
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PSICOPATA NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO PENAL BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samara Gomes da Silva 

Leonardo Guedes das Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2020 



2 

 

SAMARA GOMES DA SILVA 

LEONARDO GUEDES DAS NEVES 

 

 

 

O PSICOPATA NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO PENAL BRASILEIRO 

 

 

Artigo científico para o curso de graduação em Direito do Centro Universitário do 

Distrito Federal - UDF, como requisito para obtenção do Título de Bacharel em Direito 

 

 

Orientados pelo Mestre e doutor Anderson Pinheiro da Costa. 

Brasília, _______ de __________ de ______. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 

 

 

Anderson Pinheiro da Costa 

Orientador 

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF 

 

________________________________________________ 

 

 

Ana Paula Correia de Souza 

Examinadora 

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF 

 

__________________________________________________ 

 

 

Ana Paula Doria de Carvalho 

Examinadora 

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NOTA: ________ 

 



3 

 

O PSICOPATA NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO PENAL BRASILEIRO 

 

                                                Samara Gomes da Silva 

                                                Leonardo das Neves Guedes 

 

                                                

RESUMO: O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a responsabilidade penal dos 

infratores psicopatas e como tem sido o tratamento dado pelo sistema penal brasileiro. Como 

objetivos específicos, a pesquisa busca analisar o conceito de psicopatia e quais os instrumentos 

que o Brasil tem utilizado para identificar o psicopata; desvelar se tem havido um diálogo entre 

a psiquiatria forense e o direito penal quanto à temática, bem como verificar a posição dos 

tribunais no julgamento de crimes cometido por psicopatas. O problema de pesquisa reside na  

análise da (in) eficácia das sanções penais aplicadas aos psicopatas, e na (im) possibilidade de 

reinserção desses indivíduos no meio social. Acerca da metodologia, a pesquisa se deu de forma  

qualitativa, com a utilização de fontes dissertativas, jurisprudenciais, artigos, livros e 

legislações pertinentes ao tema, sendo que, a coleta dos dados ocorreu através de extensas 

pesquisas bibliográficas. Como referencial teórico, a pesquisa teve por base os postulados de 

Costa (2014), Cunha (2020), Silva (2008) Hare (2013) e Trindade (2009) Palavras-chave: 

Psicopatia. Sanções penais. Direito Penal. Psicologia Forense. 
 

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the criminal responsibility from 

offenders classed as psychopaths and how is it treated by the Brazilian’s prison system. The 

object of research is conceptualizing the psychopath behavior and how Brazil’s mechanisms to 

identify them; unfold if is having dialogue between the forensic psychiatry and criminal law 

about the subject field, as well as verifying the relative positions of the Trial Courts about crimes 

carried out from psychopaths. The real research problem is about (in)effectiveness of criminal 

penalties applied for them, and the (in) possibilities of rehabilitation into society. The 

Methodology was done with a qualitative research, with essay, jurisprudential, articles, books 

and analysis sources. The authors Costa (2014), Cunha (2020), Silva (2008) Hare (2013) e 

Trindade (2009), has been used as bibliographical reference. Key words: Psychopathy. 

Criminal Sanctions. Criminal Law. Forensic Psychology. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A psicopatia é vista como um transtorno da Personalidade Antissocial. Entre as 

correntes existentes acerca do tema, é pacífico o entendimento de que a psicopatia não é 

considerada uma condição médica, mas, tão somente um transtorno de personalidade em sua 

forma mais grave. (TRINDADE, 2009).  
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O fenômeno da psicopatia precisa ser exposto e explicado a toda sociedade da forma 

como o tema é de fato: um enigma sombrio com drásticas implicações para todas as pessoas 

que lutam todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa e humana. (SILVA, 

2008). Conforme a autora, a mais evidente expressão da psicopatia envolve a flagrante violação 

criminosa das regras sociais, e que esses comportamentos desprezíveis são resultados de uma 

escolha exercida de forma livre e sem qualquer sentimento de culpa. (SILVA, 2008).  

A sociedade possui diversas regras, algumas na forma de leis e outras na forma de 

crenças amplamente aceitas a respeito do certo ou errado, protegendo o indivíduo e fortalecendo 

o tecido social. (HARE, 2013). Assim, o medo de punições, o cálculo racional das desvantagens 

de ser pego, a ideia filosófica e teológica do bem e do mal, entre outras, ajudam o ser humano 

ao cumprimento das leis e não violação das regras sociais. (Hare, 2013). Contudo, Trindade 

afirma que os psicopatas seguem uma escala de valores que não coincidem com os valores 

sociais, não internalizam a noção de lei, transgressão e culpa. (TRINDADE, 2009).   

Nesse viés, cabe asseverar que, a Lei de Execução Penal tem como objetivo a busca 

pela ressocialização e a punição do encarcerado por meio de sanções penais ou medidas que 

restrinjam a liberdade do indivíduo de alguma forma, como imposição de penas ou medidas de 

segurança, respeitando o Princípio da Individualização da Pena. Tal fato se dá, com observância 

de que o Estado tem por escopo retribuir ao agressor as consequências de seus atos, bem como 

ressocializá-lo, visando proporcionar que através de seu isolamento ou tratamento, reflita sobre 

suas ações e, assim, possa ser reintegrado à sociedade. (GRECO, 2011). 

Entretanto, é uníssono o entendimento de que o psicopata, como dito alhures, é 

biologicamente incapaz de se (res)socializar e ser reintegrado à sociedade sem a tendência de 

voltar a delinquir. (SILVA, 2008). Nessa perspectiva surge o problema de pesquisa: O 

tratamento que o psicopata recebe por parte do judiciário, é eficaz para que o mesmo possa ser 

ressocializado e evitar a reincidência?  

O ordenamento jurídico, de acordo com o entendimento de Ana Beatriz Barbosa Silva 

(Silva, 2008), não apresenta leis específicas quando se trata da aplicação aos infratores 

portadores de psicopatia, sendo assim, a pena privativa de liberdade é um mecanismo a ser 

utilizado quando se tem uma condenação criminal por condutas praticadas por tais indivíduos, 

assim como a medida de segurança deve ser a aplicada quando se conclui pela inimputabilidade 

de um indivíduo que transgrida a norma e viola bens jurídicos devidamente tutelados pelo 

direito penal. (Silva, 2008).  

Sendo assim, o presente artigo científico tem por objetivo geral analisar a 

responsabilidade penal dos infratores psicopatas e como tem sido o tratamento dado pelo 
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sistema penal brasileiro. Para tanto, possui como objetivos específicos verificar o conceito de 

psicopatia e quais os instrumentos o Brasil tem utilizado para identificar um transgressor de 

uma norma penal como psicopata; desvelar se tem havido um diálogo entre o direito e a 

psiquiatria forense quanto à temática; e verificar como os tribunais brasileiros estão se 

posicionando nos julgamentos de indivíduos considerados psicopatas.  

A metodologia utilizada se baseia nos preceitos de uma pesquisa qualitativa, 

considerando que as informações obtidas não podem ser quantificáveis, pois não é possível se 

esgotar todas as informações existentes acerca do assunto, bem como, os dados obtidos serão 

analisados de forma indutiva, sendo que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicos nesse processo. 

Como instrumento para coleta de dados o presente trabalho contou com a análise 

bibliográfica, documental e jurisprudencial, instrumentos estes necessários para o 

desenvolvimento do trabalho em questão, uma vez que, são por meio destes instrumentos que 

o Direito Penal brasileiro permeia suas legislações e por onde é possível extrair os 

entendimentos dos doutrinadores da área. 

O referencial teórico baseou-se nos estudos de Nucci (2020), o qual contribuiu para o 

desenvolvimento do trabalho ao abordar o conceito analítico de crime e a compreensão da teoria 

tripartida do crime.  As lições de Cunha (2020) serviram para um melhor entendimento acerca 

dos conceitos de culpabilidade, imputabilidade e inimputabilidade. A autora Silva (2008) foi 

fundamental para trazer mais clareza a pesquisa no que tange ao termo psicopatia. A pesquisa 

contou com a importante participação do psiquiatra Hare (2013), o responsável pela criação da 

Escala PCL-R, validada no Brasil pela psiquiatra Morana. Por fim, a presente pesquisa se 

baseou no trabalho de Costa (2014) na continuação das buscas jurisprudenciais dos tribunais, 

bem como ainda, o autor colaborou de forma expressiva ao trazer a importância que há entre a 

Psiquiatria Forense e o Direito Penal na busca pela melhor solução a ser dispensada aos 

psicopatas.   

A escolha do tema se deu pelo fato de o ordenamento jurídico não apresentar leis 

específicas quanto à punição dos infratores com psicopatia, deste modo, é de extrema 

importância para a sociedade e para o ordenamento jurídico que esta problemática seja de fato 

resolvida e assim, os criminosos com diagnóstico de psicopatia, não tornem a cometer os crimes 

pelos quais foram condenados. 

O trabalho é composto por quatro capítulos, sendo que, o primeiro deles se propõe a 

desvelar o conceito de psicopatia e verificar as discussões que permeiam tal conceituação. O 

segundo capítulo, possui o propósito de analisar os pontos de intersecção existentes entre o 
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Direito Penal e as ciências que se destinam a estudar a mente humana, como a psiquiatria e a 

psicologia forense. Verificar a relação entre tais ciências é essencial para traçar as 

responsabilidades dos indivíduos quando o assunto é a punição ou ausência dela, por parte do 

Estado. 

Ademais, o terceiro capítulo tem a proposta de verificar como se dá a responsabilidade 

penal de um indivíduo no Brasil, e como os tribunais estão se posicionando nos julgamentos 

em que a existência da psicopatia é verificada. 

Por fim, no quarto capítulo, busca-se desvelar se as medidas aplicadas pelo Estado aos 

indivíduos transgressores diagnosticados como psicopatas, têm se revelado eficazes, em que 

medidas essas eficácias podem ser aferidas. 

 

1 A RELAÇÃO ENTRE O PSICOPATA E O DIREITO PENA 

 

O direito penal é um ramo do direito público que se presta a definir quais são as 

condutas criminosas, visando preveni-las e repeli-las. Sendo assim, de maneira mais 

compreensível, o direito penal tem a função de tipificar, definir e cominar sanções aos que 

praticam os chamados “ilícitos penais”. (RODRIGUES, 2018).  

Nas palavras de Eduardo Fontes e Henrique Hoffmann, “o Direito Penal analisa os 

fatos humanos indesejados e tipifica criminalmente as condutas indevidas por meio de normas 

penais, no plano do dever ser”. (FONTES; HOFFMANN, 2018, p. 39).  Os autores afirmam, 

ainda, que a dogmática penal abrange a sistematização, interpretação e a aplicação das leis 

penais, uma vez que as normas positivadas, são o ponto de partida para a solução dos problemas 

(FONTES; HOFFMANN, 2018).   

Portanto, todas as vezes que alguma conduta humana contrariar uma norma dessa 

natureza, então surgirá o Direito penal, cingido, de toda a sua imperatividade e coercibilidade 

para impelir qualquer injusta afronta aos bens jurídicos da sociedade.  

 Os psicopatas infratores são pessoas que representam um constante desafio para o 

direito penal. (NORAT; EVANGELISTA, 2018).  Na visão de Hare (2013) e Trindade (2009) 

existe uma plausível correlação entre o psicopata e o crime. Para o Direito Penal, a figura do 

infrator diagnosticado como sendo um “psicopata” é um possível sujeito de risco coletivo. 

(NORAT; EVANGELISTA, 2018).  

Observa-se que existe uma indefinição acerca dos psicopatas no Direito Penal, sendo 

uma problemática que atinge tanto os próprios indivíduos psicopatas, que não possuem um 
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lugar definido dentro do sistema criminal, quanto para a coletividade. (PIMENTEL, 2018). O 

Brasil já editou um decreto lei sobre assuntos inerentes ao psicopata, Lei 24.559 de 03 de julho 

de 1934, mas o mesmo foi revogado, tendo sido o primeiro texto normativo a tratar 

especificamente sobre a temática. (MOUTA, 2015). 

