  

Sobre o diagnóstico envolvendo adolescentes, Trindade defende que:  

 

Da mesma maneira que não se aplica o Código Penal para menores de 18 
anos, porque sua personalidade ainda se encontra em desenvolvimento, não 
se cataloga menores de 18 anos com diagnóstico de Transtorno de 
Personalidade Antissocial, pois isto pressuporia uma personalidade 
definitivamente consolidada. Assim, para menores de 18 anos, fica reservado 
o diagnóstico de Transtorno de Conduta. (TRINDADE, 2011, p. 152). 

 

A título explicativo, o transtorno de conduta indica um padrão persistente 

de comportamento baseado na agressão e transgressão, envolvendo o desrespeito 

às normas e aos direitos de outras pessoas, “a criança ou adolescente apresenta 

comportamento agressivo, geralmente sádico, para com os outros (muitas vezes 

menores) ou com animais.” (DALGALARRONDO, 2019). 

Já a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), desenvolvida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em sua décima revisão, traz a seguinte 

definição para transtorno específico de personalidade: 

 

[...] é uma perturbação grave da constituição caracterológica e das tendências 
comportamentais do indivíduo, usualmente envolvendo várias áreas da 
personalidade e quase sempre associado à considerável ruptura  pessoal e 
social. O transtorno de personalidade tende a aparecer no final da infância ou 
na adolescência e continua a se manifestar pela idade adulta. É, entretanto, 
improvável que o diagnóstico de transtorno de personalidade seja apropriado 
antes da idade de 16 ou 17 anos. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 
1993, p. 197).  

 

Ressalta-se que a OMS já divulgou a décima primeira revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-11), a qual foi apresentada durante a 

Assembleia Mundial da Saúde, no mês de maio de 2019, e entrará em vigor no mês 

de janeiro de 2022, substituindo a atual que foi elaborada em 1990 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2019).  
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Na CID-11, o transtorno de personalidade é caracterizado  

 

[...] por problemas no funcionamento de aspectos do “auto” (p. ex., identidade, 
autoestima, precisão de autovisão, autodireção) e/ou disfunção interpessoal 
(p. ex., capacidade de desenvolver e manter relacionamentos satisfatórios, 
capacidade de entender as perspectivas dos outros e gerenciar conflito nas 
relações) que persistiram durante um longo período de tempo (2 anos ou 
mais). (VALENÇA; NOVAIS; MELEIRO, 2018).  

 

Em consonância com o exposto, Bassitt e Louzã Neto (2007, p. 347) 

entendem que o transtorno de personalidade designa um padrão de comportamento 

que, além de distanciar-se das expectativas culturais, deve encaixar-se em ao menos 

duas áreas entre: cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle dos 

impulsos. Os autores ressaltam que “o padrão é inflexível e abrange ampla faixa de 

situações pessoais e sociais, provoca sofrimento ou prejuízo no funcionamento 

ocupacional do indivíduo.” 

Compilando as definições expostas, tem-se que os indivíduos com 

transtorno de personalidade apresentam padrões de comportamentos anormais e de 

difícil adaptação, que não correspondem à norma cultural no tocante “aos modos de 

pensar, sentir, perceber e, em particular, de se relacionar com os outros.” (SERAFIM; 

MARQUES, 2015, p. 242).   

Dalgalarrondo (2019) explica que apesar das árduas consequências 

causadas ao indivíduo com transtorno de personalidade, bem como aos seus 

familiares e pessoas próximas, não existem grandes modificações do quadro por meio 

das experiências de vida.  

Isso se deve ao fato de que os TPs não são considerados doenças, pois 

caracterizam anomalias no desenvolvimento psíquico, as quais, para a psiquiatria 

criminal, integram as perturbações da saúde mental (PENTEADO FILHO, 2017, p. 

171).  

A esse respeito, Abdalla-Filho e Engelhardt esclarecem que: 

 

Os TPs podem ser diferenciados das doenças mentais por sua natureza 
duradoura, manifestações clínicas e comportamentais constantes e por 
representarem extremos de uma variação da personalidade que provoca 
desajuste do indivíduo em relação ao meio em que ele está inserido, mais do 
que propriamente pela incidência de um processo patológico em um 
determinado momento da vida de ser portador. (ABDALLA-FILHO; 
ENGELHARDT, 2016). 
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Um indivíduo com transtorno de personalidade apresenta um padrão 

inflexível de comportamentos, incluindo o predomínio de uma ou mais características 

de personalidade, de forma que a adaptação às situações vivenciadas se torna 

impraticável (FIORELLI; MANGINI, 2018). 

Diante dos elementos expostos, percebe-se que o transtorno de 

personalidade afasta-se da concepção de doença mental, adentrando no campo das 

perturbações.  

2.2 CONCEITO E ASPECTOS TERMINOLÓGICOS  

O termo transtorno de personalidade antissocial é considerado por alguns 

autores da área forense como sinônimo de psicopatia, sociopatia, transtorno de 

caráter, transtorno sociopático e transtorno dissocial. Tal variação terminológica 

demonstra a complexidade do tema, eis que no meio científico não há conclusões 

definitivas no que concerne à sua origem, desenvolvimento e tratamento (FIORELLI; 

MANGINI, 2018).   

As nomenclaturas transtorno de personalidade antissocial e psicopatia 

costumam ser as mais utilizadas, também no sentido de designar a mesma situação, 

no entanto vários estudiosos do campo das ciências da mente entendem que tratam 

de condições diversas, ainda que envoltas pela característica do desajustamento 

social (CASTRO, 2012, p. 4). 

Nas palavras de Savazzoni (2016, p. 23), “o termo ‘psicopatia’ é bastante 

utilizado em perícias, documentos legais e pareceres jurídicos. Na maioria das vezes, 

seu uso se faz de maneira genérica, despreocupada com a precisão técnica da 

palavra na área da saúde mental.”  

De acordo com Henriques (2009, p. 287), a literatura psiquiátrica aduz que 

o termo psicopático, ao menos em sua acepção moderna, foi utilizado pela primeira 

vez em 1891 pelo médico alemão Robert Koch, quando da publicação de sua obra 

“As inferioridades psicopáticas”.  

Em contraposição, Daynes e Fellowes (2012) acreditam que o psiquiatra 

estadunidense Hervey Cleckley, no ano de 1941, por meio de seu trabalho intitulado 

The Mask of Sanity (A Máscara da Sanidade), o qual dedicou-se à identificação e 

diagnóstico do psicopata, foi o responsável pela introdução do termo na cultura 

popular. 
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De toda sorte, a expressão psicopatia advém do vocábulo alemão 

psychopatisch, criado a partir da junção das palavras gregas psykhé e pathos, que 

significam mente e sofrimento, respectivamente (SILVA, 2017).  

No século XIX, aquele termo era utilizado “pela literatura médica em seu 

sentido amplo, para designar os doentes mentais de modo geral, não havendo ainda 

uma ligação entre a psicopatia e a personalidade antissocial.” (HENRIQUES, 2009, p. 

287).  

Segundo Trindade (2012, p. 165), a introdução do termo personalidade 

psicopática se deu no final do século XVIII, a fim de classificar uma série de patologias 

de comportamento que não era contemplada por outras categorias de desordem ou 

transtorno mental. Ainda assim, o autor ilustra que: 

 

A psicopatia não é um transtorno mental da mesma ordem da esquizofrenia, 
do retardo ou da depressão, por exemplo. Não sem críticas, pode-se dizer 
que a psicopatia não é propriamente um transtorno mental. Mais adequado 
parece considerar a psicopatia como um transtorno de personalidade, pois 
implica uma condição mais grave de desarmonia da formação da 
personalidade. 

 

Desse modo, grande parte das controvérsias quanto à terminologia existe 

justamente pelo significado da palavra psicopatia, que era utilizada no âmbito da 

psiquiatria para indicar uma doença da mente, de forma que todos os pacientes com 

alguma perturbação mental eram intitulados psicopatas (BARROS, 2011, p. 15). 

Atualmente, a maioria dos médicos e dos pesquisadores não utilizam o 

termo psicopatia atrelado ao conceito de doença mental, pois reconhecem que o 

transtorno não faz com que o paciente perca o contato com a realidade, apresentando 

ilusões, alucinações, angústia ou algo do gênero. Os psicopatas são racionais e 

conscientes de suas atitudes, as quais são baseadas em uma escolha exercida sem 

embaraços (HARE, 2013, p. 38). 

No entendimento de Antônio José Eça (2010, p. 282, grifo do autor), a 

psicopatia não pode ser considerada como um problema mental no sentido de loucura, 

pois trata-se de uma zona fronteiriça entre esta e a sanidade mental, em virtude de 

que “na prática, os pacientes não apresentam quadros produtivos, com delírios ou 

alucinações (para ter dado alguns exemplos), e tampouco perdem o sentido da 

realidade, alterando-se somente a quantidade de reações que eles apresentam.” 
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Para Robert D. Hare (2013, p. 39-40, grifo do autor), a psicopatia contempla 

um conjunto de traços de personalidade e de comportamentos sociais desviantes, 

tratando-se de uma síndrome formada pelo agrupamento de vários sintomas, sendo 

que: 

 

Em muitos casos, a escolha do termo reflete as visões de quem o usa sobre 
as origens e fatores determinantes da síndrome ou transtorno clínico [...] 
portanto, alguns médicos e pesquisadores, assim como a maioria dos 
sociólogos e criminologistas que acredita que a síndrome é forjada 
inteiramente por forças sociais e experiências do início da vida, preferem o 
termo sociopatia, enquanto aqueles, incluindo este autor, que consideram 
que fatores psicológicos, biológicos e genéticos também contribuem para o 
desenvolvimento da síndrome, geralmente usam o termo psicopatia 

 

Atualmente, o DSM-5 utiliza a expressão transtorno da personalidade 

antissocial, no entanto a primeira edição do manual, publicada em 1952, adotava a 

denominação “perturbação sociopática da personalidade”, ou sociopatia, tendo sido 

substituída conforme a modificação nos eixos patológicos dos transtornos e nos 

critérios para diagnosticá-los (ALVARENGA; FLORES-MENDOZA; GONTIJO, 2009, 

p. 260). O manual menciona que tal padrão foi referido em outras oportunidades como 

psicopatia, sociopatia e transtorno da personalidade dissocial (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 659). 

A CID-10 acolheu a expressão transtorno de personalidade antissocial, 

alertando que nela estão inclusas a personalidade (transtorno) amoral, dissocial, 

associal, psicopática e sociopática (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1993, p. 

200).  

Na opinião de Serafim, Rigonatti e Barros (2011, p. 329-330), a palavra 

psicopatia geralmente é utilizada para classificar os indivíduos que, além de 

indiferença afetiva e conduta antissocial, possuem uma tendência à prática delituosa, 

enquanto o TPA designa os pacientes que apresentam um padrão invasivo de 

desrespeito e violação dos direitos dos outros, o qual não implica necessariamente 

em um comportamento criminoso. 

Ainda que os termos estejam associados, a psicopatia representaria 

apenas um fragmento dos casos de TPA, tratando-se, na verdade, de uma condição 

agravante da personalidade antissocial (SERAFIM; MARQUES, 2015, p. 246). Em 

outros termos, todos os psicopatas enquadram-se nos critérios de TPA, mas nem 
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todos os indivíduo com TPA enquadram-se nos critérios de psicopatia (MORANA, 

2004 apud TRINDADE, 2012, p. 172). 

Em síntese, pode-se dizer que o transtorno de personalidade antissocial é 

um padrão de comportamentos marcado pela “falta de consideração pela moral ou 

pelos padrões legais da sociedade e por estilo de vida impulsivo e arriscado.” 

(WHITBOURNE; HALGIN, 2015, p. 357). 

Ante as divergências quanto à nomenclatura, para este trabalho as 

terminologias mencionadas serão utilizadas como sinônimos, no entanto o termo 

transtorno de personalidade antissocial será preferido para sua continuidade, eis que 

é o eleito pela Associação Americana de Psiquiatria e pela Organização Mundial de 

Saúde em seus manuais. 

2.3 ETIOLOGIA  

Os estudos acerca do transtorno de personalidade antissocial ainda não 

permitem unanimidade a respeito de suas causas, principalmente diante da 

complexidade do assunto, visto que a personalidade em si é construída ao longo do 

desenvolvimento da pessoa. Apesar disso, alguns investigadores admitem que a 

etiologia do transtorno está relacionada à interação de fatores biológicos, psicológicos 

e sociais, a que denominam modelo biopsicossocial (MENÉNDEZ, 2019).  

Segundo Bittencourt (1981, p. 20-21), as controvérsias a respeito da origem 

do TPA contam de longa data, no entanto a maioria das opiniões admite uma 

diversidade de fatores na constituição do transtorno, existindo posições que atribuem 

o comportamento antissocial a “causas puramente orgânicas, com reforço no conceito 

de degeneração constitucional, até a atribuição dos distúrbios a estados adquiridos 

através de experiências primitivas, negando, portando, o inato.”  

Morana, Stone e Abdalla-Filho (2006, p. 75) atestam que os genes não 

podem ser considerados a causa do transtorno de personalidade, mas possivelmente 

são responsáveis pela predisposição, motivo pelo qual a interação do indivíduo com 

o ambiente em que está inserido também deve ser mensurada. Quanto aos aspectos 

genéticos, biológicos e sociais, explicam que:  

 

O conceito de espectro vem sendo utilizado no sentido de demonstrar que, 
conforme a interação ambiental, mesmo o sujeito apresentando um gene 
determinante, pode não vir a expressar o transtorno mental previsível. [...] 
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Existem ainda aspectos biológicos que não são de natureza genética, mas 
que também interferem no desenvolvimento da personalidade. Como por 
exemplo, um comportamento de maior agressividade pode estar relacionado 
a níveis maiores do hormônio testosterona. Por outro lado, níveis aumentados 
de serotonina podem gerar um comportamento mais sociável. Quanto à 
interação que o indivíduo estabelece com o meio ambiente, uma importância 
especial tem sido dada aos relacionamentos primitivos, devido à sua 
influência na formação do núcleo da personalidade.  

