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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por escopo investigar como a ausência de legislação 
específica para portadores de personalidade antissocial atinge a sociedade, 
analisando, sobretudo, como se dá, atualmente, sua punição. Pretende-se, ainda, 
questionar o tema da psicopatia, trazendo conceitos da Psiquiatria Forense, atendo-
se, também, às particularidades da anomalia, tal qual seu alto índice de reincidência 
e arte de manipulação, que afetam a sociedade, assim como a forma na qual as 
pessoas que são encarceradas com psicopatas são influenciados. A metodologia a 
ser utilizada será a revisão de literatura sobre o tema em questão, bem como a 
análise de julgados para validar a argumentação construída no que tange ao caráter 
de reincidência destes indivíduos diante da aplicação de tratamento jurídico aplicável 
aos criminosos comuns. O levantamento, dessa forma, de índices de reincidência 
criminal desses indivíduos, bem como entendimentos trazidos pela Psiquiatria 
Forense irão apontar a necessidade de observância das particularidades desses 
seres para a aplicação de pena. Todavia, para tal, é essencial a criação de lei penal 
a ser aplicada tão somente aos portadores desse transtorno de personalidade. 
 
Palavras-chave: Psicopatia. Psiquiatra Forense. Reincidência Criminal. Ausência de 
lei específica para tratamento de psicopatas. 
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ABSTRACT 
 

The present work aims to investigate the absence of specific legislation for people 
with antisocial personality affects society, analyzing mainly how their punishment is 
currently occurring. It is also intended to question the theme of psychopathy, bring 
concepts of Forensic Psychiatry, also address the particularities of the anomaly, 
which is its high rate of recurrence and art of manipulation, which affects society, as 
well as a way in which people who are incarcerated with psychopaths are influenced. 
The methodology to be used will be the literature review on the subject in question, 
as well as the analysis of judgments to validate the argument built regarding the 
recidivism of these individuals before the application of legal treatment applicable to 
common criminals.The survey, thus, the rates of criminal recidivism of these 
individuals, as well as the resources brought by Forensic Psychiatry, pointed to the 
need to observe the particularities of these beings for the application of punishment. 
However, for this, it is essential to create criminal law and be applied only to those 
with this personality disorder. 
 
 
Keywords: Psychopathy. Forensic psychiatrist. Criminal recidivism. No specific law 
for treatment of psychopaths. 
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INTRODUÇÃO  
 
 O presente trabalho propõe-se a questionar a eficácia do tratamento penal 

jurídico aplicado aos portadores de transtorno de personalidade antissocial. Esses 

são, atualmente, um grande desafio para a Psiquiatria Forense, uma vez que 

possuem habilidade em manipular características que lhe são inerentes, porém, 

socialmente inapropriados (KLONSKY; OLTMANNS; TURKHEIMER, 2002). Além 

disso, não se trata, propriamente, de doença, mas sim transtorno de personalidade 

devido à anomalia no desenvolvimento psíquico, manifestando-se, dessa forma, pela 

insensibilidade elevada, o que o leva a adotar comportamentos criminosos. Assim, a 

referida anomalia se manifesta em condição permanente e, por conseguinte, a taxa 

de reincidência dos portadores são elevadas (MORANA, 2003, p.5). 

 Não obstante todas as dificuldades que a avaliação diagnóstica dessa 

anomalia enfrenta, haja vista a elevada inteligência dos psicopatas1 e sua arte de 

manipulação, há, ainda, um grande desinteresse pelos psiquiatras com transtornos 

dessa natureza. Esse entendimento de grande parte dos psiquiatras ocorre, pois, por 

ser condição resistente a tratamento, não compensam o atendimento especializado, 

apesar de extremamente necessário, dada às peculiaridades da personalidade dos 

mesmos (MORANA; STONE; ABDALLA FILHO, 2006). 

  Os psicopatas, com seu alto grau de persuasão, muitas vezes, manipulam os 

encarcerados a executarem o que é arquitetado por eles, sendo os mesmos, na 

grande maioria das vezes, os responsáveis pelas rebeliões deflagradas. 

 Quando inseridos em hospitais de custódia ou em penitenciárias, os 

indivíduos portadores desse transtorno de personalidade, além de não apresentarem 

quaisquer melhorias em seu comportamento – salvo quando pretendem alcançar 

determinado fim através de sua arte de manipulação -, acarretam prejuízos na 

reinserção posterior de criminosos não psicopatas na sociedade (SZKLARZ, 2009, 

p.13.

                                                
1
 A psicopatia se desvela como um tipo de comportamento social em que os sujeitos são 

desprovidos de consciência moral, ética e humana, possuem atitudes descompromissadas com o 
outro e com as regras sociais, caracterizam-se por uma deficiência significativa de empatia. 
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Assim, tem-se como hipótese a discussão sobre a ineficiência do sistema 

penal brasileiro em relação aos psicopatas, haja vista a elevada taxa de reincidência, 

que restará demonstrada por meio de casos concretos. Verifica-se, pois, que a 

criação de ambiente psiquiátrico, isolado de detentos comuns, tão somente para os 

portadores deste tipo de anomalia, seria uma solução a se considerar e mais 

consoante com os preceitos e garantias verificadas em nossa Carta Magna. Isso 

porque não se vislumbra qualquer tipo de ressocialização desses indivíduos, haja 

vista ausência de arrependimento e remorso, bem como estatística de que uma vez 

soltos, 70% deles voltam a delinquir (SZKLARZ, 2009, p.19). 

 Para demonstrar a problemática questionada pelo presente trabalho 

monográfico, foi utilizada como metodologia a revisão de literatura com exposição de 

conceitos do Direito, sendo explicitados aspectos da Psiquiatria Forense, bem como 

sua atuação no processo criminal, a fim de demonstrar a necessidade de um 

programa penal específico para os indivíduos portadores de psicopatia. Por fim, a 

colação de julgados foi essencial para validar a argumentação construída no que 

tange ao caráter de reincidência destes indivíduos diante da aplicação de tratamento 

jurídico aplicável aos criminosos comuns.  

 O presente trabalho tem por escopo investigar como a ausência de legislação 

especifica para portadores de personalidade antissocial atinge a sociedade, 

sobretudo, como se dá, atualmente, a consequência jurídico penal aplicada aos 

mesmos. Pretende-se, também, fomentar o debate no país acerca da psicopatia, seu 

alto índice de reincidência, arte de manipulação, bem como a influência dos mesmos 

sobre indivíduos comuns.  

O primeiro capítulo discorre sobre a teoria do delito e culpabilidade. A teoria 

do delito é configurada pelo sistema tripartida – conceito analítico de crime -, 

indicando os pressupostos para existência de uma infração penal, quais sejam, ato 

típico, antijurídico e culpável. Além disso, quando do desenvolvimento do requisito 

mais importante ao presente trabalho monográfico, a culpabilidade, vez que em 

capítulo posterior é desenvolvida a responsabilidade criminal dos psicopatas frente 

aos delitos cometidos, demonstrou-se essencial o conhecimento aprofundado do 

referido conceito e como o mesmo é formado.  