 

1.1 O conceito de psicopatia 

Nas palavras de Trindade, “a história do conceito de psicopatia tem seguido um 

caminho, às vezes, confuso e sinuoso que se reflete claramente e diferentes descrições e em 

desencontradas denominações recebidas ao longo dos anos”. (TRINDADE, 2009, p. 19). Nesse 

sentido, Jorge Trindade afirma: 

 

Como é fácil comprovar, Psicopatia é um termo que vem se tornando popular. É 

frequentemente utilizado em pareceres jurídicos e documentos legais, especialmente 

em perícias que interessam à área do direito penal e em algumas matérias cível. No 

entanto, o termo ainda é muitas vezes utilizado num sentido amplo e não-técnico, 

servindo para nomear distintas situações, nem todas adequadas às características que 

performam o construto moderno da psicopatia. (TRINDADE, 2009, P. 229-220) 

 

Conceituar a psicopatia hoje, com base nos entendimentos esposados em outras épocas 

revelou-se uma tarefa extremamente complexa, pois algumas das patologias que tinham apenas 

um nome, hoje em dia podem ser divididas em vários subgrupos. (GAUER et al., 2012). 

Para que se possa trazer a conceituação do termo “psicopatia” deve-se, por oportuno, 

revolver séculos passados, em especial o final do século XVIII. Nesse período, houve 

contribuições importantes de filósofos e psiquiatras, no que tange à análise da relação existente 

entre o livre arbítrio e as transgressões morais. Na época, questionava-se se alguns 

transgressores seriam capazes de entender a consequência de seus atos. (COSTA, 2014). 

O conceito de psicopatia é demasiadamente amplo, e de alguma forma não há um 

consenso entre os especialistas, mas teve seu surgimento inicialmente como sinônimo de 

“louco” ou “criminoso”. (GAUER et al., 2012). 

 Durante o século XIX, a expressão era utilizada 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, como passaram a apontar os estudiosos do tema 

posteriormente. (Henrique, 2009).   

 Costa e Tundis (1990) trazem uma análise acerca do que o escritor do século XV, 

Erasmo de Rotterdam escreveu no livro intitulado Elogio da Loucura, escrito no ano de 1509; 

Erasmo de Rotterdam (apud COSTA; TUNDIS, 1990, p. 19) diz que “é impossível e 

inconveniente definir e limitar a loucura”, mas em contraponto, diz ser a loucura um patrimônio 
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universal da humanidade, e que houve um tempo e uma sociedade na qual, pela própria relação 

que os humanos mantinham entre si e com a natureza, a loucura aparecia diluída 

imprecisamente em todos os homens, pois era algo extremamente natural. (ROTTERDAM, 

1509 apud COSTA; TUNDIS, 1990, p. 19). 

Em conformidade com os autores citados acima, é pertinente dizer que, a loucura tem 

sido até então uma companheira inseparável do ser humano; não é somente condição dos 

tempos modernos, mas desde os mais remotos da humanidade.  

Destaca-se, ainda, que Philippe Pinel em 1801, foi um dos pioneiros na observação de 

pacientes que estavam envolvidos em atos impulsivos e autodestrutivos, mas que ao mesmo 

tempo tinham a sua habilidade de raciocínio intocada, e possuíam a plena consciência de que 

suas ações eram um tanto irracionais. (COSTA, 2014). Pinel, chamava a psicopatia de “mania 

sem delírio” (manie sans délire, no original), ao observar que alguns de seus pacientes não 

possuíam redução no nível de razão e de entendimento, apesar de, às vezes, apresentarem 

comportamentos violentos, sendo que durante esses episódios aparentavam estar cientes da 

situação. (HAUCK FILHO; TEIXEIRA; DIAS, 2009 p. 338). 

  Philippe Pinel na França, Tuke na Inglaterra, Chiaruggi na Itália, Told nos Estados 

Unidos, e tantos outros, se tornaram os principais protagonistas de um grande movimento que 

trouxe reforma, através da qual, pela primeira vez, os doentes mentais, foram separados dos 

seus colegas de infortúnio, para receber seus próprios tratamentos psiquiátricos, só que de uma 

maneira individual e sistemática. (COSTA, TUNDIS, 1990). 

Avançando no momento histórico da temática, nota-se que, dentre tantos outros, foi 

Hervey Cleckley em 1941, um dos pioneiros a discorrer com clareza sobre as características 

típicas da psicopatia: 

Vários pesquisadores clínicos contribuíram para o estudo da   psicopatia, mas o 

trabalho de Cleckley foi sem dúvida o mais abrangente e firmou-se como a principal 

referência dentro da abordagem clínica (Hare & Neumann, 2008). Contudo, a partir 

da segunda metade do século XX, uma tradição empírica de pesquisa passou a se 

desenvolver. Iniciaram-se esforços para construir instrumentos de mensuração da 

psicopatia, definindo melhor o construto e permitindo pesquisas de caráter 

correlacional e experimental, além de expandir os estudos para outras populações. 

As diferenças entre essas duas tradições, porém, não são apenas metodológicas. Na 

tradição empírica, a concepção do quadro é fruto de décadas de pesquisas, revisões e 

meta-análises. Enquanto isso, na tradição clínica, as definições de Cleckley ainda são 

muitas vezes tomadas de um modo acrítico como a primeira e última palavra sobre o 

assunto (Hare & Neumann, 2008). Isso não significa que a obra de Cleckley seja 

irrelevante no contexto atual. As descrições prototípicas dos aspectos interpessoais e 

afetivos continuam sendo úteis, mas devem ser consideradas de forma crítica, levando 

em consideração os avanços no conhecimento da psicopatia. (HAUCK FILHO; 

TEIXEIRA; DIAS, 2009) 
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Feita essas observações históricas e seguindo para a conceituação, tem-se que a 

psicopatia, e a utilização da nomenclatura, só vieram a se consolidar com o grandioso trabalho 

de Hervey Cleckley, intitulado de The Mask of Sanity (em sua tradução original, A Máscara da 

Sanidade) publicado no ano de 1941. (SILVA, 2008). Com esse estudo, Cleckley tratou de 

desenhar um retrato clínico sistemático do quadro da psicopatia, e nele trazia a junção de 16 

critérios para nortear o entendimento sobre essa classe de pessoas que estavam causando à 

época, desordem no meio social. (TRINDADE, 2009): 

 

(1) Inexistência de alucinações e outras manifestações de pensamento irracional; (2) 

Ausência de nervosismo ou de manifestações psiconeuróticas; (3) Encantamento 

exterior (charme superior) e boa inteligência; (4) Egocentrismo patológico e 

incapacidade de sentir amor; (5) Pobreza de reações afetivas importantes; (6) Vida 

sexual impessoal, trivial e pouco integrada; (7) Falta de sentimento de culpa e 

vergonha; (8) Não ser merecedor (indigno) de confiança / falta de confiabilidade; (9) 

Mentira e insinceridade; (10) Perda específica de intuição; (11) Incapacidade para 

seguir planos de vida; (12) Conduta anti-social sem aparente remorso; (13) Ameaças 

de suicídio raramente cumpridas; (14) Capacidade de insigths insuficiente e falta de 

capacidade de aprender com a experiência vivida; (15) Irresponsabilidade nas relações 

interpessoais; (16) Comportamento inconveniente, extravagante, absurdo, fantástico, 

e pouco regulável após o consumo de álcool e drogas (e mesmo na ausência destas). 

(TRINDADE; BEHEREGARAY; CUNEO, 2009, p.34–35) 

 

E não menos importante, é valioso destacar a participação do psiquiatra Canadense 

Robert D. Hare, que, sob uma influência direta de Hervey Cleckley, desenvolveu no ano de 

1980 a primeira da versão do que ficou consagrada de Psychopatty Checklist. (TRINDADE, 

2009, p. 224).  Essa versão é um dos métodos mais utilizados em vários países para colaborar 

na identificação dos psicopatas, feita exclusivamente pelos profissionais especializados. 

(TRINDADE, 2009).  

De toda sorte, no que tange à exatidão da nomenclatura psicopatas, cabe mencionar que 

existe um grande dissenso quanto ao termo utilizado, podendo ser utilizados de igual forma: 

“sociopatas, personalidades antissociais, personalidades psicopáticas, personalidades 

dissociais, entre outras”; (SILVA, 2008, p. 36). Alguns estudiosos preferem a terminologia 

‘sociopatas’ (SABBATINI, 1998), pois acreditam que fatores sociais desfavoráveis é que são 

os responsáveis por causar o problema. Outras correntes utilizam-se da nomenclatura 

“psicopata” por acreditarem que os fatores genéticos, biológicos e psicológicos estejam 

envolvidos na origem do transtorno. (SILVA, 2008, p. 36). 

Ainda no que se refere à falta de consenso, percebe-se que o mesmo ocorre também 

entre as instituições consagradas, a exemplo da Associação de Psiquiatria Americana (DSM-

IVTR) e Organização Mundial de Saúde – OMS (CID-10). A Primeira utiliza o termo 



10 

 

“Transtorno da Personalidade Antissocial”, sendo que a segunda prefere o termo “Transtorno 

de Personalidade Dissocial”. (SILVA, 2008).  

 

E quanto à chamada psicopatia, numa tradução livre do grego, “alma sofredora”? tanto 

o DSM-5 quanto a CID-10 não a consideram como uma condição médica. Apesar de 

muito debate a hipótese mais aceita hoje é de que se trata de um grave transtorno de 

personalidade antissocial.  

(...)  

Esse estilo antissocial ou psicopata fascina o ser humano. O sucesso de filmes, 

seriados, música, e livros protagonizados por indivíduos que tem esse traço é um 

fenômeno claro do nosso tempo. Vilões, manipuladores, mentirosos, sedutores, e 

inescrupulosos tem uma legião de fãs. (MECLER, 2015, p. 30). 

 

Segundo a autora Kátia Mecler (2015) apesar de toda essa problemática sobre o que de 

fato vem a ser a psicopatia, prevalece o entendimento da corrente majoritária de que a psicopatia 

não é uma condição médica, mas sim um transtorno grave de personalidade antissocial. Aponta, 

ainda, uma relevante preocupação no que tange à existência de uma supervalorização e 

glamourização acerca da figura do psicopata ou da própria psicopatia. (MECLER, 2015). Nesse 

mesmo sentido, Trindade faz uma observação sobre a questão: 

 

Seu comportamento é planejado, instrumental e utilitário. Psicopatas agem como se 

estivessem realizando “um serviço” e poderão ser considerados bem sucedidos 

quando e enquanto suas metas coincidirem com as do grupo, não pelo sentido de 

companheirismo, mas e função de seus interesses. Essa coincidência de propósitos 

poderá levar o psicopata, em momentos de êxtase coletivo, a ser idolatrado e 

percebido como destemido herói. (TRINDADE, 2009, P. 221)  

 

 

 Existem três correntes que buscam a conceituação acerca do tema psicopatia. (COSTA, 

2014). A primeira corrente trata a psicopatia como uma doença mental, e possui as suas 

controvérsias, uma vez que a psiquiatria forense diverge no que tange à plena preservação da 

parte cognitiva dos psicopatas. (SILVA, 2008). 

Já a segunda corrente trata a psicopatia como uma doença moral, sendo que alguns 

autores a denominam de “loucura” moral ou “perturbados morais”. (NORAT; 

EVANGELISTA, 2018). Desta forma, os adeptos desta corrente, entendem que “a 

responsabilização dos psicopatas poderia ser abrandada, em razão da suposta incapacidade de 

eles observarem as regras jurídicas e sociais”. (HALES, 2006). 

Por último, a terceira corrente decorre dos grandes avanços científicos e tecnológicos 

relativos à saúde mental, sendo esta corrente considerada a majoritária entre os estudiosos. 