 

Do ponto de vista de Ana Beatriz Barbosa Silva (2010, p. 189-190), tanto 

uma disfunção neurobiológica quanto as influências do ambiente social, são 

elementos fundamentais para a origem do transtorno de personalidade antissocial. 

As pesquisas não apontam causas relacionadas a uma lesão cerebral, no 

entanto alguns aspectos do cérebro do indivíduo com TPA, quando comparado ao de 

uma pessoa sem o transtorno, apresentam distinções, reforçando o posicionamento 

de quem acredita na etiologia associada a um distúrbio neurológico específico. Como 

exemplo, “quando os psicopatas são solicitados a realizar tarefas carregadas de 

emoção, as partes do seu cérebro que são ativadas não são as mesmas dos grupos 

de controle normais.” (DAYNES; FELLOWES, 2012). 

 Pode-se dizer que as causas do TPA permanecem obscuras, tornando 

inviável mensurar qual a real interferência dos fatores biológicos, psicológicos e 

sociais em seu desenvolvimento. 

2.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO  

Quando se trata do transtorno de personalidade antissocial o diagnóstico 

torna-se algo complexo, exigindo dos profissionais da saúde e do direito toda a cautela 

possível na avaliação das características típicas (FIORELLI; MANGINI, 2018).  

A respeito da avaliação neuropsicológica aplicada aos transtornos de 

personalidade em geral, Serafim e Marques (2015, p. 247) destacam a necessidade 

da utilização de recursos que atendam a todas as funções cognitivas, pois os TPs 

envolvem variáveis biológicas, psicológicas e sociais, as quais devem ser analisadas 

em relação ao comportamento do indivíduo. 

Os psiquiatras Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock e Pedro Ruiz (2017, 

p. 748) alertam que os pacientes com TPA podem confundir até o clínico mais 

experiente, sendo que “uma entrevista de estresse, na qual o paciente seja 
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confrontado rigorosamente com incoerências em sua história, pode ser necessária 

para revelar a patologia.” 

Atualmente, o DSM-5 estabelece os seguintes critérios diagnóstico para o 

transtorno de personalidade antissocial:  

 

A. Um padrão difuso de desconsideração dos direitos das outras 
pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 
três (ou mais) dos seguintes: 

1. Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a 
comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que 
constituem motivos de detenção. 
2.    Tendência a falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de 
nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. 
3.    Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 
4.  Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas 
corporais ou agressões físicas. 
5.    Descaso pela segurança de si ou de outros. 
6.   Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em 
manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações 
financeiras. 
7.  Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou 
racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras 
pessoas. 
B. O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade.  
C. Há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior 

aos 15 anos de idade.  
D. A ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente 

durante o curso da esquizofrenia ou transtorno bipolar. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 659, grifo nosso).  

 

Em consonância com as características apresentadas pelo DSM-5,  

Dalgalarrondo (2019) menciona que “as pessoas com TPA apresentam muita 

dificuldade em ter uma interação afetiva recíproca, respeitosa e duradoura [...] não 

têm consideração ou compaixão pelas outras pessoas.” 

Com relação às evidências de transtorno de conduta, deve-se ter em mente 

que nem toda criança ou adolescente que apresente tal quadro será diagnosticado 

com TPA na idade adulta, pois a construção das características pode sofrer 

interferência das situações e dos ambientes a sua volta (COLETTA et al., 2018, p. 84). 

A CID-10 conceitua TPA como um “transtorno de personalidade, 

usualmente vindo de atenção por uma disparidade flagrante entre o comportamento e 

as normas sociais predominantes.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1993, p. 

199). Os critérios elencados são semelhantes aos do DSM-5, destacando-se aqui a 

indiferença insensível pelos sentimentos alheios, a baixa tolerância à frustração e a 

incapacidade de experimentar culpa e de aprender com a experiência. 
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Além dos manuais da Associação Americana de Psiquiatria e da 

Organização Mundial da Saúde, há um outro instrumento utilizado para atribuir o 

diagnóstico de TPA, conhecido como Psychopath Checklist-Revised (PCL-R), ou 

Critérios para Pontuação de Psicopatia Revisados, nomenclatura adotada quando da 

validação no Brasil pela psiquiatra Hilda Morana (FIORELLI; MANGINI, 2018).  

A PCL-R foi criada pelo psicólogo norte-americano Robert D. Hare em 

1981, com posterior revisão em 1991, considerada uma ferramenta confiável para a 

avaliação, pesquisa e estudo clínico da psicopatia, “como escala de predição de 

recidivismo, violência e intervenção terapêutica.” (TRINDADE, 2012, p. 174).  

Nesse ponto, cabe um adendo no sentido de que Hare filia-se ao 

entendimento de que transtorno de personalidade antissocial e psicopatia não se 

confundem, pois entende que esta seria uma forma mais grave de expressão do TPA, 

discordando da classificação adotada pelo DSM-5 (HENRIQUES, 2009, p. 298). 

Os elementos que compõe a escala PCL-R são divididos em 20 itens, 

referentes aos fatores afetivo, interpessoal, comportamental e antissocial. Cada 

elemento recebe uma pontuação de 0 a 2 pontos, perfazendo o máximo de 40 pontos 

(ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016).  

Quanto ao resultado, Trindade (2012, p. 175) esclarece que: 

 

Uma elevada pontuação no PCL-R sugere probabilidade elevada de reincidir 
na conduta criminosa, sendo que o ponto de corte para identificar psicopatia 
é tradicionalmente trinta pontos. Índices menores, entre quinze e vinte e nove, 
indicam “traços” sugestivos de personalidade psicopática.  

 

As seguintes características são listadas na PCL-R: loquacidade/charme 

superficial; superestima; necessidade de estimulação/tendência ao tédio; mentira 

patológica; vigarice/manipulação; ausência de remorso ou culpa; insensibilidade/falta 

de empatia; estilo de vida parasitário; descontroles comportamentais; promiscuidade 

sexual; transtornos da conduta na infância; ausência de metas realistas e de longo 

prazo; impulsividade; irresponsabilidade; incapacidade de aceitar responsabilidade 

pelos próprios atos; muitas relações conjugais de curta duração; delinquência juvenil; 

revogação da liberdade condicional e versatilidade criminal (ABDALLA-FILHO; 

TELLES, 2016). 

Morana, Stone e Abdalla-Filho (2006, p. 77) consideram que os exames 

psicológicos também são úteis na construção do diagnóstico, pois atrapalham o traço 

manipulador do indivíduo, dificultando a simulação de suas respostas. Os autores 
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também defendem a importância das entrevistas com familiares do examinando, a fim 

de que seja feito um levantamento de dados relevantes sobre a sua história de vida. 

Dessa forma, todos os parâmetros de diagnóstico mostram-se válidos, 

exigindo a máxima atenção do examinador em virtude das características elencadas, 

principalmente frente à tendência de manipulação. 

2.5 TRATAMENTO 

Sobre a possibilidade de tratamento do indivíduo com transtorno de 

personalidade antissocial, grande parte dos profissionais ligados à psicopatologia 

entende pela intratabilidade. Isso porque, as próprias características do transtorno, 

como a incapacidade de aprender com as experiências negativas e de vivenciar 

empatia, causam resistência frente abordagens de percepção ou intervenção 

comportamental  (WHITBOURNE; HALGIN, 2015, p. 364).  

Fiorelli e Mangini (2018) compactuam com a ideia de que a dificuldade de 

aprendizagem por meio das experiências torna qualquer tipo de intervenção mais 

delicada, razão pela qual a abordagem terapêutica não costuma alcançar os valores 

éticos e morais comprometidos. Também pontuam que: 

 

Para alguns autores, pessoas que preenchem os critérios plenos para 
psicopatia não são tratáveis por qualquer tipo de terapia; alguns estudos, 
porém, indicam que, após os 40 anos, a tendência é diminuir a probabilidade 
de reincidência criminal. Existe medicação que busca minimizar a 
excitabilidade do comportamento. 

 

Para Ana Beatriz Barbosa Silva (2010, p. 192), ainda que haja algumas 

exceções, tanto as terapias biológicas (que fazem uso de medicamentos) quanto as 

psicoterapias não possuem eficácia no tratamento do transtorno, não existindo 

nenhum método que faça com que o indivíduo passe a se relacionar com os outros e 

tenha consciência do mundo ao seu redor.  

Inclusive, alguns pesquisadores acreditam que uma abordagem 

inadequada de tratamento, além de fracassar, pode agravar o quadro dos indivíduos 

com TPA, fazendo com que tenham uma compreensão a respeito das emoções dos 

outros, usando-a de acordo com seus interesses (HUSS; LANGHINRICHSEN-

ROHLING, 2000 apud HUSS, 2011, p.107).  

Daynes e Fellowes (2012) são enfáticas ao afirmar que: 
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Definitivamente, não, psicopatia não tem “cura”, e os programas genéricos 
para tratamento de criminosos não surte efeito nos psicopatas. Na verdade, 
os psicólogos aprenderam que as terapias tradicionais podem ter o efeito 
indesejado de ensinar os psicopatas a manipular outras pessoas (uma vez 
que eles aprendem a dizer o que os outros querem ouvir). 

 

Para que uma terapia seja exitosa é necessário que o paciente trabalhe em 

conjunto com o terapeuta, reconheça que existe um problema e queira buscar uma 

solução. Os sujeitos com TPA acreditam que não possuem problemas psicológicos e, 

assim, “não veem motivo para mudar o próprio comportamento a fim de atender a 

padrões sociais com os quais eles não concordam.” (HARE, 2013, p. 200). 

Os pacientes não costumam aderir à psicoterapia, salvo nos casos em que 

estão reclusos, mas ainda assim sua motivação desaparece quando estão em contato 

com outra pessoa com o mesmo quadro. Medicamentos para o controle de 

comportamento agressivo ou impulsivo são utilizados nos casos de alterações 

eletroencefalográficas ou em caso de abuso de substância psicoativa, conforme o 

entendimento do profissional responsável (VALENÇA; NOVAIS; MELEIRO, 2018, p. 

391). 

Assim, acredita-se que não há provas concretas de que os tratamentos 

aplicados a essas pessoas sejam eficientes na redução da violência ou da 

criminalidade, sendo que algumas abordagens eficazes para outros criminosos podem 

ser contraindicadas para indivíduos com TPA (TRINDADE, 2012, p. 176-177).  

 Viu-se até aqui, portanto, aspectos que possibilitam uma compreensão 

geral acerca do transtorno de personalidade antissocial, os quais revelam a 

complexidade do tema, uma vez que até sua origem é incerta.  

No próximo capítulo, o foco será a responsabilidade penal, buscando a 

identificação dos institutos penais sancionatórios previstos no ordenamento jurídico 

brasileiro e quais os aplicados aos agentes com TPA. 
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3 RESPONSABILIDADE PENAL 

Este capítulo refere-se à possibilidade de responsabilização do indivíduo 

perpetrador de uma infração penal, trazendo, em primeiro plano, as principais 

disposições quanto à Teoria Geral do Crime, inclusive com a conceituação do próprio 

delito. Aborda as concepções de destaque sobre a culpabilidade, com a 

caracterização de seus elementos, para, em seguida, tratar dos aspectos da 

imputabilidade, a qual relaciona-se diretamente à responsabilidade penal.   

Versa, ainda, sobre as excludentes de culpabilidade, bem como os 

institutos sancionatórios previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com destaque 

às penas privativas de liberdade e às medidas de segurança.  

3.1 TEORIA GERAL DO CRIME 

O Direito Penal é o ramo do Direito Público responsável pela fixação das 

infrações penais e designação das respectivas penas ou medidas de segurança, 

contemplado por um conjunto de princípios e regras que busca salvaguardar os bens 

jurídicos relevantes para a sociedade (GONÇALVES, 2019, p. 31).  

Sob outro foco, pode-se dizer que é um instrumento voltado para a 

definição dos limites do poder punitivo do Estado, de modo a estabelecer quais são 

as infrações penais e as sanções correspondentes, além do regramento a ser 

observado quando da sua aplicação (NUCCI, 2019a). Funciona como um instrumento 

de controle social e de preservação da paz pública, direcionado, portanto, a todas as 

pessoas, ainda que apenas parte delas pratiquem infrações penais (MASSON, 2019). 

Greco (2015, p. 2), leciona que o objetivo desse ramo é “tutelar os bens 

que, por serem extremamente valiosos, não do ponto de vista econômico, mas sim 

político, não podem ser suficientemente protegidos pelos demais ramos do Direito.” 

Sendo assim, considerando que o texto constitucional não elenca os bens 

que devem ser tutelados pelo Direito Penal, o critério básico do processo de escolha 

deve observar o princípio da ultima ratio (última razão), o qual considera a relevância 

do bem e a gravidade da lesão que o aflige, de forma que “necessária se faz a 

intervenção penal por insuficientes as outras sanções que a ordem jurídica dispõe 

para uma adequada tutela.” (LUISI, 1998, p. 95).  
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Um dos princípios constitucionais que rege o ordenamento jurídico-penal, 

é o da legalidade, entabulado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, nos 

seguintes termos: “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal.” (BRASIL, 1988). O mesmo princípio foi incorporado ao Código 

Penal, no art. 1º, com redação semelhante àquela do texto constitucional (BRASIL, 

1940). 

Em outros termos, o princípio da legalidade, consagrado pela expressão 

latina nullum crimen, nulla poena sine lege, determina que “sem uma lei que o haja 

declarado previamente punível, nenhum fato pode merecer uma pena do Direito 

penal.” (BUSATO, 2018). 