 Com o segundo capítulo ocorre o enfoque à sanção penal mais atinente à 

medida de segurança, bem como à função da pena. Inicia-se, assim, com o relato do 

contexto histórico da pena, perpassando pelas teorias que originaram a mesma até 
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os dias atuais, além de demonstrar os pressupostos necessários a ensejar a 

aplicação da medida de segurança, suas espécies, limite mínimo e máximo de 

duração, bem como sobre o exame de verificação de periculosidade ocorrida. 

 No que tange ao terceiro capítulo, para explicitação da psicopatia, fez-se 

essencial colacionar entendimentos e aspectos revelados pela Psiquiatria Forense, 

bem como sua atuação no processo criminal. Assim, foi trazida a definição de 

transtorno de personalidade, com indicação do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5). Em seguida, demonstra-se a superação de que a 

psicopatia não se trata de doença mental, vez que consolidado seu caráter de 

transtorno de personalidade. 

 Ainda no referido capítulo, é trazida a discussão acerca da responsabilidade 

criminal dos psicopatas, de modo que a doutrina majoritária entende por um viés, 

enquanto especialistas da área de saúde entendem por outro. É observado, 

também, o comportamento dos indivíduos portadores da psicopatia tanto nas prisões 

quanto em hospitais de custódia. 

 Em seguida, entende-se a necessidade de um tratamento jurídico penal 

atinente tão somente aos psicopatas. Isso porque a ausência de legislação 

específica para seres que revelam comportamento psicopático, devido, sobretudo, à 

alta taxa de reincidência dos portadores, indica a necessidade de observância das 

peculiaridades apresentadas pela personalidade desses indivíduos. 

 Por fim, coube colacionar a análise realizada por médico perito quando da 

avaliação do comportamento de indivíduo portador de psicopatia, referente ao HC 

308246/SP, demonstrando a consonância com a argumentativa construída ao longo 

deste trabalho no que tange ao alto índice de reincidência, ausência de remorso e 

culpa, dentre outros. A menção ao caso “Chico Picadinho” também foi essencial para 

demonstrar medidas alternativas buscadas pelo Judiciário, tal qual interdição de 

psicopatas, que demonstrem circunstâncias pregressas proporcionais à aplicação da 

medida, ante omissão estatal no tratamento jurídico penal dado ao psicopata. 

 Assim, busca-se, com a problematização do tema em questão, trazer a 

conscientização de que os portadores do transtorno de personalidade são indivíduos 

dotados de capacidade altamente racional, bem como de manipulação. Assim, sua 

personalidade se revela como única, diante da anomalia inerente aos mesmos, o 

que os torna perigosos tanto para a sociedade, como para os presos que convivem 
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com eles, o que restará demonstrada a necessidade de consequência jurídica 

própria aos mesmos. 
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CAPÍTULO I  

 

 TEORIA DO DELITO E CULPABILIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

   

 Este capítulo irá se ater à teoria do delito e culpabilidade, de modo a analisar 

os pressupostos necessários à formação do conceito analítico de crime. Com a 

compreensão do termo culpabilidade, requisito mais importante a ser estudado neste 

trabalho, tratamos da atual responsabilidade criminal dos indivíduos portadores 

desse transtorno diante da omissão legislativa no que diz respeito ao tratamento 

jurídico específico a ser aplicado aos psicopatas.  

Buscou-se trazer elementos que ensejam à formação da culpabilidade, quais 

sejam, a imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. 

Adentrou-se, também, em temas sobre exclusão da culpabilidade, além de abordar a 

inimputabilidade e culpabilidade diminuída, relacionando-os com o transtorno de 

personalidade antissocial, objeto deste trabalho. 

 

1.1 Noções Preliminares à Teoria da Culpabilidade 

 

Para contextualizar o objeto de análise do presente Trabalho de Conclusão de 

Curso, inicialmente, esclarece-se que não se pretende exaurir a teoria da 

culpabilidade, apenas apontar elementos centrais para a compreensão do objeto 

deste estudo. Assim, cumpre indicar que a teoria do delito passou por 

transformações ao longo do tempo, revelando-se em três fases: a do conceito 

clássico do delito, do neoclássico e a finalista de delito. Todavia, a concepção que 

atualmente é defendida diz respeito à teoria tripartida do delito - conceito analítico. 

A referida concepção é produto de construção recente do século XXI. Isso 

porque ela ultrapassa os conceitos formal, o qual faz menção à premissa de que 

crime é toda ação ou omissão proibida por lei, sob ameaça de pena, bem como o 

material, no qual crime seria toda ação ou omissão que contrariasse valores ou 

interesses da sociedade. 

Verificada a insuficiência dos conceitos formal e material, foi necessária a 

elaboração de um conceito que também abrangesse os elementos estruturais do 

conceito de crime. Carmignani desenvolveu o início da teoria do conceito analítico de 

crime. Em sua visão, a ação delituosa seria a junção da força física e moral. No 

primeiro, teríamos a ação executora do dano material do delito, e na força moral 
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estaríamos diante da culpabilidade e do dano moral da infração penal. Ele formou a 

estrutura binária - sistema bipartido - do conceito de crime (BITTENCOURT, 2018, 

p.106). 

O supramencionado conceito perdurou até Liszt-Beling introduzir o novo 

elemento: a tipicidade (BITTENCOURT, 2018, p.106). Dessa forma, com o 

surgimento do novo componente estrutural, o conceito analítico de crime ficou 

conhecido como a estrutura tripartida da ação típica, antijurídica e culpável. 

A conduta humana, tendo como base a referida teoria, compreende tanto o 

comportamento comissivo quanto o omissivo do homem quando este se manifesta 

no mundo exterior. Esse comportamento, a fim de que possa se enquadrar no 

conceito de crime, deve estar isento de coação, isto é, a manifestação de vontade 

não pode estar eivada de vícios. Vale destacar, ainda, que quando for clara a 

existência de caso fortuito ou força maior no caso concreto, não ocorrerá imputação 

do delito no direito penal. 

José César Naves Jr Lima (2016) acentua que, dentro da concepção jurídica, 

a ação corresponde ao comportamento humano, dominável pela vontade, na qual se 

dirige a uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. 

No que concerne à tipicidade da conduta, todavia, verifica-se que ela 

corresponde à descrição de conduta tida como proibida no ordenamento jurídico, 

sendo importante destacar, ainda, a existência da conduta permissiva que diz 

respeito às excludentes de ilicitude. A figura da tipicidade, pois, está ligada à 

justaposição da conduta do agente com o tipo legal de delito. 

Como forma de concluir os indicativos que compõem a estrutura do conceito 

de crime, temos a ilicitude que deve ser interpretada como a conduta diversa do bem 

tutelado pelo ordenamento jurídico penal. 

Para a existência de um crime, são necessários os seguintes pressupostos: a 

existência de uma conduta humana, seja ela comissiva ou omissiva; a 

desconformidade com a ordem legal; o dano à sociedade. 

Após a apresentação sucinta dos elementos do crime, faz-se essencial a 

compreensão da categoria culpabilidade, vez que imprescindível para a temática que 

será demonstrada ao longo do trabalho acerca da responsabilidade criminal dos 

psicopatas. 