(COSTA, 2014). Jorge Trindade “considera a psicopatia como um transtorno de personalidade 
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antissocial, envolvendo a consciência, o caráter, e a personalidade do indivíduo como um todo”. 

(TRINDADE, 2009, p. 220).   

Desse modo, há de considerar com base no exposto, que é uníssona a corrente que 

entende ser a psicopatia, um transtorno da personalidade antissocial, e nesse entendimento 

sustenta Jorge Trindade: 

 

 A personalidade psicopática diz respeito a uma característica individual de modelos 

de pensamento, sentimento e comportamento, sendo uma característica intrínseca da 

pessoa, mas que se manifesta globalmente, em todas as facetas do indivíduo, ou seja, 

é uma espécie de “modelo particular de personalidade. (TRINDADE, 2009, p. 220). 

 

Portanto, percebe-se que apesar de todas as divergências existentes acerca da real 

natureza dos psicopatas, resta evidenciado por todo exposto, que é dominante o entendimento 

de que essas pessoas possuem uma capacidade mental inteiramente preservada, e que elas 

possuem um senso lógico para compreenderem suas próprias ações e condutas, não restando 

dúvidas que por vezes, essas pessoas ainda possuem uma capacidade mental muito mais  

elevada do que qualquer outro indivíduo sem a personalidade psicopática. (SILVA, 2008). 

 

1.2 Características do indivíduo psicopata 

 

[...] de acabar como meu pai. Por isso faço tudo direitinho. Mas não penso depois em 

mais nada. Só atiro e pronto. Guardo a arma e volto para a rua. [...] Até me pegarem. 

Aí fico bonzinho, pra sair mais rápido, ter regalias, sabe como é, tem que parecer 

bonzinho pro juiz. (PÁDUA, 2008, p. 90).  

 

Ao se deparar com um trecho de uma fala dessa natureza, equivocadamente supõe-se 

que todas as pessoas que são identificadas com a psicopatia ou personalidade psicopática, 

possuem os mesmos níveis, ou se comportam na sociedade como se fossem monstros; (SILVA, 

2008).  

Por vezes, a expressão psicopatia vem associada à ideia de serial killer, e diante disso, 

torna-se importante trazer uma breve diferenciação entre este e o psicopata. O psicopata é um 

indivíduo desprovido de qualquer sentimento, e nas lições de Trindade “os psicopatas são 

sujeitos que não internalizam a noção de lei, transgressão ou culpa. Na realidade, psicopatas 

sentem-se “além” das normas, quando, na verdade, são sujeitos “fora” e “aquém” do mundo da 

cultura”. (TRINDADE, 2009, p. 221). Já o serial Killer é um indivíduo que comete uma série 

de homicídios, o que corresponderia a um criminoso que mata várias pessoas com intervalos 

entre os crimes de dias, meses ou anos. Seleciona suas vítimas com o mesmo perfil, e, por vezes, 

a mesma faixa etária, sendo que as vítimas são escolhidas de modo aleatório dentro do mesmo 
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perfil, e vitimadas sem causa aparente, quase sempre do mesmo modo, como se fosse uma 

espécie de marca. (CASOY, 2004). 

Segundo Garrido, percebe-se uma alta capacidade dissimulatória no indivíduo com esse 

transtorno psicopático, e essa forma dissimulada está presente tanto nas formas de psicopatia 

mais brandas, até nas formas mais severas. (GARRIDO, 2011).  

Com base nos estudos de Cleckley, o psiquiatra canadense Robert D. Hare, se dedicou 

a estudar o tema e acabou criando um sofisticado questionário que foi denominado de Escala 

de Hare (psychopathy checklist), sendo este o método mais confiável para que os profissionais 

especializados procedam na identificação dos psicopatas. (TRINDADE, 2009, p.224). No 

Brasil, a responsável por fazer a validação desse método foi a renomada psiquiatra forense 

Hilda Morana. Esse método (PCL-R) passou a auxiliar na identificação da psicopatia, pois 

examina de forma detalhada uma série de aspectos da personalidade psicopática que vai desde 

os sentimentos, relacionamentos pessoais, estilo de vida, até seus comportamentos 

evidentemente antissociais. (SILVA, 2008). A técnica consiste numa análise feita por meio de 

uma entrevista com o indivíduo e composta por 20 itens que avalia o grau de psicopatia em uma 

escala crescente de 0 a 40 pontos. Diante do resultado, se forem atingidos 30 pontos, esse 

indivíduo será considerado psicopata. (TRINDADE, 2009, p. 224-225). 

Os estudiosos do tema apontam que as características e sintomas iniciais, muitas vezes, 

são observados durante a infância, pelos próprios familiares, amigos, professores. Essas 

caraterísticas se apresentam como uma falta de empatia, dissimulação, difícil adaptação social, 

egoísmo, egocentrismo e tantas outras. (SGARIONI, 2009). Nas palavras de Sgarione:  

 

Nesses casos, o que se pode existir é o transtorno de conduta – um padrão repetitivo 

e persistente de comportamento que viola as regras sociais importantes em sua idade, 

ou os direitos básicos alheios [...]. E esse transtorno revela um forte risco de caminhar, 

no futuro, para o transtorno da personalidade antissocial – ou a psicopatia. Enquanto 

não se pode dizer que toda criança com transtorno de conduta será psicopata, 

certamente todo psicopata sofria desse transtorno quando era menor. (SGARIONE, 

2009). 

 

Há consenso dos estudiosos sobre o papel de Robert Hare, ao desenvolver o seu método, 

sendo o mesmo fundamental para auxiliar na compreensão e descrição das características-

chaves de um indivíduo com essa natureza. (TRINDADE, 2012), (SILVA, 2008), (MORANA, 

2004).  

Imperioso apontar que o método revela características gerais e sucintas inerentes às 

figuras dos psicopatas, quais sejam: superficialidade, eloquência, egocentrismo, superioridade, 

ausência de remorso ou culpa, falta de empatia, engano, manipulação, emoções rasas, 
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impulsividade, fraqueza no controle do comportamento, necessidade de excitação, falta de 

responsabilidade, problemas de comportamento precoce, comportamento adulto transgressor, 

dentre outras. (SILVA, 2008). Porém, ressalvas são necessárias, pois nem todas as pessoas que 

possuem uma ou combinadas características acima, serão identificadas com o transtorno. 

(HARE, 2013). Ademais, em se tratando de crime, deve-se ponderar, pois não é a barbaridade 

e a crueldade de um determinado crime que indicará se o mesmo fora praticado por um 

psicopata ou não. (SILVA, 2008).  

 

Cumpre frisar que há uma sutil diferença entre os motivos capazes de levar um 

psicopata a cometer um homicídio, daqueles que impulsionam um indivíduo não 

psicopata a tirar a vida de uma pessoa. Um criminoso comum possui, em geral, seu 

código moral interno com regras e interdições próprias, ainda que destoantes com os 

valores da sociedade como um todo, e age motivado por fatores sociais negativos 

como pobreza, violência familiar, abuso infantil, má criação, estresse econômico, 

abuso de álcool e drogas, ou por pressão das regras existentes no grupo a que pertence. 

Ao contrário disso, o psicopata homicida age em decorrência de uma estrutura de 

caráter que funciona sem referências às regras ou aos regulamentos da sociedade, não 

demonstrando lealdade a nenhum grupo, código ou princípio. (HARE, 2013 apud 

EMILIO, 2015, p. 10-11). 

 

Assim, a psicopatia apresenta características determinantes do transtorno que permitem 

a análise sobre o fato de os seres humanos poderem chegar  ao extremo de sua personalidade,  

consignando que nem todo psicopata é um criminoso, como também nem todo criminoso é um 

psicopata.(COSTA, 2014) Contudo, não se pode ignorar que os psicopatas são pessoas 

incapazes de sentir a empatia pelo outro, não possuem remorso em causar dor e sofrimento a 

alguém, possuindo uma significativa alteração de caráter, sendo este o responsável pelo respeito 

para com o semelhante. (MORANA, 2019).  

 

Os psicólogos usam a expressão “a tríade negra” para se referirem a narcisistas, 

maquiavélicos e sociopatas. Esses tipos representam o lado obscuro da inteligência 

emocional: essas pessoas podem ser muito boas em empatia cognitiva, mas carecem 

de empatia emocional – para não mencionar preocupação empática. Por exemplo, por 

definição um psicopata definitivamente não se importa com as consequências 

humanas de sua mentira ou manipulação e não sente quaisquer remorsos por infligir 

crueldade. Quaisquer de seus sentimentos são muitos superficiais; neuroimagens 

revelam um estreitamento das áreas que conectam os centros emocionais ao córtex 

pré-frontal. Seus déficits particularmente mapeiam muitos aspectos das capacidades 

da inteligência emocional. (GOLEMAN, 2012, p. 95) 

 

Portanto, diante desta cuidadosa análise sucinta acerca do perfil dos psicopatas, verifica-

se um consenso entre os pesquisadores, estudiosos e autores, de que os psicopatas são pessoas 

extremamente perigosas, muito bem articuladas, dotadas de frieza e sem nenhuma empatia pelo 
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seu semelhante, capazes de chegar no limite de suas ações sem se preocuparem em gerar danos, 

e causar ao próximo as mais devastadoras e amargas experiências. 

 

2 A RELAÇÃO ENTRE A PSIQUIATRIA FORENSE E O DIREITO PENAL 

 

O presente capítulo visa analisar os pontos de intersecção existentes entre o Direito 

Penal e as ciências que se destinam a estudar a mente humana, como a psiquiatria forense. 

Para tanto, é necessária uma breve digressão histórica, a fim de sedimentar o 

entendimento acerca do elo que une as duas ciências. Uma verificação sobre a relação entre tais 

ciências é essencial para traçar as responsabilidades dos indivíduos quando o assunto é a 

punição ou ausência dela, por parte do Estado. 

 

2.1 O Direito Penal e Psiquiatria forense 

 

Uma das maiores queixas da década de 90, por parte dos profissionais que estavam 

envolvidos com os cuidados dos doentes mentais no Brasil foi, sem dúvida, a escassez de dados 

científicos e a inexistência de uma política pública eficiente para o setor. (COSTA; TUNDIS, 

1990). 

Há exatamente duas décadas, a insatisfação por parte dos pesquisadores era semelhante 

à de hoje em dia, por conta da escassez de estudos que revelem ligações entre o Direito Penal e 

a Psiquiatria Forense, quer seja por poucos trabalhos científicos publicados, quer seja por 

diferenças existentes entre os distintos métodos empregados, bem como ainda, da enorme 

diferença entre as legislações penais dos países que acabam por dificultar as comparações de 

resultados. (COSTA, 2014). 

Destaca-se que a psiquiatria forense é de alta importância para o direito penal, pois 

estuda o comportamento e as perturbações humanas, servindo para orientar o julgador diante 

de um caso concreto, sendo chamada, dessa forma, por mesclar o estudo da enfermidade mental 

juntamente com a aplicação da lei penal. (GURGEL, 2012). 

O Código de Processo Penal – CPP, em seu artigo 149, caput, prescreve que quando 

houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará que o mesmo seja 

submetido a um exame médico legal. (LIMA, 2016). Frise-se, que essa dúvida sobre a 

integridade mental do acusado, capaz de autorizar a instauração do incidente de insanidade 

mental, “refere-se ao seu estado de saúde mental tanto à época do fato delituoso quanto ao 
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momento atual, isto é, durante o curso do inquérito policial ou no processo judicial”. (LIMA, 

2016, p. 1162). 

Cabe salientar que, não obstante o caráter técnico do exame de insanidade mental, o 

magistrado não fica adstrito à conclusão pericial, podendo aceitá-la ou rejeitá-la, no todo, ou 

em parte, conforme expressa o artigo 182 do Código de Processo Penal. (LIMA, 2016). 