Doutrinariamente, faz-se a distinção entre Direito Penal objetivo e Direito 

Penal subjetivo. O primeiro representa o ordenamento jurídico-penal propriamente 

dito, já o segundo caracteriza o poder de punir do Estado (jus puniendi). Ambos se 

relacionam na medida em que o jus puniendi só pode ser exercido por seu titular após 

o descumprimento da norma incriminadora (ANDREUCCI, 2019, p. 43).  

A Teoria Geral do Crime cuida justamente da compreensão do fato punível, 

definindo os pressupostos essenciais para que haja responsabilização do indivíduo 

no âmbito penal (PRADO, 2019).  

3.1.1 Conceito e teorias do crime  

Ao contrário do Código Criminal de 1830 e do Código Penal de 1890, o 

Código Penal vigente não trouxe uma definição para o crime, deixando a cargo da 

doutrina a elaboração de um conceito (FRAGOSO, 2006, p. 176). 

Visto por enfoques distintos, há menção doutrinária a respeito de três 

aspectos do crime, o formal, o material e o analítico, de modo que: 

 

Atendendo-se ao aspecto externo, puramente nominal do fato, obtém-se uma 
definição formal; observando-se o conteúdo do fato punível consegue-se uma 
definição material ou substancial; e examinando-se as características ou 
aspectos do crime, chega-se a um conceito, também formal, mas analítico da 
infração penal. (MIRABETE, FABBRINI, 2009, p. 81, grifo dos autores). 

 

A definição formal preocupa-se apenas com os aspectos externos do crime, 

configurando-o como a adequação da conduta ao tipo legal, ou seja, a despeito de 

uma análise de conteúdo, é tudo aquilo que o legislador descreve como sendo infração 
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penal (CAPEZ, 2018, p. 179-180). Nas palavras de Greco (2015, p. 194), “sob o 

aspecto formal crime seria toda conduta que atentasse, que colidisse frontalmente 

com a lei penal editada pelo Estado.” 

O conceito material, por sua vez, atenta-se aos aspectos extrínsecos do 

crime, valorando o dano causado pela ação diante da importância do que a sociedade 

considera que deve ser coibido pelo ordenamento jurídico-penal. Por esse, ângulo, 

Pacelli e Callegari (2019) assim descrevem: “crime é todo fato humano que lesiona 

um interesse capaz de comprometer as condições de existência, de conservação e 

de desenvolvimento da sociedade.” 

Quanto ao aspecto analítico, entende-se que é o conceito formal dividido 

em caracteres, analisando todas as características que integram a infração penal 

(ANDREUCCI, 2019, p. 79). Pontua-se que, apesar de uma ótica individual, não há 

fragmentação do crime, pois este é unitário e indivisível, o que ocorre é que a 

estratificação do estudo permite verificar com maior precisão a existência da infração 

penal (GRECO, 2015, p. 196-197).  

Duas teorias baseadas no sistema finalista dividem a opinião dos 

doutrinadores brasileiros, a Teoria Finalista Tripartida e a Teoria Finalista Bipartida. 

Enquanto aquela considera crime como fato típico, antijurídico e culpável, esta o 

define apenas como fato típico e antijurídico (ANDREUCCI, 2019, p. 81). 

Em linhas gerais, o sistema finalista, cujo marco materializou-se com a 

publicação da obra “Causalidade e omissão” de Hans Welzel (1931), considera que 

todo comportamento humano (ação) está voltado para uma finalidade, sendo a partir 

desse momento que a intenção (ou dolo) passa a ser relacionada à conduta 

(ESTEFAM, 2017, p. 201-202). 

Nucci (2019a, grifo nosso) filia-se à Teoria Finalista Tripartida, 

acompanhando o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência, 

aduzindo que: 

 

[...] adotando-se o finalismo, tem-se o crime como uma conduta típica, ilícita 
e culpável, vale dizer, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de 
conduta proibida (tipicidade, onde estão contidos os elementos subjetivos 
dolo e culpa), contrária ao direito (antijuricidade) e sujeita a um juízo de 
reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam 
imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e 
possibilidade de agir conforme ao direito (culpabilidade).  
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Os adeptos à Teoria Finalista Bipartida, em contraposição, afirmam que o 

crime é apenas um fato típico e antijurídico, pois entendem que a culpabilidade não é 

um requisito, mas um pressuposto para a aplicação da pena (ANDREUCCI, 2019, p. 

81; GRECO, 2015, p. 198). 

Estefam e Gonçalves (2018, p. 283) frisam que: “o valor da culpabilidade é 

o mesmo nas duas correntes, divergindo estas somente quanto a sua natureza 

jurídica: pressuposto de aplicação da pena versus requisito do crime.” 

Defensor da segunda teoria, Estefam (2017, p. 189, grifo nosso) faz uso 

dos seguintes argumentos para afastar a culpabilidade dos caracteres do delito: 

 

No que tange à culpabilidade, há crime, ainda que ela não se verifique. 
Quando uma pessoa comete um fato típico e antijurídico, mas age sem 
culpabilidade, nosso Código, em vez de dizer que “não há crime”, como se 
viu acima, declara que o agente é “isento de pena” (vide arts. 21, 22, 26 e 28 
do CP). Essa técnica legislativa não pode ser ignorada, sobretudo quando 
procuramos analisar os elementos estruturais do crime, segundo nosso 
ordenamento jurídico. Pondere-se, ainda, que a culpabilidade corresponde 
a um juízo de censura, de cunho normativo, realizado a posteriori pelo 
julgador. Encontra-se, nesse sentido, na “cabeça do juiz”, e não na “do réu”. 

 

Apesar da divergência doutrinária, em geral, o delito se expressa por meio 

de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Desse modo, a tipicidade, a ilicitude 

(antijuricidade) e a culpabilidade são compreendidas como atributos negativos da 

conduta humana (MARTINELLI; BEM, 2018, p. 417-418). 

3.2 FATO TÍPICO 

A respeito dos tipos legais, usualmente denominados tipos penais, 

Bitencourt (2019, p. 358) esclarece que “um fato para ser considerado típico precisa 

adequar-se a um modelo descrito na lei penal, isto é, a conduta praticada pelo agente 

deve subsumir-se na moldura descrita na lei.” 

Tanto o conceito formal quanto o analítico de crime apontam a existência 

de um fato típico, composto por uma conduta, resultado, relação de causalidade e 

tipicidade (MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 87).  

A conduta pode ser entendida como sinônimo de ação e comportamento, 

tratando-se do meio de materialização da vontade humana. Sua exteriorização ocorre 

tanto por meio de ações quanto omissões, concretizando-se por um ou por vários atos 

(GONÇALVES, 2019, p. 133; GRECO, 2015, p. 203). Na ótica de Coêlho (2015, p. 
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127), independentemente de ser o crime doloso ou culposo, a conduta é “toda ação 

ou omissão dirigida finalisticamente à produção de um resultado.”  

Distingue-se a ação da omissão na medida em que a primeira trata de um 

comportamento positivo, consistente em fazer algo, e a segunda de um 

comportamento negativo, o qual é exteriorizado por uma abstenção (GONÇALVES, 

2019, p. 134).  

Para Capez (2018, p. 183), outro ponto a ser observado reside no 

comportamento espontâneo. Isso porque o Direito Penal aprecia apenas o 

comportamento humano fundado na vontade. Assim, o autor traduz a conduta como 

“a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade.”  

A apreciação do resultado conta com duas teorias distintas, a Teoria 

Naturalística e a Teoria Jurídica ou Normativa.  

Sob o prisma da Teoria Naturalística, o resultado é definido a partir da 

relação entre a conduta e a alteração por ela produzida, sendo, então, “a modificação 

do mundo externo causada por um comportamento humano.” (JESUS, 2014, p. 284). 

De acordo com Nucci (2019a), o resultado para a Teoria Jurídica é a 

“modificação gerada no mundo jurídico, seja na forma de dano efetivo ou na de dano 

potencial, ferindo interesse protegido pela norma penal. Sob esse ponto de vista, toda 

conduta que fere um interesse juridicamente protegido causa um resultado.”  

Embora a concepção jurídica tenha sido adotada pelo legislador, a doutrina 

pátria apresenta preferência pelo conceito naturalístico de resultado, tanto é que os 

delitos são diferenciados em crimes de atividade (formais ou de mera conduta) e de 

resultado (materiais). Para o Direito Penal, o resultado “realiza-se na esfera do ser e 

não do dever ser” (NUCCI, 2019a, grifo do autor).  

A partir do caráter naturalístico, Fragoso (2006, p. 205) expõe que 

“entende-se por resultado o efeito natural da ação que configura a conduta típica, ou 

seja, o fato tipicamente relevante produzido no mundo exterior pelo movimento 

corpóreo do agente a ele ligado por relação de causalidade.”  

Nessa linha, o nexo causal ou relação de causalidade corresponde ao elo 

entre a conduta do agente e o resultado por ele produzido, relevante o suficiente para 

integrar o fato típico e com reflexos diretos na tipicidade (NUCCI, 2019a). Nos dizeres 

de Gonçalves (2019, p. 139), nexo causal é “a relação de causa e efeito existente 

entre a conduta do agente e o resultado dela decorrente.” 
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Sobre a relação de causalidade, o art. 13 do CP dispõe, in verbis: “o 

resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 

deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria 

ocorrido.” (BRASIL, 1940). 

A tipicidade, como último elemento do fato típico, nada mais é do que a 

adequação exata entre o fato natural e a descrição prevista na norma (MIRABETE; 

FABBRINI, 2009, p. 100). No entendimento de Bitencourt (2019, p. 358), “tipicidade é 

a conformidade do fato praticado pelo agente com a moldura abstratamente descrita 

na lei penal.”  

Esse último elemento está diretamente relacionado ao princípio da 

legalidade, pois antes que se possa falar em tipicidade, é necessário que o legislador 

tenha criado um tipo penal correspondente (PASCHOAL, 2015, p. 33). 

3.3 ILICITUDE 

No plano doutrinário não há um consenso acerca do vocábulo mais 

adequado para designar o segundo elemento do crime, existindo defensores tanto da 

expressão ilicitude quanto antijuricidade, bem como os que as consideram sinônimos. 

De qualquer maneira, ambas indicam a “não conformidade com o sistema jurídico” 

(FABRETTI; SMANIO, 2019). 

A regra aplicada na esfera penal é a de que todo fato típico será 

considerado antijurídico, a não ser que uma das causas de exclusão (ou justificação) 

esteja presente (PACELLI; CALLEGARI, 2019). São justificantes da conduta: a 

legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o 

exercício regular de direito. Considera-se que o sujeito que age nessas situações 

estima os valores sociais e, por isso, resta afastada não só a antijuricidade, mas 

também a tipicidade da conduta (PASCHOAL, 2015, p. 35). 

Partindo desse pressuposto, Damásio de Jesus (2014, p. 197) conceitua 

antijuricidade como a “relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento 

jurídico”, esclarecendo que:  

 

A conduta descrita em norma penal incriminadora será ilícita ou antijurídica 
quando não for expressamente declarada lícita. Assim, o conceito de ilicitude 
de um fato típico é encontrado por exclusão: é antijurídico quando não 
declarado lícito por causas de exclusão de antijuricidade (CP, art. 23, ou 
normas permissivas encontradas em sua parte especial ou em leis especiais).  
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Sendo assim, quando uma conduta se adequar ao comportamento descrito 

no tipo penal, contando com a ausência das causas excludentes de ilicitude, 

estaremos diante de um fato não só típico, mas também ilícito.  

3.4 CULPABILIDADE  

Consoante já exposto, a culpabilidade, em virtude da divergência entre as 

correntes bipartida e tripartida do delito, constitui um pressuposto da aplicação da 

pena para alguns e para outros um requisito do crime. A maioria da doutrina nacional 

conceitua culpabilidade como “o juízo de reprovação que recai sobre o autor culpado 

por um fato típico e antijurídico.” (ESTEFAM, 2017, p. 298). 

No entendimento de Nucci (2019a):  

 

Trata-se de um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, 
devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, 
bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo, 
seguindo as regras impostas pelo Direito (teoria normativa pura, proveniente 
do finalismo).  

 

Esse juízo de censurabilidade e reprovação exercido sobre o indivíduo que 

tenha praticado um fato típico e ilícito, é traduzido por Capez (2018, p. 401-402) como 

a “possibilidade de se considerar alguém culpado pela prática de uma infração penal.” 

O Direito Penal da antiguidade baseava-se na responsabilidade objetiva, 

sopesando apenas a produção do resultado. Hodiernamente, com a vigência do 

princípio da culpabilidade, correspondente à máxima nullum crimen sine culpa, o qual 

estipula que não há crime sem culpabilidade, tal forma de responsabilização foi 

praticamente suprimida do ordenamento jurídico (BITENCOURT, 2019, p. 69). 

Conforme explicação de Mirabete e Fabbrini (2009, p. 81, grifo dos 

autores): 

 

As palavras culpa e culpado têm sentido lexical comum de indicar que uma 
pessoa é responsável por uma falta, uma transgressão, ou seja, por ter 
praticado um ato condenável. Somos “culpados” de nossas más ações, de 
termos causado um dano, uma lesão. Esse resultado lesivo, entretanto, só 
pode ser atribuído a quem lhe deu causa se essa pessoa pudesse ter 
procedido de outra forma, se pudesse com seu comportamento ter evitado a 
lesão. 
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Ao longo dos anos, diante das fartas discussões relacionadas às 

características das infrações penais, a culpabilidade foi objeto de várias teorias, das 

quais destacam-se a Psicológica, Psicológico-Normativa e Normativa Pura.  

A Teoria Psicológica encontra fundamento na Teoria Clássica do Delito, já 

que esta sedimentou a compreensão de que não haveria crime sem culpabilidade. 