 

1.2  A Culpabilidade 
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Sendo analisada a estrutura que forma o conceito de crime, vale destacar que 

o pressuposto da culpabilidade é o que mais interessa no estudo do presente 

trabalho monográfico e, assim, o mesmo será abordado de forma mais densa neste 

capítulo específico. 

Para se alcançar, todavia, o conceito de culpabilidade, teorias foram 

adotadas. Na visão de Bittencourt (2018, p. 647), a primeira teoria adotada, 

nomeada como psicológica da culpabilidade, corresponde ao naturalismo-causalista. 

Sendo assim, a culpabilidade seria o vínculo subjetivo entre o resultado produzido e 

a ação do autor.  

Dentro da referida teoria, o dolo e a culpa eram a própria culpabilidade, uma 

vez que esse elemento, necessário a formar o conceito de crime, não possuía 

nenhum outro requisito de existência, admitindo-se tão somente a imputabilidade. 

Bittencourt (2018, p.647) indica, ainda, que a teoria psicológica da 

culpabilidade foi oriunda da distinção entre externo e interno. Dessa forma, a parte 

exterior correspondia ao fato punível com a antijuridicidade e tipicidade, qual seja, 

formava relação com aspecto objetivo; e a parte interior que correspondia aos 

aspectos psíquicos, quais sejam, subjetivos, que representava a culpabilidade. 

A supramencionada teoria defendia que a culpabilidade poderia ser afastada 

em algumas circunstâncias. Segundo Bittencourt (2018, p. 648), essas seriam 

aquelas que romperiam o vínculo psicológico do autor do fato e o resultado 

produzido, tais quais o erro e a coação, conforme será melhor demonstrado ao longo 

deste trabalho. 

A teoria psicológica foi a dominante no século XIX e XX, todavia, foi superada 

pela teoria psicológico-normativa, como defende Bittencourt (2018, p.648). Foi 

necessária a superação da teoria psicológica, uma vez que a mesma se mostrou 

insuficiente para abarcar outras definições dentro do Direito Penal, tais quais o crime 

culposo, crime omissivo e as causas de exculpação. 

Com o advento da teoria psicológico normativa da culpabilidade, restou 

superada a base natural-causalista que foi trazida pela teoria psicológica, sendo 

acrescentado aspectos positivistas com a teoria dos valores e método valorativo do 

neokantismo. Assim, Bittencourt (2018, p. 654) defende que o dolo e a culpa, que na 

teoria anterior eram vistos como a própria culpabilidade, a partir da teoria psicológico 

normativa da culpabilidade, passaram a ser vistos como elementos da culpabilidade, 

todavia, não exclusivos, pois, com base na nova teoria, houve a necessidade de 
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aperfeiçoamento de outros elementos. Isso porque pode existir dolo e a conduta não 

ser reprovável, tal qual verificamos na legítima defesa putativa. 

Nesse sentido, foi superado o pensamento de que a culpabilidade se 

encontrava no próprio indivíduo, pois entende-se que ela se encontra fora do agente, 

de modo que é realizado juízo de valoração a respeito do agente. Assim, Bittencourt 

(2018, p.654) aduz que o agente do fato deixa de carregar a culpabilidade em si, 

qual seja, no seu psíquico, e passa a ser analisado com base em um juízo de 

culpabilidade, que é emanado pelo ordenamento jurídico. 

Concluindo a ideia da teoria psicológico normativa, segundo Bittencourt 

(2018, p.655), a mesma analisou como elementos da culpabilidade a imputabilidade, 

o elemento psicológico-normativo (dolo ou culpa) e a exigibilidade de conduta 

conforme o Direito. Todavia, críticas no que diz respeito à referida teoria foram 

arguidas, haja vista a criação do dolo híbrido. Esse seria, ao mesmo tempo, 

normativo e psicológico, criando, também, a figura do criminoso habitual ou por 

tendência.  

Bittencourt (2018, p.656) entende que esse criminoso seria aquele que, haja 

vista seu ambiente social, não teria consciência da ilicitude, elemento necessário 

para configurar o dolo, vez que ele estaria em um meio no qual a prática de atos 

ilícitos eram consideradas corretas, ou seja, esperadas pelo seu grupo social. Dessa 

forma, sem a consciência da ilicitude, o referido indivíduo agiria sem dolo, sendo 

essa pessoa considerada inculpável. 

Verificado o impasse supracitado, foi necessário superar a teoria psicológico 

normativa da culpabilidade, surgindo a teoria normativa pura que foi também 

sustentada pelo finalismo welzeliano. 

Bittencourt (2018, p.658) defende que o finalismo foi um dos marcos mais 

importantes da evolução da teoria do delito. Isso porque o finalismo retirou o dolo e a 

culpa como elementos integradores da culpabilidade, deslocando-os para o tipo 

penal. Assim, a culpabilidade passou a ser integrada somente por circunstâncias que 

ensejam a reprovabilidade de conduta contrária à ordem jurídica. 

Entendido o histórico de teorias que impulsionaram o conceito da 

culpabilidade, o que permanece é o da teoria normativa pura junto ao finalismo. 

Enquanto entendida como um dos pressupostos do conceito analítico do crime, a fim 

de formar sua estrutura, segundo Bittencourt (2018, p. 639), a culpabilidade é fruto 

da evolução da dogmática jurídico-penal, tendo a função de fundamentar a punição 
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estatal. Qual seja, de justificar de modo mais claro a motivação e finalidade da pena 

cominada a determinado caso. 

A compreensão do termo culpabilidade é oriundo do princípio constante no 

ordenamento jurídico penal, no qual indica que não há pena sem culpabilidade (nulla 

poena sine culpa). Dessa forma, ela tem o objetivo claro de melhor individualizar a 

pena, a fim de atribuir de forma justa a responsabilidade penal do autor da infração 

penal, bem como proteger o mesmo de eventuais excessos de poder punitivo do 

Estado.  

Luiz Regis Prado (2018, p.266) entende que a culpabilidade, em fato, 

corresponde à reprovabilidade, como juízo de valor sobre o fato em relação ao seu 

autor, diante das circunstâncias reais em que agiu. 

E enquanto a antijuridicidade corresponde a uma relação entre ação e 

ordenamento jurídico, sendo certo que a conduta ocorre em sentido contrário ao 

mandamento legal, a culpabilidade, por sua vez, não se esgota no âmbito do 

descompasso entre a ação e ordem jurídica, mas sim na reprovação pessoal contra 

o autor da infração penal, haja vista possibilidade do autor poder agir de outro modo 

que não em desconformidade com a norma legal. 

 Welzel (apud BITTENCOURT 2018, p.662) entende que a culpabilidade 

corresponde à reprovabilidade da configuração de vontade. Toda culpabilidade é 

entendida como manifestação da vontade voluntária do agente que deve ser 

reprovada, sendo a mesma a valorização negativa dos motivos que ensejaram o ato.  

Luiz Regis Prado (2018, p.267) entende, ainda, que se excluem da dita 

culpabilidade a grande maioria dos elementos subjetivos, anímicos ou psicológicos, 

a fim de que se conserve tão somente elementos valorativos. 