Nesse sentido, a perícia psiquiátrica penal é um procedimento de alta complexidade, 

exigindo do perito um amplo e vasto conhecimento da ordem psiquiátrica, bem como noções 

de direito penal e habilidades da elaboração de laudos, que serão considerados como provas, 

podendo influenciar o órgão julgador, porém, sem vincular o magistrado a tais provas, visto o 

sistema da livre apreciação. (COSTA, 2014).  

 

2.2 Breve Digressão Histórica sobre a Psiquiatria Forense.  

 

A doença mental tem chamado a atenção do homem desde os tempos mais remotos. No 

início, a interpretação da doença mental tinha um cunho mágico-místico, acreditando-se que o 

doente mental estava possuído por algum espírito maligno. (RODRIGUES, 2018). 

Focaut afirma que, durante o período da Idade Média, os loucos tinham as vozes 

suprimidas, anuladas, não lhes eram permitidos testemunhar na justiça, administrar os atos da 

vida civil e nem mesmo participar da comunhão na santa missa. (FOCAUT, 1977 apud COSTA; 

TUNDIS, 1990.p. 78). 

A segregação dos loucos na Idade Média era uma exceção, pois houve um tempo que 

nas artes a loucura era sinônimo de exaltação. Este fenômeno ocorreu até o período 

Renascentista1, mais precisamente até o mercantilismo2, cujo pressuposto básico era que a 

população era o bem maior de que dispunha uma nação. A partir daí, todos que os que não 

podiam contribuir no intenso movimento de produção, comércio e consumo, passaram a ser 

encarcerados. (COSTA; TUNDIS, 1990).   

 
1 O período Renascentista foi um movimento cultural, científico, artístico, desenvolvido no século XV e XVI na 

Europa, mais precisamente na Itália, e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Foi um marco de ruptura 

radical e definitiva com a Idade Média. Essa visão supõe ser a Idade Média um período decadente e obscuro. 

Disponível em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/renascimento.htm . 

2 O Mercantilismo é o conjunto de práticas e ideias econômicas desenvolvidas na Europa entre o séc. XV e XVIII. 

O nome mercantilismo foi criado pelo economista Adam Smith em 1776. O mercantilismo tinha por objetivo 

fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia, para isso, era preciso ampliar a economia para dar mais lucro afim 

de que a população pudesse pagar mais impostos. Disponível em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-

moderna/mercantilismo.htm. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/renascimento.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/mercantilismo.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/mercantilismo.htm
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Destaca-se que apesar da loucura ter sido efetivamente considerada pertencente ao 

campo da medicina desde o final do século XVII, não havia ainda modelos ou definições, 

tampouco sistematizações nosográficas3, que pudessem caracterizar diferentes espécies clínicas 

do gênero “loucura”.    

A partir do século XVIII, Philip Pinel (1745-1826) trouxe avanços para a psiquiatria 

quando assumiu suas funções no Hospital Geral de Paris, introduzindo tratamento médico 

aliado à libertação dos enfermos que viviam acorrentados. (RODRIGUES, 2018). 

Pinel introduziu a concepção da loucura como consequência das paixões exacerbadas, 

e o louco como vítima de uma organização das funções mentais superiores do sistema 

nervoso central, ou seja, das funções intelectuais, pressuposto que deu nova direção à 

psiquiatria do final do século XVIII e início do século XIX. (PACHECO, 2004, p. 

153). 

 

Percebe-se que, a partir do século XIX, é difundida uma nova concepção de loucura. 

Ela passa a ser denominada de doença mental, e Pinel deu aos loucos o direito de serem ouvidos, 

conferindo à medicina a necessidade de entendê-los e tratá-los com humanidade, diferenciando-

os dos bandidos e dos criminosos comuns, transformando, com essa abordagem, o conceito de 

instituição para doentes mentais. (PACHECO, 2004). Portanto, a medicina erudita, universitária 

e científica, é de certa forma tão jovem como a sociedade industrial, período em que houve a 

instauração de uma nova ordem social e, com isso, o discurso médico rompeu com uma tradição 

individualizada para configura-se como uma prática social. (PACHECO, 2004). 

Após o trabalho de Pinel, outros grandes nomes da medicina psiquiátrica deram 

segmento ao estudo da temática em análise, a exemplo de Benjamin Rush (1746-1813), Jean 

Étiene Esquirol (1772-1840), Bénédict Augustin Morel (1809-1873), Emil Kraeplin (1856-

1926), Eugen Bleuler (1857-1939), dentre outros. (GAUER et al., 2012).  

Cabe ainda, por oportuno, mencionar a importância das escolas penais, visto que tiveram 

um papel essencial dentro dos estudos sobre a mente criminosa. A primeira escola penal surgiu 

no século XVIII, sendo as principais a Clássica, a Positiva e a Eclética. (FONTES; 

HOFFMANN, 2018) 

A Escola Positiva foi considerada como um marco científico da criminologia (FONTES; 

HOFFMANN, 2018), sendo protagonizada por Cesare Lombroso, Ferri e Garófalo, e surgiu 

como resposta às limitações da Escola Clássica no contexto de um acelerado desenvolvimento 

das ciências sociais (Antropologia, Psiquiatria, Psicologia, Sociologia e outras). (FONTES; 

HOFFMANN, 2018). Para essa escola, o crime era considerado um fato natural que decorre da 

 
3 Nosográficas: adjetivo relacionado com a nosografia. Estudo ou documento que contém a descrição ou a 

explicação de doenças.  
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vida em sociedade, e o criminoso um ser anormal sob as óticas biológica e psíquica (sem livre 

arbítrio), levando em conta o determinismo. (FONTES; HOFFMANN, 2018). A Escola 

Positiva 

Defendia a ideia do criminoso nato, ou seja, a biologia do crime, postulando que 

existiriam pessoas nascidas para cometer delitos. Essa mesma teoria obteve grande 

influência no meio jurídico e científico da época e inúmeras críticas. Mas, mais tarde 

enfatizou a loucura, a educação pobre e a condição social como causas da 

criminalidade. (GAUER, 2012 et al., p. 23). 

 

A Criminologia surgiu como área da Ciência Penal que serve de parâmetro para o estudo 

criminológico-social, fornecendo as informações para o aperfeiçoamento das leis penais 

(COSTA, 2014; CARVALHO, 2019).  

Por todo exposto, observa-se a importância que possui a união entre a Psiquiatria forense 

e o Direito, pois, além de um contexto médico-forense, essa relação está diretamente ligada 

com a segurança jurídica, uma vez que é por meio dessas duas ciências atuando em conjunto 

que é possível haver a correta aplicação da lei. (CARVALHO, 2019). 

 

2.3 A importância da Psicologia jurídica para o Direito Penal 

 

Consensual que, na historiografia corrente, afirma-se que a psicologia científica, isto é, 

a psicologia como uma ciência independente, nasceu no ano de 1879, quando o Alemão 

Wilhelm Wundt fundou o seu laboratório de Psicologia na Universidade de Lipzig, localizado 

na cidade alemã de mesmo nome. A ele rendeu o prestigioso título de “pai da psicologia 

experimental” (SOUZA; SCHERER, 2020). 

A utilização do termo psicologia só se tornou comum a partir do século XVIII, 

sobretudo, por conta de Christian Wolff, que escreveu uma Psychologia Rationalis. Porém, sob 

outras denominações, a psicologia era estudada há muitos séculos e de modo bastante 

sistemático. (SOUZA; SCHERER, 2020). 

Não sendo objetivo dessa pesquisa esgotar o tema, mas tão somente ter uma visão 

panorâmica acerca dos campos da psicologia referenciados pela American Psychological 

Association – APA – 2001, destaca-se entre as 53 divisões, as mais conhecidas: a Psicologia 

Clínica, Educacional, da Saúde, Social, Hospitalar, a jurídica, sendo esta, a que importa para a 

presente pesquisa. (TRINDADE, 2009). 

A psicologia Jurídica se estabelece de forma definitiva como campo de atuação do 

psicólogo no início do século XX. Muitos apontam a obra On The Whitness Stand (ou no banco 
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das testemunhas), publicada em 1908, por Hugo Munsterberg, como um marco importante. 

(SOUZA; SCHERER, 2020). 

Nas lições de Clemente (1998) a respeito do tema, a psicologia jurídica é: 

 

O estudo do comportamento das pessoas e dos grupos enquanto tem a necessidade de 

desenvolver-se dentro de ambientes regulados juridicamente, assim como da evolução 

dessas regulamentações jurídicas ou leis enquanto os grupos sociais se desenvolvem 

neles. (CLEMENTE, 1998 apud TRINDADE, 2009, p. 24). 

 

Sob a ótica de Jorge Trindade (2009) a Psicologia Jurídica é: 

 

(...) a psicologia que ajuda o direito a atingir seus fins. Trata-se de uma ciência auxiliar 

do direito, e não aquela que o questiona, nem capaz de o interrogar. Bem se poderia 

dizer que sua função não é esfíngica. Por isso, a psicologia jurídica, a psicologia para 

o direito, tem-se mantido afastada da questão dos fundamentos e da essência do 

direito, ou não é apropriada para esse fim. Ela deve ater-se à norma e tão somente à 

norma, descabendo-lhe qualquer exame acerca de sua justiça ou injustiça. 

(TRINDADE, 2009, p. 30). 

 

Há que se mencionar que Oliveira (2016) faz uma pontual observação no que tange à 

distinção entre a psicologia jurídica e a forense, sendo que esta, é um termo mais restrito, 

reservado para indicar a atuação do psicólogo no ambiente do fórum, auxiliando o magistrado 

ou as próprias partes na lide judicial; já a psicologia jurídica é um termo mais amplo, que 

engloba as demais, sendo apenas a intersecção entre a psicologia e o direito. (OLIVEIRA, 

2016). 

Desta feita, extrai-se que, conforme a previsão legal, o psicólogo jurídico pode atuar em 

inúmeras frentes e âmbito distintos. O Conselho Federal de Psicologia – CEP, por meio das 

Resoluções n. 14/200, n. 2/2001 e n. 13/2007, instituiu oficialmente o título de Especialista em 

Psicologia Jurídica e alistou as suas atribuições. (SOUZA; SCHERER, 2020). 

Ao atuar nessa área, o psicólogo forense pode desempenhar atividades que colaboram 

com a prevenção da violência. Cite-se, por exemplo, a atuação em pesquisas relativas ao 

planejamento de políticas públicas voltadas para área criminal. (FRANÇA, 2004). 

Por fim, fica evidenciada que a utilização da psicologia jurídica e forense no campo 

criminal serve para auxiliar de forma complementar o direito, a fim de buscar a justiça, servindo 

como meio de conseguir este fim, afinal “mesmo em se admitindo que a psicologia nada tivesse 

a oferecer para o direito, ainda assim, muito teria a contribuir para a Justiça”. (TRINDADE, 

2009, p. 31). 

 

3 A RESPONSABILIDADE PENAL DOS INFRATORES PSICOPATAS 
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O presente capítulo tem por objetivo analisar a conduta criminosa cometida por um 

agente psicopata, e se a tal conduta tem o condão de atribuir a ele a responsabilidade penal, bem 

como verificar as diferenças entre os institutos da imputabilidade, semi-imputabilidade, 

inimputabilidade e o tratamento dispensado a estes. 

 

3.1 O Direito Penal e a Culpabilidade 

 

Existem três tipos de conceitos clássicos para o crime: o formal, o material e o analítico. 

Formalmente, o crime é todo fato humano proibido pela lei penal. (RODRIGUES, 2018). Sob 

o aspecto material é todo comportamento humano causador de relevante lesão ao bem jurídico 

tutelado. (CUNHA, 2020). Já o conceito analítico leva em consideração os elementos 

estruturais que compõem a infração penal, que, segundo a orientação dominante, é um fato 

típico, ilícito e culpável. (CUNHA, 2020).  

Os três elementos componentes da teoria do crime são imprescindíveis para a definição 

dos fatos que decorrem de condutas humanas e que são tipificadas na legislação penal. 

(COSTA, 2014). Como cerne da pesquisa em voga, o foco recairá sobre o terceiro elemento, 

qual seja a culpabilidade.  