Sob essa concepção, o dolo e a culpa são espécies de culpabilidade, a qual atua como 

“mero vínculo psicológico entre autor e fato.” (ESTEFAM, 2017, p. 298).   

Com a Teoria Psicológico-Normativa, passou-se a considerar o dolo e a 

culpa como elementos da culpabilidade, não mais como espécies, atraindo a 

necessidade de um juízo de censura sobre a conduta (MIRABETE; FABBRINI, 2009, 

p. 182). Essa teoria inclui, ainda, a imputabilidade como um terceiro elemento, de 

forma que a culpabilidade só seria verificada caso o agente, na condição de imputável, 

agisse com culpa ou dolo e fosse possível exigir dele comportamento diverso 

(ESTEFAM, 2017, p. 298). 

Diante do avanço da concepção finalista, o dolo e a culpa passaram a 

integrar a própria tipicidade. Assim, a Teoria Normativa Pura trouxe a interpretação de 

que a culpabilidade possui os seguintes elementos: a imputabilidade, a potencial 

consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa (ANDREUCCI, 2019, p. 

135).  

3.4.1 Elementos da culpabilidade 

Seguindo a Teoria Normativa Pura, como já visto, tem-se que a 

culpabilidade é constituída pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do 

fato e exigibilidade de conduta diversa. 

Nas palavras de Ishida (2015, p. 155, grifo do autor), a imputabilidade 

consiste na capacidade de “entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de 

acordo com esse entendimento.” No mesmo rumo, Santics (2014) conceitua como a 

capacidade “de compreensão do ato e de livremente querer praticá-lo.” 

Motta e Villas Bôas (2014) justificam essa definição pela interpretação a 

contrario sensu do conceito de inimputável, trazido pelo Código Penal em seu art. 26, 

caput, nos seguintes termos:  
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É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. (BRASIL, 1940, grifo 
nosso).  

 

A imputabilidade penal depende da observação de dois aspectos, o 

intelectivo e o volitivo. O primeiro tem a finalidade de atestar a integridade biopsíquica 

do indivíduo, ou seja, que tem plena saúde mental para entender a ilicitude do fato. O 

segundo, por sua vez, diz respeito ao domínio da vontade do agente, tornando-o 

capaz de controlar e comandar seus impulsos para que, além de entender a ilicitude 

do fato, possa determinar-se de acordo com esse entendimento (MASSON, 2019). 

O elemento posterior, a potencial consciência da ilicitude do fato, é visto 

por Brandão (2010, p. 236) como “o conhecimento da significação ilícita do 

comportamento, é, portanto, o conhecimento do desvalor jurídico da ação.” Bitencourt 

(2019, p. 469) ressalta que a reprovabilidade de uma conduta pelo direito depende 

que o autor “conheça ou possa conhecer as circunstâncias que pertencem ao tipo e à 

ilicitude.” 

No mesmo rumo, Masson (2019, grifo nosso) aduz que: 

 

A aplicação da pena ao autor de uma infração penal somente é justa e 
legítima quando ele, no momento da conduta, era dotado ao menos da 
possibilidade de compreender o caráter ilícito do fato praticado. Exige-se, 
pois, tivesse o autor o conhecimento, ou, no mínimo, a potencialidade de 
entender o aspecto criminoso do seu comportamento, isto é, os aspectos 
relativos ao tipo penal e à ilicitude. 

 

Ressalta-se que o grau de compreensão quanto à ilicitude não pode ser 

exigido no mesmo nível indistintamente a todas as pessoas, eis que o esforço para 

essa assimilação é diferenciado para cada indivíduo, bem como a influência das 

circunstâncias pessoais e sociais. Assim sendo, é certo dizer que a reprovabilidade é 

modulada de acordo com o esforço necessário para internalização da norma, ao 

passo que este aumenta, a reprovabilidade diminui (ZAFFARONI; PIERANGELI, 

2019). 

Oportuno salientar que a falta de consciência da ilicitude não tem ligação 

com o desconhecimento da lei (art. 21 do CP), pois este é inescusável e apenas indica 

a ausência de compreensão da norma, enquanto aquela implica na insciência de que 

determinada conduta é proibida (ESTEFAM; GONÇALVES, 2018, p. 448). 



 33 

Por último, a exigibilidade de conduta diversa refere-se à possibilidade que 

o agente tinha de, respeitadas as suas condições pessoais, agir de modo diverso no 

momento da ação ou da omissão, seguindo os ditames legais a fim de evitar a 

consumação do delito (GRECO, 2015, p. 466-467). 

A reprovabilidade da conduta só se verifica quando, em condições normais, 

o agente realiza um comportamento proibido, mesmo tendo a opção de agir de acordo 

com a ordem jurídica (JESUS, 2014, p. 523). Essa concepção encontra-se ancorada 

no livre-arbítrio, de modo que “se deve punir alguém quando o ilícito resultou em uma 

livre opção; sem esta liberdade de escolha entre agir ou não agir criminosamente, não 

será justo aplicar a pena criminal.” (ESTEFAM; GONÇALVES, 2018, p. 448).   

Com as considerações essenciais acerca da culpabilidade, nos cabe 

discorrer acerca da imputabilidade penal. 

3.4.2 Inimputabilidade, imputabilidade e semi-imputabilidade  

A inimputabilidade é verificada quando uma das causas de exclusão da 

imputabilidade se faz presente,  sendo possível, então, conceituar como inimputáveis 

aqueles que não possuem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento (BARROS; CINTRA, 2016, p. 120). 

O Código Penal apresenta as seguintes hipóteses como causas de 

inimputabilidade: a doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado (art. 26), a menoridade (art. 27) e a embriaguez completa proveniente de 

caso fortuito ou força maior (art. 28, §1º) (BRASIL, 1940). 

Quanto à doença mental, Masson (2019) tece as seguintes considerações:  

 

A expressão doença mental deve ser interpretada em sentido amplo, 
englobando os problemas patológicos e também os de origem toxicológica. 
Ingressam nesse rol (doença mental) todas as alterações mentais ou 
psíquicas que suprimem do ser humano a capacidade de entender o caráter 
ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. A doença 
mental pode ser permanente ou transitória, como é o caso do delírio febril. 
Deve, contudo, existir ao tempo da prática da conduta para acarretar no 
afastamento da imputabilidade. 

 

Para Fragoso (2006, p. 246, grifo do autor), desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado “é a expressão que compreende principalmente os 

oligofrênicos (idiotas, imbecis e débeis mentais), que apresentam anomalias do 
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desenvolvimento mental.” O autor inclui nessa categoria os surdos-mudos que não 

foram educados e os silvícolas (indígenas), acrescentando que para os últimos “só 

impropriamente se pode dizer que tenham desenvolvimento mental incompleto.”  

Os menores de 18 anos são considerados inimputáveis por força de lei, por 

mero critério biológico, ou seja, mesmo que tenham capacidade para entender a 

ilicitude do fato e de determinar-se de acordo com as normas, a inimputabilidade será 

a regra. Nessa hipótese, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é aplicado ao 

caso concreto (MALHEIRO; BINA, 2015, p. 137). 

A embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, resume-

se aos casos em que ocorreu de forma acidental, isto é, o agente não desejou e não 

previu a situação, ocasionando a total incapacidade de entender a ilicitude da conduta 

e de agir conforme o regramento jurídico (MALHEIRO, BINA, 2015, p. 141). 

Semi-imputabilidade ou responsabilidade diminuída, por outro lado, é a 

condição prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal, o qual aduz que o 

indivíduo “é imputável e responsável por ter alguma consciência da ilicitude da 

conduta, mas é reduzida a sanção por ter agido com culpabilidade diminuída em 

consequência de suas condições pessoais.” (MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 199). 

Segundo Fragoso, “se a anomalia mental não exclui, mas apenas reduz a 

capacidade de entender o ilícito ou de se determinar segundo tal entendimento, a 

imputabilidade é diminuída. O que se reduz, em tais casos, é a capacidade de culpa.” 

(FRAGOSO, 2006, p. 248, grifo do autor). 

Assim, tem-se que o semi-imputável figura como fronteiriço entre o 

inimputável, que não possui a capacidade de entender o caráter ilícito e de determinar-

se de acordo com esse entendimento, e o imputável que, ao contrário, possui 

capacidade plena. 

3.5 SANÇÕES PENAIS 

O Estado, utilizando-se do Direito Penal como instrumento de controle 

social, mune-se de mecanismos sancionatórios para reprimir as condutas delituosas. 

A pena e a medida de segurança funcionam como os meios pelo qual o sistema 

punitivo estatal opera (FRAGOSO, 2006, p. 344). 

Nesse contexto, quando ocorre a prática de um fato típico, ilícito e culpável, 

surge para o Estado a possibilidade de exercer o seu jus puniendi, tornando a pena a 
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consequência natural decorrente de uma infração penal. Ainda assim, os princípios 

constitucionais, sejam expressos ou implícitos, deverão ser observados quando da 

aplicação de qualquer sanção (GRECO, 2015, p. 533). 

Originariamente, as penas existentes funcionavam sobretudo como um 

castigo suportado pelo infrator, imperando “a pena capital e as terríveis sanções do 

desterro, açoites, castigos corporais, mutilações e outros suplícios.” (MIRABETE; 

FABBRINI, 2009, p. 230).  

Até o século XVIII, o caráter extremamente aflitivo da pena permaneceu 

aflorado, sendo o período iluminista o marco inicial para a mudança de postura quanto 

às punições destinadas aos seres humanos (GRECO, 2015, p. 535). Nas palavras de 

Foucault (2014, p. 74): “[...] essa necessidade de um castigo sem suplício é formulada 

primeiro como um grito do coração ou da natureza indignada: no pior dos assassinos, 

uma coisa pelo menos deve ser respeitada quando punimos: sua ‘humanidade’.” 

A Constituição Federal de 1988, firmou em seu art. 5º, inciso XLVII, que 

não haverá no território nacional penas “a) de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; e) cruéis.” (BRASIL, 1988).  

3.5.1 Conceitos e teorias da sanção penal 

A sanção penal corresponde à resposta do Estado, após o trâmite do 

devido processo penal, ao indivíduo que tenha praticado um crime ou uma 

contravenção penal, concretizando-se como pena ou medida de segurança 

(MASSON, 2019). 

Considerando que sanção penal figura como gênero e pena e medida de 

segurança como espécies, urge esclarecer que: 

  

A pena é a sanção prevista em nosso ordenamento jurídico aos imputáveis, 
ao passo que a medida de segurança é reservada aos inimputáveis ou “semi-
imputáveis” em virtude de doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado. (ESTEFAM, 2017, p. 333).  

 
A etimologia da palavra pena conserva mais de uma opinião, enquanto uns 

acreditam na proveniência do latim poena, outros indicam a origem no vocábulo grego 

ponos (dor) e os demais que citam a derivação do sânscrito punya (de mal) 

(BRANDÃO, 2010, p. 315). 
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Na definição de Tagliari, “pena é a sanção aplicada pelo Estado, através 

do poder judiciário e mediante o devido processo legal, ao transgressor de uma norma 

penal incriminadora. Consiste na perda ou diminuição de um bem jurídico do agente.” 

(TAGLIARI, 2014, p. 12). 

Com o propósito de buscar a melhor compreensão referente ao direito (e 

dever) de punir do Estado, três correntes doutrinárias foram desenvolvidas para tratar 

da natureza e dos fins da pena, quais sejam: Teorias Absolutas, Teorias Relativas e 

Teorias Mistas (MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 230-231).  

Na opinião de Olivé et al. (2017, p. 193, grifo dos autores): 

 

Definir quais são os fins da pena significa revelar a legitimação do Direito 
Penal e descobrir se a pena que se pretende impor é socialmente útil. 
Conhecer por que e para que se castiga consiste em definir o eixo sobre o 
qual deve girar todo o sistema penal em um moderno Estado de Direito.   

 

As Teorias Absolutas, também denominadas de retribuição ou 

retribucionistas, elegeram como fundamento da sanção penal a exigência da justiça, 

de modo que a punição do indivíduo é justificada pela prática de um ato delituoso. 

Nesse viés, a pena encontra-se alicerçada na justa retribuição, tendo como único 

propósito responder ao mal provocado pelo agente (FRAGOSO, 2006, p. 343-344; 

MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 230). 

De outro lado, nas Teorias Relativas ou Preventivas, a pena adota um 

parâmetro de prevenção, voltado tanto ao criminoso (prevenção especial) quanto aos 

demais membros da sociedade (prevenção geral). A prevenção especial atua sobre o 

criminoso com o intuito de que não torne a delinquir, enquanto a prevenção geral 

destina-se a intimidar os possíveis infratores com a ameaça de sanção penal 

(FABRETTI; SMANIO, 2019; FRAGOSO, 2006, p. 344). 

Os defensores dessas teorias acreditam que a pena não pode ser aplicada 

sem um objetivo futuro, mas sim com a finalidade de prevenir a reprodução da infração 

praticada e também as reações que desacreditem no poder exercido pelo Estado 

(JUNQUEIRA; VANZOLINI, 2019, p. 517).  

A última corrente, ancorada nas Teorias Mistas ou Ecléticas, trabalha a 

junção das duas teorias anteriores, entendendo que: 

 
[...] a pena, por sua natureza, é retributiva, tem seu aspecto moral, mas sua 
finalidade é não só a prevenção, mas também um misto de educação e 
correção. [...] Segundo tal orientação, a pena deve conservar seu caráter 
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tradicional, porém outras medidas devem ser adotadas em relação aos 
autores de crimes, tendo em vista a periculosidade de uns e a 
inimputabilidade de outros. Seriam essas as denominadas medidas de 
segurança. (MIRABETE; FABRINNI, 2009, p. 231, grifo nosso).  