Isso porque para que uma conduta seja passível de sanção, é necessário, 

além da configuração da figura típica e antijurídica, a reprovabilidade de seu ato. 

Todavia, a dita reprovabilidade deve ser analisada quando o agente que comete a 

infração penal puder se determinar de outra maneira no caso concreto, qual seja, 

pelo dever jurídico. 

Welzel (apud BITTENCOURT 2018, p.663), no entanto, alertou sobre a 

utilização da reprovabilidade ou censurabilidade como reprovação da culpabilidade 

ou censura, quando, em verdade, a culpabilidade corresponde à valoração negativa 

da ação do autor do delito e não no raciocínio das pessoas competentes a julgar a 

ação. 
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Vários equívocos foram debatidos, demonstrando, assim, de suma 

importância o esclarecimento acerca das expressões “censura” ou “culpabilidade” e 

“juízo de censura”ou “juízo de culpabilidade”. Desse modo, “censurável” corresponde 

a toda conduta que possa ter um viés negativo e em desconformidade com a ordem 

jurídica. Em contrapartida, o “juízo de censura” corresponde à observação da 

conduta do agente, a fim de atribuir a qualidade de censurável ou incensurável.  

Vale mencionar que cabe ao juiz competente, qual seja, ao aplicador da lei, 

fazer o uso do juízo de censura. Nesse sentido, o mesmo tem que se utilizar de 

critérios objetivos e racionais para analisar o caso, não podendo se utilizar de 

qualquer valoração pessoal. 

Na visão defendida por Welzel (apud BITTENCOURT 2018, p.664), portanto, 

a culpabilidade seria composta por requisitos existenciais de reprovabilidade, que diz 

respeito à imputabilidade do agente, bem como dos essenciais, que diz respeito ao 

conhecimento da antijuridicidade de determinado ato cometido pelo autor da infração 

penal. 

Seguindo a linha do referido autor, os requisitos existenciais e essenciais de 

reprovabilidade, quais sejam, a imputabilidade do agente e o potencial conhecimento 

da antijuridicidade, por si só não bastariam para compor o conceito amplo de 

culpabilidade. Para melhor fechar o raciocínio seria necessário, então, verificar a 

existência ou não de situações extraordinárias, entendidas como causas de 

exculpação. Essas seriam as causas de diminuição do grau de culpabilidade do 

agente. 

Somente poderá atribuir juízo de culpabilidade ao agente que cometeu 

infração penal tinha conhecimento do injusto, bem como tinha capacidade de agir de 

modo consoante com esse conhecimento. Ainda assim, para que seja aplicada 

medida de segurança, faz-se necessária a verificação de responsabilidade pelo fato, 

enquanto que para que haja aplicação de pena, trata-se de requisito indispensável a 

culpabilidade, como será demonstrado nos itens abaixo. 

 

1.3. Dos Elementos da Culpabilidade 

 

De acordo com a teoria normativa pura, que se utiliza de concepção finalista, 

os elementos que compõem o conceito de culpabilidade são: a imputabilidade, a 

consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. 
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O primeiro elemento se trata da imputabilidade. Essa diz respeito à 

capacidade para ser considerado culpável, qual seja, entendida como aptidão de 

entender seus atos. Todavia, o referido conceito não se confunde com 

responsabilidade. Isso porque essa corresponde ao segundo princípio no qual o 

imputável deve responder por suas ações. 

Indica, Luiz Regis Prado (2018, p.272) que essa capacidade possui dois 

aspectos importantes: o primeiro diz respeito ao cognoscitivo, no qual há capacidade 

de compreender a ilicitude do fato; e o segundo, corresponde ao volitivo, qual seja, 

quando o sujeito atua conforme a referida compreensão de ilicitude do fato. Assim, a 

ausência de qualquer dos dois aspectos é suficiente para afastar a capacidade do 

agente, e por conseguinte, sua culpabilidade, isto é, a imputabilidade penal. 

Sem a imputabilidade, pois, entende-se que o indivíduo não possui liberdade, 

bem como faculdade para comportar-se de modo contrário. Não se trata, portanto, 

de indicativo de culpabilidade, devendo ser entendido como agente inculpável. 

É nesse sentido que Código Penal, em seu art. 26, caput, dispõe, sendo os 

inimputáveis aqueles que carecem de capacidade de culpabilidade. Dessa forma, os 

indivíduos que apresentam uma deficiência mental, por exemplo, são incapazes de 

compreender a ilicitude de determinada conduta ou de determinar-se de acordo com 

tal compreensão. 

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 

 

Há, ainda, três sistemas utilizados para se chegar ao conceito de 

imputabilidade. Eles são o sistema biológico, psicológico e o biopsicológico. O 

Código Penal Brasileiro, todavia, conforme bem versado anteriormente, adotou no 

art. 26, o sistema biopsicológico. Esse corresponde à junção do aspecto biológico 

com o psicológico. Assim, deve haver, por exemplo, a deficiência mental em 

conjunto com a incapacidade de discernir sobre a ilicitude de determinado ato. 

Todavia, sendo a imputabilidade um dos elementos essenciais para a 

formação do conceito de culpabilidade, é importante observar que há hipóteses que 

ensejam a desconsideração da mesma, são elas: a doença mental, desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, menoridade e a embriaguez acidental completa. 

A constatação de doença mental, tal qual a paralisia cerebral, esquizofrenia, 

epilepsia grave, por se tratarem de alterações profundas na saúde mental do 
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indivíduo, rompem o critério biopsicológico necessário para ensejar a 

responsabilidade criminal. O desenvolvimento mental incompleto ou retardado, em 

casos conhecidos como psicopatia, surdo-mudo não educado, em determinados 

indivíduos também rompe o sistema mencionado, que será melhor detalhado no 

capítulo 3. 

A menoridade, por sua vez, diz respeito ao princípio da inimputabilidade 

absoluta por presunção, conforme bem dispõe o art. 27 do Código Penal Brasileiro. 

Essa causa excludente de imputabilidade tem como fundamento, ao contrário dos 

demais, no critério biológico da idade do agente.  

Em que pese os absolutamente e relativamente incapazes não responderem 

criminalmente, os mesmos se sujeitam, todavia, aos dispositivos constantes no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com art. 104 da Lei 8.069/1990. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 
às medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 
adolescente à data do fato. 

Assim, crianças e adolescentes não cometem crime, mas sim ato infracional, 

além do referido diploma verificar medidas de proteção genérica e específica aos 

inimputáveis. Se o menor de idade, no entanto, já tiver atingido 18 anos completos 

na data do evento criminoso, mas atingiu os 21 anos, o mesmo gozará da 

prerrogativa de atenuação de pena, com fulcro no art. 65, I, 1º parte, CP, bem como 

da redução do prazo prescricional, conforme dispõe art. 115, CP. 

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:  

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 
(setenta) anos, na data da sentença. 

(...) 

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o 
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na 
data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 

A embriaguez acidental completa e a embriaguez patológica completa 

também diz respeito à causa excludente de imputabilidade, de modo a torná-los 

inimputáveis à responsabilização criminal, conforme será mencionado no capítulo 2. 