Observa-se a existência de divergências doutrinárias acerca da culpabilidade enquanto 

elemento integrante da teoria do delito (teoria tripartida ou tricotômica) (COSTA, 2014) bem 

como há correntes que sustentam que a culpabilidade é apenas um pressuposto de aplicação da 

pena (teoria bipartida ou teoria dicotômica). (ESTEFAM; CONÇALVES, 2019). Para fins de 

informação teórica, os autores Cezar Bittencourt (2011), Guilherme de Sousa Nucci (2011), e 

Francisco de Assis Toledo (2000) adotam a teoria tripartida, enquanto, os doutrinadores 

Damásio de Jesus (2011), Júlio Fabrinni Mirabete (1999), Fernando Capez (2011), dentre tantos 

outros adotaram a teoria bipartida. (ESTEFAM; CONÇALVES, 2019). 

Para o autor Nestor Sampaio Penteado Filho (2017), a responsabilidade penal é o dever 

jurídico de responder pela ação criminosa que recai sobre o infrator considerado imputável. 

 

Entende-se que a culpa penal consiste na censurabilidade da conduta ilícita (típica e 

antijurídica) daquele que tem capacidade profana de entender o caráter ilícito do fato 

(consciência potencial da ilicitude) e de se determinar de maneira ajustada ao direito 

(exigibilidade de conduta conforme o direito). (FILHO, 2017, p. 124). 

 

Conforme Nucci, o conceito analítico de crime é visto como uma conduta típica humana, 

antijurídica e culpável. (NUCCI, 2013). A conduta é típica pois há uma expressa vedação em 
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um dispositivo legal; antijurídica, devido ao fato de ser contrária a lei; por fim, culpável, é o 

elemento subjetivo caracterizado por imputabilidade, juntamente com a consciência efetiva da 

antijuridicidade e exigibilidade de conduta conforme o direito. (COSTA, 2014). 

Já o conceito de culpabilidade por Rogério Sanches Cunha (2015) consiste em “um juízo 

de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar”. Trata-se 

de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. (CUNHA, 2015, p. 271). De 

igual forma, Greco (2011) conceitua a culpabilidade como “o juízo de reprovação que se realiza 

sobre uma conduta típica e ilícita praticada pelo agente”. (GRECO, 2011, p. 428). 

Nas lições de Nucci (2017) observa-se o conceito de culpabilidade como sendo 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). 

Nesse viés, quando um indivíduo pratica uma ação que é típica, antijurídica e culpável, 

há ocorrência de um crime, uma vez que o legislador já tipificou o fato social em análise e, ao 

mesmo tempo, já cominou uma determinada pena para o tipo de conduta praticada. (COSTA, 

2014). 

Portanto, se em decorrência de um crime o agente vir a ser condenado, este deverá 

cumprir uma pena já pré-estabelecida pela legislação pátria vigente. Diante disso, cabe dizer 

que, para que haja a responsabilização penal do agente, é necessário que este seja considerado 

pela lei uma pessoa imputável. (CUNHA, 2020).  

 

3.2 Aplicação das Penas no Direito Penal Brasileiro 

 

A pena pode ser conceituada como a retribuição imposta pelo Estado em razão da prática 

de um ilícito penal, e consiste na privação ou na restrição de bens jurídicos determinados pela 

lei cuja finalidade é a readaptação do condenado ao convívio social, bem como a prevenção de 

novas infrações penais. (ESTEFAM, GONÇALVES, 2019). 

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha (2015): 

 

A pena é espécie de sanção penal, isto é, resposta estatal ao infrator da norma 

incriminadora (crime ou contravenção), consistente na privação ou restrição de 

determinado bens jurídicos do agente. Sua imposição depende do devido processo 

legal, através do qual se constata a autoria e materialidade de um comportamento 

típico, antijurídico e culpável não atingido por causa extintiva de punibilidade. 

(CUNHA, 2015, p. 383). 
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Nesse mesmo entendimento, afirma Capez (2013) que a pena constitui: 

 

Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução de uma sentença, 

ao culpado pela prática de uma infração pena, consistente na restrição ou privação de 

um bem jurídico, cuja finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, 

promover a sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela intimidação 

dirigida à coletividade. CAPEZ, 2013, p. 99). 

 

Com base na conceituação pelos autores acima, é perceptível que a pena em si tem um 

caráter de prevenção, repressão e ressocialização do apenado. (COSTA, 2014). Ainda nesse 

contexto, é importante mencionar que durante o século XVIII (Iluminismo) Cesare Beccaria 

(1764) influenciado pelo movimento filosófico-humanitário lutou contra a crueldade das penas 

e vingança institucional em nome do Estado. Na obra Dos Delitos e das Penas, Beccaria 

proclamou a utilidade social da pena, retirando-lhe o caráter de vingança, estabelecendo uma 

proporcionalidade entre a pena e o crime. (BECCARIA, 2012). 

 

[...] é evidente que o objetivo das penas não é atormentar um ser sensível nem desfazer 

um crime já cometido. É possível que os tormentos e as crueldades inúteis, o 

instrumento do fanatismo furioso ou dos tiranos impotentes possam ser autorizados 

por um corpo político que, em vez de ser influenciado pela paixão, deveria ser o frio 

moderador das paixões individuais? Podem os gemidos de um infeliz torturado 

relembrar o passado ou reverter os crimes já cometidos? 

O objetivo da pena, portanto, não é outro que evitar que o criminoso cause mais danos 

à sociedade e impedir a outros de cometer o mesmo delito. Assim, as penas e o modo 

de afligi-las devem ser escolhidas de maneira a causar a mais forte e duradoura 

impressão na mente de outros, com o mínimo tormento ao corpo do criminoso. 

(BECARIA, 2012, p. 37). 

 

Assim, as penas encontram base nos princípios constitucionais, dentre os quais, pode-

se destacar o da legalidade e da anterioridade. São decorrentes do brocardo nullum crimen nulla 

poena sine praevia lege, que se encontram estampados expressamente no artigo 5º, XXXIX da 

Constituição Federal de 1988 e no artigo 1º do Código Penal, que estabelecem que “não há 

crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”. (RODRIGUES, 

2018). 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XLVI, traz o rol das penas que são permitidas, 

sendo elas: as penas de privação ou restrição de liberdade, perda de bens, as penas de multa, de 

prestação social alternativa. Já no artigo XLVII, anuncia as penas que são proibidas no Brasil, 

quais sejam: a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, as penas de caráter perpétuo, 

penas de trabalho forçado, de banimento, e as penas cruéis. (CUNHA, 2020). O código Penal 

dispõe que as penas poderão ser de reclusão, detenção ou de multa, sendo que os regimes serão 

determinados conforme a redação do artigo 33 do mesmo diploma (aberto, semiaberto e 
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fechado), sendo vedado que o cumprimento ultrapassasse o limite máximo de 40 anos, 

conforme a nova redação do artigo 75 do Código Penal, alterado pela Lei 13.964/19 (Pacote 

Anticrime). (BRASIL, 1940) (COSTA, 2014). 

Por fim, acerca das penas que estão dispostas no ordenamento pátrio, resta a indagação: 

qual seria a sanção adequada aos indivíduos infratores diagnosticados com o transtorno da 

personalidade antissocial? Quais os instrumentos mais eficazes diante de todas as 

peculiaridades deste transtorno? 

 

3.3 Imputabilidade Penal 

 

No ordenamento jurídico pátrio é sabido que, para que haja a plena responsabilização 

de um indivíduo que supostamente preencheu todos os elementos do conceito analítico do 

crime, é imprescindível que este seja considerado imputável. Nas palavras de Greco (2011) “a 

imputabilidade é a possibilidade de atribuir o fato típico e ilícito ao agente”. (GRECO, 2011, p. 

79). 

A imputabilidade é a capacidade de imputação, ou seja, é a possibilidade de se atribuir 

a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. (CUNHA, 2020). Nas lições 

de Rogério Sanches Cunha (2020): 

 

(...) que para que haja a imputabilidade de um indivíduo, são necessários estar 

presentes dois elementos: o intelectivo, que consiste na higidez psíquica que permita 

ao agente ter a plena consciência do caráter ilícito do fato; E o segundo elemento, o 

volitivo, em que o agente domina suas vontades, ou seja, exerce um controle sobre a 

disposição surgida com o entendimento do caráter ilícito do fato, e se determina de 

acordo com esse entendimento. (CUNHA, 2020, p. 359). 

 

O autor acrescenta ao tema, uma comparação entre o direito penal e o direito privado, 

onde neste se pode falar em capacidade e incapacidade para realizar negócios jurídicos, ao passo 

que no direito penal fala-se em imputabilidade (capacidade) ou inimputabilidade (incapacidade) 

para responder por uma ação delitiva praticada. (CUNHA, 2020). Porém, é necessário observar 

que nem sempre a capacidade civil caminha lado a lado com a imputabilidade, e exemplifica 

quando afirma que “um menor de 18 anos que contraiu casamento, é capaz na esfera civil, sendo 

na esfera penal incapaz de responder, sendo assim inimputável”. (CUNHA, 2020, p. 360). 

É válido citar a autora Cláudia Maria França Pádua (2008) quando afirma que para um 

indivíduo ser responsabilizado pela prática de um delito, deve ser imputável, isto é, de espírito 

desenvolvido e são, com capacidade de agir voluntariamente. (PÁDUA, 2008). 
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Distingue-se a imputabilidade jurídica da imputabilidade moral. Esta última envolve 

correlação entre a consciência do indivíduo e as normas com as quais se identifica, ao 

passo que na jurídica, a correlação se realiza entre o ato e a norma jurídica. Daí não 

serem punidos os atos que não se exteriorizam e que, ao se exteriorizarem, não são 

caracterizados como violação à norma. (PADUA, 2008, p. 19). 

 

Nessa esteira de raciocínios, impende trazer à baila as considerações de Nucci (2017): 

 

É o conjunto das condições pessoais envolvendo inteligência e vontade, que permite 

ao agente ter entendimento do caráter lícito do fato, comportando-se de acordo com 

esse conhecimento. O binômio necessário para a formação das condições pessoais do 

imputável consiste em sanidade mental e maturidade. (NUCCI, 2017, p. 270). 

 

Por fim, o Código Penal brasileiro não define claramente o que de fato seja a 

imputabilidade, porém, enumera as hipóteses de inimputabilidade (distúrbios mentais, 

menoridade e embriaguez) e, para tanto, define alguns critérios, quais sejam, o critério 

biológico, o psicológico e o critério biopsicológico. (NUCCI, 2020). 

 

3.3.1 Semi-Imputabilidade Penal 

 

A semi-imputabilidade é uma situação anômala que transita entre a imputabilidade e a 

inimputabilidade, uma vez que pode haver uma influência no autocontrole do indivíduo e na 

sua capacidade de entendimento. (FILHO, 2017). 

 

Aqui se situam os denominados fronteiriços (limítrofes), os quais apresentam 

situações atenuadas ou residuais de psicoses, de oligofrenias ou ainda quadro de 

psicopatias. Tais estados ou situações afetam a higidez mental do indivíduo, sem, 

contudo, privá-lo completamente dela (art.26, parágrafo único, do CP). (FILHO, 

2017, p. 125). 

 

A semi-imputabilidade ocorre quando o agente possui capacidade ou entendimento 

reduzido, ou seja, o indivíduo infrator não possui a incapacidade plena de compreender o caráter 

ilícito do fato, ou de agir conforme tal entendimento, mas também não chega a ser plenamente 

capaz. (COSTA, 2014). Essa redução de entendimento decorre de alguma perturbação de saúde 

mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Por oportuno, note-se que a 

perturbação da saúde mental é diferente da doença mental, razão pela qual o agente possui uma 

responsabilidade atenuada, uma imputabilidade diminuída, sendo relativamente imputável, e 

como consequência jurídica a redução de pena de um a dois terços. (COSTA, 2014). 