 

O art. 59, caput, do Código Penal traz a seguinte redação:  

 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime. (BRASIL, 1940).  

 
A partir da interpretação do dispositivo mencionado, o posicionamento 

majoritário da doutrina é pelo acolhimento das teorias mistas no ordenamento jurídico 

brasileiro. Isso porque, o vocábulo repressão remeteria à proposta retributiva, ao 

passo que prevenção indicaria a finalidade preventiva. Sendo assim, a pena objetiva 

não só retribuir o mal causado pelo crime, mas também prevenir a prática de outros 

delitos (JUNQUEIRA; VANZOLINI, 2019, p. 525). 

3.5.2 Penas privativas de liberdade  

As penas existentes no Brasil estão previstas no art. 32 do Código Penal, 

o qual cita as privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa (BRASIL, 1940). 

No entanto, para fins de desenvolvimento do presente trabalho, apenas a primeira 

modalidade será abordada.  

O alcance, ao menos teórico, das finalidades de prevenção e retribuição da 

pena, implica na diminuição de um bem jurídico do condenado. No caso das penas 

privativas de liberdade, a supressão recai sobre o direito de liberdade do condenado, 

o qual é recolhido em estabelecimento prisional adequado à espécie e à quantidade 

da sanção fixada (ANDREUCCI, 2019, p. 154). 

Masson (2019) ressalta que a privação de liberdade ocorre por determinado 

período de tempo, tendo em vista que a Constituição Federal veda a perpetuidade 

dessa pena (art. 5º, XLVII, “b”). O autor ainda alerta que para crimes o período máximo 

é de 30 anos, enquanto para contravenções penais resume-se em 5, atendendo ao 

disposto no art. 75 do Código Penal e art. 10 da Lei de Contravenções Penais, 

respectivamente.   
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Reclusão, detenção e prisão simples, são as três categorias de penas 

privativas de liberdade previstas no sistema normativo vigente. 

A Lei de Introdução ao Código Penal (Decreto-Lei nº 3.914/1941) 

estabelece que:  

 

Art. 1º Considera-se crime a infração que a lei comina pena de reclusão 
ou detenção, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; 
contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena 
de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 
(BRASIL, 1941a, grifo nosso). 

 

Como menciona Greco (2015, p. 545-546), as seguintes diferenças entre 

as penas de reclusão e detenção são apontadas no Código Penal:  

 

a) a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou 
aberto. A detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de 
transferência a regime fechado (art. 33, caput, do CP); 
b) no caso de concurso material, aplicando-se cumulativamente as penas de 
reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela (arts; 69, caput, e 76 do 
CP);  
c) como efeito da condenação, a incapacidade para o exercício do pátrio 
poder, tutela ou curatela, somente ocorrerá com a prática de crime doloso, 
punido com reclusão, cometido contra filho, tutelado ou curatelado (art. 92, II, 
do CP);  
d) no que diz respeito à aplicação de medida de segurança, se o fato 
praticado pelo inimputável for punível com detenção, o juiz poderá submetê-
lo a tratamento ambulatorial (art. 97 do CP). 

 

O regime fechado implica no cumprimento da sanção em estabelecimento 

de segurança máxima ou média (art. 33, §1º, ‘a’, do CP), traduzido na penitenciária, 

consoante art. 87 da Lei de Execução Penal (LEP) (BRASIL, 1940; BRASIL, 1984). 

Como denotam Junqueira e Vanzolini (2019, p. 529), o regime fechado é 

“inspirado pela vigilância ostensiva e pelo isolamento noturno, como instrumento – de 

discutível eficácia e legitimidade – para ‘purificar’ o condenado e prepará-lo para as 

etapas de reaproximação ao convívio social.” 

Já o semiaberto deveria, ao menos, ser executado em colônias agrícolas, 

industriais ou estabelecimentos similares (art. 33, §1º, ‘b’, do CP), enquanto o aberto 

em casa de albergado ou estabelecimento adequado (art. 33, §1º, ‘c’, do CP) (BRASIL, 

1940). Fragoso (2006, p. 366) destaca que nos locais destinados ao cumprimento do 

regime semiaberto “as precauções contra a fuga são atenuadas” e nos do aberto não 

existem “obstáculos para a fuga, mantendo-se a disciplina com base na palavra do 

preso e em seu deliberado propósito de se submeter às condições de sua prisão.”  
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Dessa forma, denota-se que a progressividade dos regimes vai ao encontro 

da disposição constitucional que veda penas de caráter perpétuo.  

3.5.3 Medidas de segurança  

As medidas de segurança constituem a sanção penal destinada aos 

inimputáveis e semi-imputáveis, tendo fins curativos e assistenciais. Em razão de uma 

doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aqueles 

indivíduos apresentam um estado de periculosidade que indica a probabilidade de 

tornar a delinquir (DOTTI, 2018). 

Segundo Aníbal, as medidas de segurança são os meios jurídicos-penais 

utilizados pelo Estado para corrigir ou segregar o homem perigoso, a fim de remover 

ou inocuizar seu potencial de criminalidade (ANÍBAL, 1977 apud ESTEFAM, 2017, p. 

486). Dessa forma, é na periculosidade que reside o fundamento dessa medida, ao 

contrário da pena, que se alicerça na culpabilidade (ANDREUCCI, 2019, p. 204). 

Dispõe o art. 96 do Código Penal, in verbis:  

 

Art. 96. As medidas de segurança são:   
I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em 
outro estabelecimento adequado;   
II - sujeição a tratamento ambulatorial.   
Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança 
nem subsiste a que tenha sido imposta. (BRASIL, 1940). 

 

Assim, internação equivale ao regime fechado da pena privativa de 

liberdade, eis que o condenado é inserido em um hospital de custódia e tratamento 

(ou outro estabelecimento adequado). Já o tratamento ambulatorial encontra raízes 

na pena restritiva de direitos, considerando a obrigação imposta ao sentenciado de 

comparecer periodicamente ao médico para acompanhamento  (NUCCI, 2019a). 

O Código Penal definiu, no art. 97, §1º, que a internação ou tratamento 

ambulatorial deverá ter um prazo mínimo de um a três anos, no entanto assentou que 

não há um período máximo determinado, prolongando-se até que a cessação da 

periculosidade seja confirmada por perícia médica (BRASIL, 1940). 

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), editou a Súmula nº 527, 

assentando o entendimento de que o tempo de duração da medida de segurança não 

pode ultrapassar o limite máximo da pena cominada em abstrato ao delito praticado. 

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem firmado o prazo 
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máximo de 30 anos, aplicando, por analogia, o limite estabelecido no art. 75 do Código 

Penal (BRASIL, 2015a; NUCCI, 2019a).  

Ante o exposto, com as considerações basilares a respeito do crime, 

imputabilidade e sanções penais, pode-se concluir, dentre outros aspectos, que a 

doutrina e o ordenamento jurídico rechaçam a prisão perpétua. Cumpre no próximo 

capítulo, então, adequar as disposições ao agente com transtorno de personalidade 

antissocial. 
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4 A PERICULOSIDADE COMO JUSTIFICATIVA DE MANUTENÇÃO DA 

SEGREGAÇÃO  

Este capítulo dedica-se ao estudo da periculosidade, relacionando-a aos 

casos em que o agente com transtorno de personalidade antissocial é mantido, de 

alguma forma, em instituições penais por ostentar tal condição. Inicialmente, faz-se 

necessário tratar da imputabilidade do agente com TPA para compreender a 

implicação da periculosidade nesse cenário. 

4.1 A IMPUTABILIDADE DO AGENTE COM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

ANTISSOCIAL 

O Código de Processo Penal, no art. 149, estabelece que quando houver 

dúvida acerca da higidez mental do acusado, o magistrado determinará, de ofício ou 

a requerimento das partes, que seja submetido a exame-médico legal, o qual é 

executado mediante a instauração de incidente de insanidade mental (BRASIL, 

1941b; CHAVES; CAMPOS, 2015, p. 36). 

O incidente de insanidade mental consiste em um exame psiquiátrico, cujo 

objetivo é apurar a imputabilidade do indivíduo para fins de apenamento. A 

importância de sua realização reside justamente no fato de que o tratamento 

destinado ao inimputável e ao semi-imputável é diferenciado. Ao primeiro, cumpre a 

absolvição e a imposição de medida de segurança, enquanto ao segundo cabe a 

redução da pena ou, caso necessite de tratamento, a aplicação de medida de 

segurança (NUCCI, 2019b; PENTEADO FILHO, 2017, p. 190). 

De acordo com Serafim e Saffi (2015, p. 48, 53), o trabalho realizado pelo 

perito forense não se resume à indicação de um diagnóstico, pois deve apontar se tal 

condição interfere na responsabilidade penal do sujeito. Destacam, ainda, que a 

perícia fundada no incidente de insanidade mental é responsável pela apuração das 

condições mentais do indivíduo ao tempo da infração, indicando o nível da capacidade 

psicológica de entendimento e de autodeterminação. 

Sordi (2002, p. 274-275) alerta que o laudo elaborado versa sobre uma 

situação pretérita, tratando-se de uma avaliação retrospectiva, de modo que o perito 

busca reconstruir o estado psicológico do indivíduo no momento da prática do delito, 

o qual, em muitos casos, ocorre meses antes da perícia. 
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Nesse sentido, Silva e Dias entendem que 

 

[...] a produção de provas da capacidade penal do sujeito da investigação, ou 
do acusado propriamente, tem de ser criteriosa a ter a sensibilidade 
necessária para isolar cronologicamente as ações escrutinadas a fim de 
estabelecer a cadeia de fatos contra a qual se sobreporá a sequência de 
avaliação do estado mental daquele que sofre a persecutio criminis. (SILVA; 
DIAS, 2018, p. 107-108). 

 

No que concerne ao sujeito com transtorno de personalidade antissocial, 

deve-se ter em conta as várias discussões entre os profissionais dedicados à ciência 

forense e ao estudo da mente humana, uma vez que pairam controvérsias até mesmo 

quanto ao diagnóstico do transtorno, o que acaba refletindo no âmbito jurídico-penal 

(SAVAZZONI, 2016, p. 106). 

Vale lembrar que o diagnóstico do transgressor deve ser feito com a maior 

precisão possível, pois é um dos suportes utilizados pelo magistrado para deliberar se 

o indivíduo é imputável, semi-imputável ou inimputável, o que influi, como já 

mencionado, diretamente na sanção a ser aplicada (CORDEIRO; MURIBECA, 2017, 

p. 100). 

Nos dizeres de Vicentini e Prado (2016, p. 62):  

 

Se entre os doutos médicos e pesquisadores a questão não é pacífica, na 
jurisprudência não poderia ser diferente. Isso porque, quando o juiz tem 
dúvidas sobre a saúde mental de um réu, ele instaura um incidente de 
insanidade mental, onde apura-se, por meio de complexo laudo pericial, a 
imputabilidade do acusado. Esses laudos periciais são elaborados por 
profissionais especializados da área médica, seara na qual paira incertezas 
no que tange à imputabilidade das personalidades antissociais, conforme 
exposição supra. Desse modo, os laudos periciais, por consequência, irão 
refletir essas discordâncias. 

 

Sendo assim, existem posições diversas em relação à imputabilidade do 

agente com transtorno de personalidade antissocial.  

Acompanhando um posicionamento minoritário, Zaffaroni e Pierangeli 

(2019), entendem pela inimputabilidade do indivíduo com TPA, aduzindo que: 

 

Se por psicopata consideramos a pessoa que tem uma atrofia absoluta e 
irreversível de seu sentido ético, isto é, um sujeito incapaz de internalizar ou 
introjetar regras ou normas de conduta, então ele não terá capacidade para 
compreender a antijuridicidade de sua conduta, e, portanto, será um 
inimputável. Quem possui uma incapacidade total para entender valores, 
embora os conheça, não pode entender a ilicitude. 
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Em contraposição, Trindade (2012, p. 162) acredita que o transtorno de 

personalidade antissocial não implica na inimputabilidade, tendo em vista que não é 

considerado uma doença, mas sim uma desordem de personalidade que não interfere 

na capacidade de controlar as emoções e diferenciar o certo do errado. 

O entendimento do autor está em consonância com o art. 26, caput, do 

Código Penal, o qual dispõe que a inimputabilidade é atribuída aos agentes 

acometidos por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 

inteiramente incapazes de entender a ilicitude do fato ou de agir de acordo com esse 

entendimento em virtude de tais condições (BRASIL, 1940). 

Nessa linha, Robert D. Hare afirma que os indivíduos com TPA estão de 

acordo com os padrões jurídicos e psiquiátricos de imputabilidade, pois possuem 

consciência de suas atitudes e devem ser responsabilizados por seus atos: 

 

Eles compreendem as regras da sociedade e os significados convencionais 
do certo e do errado. São capazes de controlar o próprio comportamento, têm 
consciência das potenciais consequências dos próprios atos. Seu problema 
é que esse conhecimento com frequência não os impede de ter um 
comportamento antissocial. (HARE, 2013, p. 150-151). 

 

Nunes et al. (2019, p. 185) compartilham do mesmo entendimento, 

reforçando que o indivíduo com TPA pode ser considerado plenamente imputável, já 

que o transtorno não afeta os processos cognitivos e o senso de realidade, sem óbice, 

então, à capacidade de compreensão das normas e de determinar-se de acordo com 

elas caso seja de sua vontade. 

Na percepção de Morana, Stone e Abdalla-Filho (2006, p. 77), em algumas 

circunstâncias o agente com TPA poderá ser considerado semi-imputável. Os autores 

esclarecem que o poder de entendimento do ser humano está intimamente 

relacionado à capacidade cognitiva, a qual não sofre qualquer prejuízo por ocasião do 

transtorno em comento. Entretanto, a capacidade volitiva do sujeito poderá ser 

afetada, ocasionando a semi-imputabilidade em razão de um prejuízo causado ao 

poder de autodeterminação. 