Aos supramencionados agentes inimputáveis, que são dotados das causas 

indicadas, a medida que se impõe é a medida de segurança, na modalidade 
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internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial, de acordo com 

entendimento do juiz competente, conforme disposto em art. 96 e 97 do Código 

Penal Brasileiro. 

Art. 96. As medidas de segurança são:   

 I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, 
em outro estabelecimento adequado. 

  II - sujeição a tratamento ambulatorial. 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 
26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, 
poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. 

Além das causas excludentes de imputabilidade, há a imputabilidade 

diminuída ou atenuada. Essa diz respeito à diminuição da culpabilidade, pois ela se 

encontra no liame entre saúde mental preservada e a insanidade, haja vista redução 

da capacidade do autor da infração de conhecer a natureza ilícita de seus atos ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Trata-se, assim, de causa geral de diminuição de pena. No entanto, no 

ordenamento jurídico brasileiro, também temos a figura dos semi-imputáveis, que 

traz como consequência a diminuição da pena ou a substituição da mesma por 

medida de segurança, de acordo com art. 98 do Código Penal. 

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e 
necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa 
de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento 
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do 
artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º. 

Luiz Regis Prado (2018, p.274) afirma que a opção de submeter determinados 

indivíduos nos estados biopsicológicos atenuados supramencionados a uma pena 

privativa de liberdade, sofre duras críticas, mesmo que mitigada. Isso porque não se 

consegue alcançar equiparação entre esses indivíduos e os que não possuem 

qualquer tipo de deficiência mental, por exemplo, pois aqueles sempre vão precisar 

de um atendimento curativo, o qual não é oferecido aos demais detentos. 

Os indivíduos em estado de emoção, também conhecido como agentes 

passionais, não se enquadram na hipótese de excludente de imputabilidade. Isso 

ocorre, uma vez que o legislador entendeu que os estados psicológicos de emoção e 

paixão fazem parte da rotina do indivíduo, e assim, não têm a particularidade 

necessária a ensejar tratamento diferenciado pelo legislador. 
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Apesar de a emoção e a paixão não serem aptas a figurar em nossa ordem 

jurídica como causas excludentes de imputabilidade, quando analisadas as 

circunstâncias do caso em concreto, podem ser interpretadas como atenuantes, bem 

como causa de diminuição de pena, com fulcro nos arts. 26 e 121, §1º, do Código 

Penal Brasileiro. 

Em relação às causas excludentes de imputabilidade, a Teoria da Actio Libera 

in Causa, nas palavras de Luiz Regis Prado (2018, p.276), trata-se de uma exceção 

ao princípio de considerar as categorias do delito relativamente ao tempo da prática 

do fato punível. Esse seria um caso, no qual o indivíduo, no estado de 

inimputabilidade, causa, por ação ou omissão, um resultado passível de punição, 

sendo que o mesmo se colocou na referida posição, bem como tinha o intento de 

produzir o resultado danoso, ou, não obstante ausência de intenção, podia e devia 

prever o resultado lesivo. 

No caso descrito acima, o estado de imputabilidade é transferida ao momento 

anterior ao da conduta delitiva, como se verifica na hipótese de embriaguez 

voluntária e culposa. Porém, a aludida situação diz respeito à exceção da regra de 

que o tempo do crime seria o da prática do fato punível. 

Todavia, no caso de embriaguez preordenada, verificada no art. 61, II, I, 

Código Penal, é considerado o momento em que o indivíduo se expõe ao estado de 

embriaguez. Leva-se em conta, no referido caso, a Actio Libera In Causa. 

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 
constituem ou qualificam o crime: 

(...) 

 II - ter o agente cometido o crime: 

(...) 

 l) em estado de embriaguez preordenada. 

 

 O segundo elemento constitutivo da culpabilidade corresponde à potencial 

consciência da ilicitude, ou seja, à reprovabilidade da conduta, com base na 

consciência ou conhecimento atual ou possível da ilicitude do ato, segundo Luiz 

Regis Prado (2018, p.276). 

Nas palavras de Narcélio de Queirós (apud LUIZ REGIS PRADO, 2018, 

p.276), para que haja a reprovabilidade, basta que o agente tenha base de que 
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determinado ato praticado está juridicamente proibido, bem como que é contrário às 

normas básicas de convivência em sociedade. Assim, o mesmo diz respeito à 

capacidade de conhecer a contrariedade do ato no que tange ao ordenamento 

jurídico. 

Segundo a teoria finalista, Bittencourt (2018, p. 671) preleciona que a 

ausência do conhecimento da proibição afasta a culpabilidade, fazendo o agente 

incorrer em erro de proibição invencível, verificado no art. 21, caput, Código Penal. 

Todavia, em se tratando de erro vencível, a culpabilidade se atenua. 

Art. 21- O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do 
fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um 
sexto a um terço. 

Por fim, para que o ordenamento jurídico indique a censura da culpabilidade, 

não é suficiente alcançar somente os elementos da imputabilidade e potencial 

consciência da ilicitude. Deve-se alcançar, também, o terceiro elemento constitutivo 

da culpabilidade, de acordo com Luiz Regis Prado (2018, p.277), corresponde à 

exigibilidade de conduta diversa, que é o elemento volitivo da reprovabilidade.  

Nos dizeres de Bittencourt (2018, p. 672), um dos pressupostos mais 

importantes da reprovabilidade corresponde à possibilidade concreta do agente se 

autodeterminar em consonância com o ordenamento jurídico. Todavia, existem 

circunstâncias que afastam o elemento da culpabilidade, vez que, segundo Welzel 

(apud BITTENCOURT 2018, p.273), situações específicas podem diminuir 

drasticamente a motivação para agir de acordo com a ordem jurídica, não sendo, 

assim, exigido um modo de agir consoante com as normas jurídicas, não obstante 

tratar-se de indivíduo imputável. Isso porque se constata a inexigibilidade da conduta 

diversa e, consequentemente, afasta-se o elemento de culpabilidade. 

Assim, Luiz Regis Prado (2018, p.277) aduz que o conteúdo da 

reprovabilidade da conduta do agente corresponde ao fato de que o indivíduo devia 

e podia adotar comportamento diverso para que pudesse seguir em consonância 

com a ordem jurídica, e não uma decisão voluntária ilícita. 

No entanto, conforme já demonstrado as causas de exclusão de culpabilidade 

no que tange à imputabilidade, faz-se necessário destacar também as que dizem 

respeito à inexigibilidade de conduta diversa, disposto de modo expresso no art. 22, 

caput, Código Penal. 
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Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita 
obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só 
é punível o autor da coação ou da ordem. 

A coação moral irresistível corresponde a uma das causas a justificar a 

inexigibilidade de conduta diversa, conforme disposto no artigo supracitado, diferindo 

da coação física irresistível. Isso porque enquanto essa exclui a ação, ante ausência 

do elemento volitivo, aquela exclui a culpabilidade, ante impossibilidade de se exigir 

conduta diversa em determinada situação.  