O autor Alexandre Manuel Lopes Rodrigues (2018), faz uma crítica acerca do que 

entende por semi-imputabilidade, note-se: 
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O conceito de semi-imputabilidade deriva do conceito de imputabilidade ou de 

inimputabilidade, que pressupõe uma alteração mental. Se a pessoa é imputável, 

entende-se que é mentalmente sã, merecendo a pena. Caso já não esteja totalmente 

saudável mentalmente, já não é imputável, é inimputável, pois o ser é um todo 

indiviso, não existe meio doente (meio grávida, meio diabético) “meio louco”. O que 

existe são graus de enfermidade: leve, grave ou gravíssimo, mas isso não altera a 

natureza mórbida inicial. (RODRIGUES, 2018, p. 182). 

 

Nesse mesmo entendimento, Paulo César Busato, em um dos seus artigos faz uma severa 

crítica quando diz que a semi-imputabilidade é uma criação artificial, julgando não haver “meio 

louco” ou “meio carente de consciência ou percepção”, e afirmando ainda que o indivíduo 

infrator sabe ou não sabe que realiza uma conduta criminosa. (BUSATO, 2016). 

Em que pese haver variadas divergências doutrinárias referentes a semi-imputabilidade, 

as consequências aplicadas aos psicopatas que são considerados semi–imputáveis é a redução 

da pena que está prevista no artigo 26 e seu parágrafo único do código penal – CP: 

 

Art. 26 - 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. 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude 

de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. (BRASIL, 1940). 

 

Assim, percebe-se que o parágrafo único apenas reduz a pena para o semi-imputável, 

por entender que o agente merece um tratamento digno. 

Ademais, o artigo 98 do Código Penal – CP, expressa que se ocorrer a necessidade, o 

juiz poderá substituir a pena por um tratamento de internação ou tratamento ambulatorial, 

convertendo a pena restritiva de liberdade em medidas de segurança. (BRASIL, 1940). 

 Contudo, com base no artigo 98 do Código Penal resta claro que essa conversão, traz a 

possibilidade de aplicar o tratamento para o agente do crime e torná-lo apto ao retorno social, 

todavia, reportando-se diretamente ao caso dos infratores psicopatas, é necessário questionar se 

a medida de segurança se mostra mais benéfica do que a aplicação da pena, uma vez que, 

conforme Trindade (2009), existe uma possibilidade do psicopata se beneficiar com uma 

redução de pena, ao passo que reconhecendo a semi-imputabilidade e posteriormente 

convertendo a mesma em medida de segurança por tempo indeterminado, violaria princípios 

básicos do sistema jurídico, a exemplo, o princípio da legalidade e da dignidade da pessoa 

humana.  (TRINDADE, 2009; RODRIGUES, 2018).    

 

3.3.2 Inimputabilidade  
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Segundo o entendimento de Nucci (2020) a inimputabilidade é uma das causas capaz de 

excluir a culpabilidade. Na inimputabilidade observa-se a impossibilidade do agente que 

comete um fato típico e antijurídico compreender o caráter ilícito do fato praticado, ou mesmo, 

de se comportar de acordo com esse entendimento, pois, lhe falta sanidade mental ou 

maturidade.  

Concluindo pela inimputabilidade do agente, o juiz deverá absolvê-lo conforme a 

prescrição do artigo 386, VI (ou 415, IV, parágrafo único, em se tratando de crime de 

competência do tribunal do júri) do Código de Processo Penal, e, aferindo a sua periculosidade 

com base no fato criminoso praticado, deve o juiz submeter o agente a medida de segurança 

nos termos do artigo 96 e 97 do mesmo código. (COSTA, 2014). 

De acordo com Rogério Sanches Cunha (2020, p. 643), a medida de segurança “é mais 

um instrumento (ao lado da pena) utilizado pelo Estado na resposta à violação da norma penal 

incriminadora, pressupondo, no entanto, agente não imputável”.   

A medida de segurança, diferentemente da pena, tem finalidade essencialmente 

preventiva (prevenção especial). Sua missão maior é evitar que o agente (perigoso) volte a 

delinquir. A medida de segurança volta-se para o futuro, busca atender a segurança social, e 

principalmente a obtenção da cura daquele a quem é imposta. (CUNHA, 2020).  

São três os critérios para aferir a inimputabilidade do agente quanto à higidez mental: o 

sistema biológico, o sistema psicológico e o sistema biopsicológico, sendo este último, o 

sistema adotado pelo Código Penal conforme o artigo 26. (NUCCI, 2020). 

Quanto ao pressuposto de aplicação da medida de segurança, é imprescindível que o 

agente inimputável tenha praticado um injusto, ou seja, um fato típico e antijurídico. (NUCCI, 

2020).  

Em consonância com o Código Penal em vigor, a medida de segurança é estabelecida 

apenas aos inimputáveis, e excepcionalmente aos indivíduos semi-imputáveis. (NORAT; 

EVANGELISTA, 2018).  

No que tange ao tempo de duração da medida de segurança, a doutrina diverge, pois de 

acordo com a redação do artigo 97, § 1º, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo 

indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação 

da periculosidade, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos. Todavia, o Superior Tribunal 

de justiça editou a Súmula 527, com a orientação de que a medida de segurança não deve 

ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. (CUNHA, 

2020).  
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Por fim, verifica-se que é dominante o posicionamento da doutrina e da jurisprudência 

no sentido de que o infrator psicopata não deve ser considerado como inimputável. Como regra, 

o psicopata é visto com um ser imputável, mas pode também ser considerado semi-imputável a 

depender do caso concreto. (CARVALHO, 2019). 

 

3.3.3 O tratamento penal dispensado aos psicopatas transgressores 

 

De acordo com as análises anteriores, o entendimento majoritário na doutrina é de que 

os psicopatas possuem um transtorno de personalidade antissocial. Dessa forma, são capazes 

de entender o caráter ilícito de suas condutas e se guiarem de acordo com esse entendimento, 

sendo assim considerados como imputáveis, podendo ter contra si imposta uma sanção penal 

como consequência de uma possível condenação. (PALHARES; CUNHA, 2012). 

No ordenamento jurídico brasileiro, observa-se que ainda não houve uma padronização 

sobre a forma de aplicação da pena ou de medida de segurança ao psicopata, mas em regra, são 

considerados imputáveis. (RODRIGUES, 2018). 

Dando sequência ao estudo no que tange às pesquisas jurisprudenciais, observa-se que 

no Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT, ao pesquisar a expressão “psicopatia” é 

possível verificar a quantidade de onze acórdão, em sua maior parte, sendo proferidos em sede 

de recursos de apelação. Com base no estudo de Costa (2014), nota-se um discreto aumento de 

decisões envolvendo a temática no referido tribunal, mas sem aprofundar na discussão sobre 

efetivamente o que é a psicopatia. No Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foram 

encontrados dezoito acórdãos mencionando o termo “psicopatia”, sendo em sua maioria 

também advindo de julgamentos sobre recursos de apelação. (COSTA, 2014).  

No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, utilizando a palavra-chave “psicopatia”, 

foram encontrados três acórdãos, sendo um sobre o julgamento de uma correição parcial e dois 

advindos de julgamentos de recursos em sentido estrito, sendo que no RESE 00226-

73.31.2018.8.16.0035 a Turma negou o recurso da defesa, por entender que mesmo com laudo 

técnico atestando a psicopatia, o réu não poderia ser considerado inimputável, sob o fundamento 

de a patologia não ser apta para acometer o raciocínio lógico, inviabilizando a absolvição 

imprópria e mantendo a decisão de pronúncia. (COSTA, 2014). 

No Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, os achados com a palavra-chave 

“personalidade psicopática” foram 94 acórdãos, observando-se que a maioria também adveio 

do julgamento de recursos de apelação sobre decisões de pronúncia, dosimetria de pena, 

progressão de regime dentre outras. (COSTA, 2014). 
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A fim de elucidar o objetivo proposto neste capítulo, foi feita a seleção de três casos 

concretos que tramitam respectivamente nos Tribunais do Distrito Federal, Do Estado da Bahia 

e do Estado de São Paulo.  

 O primeiro deles, a apelação criminal n. 20191510005563 – DF, trata de Recurso de 

Apelação interposto contra a sentença a quo, que condenou o réu como incurso nas penas do 

artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e 

Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/ DF.  

Extrai-se que, a denúncia imputou a A. S, a prática do crime de homicídio qualificado 

por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.  

O réu foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença. O 

MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, acolhendo a decisão dos jurados, condenou o réu a 

uma pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado. A 

sentença de primeiro grau fundamentou a análise negativa da personalidade do réu, consistente 

no fato de o réu ter agido com dissimulação, bem como possuir traços de psicopatia, em razão 

da frieza, da falta de empatia e de piedade, extraída a partir da forma de execução do delito, 

consumado por meio de disparo à curtíssima distância.  Na primeira fase, o Juiz fixou a pena-

base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, ou seja, em 15 (quinze) anos de reclusão acima do 

mínimo legal, avaliando de forma negativa a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, 

a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ou seja, o aumento de 1/6 da 

pena base para cada circunstância judicial desfavorável. Segue os trechos da sentença a quo, in 

verbis: 

[...] Na PRIMEIRA FASE, a culpabilidade, como juízo de censura, no caso em 

análise, exorbitou das previsões já previstas no tipo penal, tendo a conduta do réu 

extrapolado dos elementares do crime. Com efeito, o acusado perpetrou o delito na 

presença de pelo menos outras duas pessoas, uma delas uma criança de idade 

aproximada entre 6 (seis) e 7 (sete) anos. Ao assim agir, o acusado potencializou o 

grau de reprovabilidade da sua conduta.  

 [...] 

 A personalidade do réu pode ser avaliada nesta dosimetria, porque não obstante a 

falta de elementos técnicos, a partir da dinâmica do crime é possível visualizar 

elementos que sugerem alguns traços da personalidade. Ou seja, de um lado, se 

visualiza um traço de dissimulação, essencialmente porque acusado e vítima já 

haviam se encontrado em dias anteriores e o próprio acusado sugeriu que aquela 

desavença estaria superada, devendo cada um dar sequência à sua vida, gerando na 

vítima a expectativa de que sobre aquela situação não precisava mais se preocupar.  

De outro lado, se visualiza um traço de psicopatia, traduzida em frieza, falta de 

empatia e piedade, extraída a partir da forma de execução do delito, consumado por 

meio de disparo à curtíssima distância. Quanto à sua conduta social, observo que 

existem elementos para se divisar inadequação, sendo possível visualizar seu 

comportamento no seio social e comunitário, mas não no ambiente familiar e de 

trabalho, razão pela qual a análise deve ser negativa.  

[...] 

 Como se pode verificar, visando um valor suficiente para a reprovação do delito, e 

por considerar que a análise é substancialmente desfavorável ao réu (culpabilidade, 
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antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências), fixo a 

pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 27 (vinte e sete) anos de reclusão. 

[...] 

 

 Inconformada, a defesa interpôs apelação, e em suas razões, alegou a exclusão da 

avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais relativa à culpabilidade, a conduta social, a 

personalidade e as consequências do crime. No acórdão o relator entendeu que a majoração de 

1/6 da pena-base para cada circunstância judicial negativa se mostrou exacerbada e reduziu a 

pena de 27 (vinte e sete) anos para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.  

 

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO 

MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA 

VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE 

INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, 

INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. 

NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA 

HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. 

JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A 

PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE, DA 

CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 

IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO 

DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO. 

DESPROPORCIONALIDADE.  RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

[...] 

2. A culpabilidade restou avaliada desfavoravelmente com base em elementos 

concretos da conduta do agente, consubstanciado no fato do delito ter sido praticado 

na presença de uma criança, com idade entre 06 (seis) e 07 (sete) anos. Ressalta-se, 

ainda, o fato de o réu, após ter desferido 02 (dois) disparos de arma fogo a curta 

distância, desferiu mais um disparo para garantir a morte da vítima, demonstrando 

maior crueldade na execução do crime. 