Em consonância com o exposto, Casoy (2014, p. 101) assevera que o 

diagnóstico de TPA implica na semi-imputabilidade, pois apesar da compreensão 

quanto ao caráter ilícito do fato, o sujeito não consegue controlar sua vontade, motivo 

pelo qual é extremamente provável que volte a delinquir, sendo indiscutível a sua 

periculosidade. 
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França (2019) defende que a semi-imputabilidade é a classificação mais 

adequada para os agentes que tenham esse transtorno, pois o caráter repressivo e 

punitivo da pena aplicada aos inimputáveis, em razão da “convivência maléfica” com 

os demais apenados, prejudica a ressocialização de todos os envolvidos. O autor 

ainda explica que: 

 

Antes, no advento do sistema do “duplo binário”, considerávamos as 
personalidades psicopáticas como inimputáveis, pelo equívoco de se 
imporem primeiro a pena e depois o tratamento em Casa de Custódia. Hoje, 
sob a vigência do sistema “vicariante” ou “unitário”, defendemos que elas 
sejam consideradas semi-imputáveis, ficando sujeitas à medida de segurança 
por tempo determinado e a tratamento médico-psiquiátrico, resguardando-se, 
assim, os interesses da defesa social e dando oportunidade de uma 
readaptação de convivência com a sociedade. A pena está totalmente 
descartada pelo seu caráter inadequado à recuperação e ressocialização do 
semi-imputável portador de personalidade anormal. 

 

Ressalta-se que, em que pese o valor probatório, o magistrado não está 

adstrito ao laudo de insanidade mental, consoante disposição do art. 182 do Código 

de Processo Penal, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, eis que, nos 

termos da expressão latina peritum peritorum, é o perito dos peritos. Ainda assim, é 

difícil que o juiz contrarie a perícia sem que haja outros elementos técnicos que 

possam divergir do laudo pericial. Independente da conclusão, seja pela 

inimputabilidade, semi-imputabilidade ou imputabilidade, o laudo depende de 

homologação judicial (BADARÓ, 2019; MASSON, 2019). 

Assim, ante as divergências que cercam o transtorno de personalidade 

antissocial, cabe ao magistrado, quando da análise do caso concreto, concluir pela 

imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade do acusado e, por 

consequência, atribuir-lhe pena privativa de liberdade, reduzida ou não, ou ainda 

medida de segurança caso entenda pela necessidade de tratamento curativo. 

4.2 PERICULOSIDADE CRIMINAL  

Doutrinariamente, a periculosidade pode ser considerada como “a 

potência, a capacidade, a aptidão ou a idoneidade que um homem tem para converter-

se em causa de ações danosas.” (SOLER apud JESUS, 2014, p. 593-594). 

A periculosidade criminal do agente difere-se da periculosidade social, pois 

a primeira acusa o potencial do indivíduo à prática de outros delitos, enquanto a 
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segunda retrata o desajuste na maneira pela qual se relaciona em sociedade 

(FRANÇA, 2019). 

Atualmente, a periculosidade constitui um dos fundamentos para a 

aplicação das medidas de segurança, ao lado da prática de um fato punível e da 

ausência de imputabilidade plena. Além disso, a cessação da periculosidade, 

comprovada por meio pericial, é requisito para a revogação da medida de segurança 

e consequente desinternação (PRADO, 2019). 

Distingue-se, ainda, a periculosidade em real e presumida. A real está 

relacionada aos semi-imputáveis e cabe ao magistrado verificá-la no caso concreto. A 

presumida, por sua vez, decorre de expressa previsão legal, atribuída ao indivíduo 

classificado como inimputável nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, ou seja, 

que apresente doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 

sem capacidade de entender a ilicitude do fato e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento (MASSON, 2019; SAVAZZONI, 2016, p. 135). 

Tendo como base a periculosidade real, já que sujeita a verificação, Rauter 

(2003 apud CARVALHO, 2015, p. 88) afirma que “a noção de periculosidade está 

indissociavelmente ligada a um certo exercício de futurologia pseudamente científico.” 

Damásio de Jesus (2014, p. 594-595) complementa aduzindo que esse juízo sobre o 

futuro é alicerçado em fatores (elementos) ou indícios (sintomas) do estado perigoso. 

Os fatores mencionados envolvem condições físicas, individuais, morais e 

culturais, bem como os aspectos de vida familiar e social, enquanto os sintomas 

aludem aos antecedentes criminais, cíveis e administrativos do indivíduo (TEIXEIRA, 

2014, p. 154). 

Dessa forma, Reale Júnior (2012, p. 494) destaca que:  

 

A prognose, baseada em elementos da biografia do agente, compreensiva de 
fatores múltiplos, desde a história familiar até modos e atitudes na escola e 
no trabalho, a análise dos motivos determinantes do ilícito e das 
circunstâncias deste, os antecedentes, as aspirações de vida, em suma, esta 
miríade de dados, reveladora da personalidade, pode servir de base para 
uma prognose da periculosidade real, a ser aferida e ajuizada, mas 
indiferente na verificação da presença de uma doença mental em função da 
qual a lei presume a periculosidade. 

 

Fiorelli e Mangini (2019) entendem que o termo periculosidade é utilizado 

no ordenamento jurídico-penal de forma imprecisa, salientando que, por estar sujeito 
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às modificações temporais, deve ser interpretado considerando o sujeito, o contexto 

em que vive, a diversidade e a desigualdade social.  

O exame criminológico é o instrumento pelo qual se atesta a 

periculosidade, traduzido por Penteado Filho (2017, p. 190) como “o conjunto de 

pesquisas científicas de cunho psicossocial do criminoso para levantar um diagnóstico 

de sua personalidade e, assim, obter um prognóstico criminal.” 

A ideia de prognóstico exige do perito a capacidade de prever o 

comportamento futuro do indivíduo, motivo pelo qual a periculosidade é vista como 

um conceito jurídico e não médico ou psicológico (MECLER, 2010, p. 75). 

Interessante mencionar que a redação atual do art. 112 da Lei de Execução 

Penal não exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime, 

mencionando apenas um atestado de bom comportamento carcerário. Ainda assim, o 

Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula nº 439, que versa sobre a execução 

penal, nos seguintes termos “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades 

do caso, desde que em decisão motivada.” (BRASIL, 1984; BRASIL, 2010).  

Insta salientar que da mesma forma que a culpabilidade é avaliada em 

relação aos inimputáveis, a noção de periculosidade tem sido utilizada na análise dos 

imputáveis, considerada para aplicação de pena, fixação de regime prisional, pedidos 

de liberdade provisória, entre outros (GOMES, 2010 apud SAVAZZONI, 2016, p. 128-

129). 

De toda a sorte, alguns doutrinadores tecem críticas à concepção de 

periculosidade. A exemplo, Lima (2008, apud TAGLIARI, 2019) considera que a noção 

de periculosidade beira ao absurdo, pois busca estampar acontecimentos futuros, 

calcados na suposta personalidade e natureza humana, de forma que qualquer um 

poderia ser visto como perigoso. 

Na compreensão de Karam (1996 apud CARVALHO, 2015, p. 524), 

 

A ideia de “periculosidade” não se traduz por qualquer dado objetivo, ninguém 
podendo, concretamente, demonstrar que A ou B, psiquicamente capaz ou 
incapaz, vá ou não realizar uma conduta ilícita no futuro. Já por isso, tal ideia 
se mostra incompatível com a precisão que o princípio da legalidade, 
constitucionalmente expresso, exige de qualquer conceito normativo, 
especialmente em matéria penal. A “periculosidade” do imputável é uma 
presunção, que não passa de uma ficção, baseada no preconceito que 
identifica o “louco” – ou quem quer que apareça como “diferente” – como 
perigoso. 
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Para Mattos (2006 apud CARVALHO, 2015, p. 524), não há nenhum 

fundamento científico atrelado ao conceito de periculosidade, deixando em segundo 

plano uma situação concreta e baseando-se mais em um preconceito sobre o futuro 

comportamento desviante do indivíduo visto como problemático. 

Compartilhando dessas visões, Yarochewsky e Coelho (2013) afirmam que 

a periculosidade criminal é um “conceito subjetivo, vago, indeterminado e carecedor 

de precisão científica, [...] remete ao direito penal do autor, próprio de regimes 

totalitários e antigarantistas.” 

No mesmo sentido, Juncal (2018) traz que o uso da categoria 

periculosidade no âmbito penal é imprevisível e sempre tendenciosa a atualizar o 

direito penal de autor, sancionando por quem a pessoa é, não pelo que fez. 

A lógica da periculosidade enseja um debate a respeito do quanto de 

liberdade se abre mão em prol da segurança, a intervenção jurídico-penal passa a ter 

como objetivo a prevenção de perigos especialmente graves, situações que podem 

ou não ocorrer (ALBRECHT, 2016, p. 55-56). 

Sendo assim, pode-se dizer que a periculosidade consiste em uma 

previsão sobre a probabilidade de o sujeito voltar a delinquir, baseada em caracteres 

subjetivos e sem respaldo científico, dividindo opiniões quanto a sua credibilidade.  

4.3 CASOS CONCRETOS E JURISPRUDÊNCIA  

Após as considerações necessárias, nos cumpre analisar dois casos em 

que a periculosidade atua como fator determinante na privação de liberdade do agente 

com transtorno de personalidade antissocial, mesmo após o cumprimento da medida 

estabelecida. 

O primeiro caso, diz respeito a Francisco Costa Rocha, responsável pela 

morte de duas mulheres nas décadas de 60 e 70. Condenado, após o cumprimento 

integral da pena privativa de liberdade, foi mantido em uma instituição penal em 

decorrência de sua periculosidade, o laudo pericial afirmou o diagnóstico de transtorno 

de personalidade antissocial. 

Na sequência, o segundo caso refere-se a Roberto Aparecido Alves 

Cardoso, autor de atos infracionais análogos a homicídio, estupro e outros crimes na 

adolescência. Submetido à medida socioeducativa de internação, posteriormente foi 

diagnosticado com TPA. Finda a medida, foi privado do retorno ao convívio social, em 
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razão da acentuada periculosidade, sendo transferido para uma Unidade 

Experimental de Saúde (UES), a qual, na prática, funciona nos moldes penais. Embora 

não siga a linha do primeiro, este caso também evidencia o objeto de estudo deste 

trabalho, uma vez que o indivíduo está segregado em decorrência da periculosidade 

criminal. 

4.3.1 Francisco Costa Rocha 

Nascido no dia 27 de abril de 1942, no município de Vila Velha/ES, 

Francisco Costa Rocha, vulgo “Chico Picadinho”, é considerado um assassino em 

série, autor de dois homicídios nos anos de 1966 e 1976, respectivamente (CASOY, 

2014, p. 89; SILVA, 2010, p. 154-155). 

O primeiro crime ocorreu no dia 2 de agosto de 1966, quando matou e 

esquartejou a bailarina austríaca Margareth Suida. A vítima foi estrangulada durante 

a relação sexual, em seguida teve o corpo retalhado em diversas partes (CASOY, 

2014, p. 92-94). 

Francisco foi preso no dia 5 de agosto de 1966, condenado a 18 anos de 

reclusão por homicídio qualificado, bem como a dois anos e seis meses de prisão pela 

destruição do cadáver, posteriormente a pena foi comutada para 14 anos, quatro 

meses e 24 dias de reclusão. Cumpriu pena na Penitenciária do Estado até 1972, 

quando foi beneficiado pela progressão de regime, passando para o semiaberto, 

sendo transferido para a Colônia Penal Agrícola Professor Noé Azevedo, no município 

de Bauru/SP. Em junho de 1974, obteve a liberdade condicional, tendo em vista seu 

comportamento exemplar. O laudo psiquiátrico que antecedeu a soltura, 

confeccionado por profissionais do então Instituto de Biotipologia Criminal, descartou 

o diagnóstico de personalidade psicopática (CASOY, 2014, p. 96; MAIA JUNIOR, 

2010; SACRAMENTO, 2012). 

No entanto, Francisco veio a cometer um segundo crime, também um 

homicídio, no dia 15 de outubro de 1976. Valendo-se do mesmo modus operandi, 

matou e esquartejou Ângela de Souza da Silva. Foi preso no dia 26 do mesmo mês e 

denunciado pelo Ministério Público de São Paulo no dia 8 de novembro daquele ano 

(SÃO PAULO, 1976). 

Pronunciado em 10 de setembro de 1979, foi submetido ao julgamento pelo 

II Tribunal do Júri da Capital de São Paulo, considerado culpado, por quatro votos a 
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três, no dia 26 de novembro de 1984. Na ocasião, foi submetido a exame pericial que 

atestou a semi-imputabilidade decorrente da personalidade psicopática. A reprimenda 

corporal foi fixada pelo juiz presidente em 10 anos e oito meses de reclusão, em 

regime inicial fechado, além disso estabeleceu o cumprimento de seis anos de medida 

de segurança, tendo em vista sua periculosidade (SÃO PAULO, 1984; CASOY, 2014, 

p. 100).  

Referida sentença foi baseada nos preceitos do sistema duplo binário, ou 

de dois trilhos, o qual permite a aplicação cumulativa da pena e da medida de 

segurança. Por esse sistema, o imputável ou semi-imputável cumpre em primeiro 

plano a pena privativa de liberdade e, ao término, caso subsista a periculosidade, é 

submetido à medida de segurança (COELHO, 2016; JUNQUEIRA; VANZOLINI,  2019, 

p. 683).  

Nas palavras de Junqueira e Vanzolini (2019, p. 683), o sistema duplo 

binário “seria a solução para a velha indagação sobre o condenado que acaba de 

cumprir a pena, mas ainda não está ‘preparado’ para a vida em sociedade. Seria assim 

aplicada medida de segurança até que aplacada sua periculosidade.” 