Luiz Regis Prado (2018, p.278) entende que a coação moral irresistível se 

trata de uma situação na qual o agente não possui sua vontade livre, mas sim 

viciada. Dessa forma, quem responde pelo ato produzido é o autor da coação. 

Pode-se verificar dois requisitos para que reste configurada a coação moral 

irresistível: a irresistibilidade da coação, uma vez que o constrangimento imposto 

pelo coacto deve ser impossível de ser vencido pelo coagido, com a presença do 

coator, coacto e vítima; e a obediência hierárquica, que corresponde à conduta do 

submisso que segue às ordens do superior hierárquico, de acordo com Luiz Regis 

Prado (2018, p. 279). 

Retomando, ainda, o conceito da coação moral, a mesma só se mostra 

irresistível, consoante com entendimento de Luiz Regis Prado (2018, p.278), quando 

para vencê-la, o agente. Todavia, tratando-se de coação moral resistível, o coacto, 

apesar de não ter afastada a culpabilidade como verificado no que diz respeito à 

irresistível, pode ter atenuada sua pena, de acordo com art. 65, III, c, Código Penal. 

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

(...) 

III - ter o agente: 

(...) 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de 
ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, 
provocada por ato injusto da vítima; 

A obediência hierárquica corresponde ao cumprimento de ordem legal de 

superior hierárquico. No entanto, Luiz Regis Prado (2018, p.279) aduz que o referido 

cumprimento não pode nunca ser contrário ao seu dever legal. Assim, ainda que o 

subordinado execute um mandado que viola a ordem jurídica, o mesmo ainda fará 
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jus à exclusão de culpabilidade. Isso porque o subordinado recebe um mandado 

vinculante, agindo, dessa forma, no estrito cumprimento de dever legal. 

Em caso de inexigibilidade de conduta diversa, só é punível o superior 

hierárquico, salvo se o mandado for manifestamente ilegal. Sendo assim, conforme 

disposto no art. 22, caput, Código Penal, devidamente transcrito acima, nesse caso, 

também responde o inferior hierárquico. 

Há a necessidade também de fazer constar os requisitos que integram o 

conceito da obediência hierárquica. Esses, segundo Luiz Regis Prado (2018, p.280) 

dizem respeito à relação de subordinação hierárquica fundada no direito público, na 

qual a ordem deve ser proferida por uma autoridade pública; à ordem ser consoante 

com formalidades legais, não sendo manifestamente ilegais, vez que a ordem tem 

que se referir às relações existentes entre o indivíduo que manda e quem obedece 

e, posteriormente, avaliar a licitude da ordem; à estrita obediência da ordem, uma 

vez que o cumprimento da ordem tem que ocorrer nos limites determinados pelo 

superior hierárquico. 

1.4. Inimputabilidade e Culpabilidade Diminuída 

Retomando a ideia já exposta anteriormente, a imputabilidade, na concepção 

de Bittencourt (2018, p. 693), corresponde à aptidão para ser culpável por algum ato 

cometido. 

Nesse mesmo sentido, Muñoz Conde (1988) entende que quem carece da 

referida aptidão para ser culpável, seja por não possuir a maturidade necessária ou 

apresentar problemas psíquicos, não pode ser declarado culpado e, 

consequentemente, responder pelos seus atos, ainda que os mesmos tenham 

valoração negativa por serem típicos e antijurídicos. 

O ordenamento criminal brasileiro não conceitua a imputabilidade penal, 

dispondo tão somente sobre as causas que a afastam. Assim, define-se a 

inimputabilidade penal, de acordo com art. 26, Código Penal. 

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. 

Identifica-se, dessa forma, de acordo com Bittencourt (2018, p. 694) que o 

ordenamento penal faz clara referência à consciência da ilicitude do ato como 
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elemento imprescindível a integrar o conceito de culpabilidade. Ademais, reafirma o 

conceito biopsicológico, e não meramente biológico, da inimputabilidade. Isso 

porque, além de ser necessário verificar a doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto (critério biológico), também deve ser observado se faz presente o 

entendimento do caráter ilícito de sua conduta (critério psicológico). 

O Direito Penal brasileiro adota, como regra geral, o critério biopsicológico, 

todavia, adota, como exceção, o critério biológico no que tange ao menor de dezoito 

anos, conforme dispõe art. 27, Código Penal. 

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 
ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. 

Indica-se que para falar em causas de culpa, deve-se levar em consideração 

o vínculo psíquico entre o agente e o fato é realizado com base na culpabilidade e, 

consequentemente, na imputabilidade, que necessita estar carregado de 

informações médicas no que diz respeito às funções psíquicas. 

Para que exista o dolo, Bittencourt (2018, p. 521) entende que deve haver 

dois elementos: o cognitivo, que corresponde ao conhecimento de que determinado 

ato é típico; e o volitivo, que diz respeito à vontade de realizá-lo. Em contrapartida, a 

culpa é a inobservância do dever de cuidado de um indivíduo, produzido fato não 

querido, mas previsível. 

Nesse sentido, Bittencourt (2018, p.544) diz que a tipicidade de uma conduta 

culposa advém de uma conduta não diligente, que vem a causar lesão a bem 

jurídico relevante e protegido pelo ordenamento jurídico. 

Prosseguindo no que tange ao dolo e culpa no tipo penal, verifica-se a 

inimputabilidade em casos nos quais não se pode atribuir ao sujeito dolo e, 

tampouco, culpa. Isso porque o agente do fato, inimputável, não tem o discernimento 

necessário para realizar distinção da natureza ilícita da ação. 

Estará configurada a inimputabilidade toda vez que o agente não demonstrar 

condições mínimas de normalidade e maturidade psíquicas. Não se trata de 

indivíduo, portanto, que consiga ser motivado pelas proibições normativas, de 

acordo com Bittencourt (2018, p.695). 

Todavia, para que seja configurada a inimputabilidade se só for demonstrada 

a ausência de sanidade ou maturidade mental. É necessário, também, a 

demonstração do aspecto psicológico, ou seja, a capacidade de se autodeterminar 
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nesse sentido, consoante com o critério biopsicológico já exposto no presente 

trabalho. 

Para que o sujeito possa ser eximido da pena imposta ao tipo penal praticado, 

segundo Bittencourt (2018, p.696), é suficiente que o agente não possua capacidade 

de entendimento ou de autodeterminação. Isso porque o referido autor entende que 

se o sujeito não tem capacidade de avaliar seus próprios atos, seja ela positiva ou 

negativamente, o agente não consegue discernir a valoração de seu ato. Assim, falta 

capacidade para, também, autodeterminar-se nesse sentido. 

Entre os extremos da imputabilidade e inimputabilidade, que já foram 

devidamente conceituados, temos a chamada culpabilidade diminuída ou semi-

imputabilidade.  

Essa, de acordo com Bittencourt (2018, p.710), corresponde a gradações 

específicas que exercem influência na capacidade de entendimento e 

autodeterminação do sujeito. Na referida culpabilidade diminuída podemos identificar 

os sujeitos portadores de personalidade psicopáticas.  