[...] 

4. A lei penal incluiu o exame da personalidade do agente como circunstância a ser 

apreciada pelo julgador ao dosar a pena, de onde se conclui que a análise dessa 

circunstância judicial pelo Juiz deve ser uma análise leiga, baseada nos elementos do 

processo. Na espécie, a análise negativa da personalidade do réu em circunstâncias do 

caso concreto, consistente no fato de o recorrente ter agido com dissimulação, bem 

como possuir traços de psicopatia. 

[...] 

8. O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), por cada circunstância judicial 

analisada desfavoravelmente, atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, tratando-se de fração suficiente para recrudescer a pena. 

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do 

recorrente nas sanções do 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, reduzir o quantum 

de aumento pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena 

de 27 (vinte e sete) anos de reclusão para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, mantido 

o regime inicial fechado. 

(Acórdão 1200865, 20191510005563APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA 

CRIMINAL, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 

71/86). 
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 Em que pese o recurso pelo Tribunal ter sido parcialmente provido para reduzir a pena, 

observa-se que o Conselho de Sentença julgou o réu como imputável, e o juízo a quo utilizou-

se do argumento da psicopatia como para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, 

majorando a pena.  

 O segundo julgado, a apelação n. 0505248-51.2016.8.05.0150 – TJBA, trata de 

Recurso de Apelação contra a sentença, que condenou B. J. S como incurso no artigo 121, § 2º, 

inciso, IV e VI, do Código Penal, à pena de 12 (doze) e 06 (seis) meses de reclusão, a ser 

inicialmente cumprida no regime fechado. O réu foi submetido ao Tribunal do Júri em 

20/09/2018, tendo o Conselho de sentença reconhecido que ele cometeu o crime de homicídio 

qualificado mediante dissimulação e pelo contexto de violência doméstica e familiar contra 

M.C.S. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, insurgindo-se quanto à 

reprimenda aplicada, requerendo a majoração da pena-base, e consequentemente, da 

reprimenda em concreta imposta ao réu. Verificou-se que a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

provimento do recurso, para o Tribunal levar em consideração o comportamento social e a 

personalidade do réu. O acórdão recebeu essa ementa in verbis: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE 

VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 

CONCORRÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA 

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER 

OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO 

DO CÁLCULO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente impõe a exasperação 

da pena-base. 

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, a confissão espontânea 

integra o conceito de personalidade do agente, de modo que assume caráter 

preponderante em face de agravante de natureza objetiva. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, redimensionada a pena 

aplicada.  

(Classe: Apelação, do Processo: 0505248-51.2016.8.05.0150, Relator (a): INEZ 

MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, Publicado em: 05/07/2019). 

 

No Tribunal, foram consideradas negativas as circunstâncias judiciais do réu, sendo 

refeita a dosimetria da pena, sendo a mesma elevada para 21 (vinte e um) ano, 03 (três) meses 

e 22 (vinte e dois) dias. Trechos do acórdão in verbis:  

 

[...] Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para aumentar a pena-base 

imposta ao apelado, e ex ofício, adequo o cálculo da reprimenda na segunda fase da 

dosimetria, estabelecendo a pena definitiva do Recorrido, consequentemente, em 21 

(vinte e um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.[...]. 

 

Nesse caso, observa-se que as alegações do Ministério Público no que tange à 

insurgência contra a personalidade dissimulada e os traços de psicopatia do réu foram acatadas, 



30 

 

sendo a pena elevada de 12 (doze) e 06 (seis) meses para uma pena de 21 (vinte e um) ano, 03 

(três) meses e 22 (vinte e dois) dias. Em consulta ao andamento processual, verificou-se que foi 

protocolado um Recurso Especial contra o acordão.  

O terceiro e último caso, é a apelação criminal n. 2476-49.2016.8.26.0584 – TJSP, 

trata de Recurso de Apelação interposta contra a sentença, que julgou improcedente a pretensão 

punitiva, e absolveu M.P.M da infração capitulada no artigo 147, do Código Penal (crime de 

ameaça), nos termos do artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, aplicando-lhe, no 

entanto, medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 02 

(dois) anos. 

A defesa alegou que a sentença se baseou em provas indiciárias, bem como atipicidade 

da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, requereu a fixação de prazo mínimo para 

a medida de segurança. No acórdão, o relator levou em conta que o crime de ameaça fora 

praticado contra a própria genitora do réu, e levou em conta que ele (réu) já possuía um vasto 

histórico de agressão familiar e, inclusive, egresso do manicômio judiciário. O relator, levando 

em consideração o laudo de incidente de saúde mental comprovando a personalidade antissocial 

(psicopatia), entendeu que sua condição mental não tinha o condão de afastar a tipicidade e a 

ilicitude do fato praticado, negando o recurso da defesa, mantendo a sentença inicial, e 

confirmando a decisão de imposição do tratamento pelo período mínimo de 2 (dois) anos, 

devido a propensão criminosa e o grau de periculosidade social. 

Assim, com base nas pesquisas jurisprudenciais realizadas e nos casos consignados 

nesse capítulo, concluiu-se que o judiciário brasileiro tem encarado o indivíduo psicopata como 

imputável em regra, e semi-imputável em alguns casos concretos. Nas consultas aos Tribunais 

verificou-se que a questão da psicopatia vem sendo utilizada para agravar a pena, influenciar o 

juiz na avaliação das circunstâncias judiciais do crime. Raros são os casos em que o psicopata 

é tratado como um semi-imputável, a regra é pela imputabilidade. Verificou-se também, que 

em muitos casos, o sentenciado sequer passou por uma avaliação com profissional 

especializado para averiguar a sua higidez mental.   

Diante todo o exposto, verifica-se a disparidade dos tratamentos dados pelo sistema 

penal brasileiro, e por todo o apresentado, faz-se necessária a busca por uma adequação e 

padronização das normas aplicadas aos psicopatas. 

 

4 DESAFIOS PARA O RETORNO À SOCIEDADE 
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Hodiernamente, a psicopatia é considerada como um transtorno do desenvolvimento 

cerebral que afeta diretamente a área ventromedial do córtex suborbital do lobo frontal do 

cérebro, tornando-se um defeito funcional, não sendo passível de um tratamento específico. 

(MORANA, 2019). Nesse viés, tem sido visto como um transtorno grave de personalidade, 

sendo uma deformação de caráter incorrigível. (SILVA, 2008). 

Dessa forma, vislumbra-se um enorme abismo no que tange à reintegração social desses 

indivíduos, que demanda, de forma urgente, um cuidado e uma análise aprofundada, visto que, 

como apontam os especialistas, a incidência criminal desses indivíduos é elevada. (SILVA; 

GOLVEIA, 2016). 

Em que pese a figura do psicopata não se restringir apenas aos indivíduos que cometem 

crimes, como já explicitado alhures, o presente capítulo tem por objetivo analisar a situação dos 

psicopatas responsáveis pelo cometimento de crimes. 

A princípio, torna-se pertinente a retomada do pensamento de que as penas no 

ordenamento jurídico brasileiro têm a finalidade precípua de prevenir delitos, repreender 

delinquentes e ressocializar os apenados. (COSTA, 2014). 

No entanto, um dos principais desafios que permeia a temática ‘psicopatia’ é buscar 

meios para ressocializar um indivíduo acometido por esse transtorno. 

Cabe salientar que a ressocialização dos infratores sujeitos às penas ou medidas de 

segurança é uma peça fundamental para estes abandonarem o crime e tentar a reinserção na 

sociedade, cabendo ao Estado, por meio de suas políticas criminais, proporciona-lhes as 

condições adequadas. (SILVA; GOLVEIA, 2016). 

Para complementar esse raciocínio, faz-se necessário abordar o caráter de reeducação 

da pena, que está contido na Lei de Execução Penal – Lei 7.210/1984 – em seu artigo 10, caput, 

que dispõe que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Ainda, o artigo 22 da mesma lei, 

disciplina que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado, bem como 

prepará-los para o retorno à liberdade. (COSTA, 2014). 

No entanto, são diversas as críticas acerca do tratamento que tem sido ofertado aos 

infratores psicopatas brasileiros que estão sob a tutela do Estado, uma vez que o próprio Estado 

tem tratado os condenados, independente dos crimes por eles cometidos, de uma maneira 

homogênea, numa verdadeira afronta ao princípio constitucional da individualização da pena. 

(MOUTA, 2015). 

Sob a ótica de Nídia Mouta (2015), a política penal brasileira tem se apresentado 

demasiadamente carente no que tange à criação de programas e instrumentos específicos que 
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sejam aptos à verificação do transtorno da psicopatia nos infratores brasileiros, bem como do 

acompanhamento genuíno a este grupo específico de delinquentes, uma vez que, ainda, não se 

fala em uma padronização dos exames criminológicos no sistema penitenciário, que seja eficaz 

para avaliar a personalidade do preso ou do internado, e a sua previsibilidade de reincidência 

criminal. (MOUTA, 2015). 

Ademais, o retorno dos infratores psicopatas à sociedade é um grande desafio para o 

sistema penal devido a incapacidade de aprendizado de tais indivíduos com a sanção penal, uma 

vez que são impassíveis de recuperação. (TRINDADE, 2009). Nesse sentido, os especialistas 

alertam para a problemática da exponente reincidência criminal, visto que a pena não constitui 

um meio coercitivo e preventivo eficaz contra os psicopatas, tornando inócua a finalidade da 

prevenção especial da reprimenda quanto a esses infratores em especial. (COSTA, 2014). 

Nesse mesmo sentido, Ana Beatriz Silva (2008) dispõe que: 

 

Estudos relevam que a taxa de reincidência criminal (capacidade de cometer novos 

crimes) dos psicopatas é cerca de duas vezes maior que a dos demais criminosos. E 

quando se trata de crimes associados à violência, a reincidência cresce para três vezes 

mais. (SILVA, 2008, p. 133) 

 

A fim de elucidar o objetivo proposto neste capítulo, é relevante para a presente pesquisa 

a observação acerca dos dados estatísticos mais recentes sobre a reincidência, a ressocialização 

e a reintegração do psicopata adulto ao convívio na sociedade.  

Para dar início, insta consignar que a reincidência pode ser dividida em quatro espécies: 

a reincidência genérica, a legal, a penitenciária e a criminal.  

A fim de esclarecer acerca do real índice de reincidência criminal no país, o Instituto 

Brasileiro de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 2015), realizou uma pesquisa em campo 

para desmistificar a pesquisa anterior que foi embasada pelos dados fornecidos pelo DEPEN. 

(LUPA, 2016). Com base nesses dados fornecidos pelo Depen (que levava em consideração os 

presos que eram recolhidos no ano com passagem anterior pelo sistema, condenados ou não) a 

reincidência indicava a porcentagem de 70%. A pesquisa independente do IPEA, 

disponibilizada no ano de 2015, levou em consideração apenas a “reincidência em sua 

concepção estritamente legal, aplicável apenas aos casos em que há condenações de um 

indivíduo em diferentes ações penais” (IPEA, 2015, p. 11). A pesquisa se deu em cinco estados, 

(Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro). Utilizou-se de 817 casos e os 

achados foram 199 reincidências criminais, ou seja, 24,4%. (LUPA, 2016). 
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Ainda são escassos no Brasil os trabalhos sobre reincidência criminal, o que colabora 

para que, na ausência de dados precisos, imprensa e gestores públicos, repercutam 

com certa frequência informações como a que a taxa de reincidência no Brasil é de 

70%. [...]. (IPEA, 2015). 

 

De acordo com o Levantamento Nacional De informações Penitenciárias pode- se 

verificar que: 

 

No que concerne à faixa etária dos custodiados, é possível observar que 44% das 

pessoas privadas de liberdade no Sistema Penitenciário Federal possuem entre 30 a 

34 anos de idade, seguido de 29,2% entre 35 a 45 anos e 17% entre 25 a 29 anos de 

idade. O perfil específico de segurança que determina a ida de um preso para unidades 

Federais indica uma diferença etária quando comparado com o perfil dos custodiados 

nas demais unidades prisionais brasileiras. (INFOPEN, 2017, p. 65).  