Com a reforma da parte geral do Código Penal em 1984 (Lei nº 7. 209 de 

11 de julho de 1984), o legislador afastou o sistema de dois trilhos, incluindo no 

ordenamento jurídico o sistema vicariante ou unitário, que pressupõe a aplicação de 

pena ou de medida de segurança, ou seja, alternativamente (COELHO, 2016). 

Dessa forma, o art. 96, parágrafo único, do Código Penal, passou a estatuir 

que “extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que 

tenha sido imposta.” (BRASIL, 1940). 

Considerando a adoção do sistema vicariante, no dia 11 de junho de 1986, 

em sede de apelação, movida por ambas as partes, a medida de segurança atribuída 

a Francisco foi cancelada. Além disso, houve o reconhecimento da prescrição em 

relação ao delito de destruição de cadáver e a pena de homicídio foi elevada para 30 

anos, posteriormente reduzida para 20 anos por conta do reconhecimento da semi-

imputabilidade. Em relação ao cancelamento da medida de segurança, extrai-se do 

acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

Ademais, em face da nova lei penal, o reconhecimento da semi-
imputabilidade não torna obrigatória a imposição de medida de segurança, o 
que era temido, no curso do processo, pela defesa, que vislumbrava a 
possibilidade de ficar o réu para o resto de sua vida, em virtude de sua 
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personalidade psicopática, trancafiado em casa de custódia e tratamento. 
(SÃO PAULO, 1986). 

 

Em 1994, a defesa pleiteou a progressão para o regime semiaberto e 

Francisco foi submetido a novo exame pericial, o qual reafirmou o diagnóstico de 

personalidade psicopática com elevado potencial criminógeno, indicando sua 

transferência para a Casa de Custódia e Tratamento. O pleito foi indeferido não só 

naquela ocasião, mas também em 1996, quando sua permanência na Casa de 

Custódia e Tratamento de Taubaté, a cada seis meses, foi autorizada para 

acompanhamento psiquiátrico e relatório médico (CASOY, 2014, p. 101). 

A punibilidade de Francisco foi extinta no dia 6 de junho de 1998, após o 

cumprimento integral da pena privativa de liberdade em regime fechado, porém não 

foi libertado. Naquele ano, o Ministério Público ingressou com uma ação de interdição 

civil, com base no Decreto nº 24.559/1934 (revogado em 1990), o qual previa a 

internação do psicopata em hospital psiquiátrico em determinadas situações. O Órgão 

de Execução utilizou como fundamento o risco que a soltura implicaria para a ordem 

pública, requerendo a sua interdição, internação hospitalar e manutenção provisória 

na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. O magistrado da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Taubaté, Luiz Roberto Ribeiro Bueno, acolheu o pleito ministerial em sua 

integralidade (BRASIL 2002; CHICO..., 1998). 

A defesa de Francisco utilizou a via recursal, no entanto a 10ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira 

instância. Desde então, os pedidos de levantamento da interdição e da internação 

estão sendo negados pelo Poder Judiciário, inclusive nas Cortes Superiores (BRASIL, 

2002). 

O advogado de Francisco, José Fernando Rocha, impetrou habeas corpus 

(HC nº 20.791/SP) perante o Superior Tribunal de Justiça em 2002, entretanto a ordem 

foi denegada por unanimidade, pois os julgadores entenderam que o pedido envolvia 

exame de questão de fato, o que não poderia ser feito via remédio constitucional 

(BRASIL, 2002). 

Em sede de recurso ordinário em habeas corpus (RHC nº 82.924-4/SP), 

junto ao Supremo Tribunal Federal, a defesa sustentou que não pretendia discutir a 

interdição civil, requerendo apenas que a custódia ocorresse em estabelecimento 

psiquiátrico adequado ao invés de presídio de segurança máxima. No dia 19 de agosto 
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de 2003, os ministros da Primeira Turma do STF entenderam que o recurso não 

merecia provimento, o acórdão restou assim ementado: 

 

Interdição por doença mental com internamento: sua admissibilidade, 
independentemente da extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena, 
de crimes cometidos pelo interdito; possibilidade de sua efetivação em 
hospital de custódia e tratamento destinado à execução de medidas de 
segurança a inimputáveis (LEP, art. 99). (BRASIL, 2003). 

 

Extrai-se do parecer do Ministério Público Federal, elaborado pelo 

subprocurador-geral Edinaldo Borges, que a interdição de Francisco foi decretada em 

14 de dezembro de 1998, ficando assentado que permaneceria na Casa de Custódia 

e Tratamento de Taubaté apenas durante o tempo necessário para que o juízo 

encontrasse uma instituição voltada ao tratamento de distúrbios da personalidade, 

apta a suprir as necessidades médicas e assistenciais do interditando (BRASIL, 2003). 

O subprocurador-geral defendeu que a interdição civil não se confunde com 

a medida de segurança, já que a primeira caracteriza um instituto civil e a segunda 

um instituto penal, mas que ambas possuem a finalidade de resguardar a sociedade 

e o próprio “doente”. Assim, considerando que Casa de Custódia e Tratamento de 

Taubaté é um estabelecimento destinado aos inimputáveis e semi-imputáveis, própria 

para aqueles que precisam de tratamento e não possuem condições de conviver em 

sociedade, também seria adequada para abrigar, ao menos em caráter provisório, o 

interdito1, “haja vista serem o motivo e a finalidade da interdição idênticos aos da 

medida de segurança.” (BRASIL, 2003). 

O relator, o então ministro Sepúlveda Pertence, acompanhou o parecer do 

Ministério Público Federal, aduzindo que não há óbice para o recolhimento de 

interditos na Casa de Custódia e Tratamento, pois 

 

Na medida, [...] em que essa se destine, nos termos do art. 99 da LEP, à 
execução da medida de segurança imposta a inimputáveis por doença 

 
 
1   Interessante mencionar, embora não seja objeto de estudo desta pesquisa, que segundo as diretrizes 

da Lei Antimanicomial (Lei nº 10.216/2001), a internação em Hospital de Custódia e Tratamento 
deixou de ser adequada nos casos de imposição de medida de segurança, estendendo-se então, a 
inadequação aos casos de interdição civil. A legislação prevê a internação somente nos casos em 
que os recursos hospitalares forem insuficientes, ainda assim, veda que seja feita em 
estabelecimentos com características asilares (BRASIL, 2001; SANTOS; FARIAS; PINTO, 2015, p. 
1216-1227). 
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mental, não se atina com a razão porque não possa ser igualmente utilizada 
para o recolhimento de interditos pelo mesmo motivo. (BRASIL, 2003). 

 

Em 2015, a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, ao julgar a apelação nº 0005327-65.1998.8.26.0625, entendeu, em síntese, 

que a liberação de Francisco é incabível diante da elevada periculosidade e desvio 

constitutivo do indivíduo, extrai-se da ementa do acórdão: 

 

Interdição civil. Homem internado em casa de custódia psiquiátrica. Hipótese 
legal que não se equipara a medida de segurança (Direito Penal). A interdição 
civil de doente mental com gravíssima patologia, ainda que prolongada por 
três décadas, não se iguala a prisão perpétua, a qual diz respeito à privação 
de liberdade de quem conscientemente pratica ilícito penal e cumpre pena 
privativa de liberdade superior a trinta anos consecutivos. Situações jurídicas 
distintas. O direito material ao levantamento de interdição depende, ordinária 
e necessariamente, da cessação da causa que a determinara (art.1.186, 
caput, do CPC c/c art. 1.767, inciso I, do Cód. Civil), ou seja, de prova cabal 
da sanidade mental e possibilidade real do retorno daquele à vida em 
coletividade. 
Interditando conhecido por “Chico Picadinho”. Reincidência em crimes de 
homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver. Delitos praticados 
com impulsos primitivos e crueldade. Diagnóstico médico de personalidade 
psicopática, perversa, amoral e sádica (CID 10, F 65.5) e transtorno 
categórico misto. Características duradoura e irreversível. Quadro 
gravíssimo, de difícil controle e reversão. Terapêutica medicamentosa ou 
psicoterápica sem resultado prático. Laudos médicos-legais conclusivos. 
Ausência de impugnação técnica. Prova técnica categórica. Elevada 
periculosidade e desvio constitutivo. Liberação incabível. Recurso 
desprovido. (SÃO PAULO, 2015). 

 

O desembargador relator, Rômulo Russo, destacou em seu voto que ante 

a ineficiência dos instrumentos legais existentes para a proteção social e para a 

garantia de vida digna ao sociopata, é preciso buscar alternativas, pois ao mesmo 

tempo em que as liberdades e os direitos constitucionais não podem ser violados, a 

sociedade não pode ficar à mercê de pessoas que tendem à delinquir (SÃO PAULO, 

2015). 

No dia 1º de março de 2017, a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1ª 

Vara de Execuções Penais de Taubaté, determinou a liberação de Francisco da Casa 

de Custódia e Tratamento de Taubaté, ainda que gradualmente, em 120 dias, 

aduzindo que é absolutamente ilegal a sua manutenção em estabelecimento penal 

apenas em decorrência de interdição civil, visto que a situação temporária está 

caminhando para a perpetuidade (LARA, 2017). 

A liberação mais uma vez restou frustrada, pois, suscitado conflito de 

jurisdição (nº. 0023391-91.2017.8.26.0000), o Tribunal de Justiça de São Paulo 
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assentou que eventual determinação de desinternação deve partir do Juízo da Vara 

da Família e Sucessões de Taubaté, o acórdão restou assim ementado: 

 

CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO. – Conflito positivo de jurisdição 
suscitado me M. Juíza Corregedora do Deecrim em face do M. Juízo da Vara 
da Família e Sucessões de Taubaté, versando sobre a competência para 
determinar a desinternação em Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico. – Paciente que se encontra recolhido por força de decisão em 
processo civil, em que decretou a interdição e internação compulsória em 
regime fechado. – Ausência de pena para justificar a competência do M. Juízo 
das Execuções Criminais. Competência do M. Juízo suscitado para apreciar 
e decidir a espécie. (SÃO PAULO, 2017). 

 

Na ocasião, os desembargadores firmaram o entendimento de que não se 

trata de um caso de privação de liberdade de um condenado, mas de um tratamento 

de um interdito sem condições de retornar ao seio social, devendo continuar 

custodiado no local em que se encontrava para seu próprio benefício, em razão de 

sua periculosidade (SÃO PAULO, 2017). 

Para Roberto Maia Junior (2010),  

 

O caso Chico Picadinho se encaixa numa espécie de limbo jurídico. 
Pensando em proteger a sociedade de um criminoso que matou e 
esquartejou duas mulheres, a Justiça recorreu a um artifício questionável. Na 
prática, ele continua preso, já que a Casa de Custódia é um estabelecimento 
penal, destinado a pessoas que cumprem penas – o que já não é o caso em 
questão, uma vez que ele cumpriu integralmente a sentença a que foi 
condenado. 

 

Nucci (2019b) acredita que a solução para impedir a soltura de Francisco, 

traduzida na interdição civil, foi tecnicamente correta, porém o local onde está 

internado não poderia ser o mesmo em que cumpriu a sanção penal. O autor ressalta 

que a situação corrobora a incapacidade do sistema penal diante dos “perigosos 

delinquentes”, afirmando que “se assim for, de nada adiantou substituir a pena, que 

foi extinta, pela internação civil.” 

Assim, constata-se que durante o cumprimento da pena, Francisco Costa 

Rocha teve seus pedidos de progressão de regime indeferidos e, após a extinção da 

reprimenda, continua enclausurado em uma instituição penal por ocasião da interdição 

civil, situação que seria temporária até o deslocamento para estabelecimento 

adequado, tudo em razão do risco que oferece para si e para a sociedade. 

Considerando a data de sua segunda prisão, Francisco está recolhido em 

um estabelecimento penal de forma ininterrupta há 43 anos, contrariando, como já 
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visto, o limite de 30 anos expresso no art. 75 do Código Penal. Ainda que o motivo 

privador de sua liberdade seja de ordem cível, não deixa de estar recebendo o mesmo 

tratamento de quando cumpria pena. 

4.3.2 Roberto Aparecido Alves Cardoso 

Roberto Aparecido Alves Cardoso, mais conhecido como “Champinha”, 

nasceu na cidade de Embu-Guaçu/SP em 1986. Em novembro de 2003, liderou as 

ações que resultaram no assassinato do casal Felipe Silva Café e Liana Friedenbach, 

de 19 e 16 anos, respectivamente (BARANYI, 2017; CHAMPINHA..., 2019). 

O adolescente, juntamente com Paulo César da Silva, vulgo Pernambuco, 

sequestrou as vítimas no dia 1º de novembro de 2003, na oportunidade em que estas 

acampavam nas imediações de um sítio em Embu-Guaçu/SP. Outros três indivíduos 

foram envolvidos nas ações criminosas que precederam os homicídios. No dia 

seguinte, Champinha e Pernambuco levaram o casal até à mata, onde este executou 

Felipe Silva Café com um tiro de espingarda (BARANIY, 2017; INVESTIGAÇÃO..., 

2013). 

O adolescente manteve Liana em cárcere privado por mais três dias, 

período em que a estuprou por diversas vezes. Na madruga do dia 5 de novembro de 

2003, conduziu a vítima até um lugar ermo, onde a matou com uma série de golpes 

de faca, abandonando o corpo no mesmo local (INVESTIGAÇÃO..., 2013). 

Em 14 de novembro de 2003, Champinha foi apreendido. Considerando 

que na época dos fatos não havia atingido a maioridade, sendo, portanto, inimputável, 

os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente foram aplicados. O Juízo da 

Vara da Infância e da Juventude determinou a aplicação de medida socioeducativa, 

consistente em internação, pelo prazo de três anos (CASTRO, 2018). 