 

1.4.1 Culpabilidade Diminuída e Transtorno de Personalidade 

 

A Psicopatia, que se trata de objeto de pesquisa do presente trabalho e será 

melhor explicitado em capítulo próprio, bem  como é classificada como transtorno de 

personalidade, corresponde a uma anomalia tida como antissocial permanente e, 

principalmente, pela incapacidade de seguir normas sociais impostas. Os portadores 

da referida anomalia não apresentam quaisquer indícios de anormalidade mental, 

tais como delírios, alucinações, o que torna ainda mais dificultoso a identificação 

desses indivíduos, de acordo com Sabbatini (2010). O estudo do mencionado 

transtorno de personalidade se mostra, assim, cada vez mais necessário, haja vista 

aumento do número de indivíduos com o referido transtorno, bem como influência 

dos mesmos em diversos meios sociais. 

No tocante às mencionadas gradações no entendimento e capacidade de se 

autodeterminar, verifica-se o prejuízo à saúde mental do agente, sem, todavia, 

excluí-la. Bittencourt (2018, p.710) diz que a culpabilidade resta diminuída, ante o 

prejuízo na valoração adequada do fato, bem como posicionar-se nesse sentido. 

Assim, a censurabilidade de sua conduta antijurídica também deve sofrer redução. 
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Comprovada a culpabilidade diminuída, no que tange às consequências 

jurídico penais, no caso de condenação do sujeito, faz-se obrigatória a diminuição da 

pena, quando da imposição da mesma, conforme disposto no art. 26, Parágrafo 

Único, Código Penal, para que, em segundo momento, se restar devidamente 

comprovada a necessidade, seja substituída a referida pena por medida de 

segurança ao agente do fato. 

Art, 26.  

(...) 

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 

Faz-se necessário, primeiramente, a condenação do sujeito com pena 

reduzida ao réu semi-imputável, para tão somente depois substituir a pena imposta 

pela medida de segurança, vez que essa é sempre substitutiva da pena reduzida, 

sendo, ainda, imprescindível demonstrar a necessidade de tratamento curativo, de 

acordo com Bittencourt (2018, p. 713).  
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CAPÍTULO II  

DA TEORIA DA PENA E SUA APLICAÇÃO 

 No presente capítulo será abordado o contexto histórico que originou a pena 

para que, em seguida, seja esclarecida a teoria da pena predominante, isto é, a 

unitária. Além da indicação dos pressupostos essenciais para aplicação da medida 

de segurança, suas espécies, limite máximo e mínimo, bem como, 

excepcionalmente, a determinação de interdição civil aos psicopatas, também foi 

analisado o exame de cessação de periculosidade realizado em indivíduos 

considerados inimputáveis ou semi imputáveis. 

2. 1 O contexto histórico da pena 

Inicialmente, convém tratarmos sobre a pena. Não há um entendimento ainda 

consolidado sobre quando a mesma surgiu. Alguns autores, todavia, adotando a 

Teoria do Criacionismo, entendem que a pena surgiu juntamente com o homem. 

No que cerne o contexto histórico que envolve a pena, a mesma sempre foi 

associada à violência, sofrimento psicológico. Conforme bem preleciona Souza 

(2013), as formas de punição ocorriam em locais insalubres, sem quaisquer 

condições mínimas de segurança. 

O Estado, assim, impunha a pena como uma forma de defesa da sociedade, 

no entanto, sua finalidade dizia respeito à correção do agente da infração penal e 

prevenção geral do Estado. 

É de suma importância o entendimento sobre as concepções que cercam a 

teoria da pena. As mesmas buscam justificar seus fins, tendo sido criada, a fim de 

melhor organizar a sociedade, vez que no entendimento de Luiz Regis Prado (2018, 

p.353) a pena corresponde a mais importante das consequências jurídicas do delito. 

Isso porque diz respeito à privação ou restrição dos bens jurídicos, consoante com o 

ordenamento jurídico, determinada pelos órgãos jurisdicionais ao agente de uma 

infração penal. 

Bittencourt (2018, p.194) entende que Estado e pena se relacionam entre si, 

devendo ser observado o modelo socioeconômico, bem como a forma de Estado no 

qual se verifica o sistema penalizador, asseverando o seguinte: 
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Convém registrar que a uma concepção de Estado corresponde uma de 
pena, e a esta, uma de culpabilidade. Destaque-se a utilização que o Estado 
faz do Direito Penal, isto é, da pena, para facilitar e regulamentar a 
convivência dos homens em sociedade. Apesar de existirem outras formas 
de controle social — algumas mais sutis e difíceis de limitar que o próprio 
Direito Penal 293 —, o Estado utiliza a pena para proteger de eventuais 
lesões determinados bens jurídicos, assim considerados, em uma 
organização socioeconômica específica. Estado, pena e culpabilidade 
formam conceitos dinâmicos inter-relacionados, a tal ponto que a uma 
determinada teoria de Estado corresponde uma teoria da pena, e com base 
na função e finalidade que seja atribuída a esta, é possível deduzir um 
específico conceito dogmático de culpabilidade. Assim como evolui a forma 
de Estado, o Direito Penal também evolui, não só no plano geral, como 
também em cada um dos seus conceitos fundamentais. E como vimos nos 
capítulos anteriores, esta evolução esteve sempre marcada pelo contexto 
social, cultural e político de um determinado momento da história, de modo 
que as modificações na concepção do Estado e do Direito Penal podem ser 
vistas como a expressão do espírito do seu tempo. Da mesma forma, as 
teorias da pena sofreram, ao longo da história, uma forte influência do 
contexto político, ideológico e sociocultural nos quais se desenvolveram. 

 

Circunstâncias de transição entre o entendimento do caráter retributivo da 

pena e posterior caráter preventivo desta, segundo Bittencourt (2018, p.197). A 

exposição das teorias que explicam o sentido, finalidade e função das penas faz-se 

essencial pro presente trabalho, sendo as mesmas denominadas teorias: absolutas, 

relativas (prevenção geral e especial) e unitária. 

Todavia, a fim de melhor explicitar a problemática em discussão no presente 

trabalho, fez-se necessário concentrar o estudo apenas na teoria unitária, 

predominante atual, no que diz respeito à teoria da pena, de acordo com Luiz Regis 

Prado (2018, p.355). 

 

2.2 Teoria Unitária da Pena 

A mesma corresponde à união entre a teoria absolutista e relativa, anteriores 

à mesma. Isso porque ela concilia o caráter retributivo da teoria absolutista, bem 

como o preventivo – geral e especial – da teoria relativa. 

Bittencourt (2018, p. 230) indica que a adoção da teoria unitária foi essencial 

para abranger a pluralidade em que se verifica o conceito de teoria da pena, 

explicitando da seguinte maneira: 

Em relação ao fundamento da pena, sustenta-se que a sanção punitiva não 
deve “fundamentar-se” em nada que não seja o fato praticado, qual seja, o 
delito. Com esta afirmação, afasta-se um dos principais equívocos das 
teorias preventivas: a prioridade outorgada à justificação externa da pena — 
por que se pune — sem antes oferecer resposta à questão da sua 
justificação interna — quando se pune. Com efeito, sob o argumento da 
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prevenção geral negativa, a intimidação através da pena, inibindo o resto da 
comunidade de praticar delitos, não é capaz de explicar por que a prática de 
um delito por um sujeito culpável é condição necessária da pena. Por sua 
vez, a teoria da prevenção geral positiva não é capaz de oferecer uma 
justificação da pena com base em valores que imponham limites tangíveis 
ao exercício do ius puniendis estatal. Tampouco sob o argumento 
preventivo-especial da pena é possível explicar satisfatoriamente quando é 
legítimo punir, pois para esta teoria, como já vimos, a pena tem como base 
não a prática de um fato passado, mas aquilo que o delinquente “pode” vir a 
realizar se não receber o tratamento a tempo. 