 

Acrescenta-se a essas informações acima, que no ano de 2017 foram coletados dados 

referentes a 726 mil pessoas reclusas no Brasil, sendo em sua maior parte, composta pelo gênero 

masculino, 91,9%, jovens pretos, pardos e com baixa escolaridade. (INFOPEN, 2017). Os 

crimes de roubo e tráfico de drogas foram responsáveis pela maior parte das prisões. 

(INFOPEN, 2017, p. 68).  

Quanto aos dados estatísticos dos infratores diagnosticados com a personalidade 

antissocial ou psicopatia, verifica-se que também são escassos. Em um estudo recente, foi 

realizado uma pesquisa com 5 detentas de um presídio do meio-oeste catarinense, condenadas 

pela prática de homicídio, a fim de averiguar a presença de traços de psicopatia. (FRITZEN; 

SEHNEM, 2018). Ao final do estudo, foi constatado que, as detentas tiveram resistência aos 

instrumentos utilizados na pesquisa, bem como usaram mecanismo de defesa, de ocultação e 

manipulação de informações.   

 

Tornam-se necessários, ainda, estudos para a criação de novos instrumentos para a 

avaliação da psicopatia, pois a maioria se encontra restrita a testes padronizados e 

altamente sugestionáveis, sobretudo para indivíduos caracterizados como 

essencialmente manipuladores e mentirosos. Tal atitude beneficiará os profissionais 

responsáveis pelo diagnóstico e possibilitará com que os indivíduos recebam 

condenações e tratamentos diferenciados de acordo com a intensidade do transtorno, 

promovendo alternativas para a sua reabilitação e ressocialização. ((FRITZEN; 

SEHNEM, 2018, p.167). 

 

 Conforme Morana (2003) as estimativas indicam que os psicopatas são mais de 20 

(vinte por cento) dos presos, e entre eles, a taxa de reincidência é aproximadamente de 3 (três) 

vezes maior em relação aos outros criminosos, e, em se tratando de crimes violentos, 4 (quatro) 

vezes maior. 

 Já autora Simone Savazzoni sustenta que a dificuldade de formar um panorama para 

subsidiar o planejamento do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça e do Sistema 
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Penitenciário na adoção de políticas públicas, se dá pela dificuldade de quantificar a 

reincidência nos criminosos psicopatas, em razão de não haver estatísticas oficiais no Brasil a 

esse respeito. (SAVAZZONI, 2016).  

Corroborando com o estudo, a autora SILVA (2018), realizou uma pesquisa de campo 

com 52 indivíduos diagnosticados com psicopatia, no Estabelecimento Prisional do Porto, 

sendo que seis deles eram primários, e os demais reincidentes, tendo entre duas ou oito 

condenações. Note-se a conclusão dessa pesquisa: 

 

Em suma, a psicopatia, pelo menos tal como foi avaliada neste estudo e na amostra 

que foi investigada, não aparenta ser um constructo com a capacidade de prever 

resultados de importância primordial para o sistema de justiça criminal, como a 

reincidência e a violência) ou, pelo menos, não o faz acima e além das contribuições 

de medidas facilmente obtidas como idade e antecedentes criminais. (SILVA, 2018, 

p, 26). 
 

Ademais, 

 

Lamentavelmente, segundo a pesquisa de campo realizada, verificou-se que os presos 

ou internados muitas vezes não são devidamente submetidos ao exame criminológico 

de que trata o artigo 8º da LEP, e por conseguinte, denota-se que a atual sistemática 

penitenciária, ao ignorar a realização desse exame, contraria expressamente a 

determinação legal, visto que, nos termos da redação original da Lei n. 7.210/1984, o 

referido exame criminológico deve ser obrigatoriamente realizado quando da inclusão 

do sentenciado na penitenciária para cumprimento da pena em regime fechado, a fim 

de garantir a individualização de sua execução, aplicando-se as mesmas disposições 

para a medida de segurança. (SAVAZZONI, 2016). 

 

Outro ponto importante a se destacar é que, considerando as características negativas 

que permeiam os psicopatas, em especial, a sua inclinação para a reincidência, é imprescindível 

que haja uma identificação correta e de forma minuciosa antes do deferimento de benefícios 

durante a execução das respectivas sanções impostas, evitando-se a reinserção social precoce 

viabilizada por decisões judiciais fundamentadas apenas nos “positivos atestados carcerários” 

do sentenciado, muitas vezes retratando situação diversa da real. (COSTA, 2014). 

Com isso, é fundamental a observância da correta identificação correta do psicopata, 

feita por meio do Psychopathy Checklist – PCL, assegurado por vários autores como o método 

mais adequado para definir o diagnóstico do infrator, inclusive, o grau de psicopatia. É nessa 

perspectiva que Costa (2014) assevera: 

 

(...) a utilização do Psychopathy Checklist ou PCL no sistema prisional brasileiro 

permitiria a identificação dos sentenciados portadores desse transtorno antissocial 

(quando o identificação não tiver ocorrido de forma eficiente durante o curso do 

processo criminal), separando-os na execução de suas penas dos demais sentenciados, 

havendo disponibilização pessoal tecnicamente preparado para lidar com esse público 

e suas peculiaridades (uma vez que os psicopatas sabem dissimular bom comportamento 
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e regeneração, entretanto, estando em liberdade, certamente voltam a delinquir). Trata-

se da efetivação do princípio da individualização da pena na fase da execução criminal. 

(COSTA, 2014). 

 

A psiquiatra forense Hilda Morana, responsável pela tradução, adaptação e validação 

do PCL para o Brasil, além de tentar aplicar o teste para a identificação dos psicopatas nos 

nossos presídios, lutou para convencer deputados a criarem prisões especiais para eles. A ideia 

virou um projeto de lei que, lamentavelmente, não foi aprovado. (SILVA, 2008). 

A autora Elisa Krüger Costa, conclui que o maior dos empecilhos à ressocialização dos 

presos e a consequente diminuição da reincidência, está diretamente atrelada à dificuldade de 

uma reformulação profunda no sistema prisional brasileiro. A autora afirma que o país possui 

condições para a tal reformulação, visto que possui um bom nível financeiro, com inúmeras 

leis, possuindo sistemas governamentais que servem de referência para outros países. (COSTA, 

2015). 

No que se refere à culpabilidade do psicopata e à pena privativa de liberdade dentro da 

problemática imposta, tem-se a ineficácia da aplicação da prisão a estes agentes, ainda que a 

culpabilidade dos mesmos seja alvo de discussões no mundo jurídico. Colocá-los juntos dos 

demais presos, considerados comuns e sem traços de doenças mentais, é um risco à 

ressocialização destes presos ao se levar em consideração a característica de grande persuasão 

e da mente perversa dos psicopatas, a prisão em conjunto e sem nenhum tipo de diferenciação 

de acordo com as condições psíquicas de cada apenado, é um problema sério e que merece 

atenção dos legisladores no Brasil. (SAVAZZONI, 2016). 

Ademais, a medida de segurança aplicada aos semi-imputáveis e, portanto, a alguns 

criminosos com psicopatia, a depender da decisão do juiz, não se faz eficaz para estes agentes 

infratores. Visto que, a ressocialização é comprovadamente impossível e o ordenamento 

jurídico brasileiro proíbe que o tempo de internação ultrapasse o tempo de condenação do 

mesmo. Sendo assim, de acordo com a legislação atual, não é possível a internação sem uma 

data de término, bem como, o retorno do psicopata de extrema periculosidade à sociedade. 

(RODRIGUES, 2018). 

Portanto, tendo por base todo exposto, extrai-se que a resposta mais eficaz que o Estado 

poderia ter diante de práticas criminosas cometidas por infratores psicopatas, seria de fato a 

criação de uma política criminal específica e adequada aos portadores da psicopatia, que fossem 

respaldadas pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que preza pelo Princípio da 

individualização da pena, além da plena observância acerca da incapacidade de ressocialização 
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desses indivíduos, todavia, o Estado criaria meios alternativos viáveis, respaldados no 

ordenamento jurídico pátrio. (CORDEIRO; MURIBECA, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

Na psicopatia, é constatada a incapacidade de reintegração do portador de tal 

transtorno ao convívio social, não sendo eles atingidos pela função social das sanções penais e, 

portanto, a aplicabilidade das sentenças judiciais cabíveis torna-se obsoleta e imperfeitas para 

estes delinquentes de alta periculosidade e de uma grande chance de reincidência. 

(TRINDADE, 2009). 

O transtorno de personalidade antissocial é um transtorno que não possui um 

tratamento específico, afeta as relações pessoais destes indivíduos e prejudica o seu 

discernimento do certo e errado, pois, eles não são possuidores da capacidade de sentir remorso 

ou culpa. (HARE, 2013). Trata-se de um grande mal que assola a sociedade sem que esta esteja 

ciente da gravidade do problema. Estima-se, que na sociedade em geral, possuindo um difícil 

A partir disto, foi possível elucidar o objetivo geral do presente estudo, pois, pelo fato 

de a psicopatia se tratar de um transtorno sem cura e para que seja respeitada a finalidade da 

pena, é mais do que necessário que ocorra a reconsideração das sanções aplicadas a estes 

agentes, com o devido respeito ao preconizado pelo sistema prisional brasileiro, mas sem deixar 

de levar em consideração a periculosidade destes infratores, conforme é o entendimento da 

autora Ana Beatriz Silva (2008). 

Ademais, no que tange aos objetivos específicos e conforme aduz Costa (2014), é 

necessária a observância da correta identificação do psicopata, feita por meio do Psychopathy 

Checklist – PCL, assegurado por diversos autores como o método mais adequado para definir 

o diagnóstico do infrator, inclusive, o grau de psicopatia. Deste modo, é possível a diferenciação 

do criminoso diagnosticado com psicopatia e assim a sua punição se torne de fato efetiva e não 

colabore com a reincidência do condenado. 

Haja vista que, uma das principais finalidades da pena, quando se trata dos criminosos 

com psicopatia é ineficaz, visto que, este tipo de infrator não é capaz de obter a cura e sentir 

remorso ou arrependimento, o que faz com que seu índice de reincidência seja demasiadamente 

alto. (TRINDADE, 2009). Deste modo, o tratamento dispensado aos mesmos pelo ordenamento 

jurídico brasileiro atual apresenta uma lacuna. 

Pois, uma das opções é trata-los como imputáveis e direcioná-los ao cumprimento da 

pena nos presídios, junto com os demais criminosos comuns, o que prejudica a ressocialização 

dos outros delinquentes, já que a persuasão é algo presente nos psicopatas e a chance deles 
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influenciarem os outros para a malfeitoria dentro da prisão é grande. A segunda opção é colocá-

los como semi-imputáveis, conforme o artigo 26, parágrafo único do Código Penal, e assim 

interná-los em hospitais de tratamento ou reduzir o tempo da pena de um a dois terços. 

Observa-se que as duas opções não são adequadas, pois, conforme explanado no 

presente trabalho , este tipo de infrator necessita de um tratamento especializado, direcionado 

às suas necessidades e peculiaridades, como forma de proteger a sociedade de sua aparente e 

incessante periculosidade, pelo fato de estar comprovada a taxa de reincidência destes agentes. 

Por fim, foi possível observar como uma das possibilidades de resolução desta 

problemática, a criação, por parte do Estado, de uma legislação penal direcionada aos 

delinquentes com psicopatia, de modo a ser respaldada pela Constituição Federal e não deixar 

de abranger o Princípio da individualização da pena, bem como, considerar  a incapacidade de 

ressocialização destes criminosos. Desta forma, seria possível tratar casos deste tipo com uma 

legislação direcionada a estes indivíduos e com respaldo no alicerce jurídico brasileiro. 
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