Consoante disposição do art. 121, §3º e §4º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, não é possível que o prazo máximo de internação ultrapasse três anos 

e, além disso, caso o interno complete 21 anos de idade no curso da execução, deverá 

ser liberado compulsoriamente (BRASIL, 1990). 

Champinha foi encaminhado à antiga Fundação Estadual para o Bem Estar 

do Menor (FEBEM), concluindo o período da medida socioeducativa no mês de 

novembro de 2006. Os psiquiatras que acompanharam o interno durante a execução 

da medida atestaram a altíssima probabilidade de reincidência criminal, o que motivou 
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o Ministério Público Estadual a requerer a conversão da medida em “protetiva” de 

tratamento psiquiátrico com contenção, sendo a internação estendida até os 21 anos 

por decisão judicial. Pouco antes da idade mencionada, o Órgão de Execução 

ingressou com ação de interdição, cumulada com determinação de internação 

psiquiátrica compulsória, a fim de impedir, mais uma vez, seu retorno ao convívio 

social (HASHIMOTO, 2011; ZYLBERKAN, 2010). 

No dia 28 de novembro de 2007, a juíza Patrícia Padilha decretou a 

interdição de Roberto Aparecido Alves Cardoso, declarando-o absolutamente incapaz 

de exercer os atos da vida civil, nos termos do art. 3º, inciso II, do Código Civil, 

determinando a sua internação compulsória em estabelecimento psiquiátrico 

adequado. A decisão foi baseada em um laudo pericial elaborado pela equipe do 

Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado de São Paulo, o qual concluiu 

que Champinha possui retardo mental de leve para moderado e transtorno de 

personalidade antissocial, tendo a capacidade de entendimento reduzida e absoluta 

incapacidade de autodeterminação. Na sentença, a magistrada consignou que “os 

laudos deixaram claro que o interditando revela periculosidade e personalidade 

voltada a delitos, impondo-se sua internação compulsória.” (BRASIL, 2013). 

Estando sob a tutela do estado, em 2007, Champinha foi transferido para a 

Unidade Experimental de Saúde, sendo, inclusive, o primeiro interno da instituição. 

Criada em 2006, a UES tinha como finalidade primordial abrigar os adolescentes 

diagnosticados com transtornos de personalidade, em cumprimento de medida 

socioeducativa, sendo vinculada, em princípio, à Fundação Casa, sucessora da 

FEBEM (BARANYI, 2010; HASHIMOTO, 2011; ZYLBERKAN, 2013).  

Ainda em 2007, a instituição passou a ser administrada pela Secretaria de 

Saúde. Estruturalmente, possui cinco casas, com capacidade para abrigar até 40 

adolescentes, no entanto não cumpre aos seus propósitos, estando afastada tanto da 

ideia de um estabelecimento para tratamento psiquiátrico quanto de um voltado à 

ressocialização (FERNANDES, 2017; HASHIMOTO, 2011). 

A respeito da UES, vale mencionar trecho de autoria de Rosato e Oliveira 

Filho (2018, p. 4): 

 

Num primeiro momento, a unidade foi pensada para atender jovens do 
sistema socioeducativo com distúrbios psicológicos, numa proposta que 
abrange o campo da saúde. Após mudanças de gestão, a instituição passou 
a cumprir determinações do Poder Judiciário de atendimento a jovens com 
diagnóstico de distúrbio de personalidade, de alta periculosidade, em regime 



 56 

de contenção, especialmente egressos do sistema socioeducativo e 

interditados pelas Varas de Família e Sucessões. 
 

Em sede de apelação, a decisão de primeira instância foi mantida, uma vez 

que os desembargadores entenderam que não há ilegalidade ou abuso de poder na 

interdição e internação, consta do relatório que “inexiste amparo legal para a liberdade 

do paciente que represente perigo a si próprio e à sociedade.” (BRASIL, 2013). 

Um habeas corpus foi impetrando perante o Superior Tribunal de Justiça 

(HC nº 169.172/SP), julgado em 10 de dezembro de 2013, pela Quarta Turma, que 

denegou a ordem nos termos do voto do ministro relator Luís Felipe Salomão. Extrai-

se da ementa do acórdão: 

 

HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM 
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 
PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - 
EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A 
RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE 
INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. 
[...] 7. A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o 
caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida 
de segurança ou à medida socioeducativa à que esteve submetido no 
passado o paciente em face do cometimento de atos infracionais análogos a 
homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção 
ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de 
segurança. Por meio da interdição civil com internação compulsória 
resguarda-se a vida do próprio interditando e, secundariamente, a segurança 
da sociedade. (BRASIL, 2013). 

 

A defesa de Champinha interpôs recurso extraordinário perante o Supremo 

Tribunal Federal (RE nº 667.307/SP), argumentando dentre outros aspectos, violação 

ao art. 5º, incisos XXXVI e XXXIX, os quais estabelecem que “não haverá juízo ou 

tribunal de exceção” e que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal”, respectivamente. A violação decorreria da inadequação do 

estabelecimento no qual Champinha está contido, pois a ordem de privação de 

liberdade não seria proveniente de institucionalização penal e nem de contenção 

psiquiátrica (BRASIL, 1988; BRASIL, 2015b). 

No dia 5 de março de 2015, por meio de decisão monocrática, o ministro 

Teori Zavascki negou seguimento ao recurso extraordinário, apontando que a respeito 

da “adequação do estabelecimento no qual se determinou a internação do recorrente, 

sua verificação dependeria do exame de matéria infraconstitucional, no caso a Lei 

10.2016/2001, o que não é possível nesta via recursal.” (BRASIL, 2015b). 
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Salienta-se que, em que pese não estar vinculada diretamente ao sistema 

penal, a UES tem enfrentado severas críticas de profissionais não só da área jurídica, 

mas também da saúde, por espelhar a antiga visão de manicômio judicial 

(HASHIMOTO, 2011). 

Nos dizeres de Lavarello (2011 apud HASHIMOTO, 2011), “essa nova 

Unidade está na contramão de todas as conquistas da luta antimanicomial e do ECA. 

O que fizeram foi um manicômio judiciário para jovens.” Na mesma linha, Angelucci 

(2011 apud HASHIMOTO, 2011), diz que a instituição não possui projetos terapêuticos 

bem delineados, impedindo qualquer perspectiva de melhora e de ressocialização. 

 

[...] os rapazes que lá estão permanecem ‘guardados’, não pelos crimes que 
cometeram, mas por um embate mal resolvido entre o Tribunal de Justiça, o 
MP e o governo do Estado, os quais, sem encontrar outra solução para 
manter esses jovens ‘perigosos’ longe da sociedade, optaram por sua 
internação na Unidade. (HASHIMOTO, 2011). 

 

Em 2011, o Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis da Organização das Nações Unidas (ONU), visitou a unidade e 

recomendou que fosse desativada. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão 

em São Paulo, em abril de 2013, ingressou com uma ação civil pública requerendo 

sua extinção. Para o procurador geral responsável, Pedro Antônio Oliveira Machado, 

a instituição não configura um estabelecimento de saúde, mas sim de contenção 

(BARROS, 2013). 

Para o psiquiatra forense Guido Palomba, deixar Champinha afastado da 

sociedade é medida necessária em virtude da periculosidade exacerbada, para que 

ele e a sociedade fiquem protegidos. No entanto, afirma que seu caso não passa de 

uma “gambiarra jurídica”, tendo como alicerce o direito civil, enquanto 

verdadeiramente trata do direito penal (INVESTIGAÇÃO..., 2013). 

Ainda que a UES esteja vinculada à Secretaria de Saúde, Champinha está 

submetido à situação análoga à medida de segurança, principalmente diante do fato 

de que a instituição não proporciona qualquer perspectiva de avanço no tratamento, 

carecendo, inclusive, de projetos terapêuticos. A finalidade da instituição foi 

desvirtuada e, atualmente, serve apenas para contenção em razão da periculosidade, 

tal como no caso tratado anteriormente. Destaca-se que o próprio Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária emitiu parecer em desfavor do funcionamento da 

UES (SANTOS, 2015). 
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Desse modo, Roberto Aparecido Alves Cardoso está privado de sua 

liberdade há aproximadamente 16 anos, mais do que o quíntuplo previsto no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Finda a medida socioeducativa, sua contenção 

continuou em decorrência de um instituto civil, mas ainda assim utilizando dos moldes 

penais. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo estudar a utilização da periculosidade 

como pressuposto legal na manutenção do agente com transtorno de personalidade 

antissocial nas instituições penais brasileiras. Inicialmente foram abordados os 

aspectos concernentes ao transtorno de personalidade antissocial, conceitos, 

etiologia, principais características e possibilidade de tratamento. 

Verificou-se que o TPA é questão controvertida entre os estudiosos da 

mente humana e, por conseguinte, entre os operadores jurídicos. A causa do 

transtorno é incerta, mas descarta-se a natureza de doença, sendo considerado uma 

perturbação da saúde mental com parcas possibilidades de intervenção, com 

características capazes de acentuar a periculosidade. 

Nesse sentido, tratou-se dos fundamentos da responsabilidade penal, 

explorando-se os requisitos da inimputabilidade, semi-imputabilidade e 

imputabilidade. Viu-se que a imputabilidade pressupõe que o indivíduo tenha 

capacidade de compreender a ilicitude do fato e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. Ao contrário, a inimputabilidade retira completamente tais predicados 

do sujeito em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado. A semi-imputabilidade, por sua vez, retrata o fronteiriço, que não era 

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo 

com esse entendimento. 

A partir dessas considerações, buscou-se tratar da responsabilidade penal 

do agente com transtorno de personalidade antissocial, constatando-se que pairam 

dúvidas sobre a sua imputabilidade. A doutrina majoritária rechaça a inimputabilidade, 

por não ostentar a condição de doente mental. No entanto, há defensores tanto da 

imputabilidade quanto da semi-imputabilidade, pois, embora haja concordância 

acerca da inalterabilidade da capacidade de entendimento sobre a ilicitude do fato, 

existe divergência quanto à capacidade de autodeterminação.  

De qualquer forma, cabe ao magistrado no caso concreto, amparado pelo 

exame de insanidade mental, verificar a responsabilidade penal do acusado. Se 

considerado imputável, cumprirá pena privativa de liberdade, se considerado semi-

imputável, a pena diminuída ou submissão à medida de segurança de internação ou 

tratamento ambulatorial.  
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Evidenciou-se, também, que o ordenamento jurídico-penal estabelece o 

máximo de 30 anos para o cumprimento da pena privativa de liberdade e, quanto às 

medidas de segurança, em que pese a ausência de previsão de termo pela legislação, 

as Cortes Superiores têm entendido pelo respeito ao prazo mencionado ou pelo 

máximo da pena cominada em abstrato. 

Com esses apontamentos, buscou-se compreender a periculosidade 

criminal, a qual exprime a probabilidade de reiteração criminal. Viu-se que no caso 

dos inimputáveis, a periculosidade é presumida por força de lei, sendo que nas demais 

situações fala-se em periculosidade real, necessitando ser atestada no caso concreto. 

A noção de periculosidade enfrenta críticas, uma vez que a verificação exige, como 

visto, um exercício de futurologia, afastando fundamentos científicos. Assim, não se 

sabe até que ponto é aceitável atestar a probabilidade de que o agente torne a 

delinquir, pois depende de acontecimentos futuros. 

A fim de tratar do problema de pesquisa e relacionar os assuntos 

abordados, analisou-se dois casos, o primeiro envolvendo Francisco Costa Rocha, há 

43 anos privado de liberdade, e o segundo referente ao então adolescente Roberto 

Aparecido Alves Cardoso, que cumpriu o tempo de medida socioeducativa, decorrente 

de ato infracional, previsto em lei. Observou-se que, findos os meios penais, esgotado 

o prazo estabelecido pela legislação, o Ministério Público e o Poder Judiciário 

recorreram à interdição civil para impedir que fossem reinseridos na sociedade, tendo 

em vista que os laudos psiquiátricos apontaram diagnóstico de TPA e a constatação 

de acentuada periculosidade. No entanto, foram mantidos em instituições penais, ou, 

nos mesmos moldes, como no caso de Roberto. 

Apurou-se que a periculosidade foi utilizada como o fundamento basilar, 

argumentando-se que a reclusão era necessária para salvaguardá-los e proteger a 

sociedade. Pouco foi considerado em relação aos ambientes inadequados, 

mencionando-se que, ao menos provisoriamente, serviriam ao propósito. Ocorre que 

o termo provisório se alonga no tempo indefinidamente. 

No entendimento desta pesquisadora, os indivíduos que apresentam 

elevada periculosidade não possuem condições de retornar ao convívio social, como 

evidenciado pelos operadores jurídicos nos julgados. No entanto, a periculosidade não 

deveria ser utilizada como pressuposto para deixá-los em instituições que irradiam do 

sistema penal, elevando-se à ficção de uma prisão perpétua.  
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A legislação não cuidou de destinar tratamento específico aos sujeitos com 

transtorno de personalidade antissocial, todas as elementares que os envolvem 

pairam em um limbo jurídico, inclusive permanece a dúvida do que fazer após o 

término da reprimenda penal, principalmente pelo fato de que já não cabe a aplicação 

do sistema duplo binário.  

Assim, não há consenso em até que ponto a segurança da sociedade deve 

ser preservada em detrimento da liberdade do indivíduo, mesmo porque em alguns 

casos o clamor social contribui para o isolamento. 

Conclui-se que, em que pese a periculosidade seja fundamento aceitável 

para afastar o sujeito do meio social, falta a criação de uma instituição adequada, 

longe dos basilares penais, para o abrigo indeterminado. Ademais, ressalta-se que 

este trabalho não teve o objetivo de esgotar o assunto, haja vista sua amplitude. 
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