Assim, a versão unificadora da teoria da pena realizou a junção dos 

fundamentos verificados em teorias anteriores, justapondo a retribuição com os fins 

preventivos, sejam eles gerais ou especiais. Com a dita teoria, busca-se sanar e 

completar defeitos verificados nas anteriores.  

A pena cominada em determinado caso concreto deve atender ao fim de 

ressocialização, bem como ao intimidatório, reforçando a confiança da sociedade 

nos institutos jurídicos implementados em nosso ordenamento.  

Quando houver, no entanto, conflito entre as finalidades, cada uma indicando 

cominação de pena diversas, deve prevalecer a finalidade preventiva especial, qual 

seja, a de ressocialização, de acordo com Bittencourt (2018, p.234). A referida pena, 

todavia, com base na finalidade preventiva especial, não pode tornar a sanção 

ínfima, pois deve haver o retorno da confiança da sociedade no que diz respeito à 

ordem jurídica. 

Roxin (apud BITTENCOURT, 2018, p.234) rejeita o caráter retributivo da 

pena, seja ele como fim que legitima a pena ou com base em sua essência. A pena, 

pois, deverá ser cominada tão somente na medida da culpabilidade do autor da  

infração, não podendo ultrapassá-la, não obstante os fins preventivos indiquem para 

cominação de pena superior.  

Em que pese Roxin (apud BITTENCOURT, 2018, p.235) entender, como já 

exposto, que a pena não pode ultrapassar os limites da culpabilidade, a redução da 

mesma, com base nos fins preventivos, é possível. 

A teoria é resumida da seguinte maneira pelo referido autor: 

a pena serve aos fins de prevenção especial e geral. Limita-se em sua 
magnitude pela medida da culpabilidade, mas pode ser fixada abaixo deste 
limite quando seja necessário por exigências preventivo-especiais, e a isso 
não se oponham as exigências mínimas preventivo-gerais. 

Gracia Martin (2006) defende a adoção da teoria unitária da pena da seguinte 

maneira: 
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Assim, impõe-se reconhecer que a adoção de uma teoria unitária da pena 
coaduna-se, de modo inconteste, com as exigências de um Estado 
democrático e social de Direito, na medida em que fornece sólido amparo à 
necessidade de proporcionalidade dos delitos e das penas, barreira 
infranqueável ao exercício do ius puniendi.  

Entende-se, portanto, que o caráter verificado na função da pena, qual seja, 

retributivo e preventivo tem ligação direta com os preceitos e garantias inerentes ao 

Estado Democrático e Social de Direito. 

2.3  A medida de segurança 

A cominação da pena a determinado agente infrator da ordem jurídica posta 

em sociedade decorre da culpabilidade, enquanto a aplicação da medida de 

segurança busca fundamento na periculosidade do agente em conjunto com a 

incapacidade penal do mesmo, de acordo com Bittencourt (2018, p. 1378). 

O Código Penal em vigor, conforme explicitado em tópicos anteriores, indica 

que o imputável, que agir de modo contrário à ordem jurídica, será sujeitado à pena 

correspondente; ao inimputável, será aplicada a medida de segurança, enquanto ao 

semi-imputável, deverá ser analisada as características pessoais do mesmo, a fim 

de que seja aplicada a consequência penal da qual necessita, qual seja, medida de 

segurança ou cominação da respectiva pena reduzida, de acordo com art. 26, 

Parágrafo Único, Código Penal. 

 

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. 

 

Em primeiro momento será aplicada a pena correspondente à infração penal 

cometida pelo semi imputável, e se o julgador identificar a necessidade de especial 

tratamento curativo, com a constatação de periculosidade real, submeterá o mesmo 

à medida de segurança, de acordo com Bittencourt (2018, p.1379). 

A medida de segurança, consoante com Bittencourt (2018, p.1380), se 

submete ao princípio constitucional da reserva legal – art. 5º, XXXIX, da Constituição 

Federal e art. 1º do Código Penal. Trata-se de direito do autor da infração ter 
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conhecimento, de modo antecipado, da pena cominada ao seu caso, bem como a 

duração da mesma. 

 

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal. 
 

Acerca do tema atinente aos princípios, Luiz Regis Prado (2018, p.438) 

entende que também há a aplicação do princípio da igualdade-proporcionalidade, da 

seguinte maneira: 

 

A medida de segurança deve ser sempre pós delitiva (prévia comissão de 
delito). Além disso, a necessidade de se impor limites à medida de 
segurança, com o intuito de evitar sua indeterminação vem consagrada a 
partir do princípio da igualdade-proporcionalidade. 

 

A imposição da medida de segurança, tal qual ocorre com a pena privativa de 

liberdade, tratam-se de formas de controle social, segundo Bittencourt (2018, p. 

1380), bem como invadem a liberdade do indivíduo por parte do Estado. Nesse 

sentido, às respectivas penas deve ser preconizado a aplicação de todos princípios 

constitucionais. 

Para que possa ser cominada a pena de medida de segurança explicitada no 

presente capítulo, deve-se analisar, sobretudo, a existência dos pressupostos 

necessários a ensejar a aplicação da mesma. 

O primeiro pressuposto trata da verificação de fato típico punível. Bittencourt 

(2018, p.1381) indica que tem que haver prática de ilícito típico, devendo ser 

afastada, para que exista este primeiro requisito, as excludentes de culpabilidade, 

tais quais, o erro de proibição invencível, coação irresistível, obediência hierárquica, 

embriaguez completa fortuita ou por força maior, além de ser indispensável a prova 

de autoria e materialidade do crime. 

O segundo pressuposto diz respeito à periculosidade do agente. Nesse 

sentido, faz-se indispensável o juízo de probabilidade, haja vista o caráter antissocial 

do agente e anomalia psíquica, de que o infrator será reincidente, de acordo com 

Bittencourt (2018, p.1381).  

Todavia, os dispositivos constantes no Código Penal tratam de dois tipos de 

periculosidade, quais sejam, a presumida, com base no art. 26, caput do 

mencionado código; e a real, que é reconhecida quando se constata a semi 

imputabilidade do agente, com fulcro no art. 26, parágrafo único. 
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O terceiro pressuposto corresponde à ausência de imputabilidade plena. Isso 

porque, conforme aduz Bittencourt (2018, p. 1381), o individuo imputável não pode 

ter aplicação de medida de segurança como consequência jurídico penal, mas tão 

somente a pena. O semi imputável, em contrapartida, de acordo com o já explicitado 

no presente trabalho monográfico, só terá aplicado a medida de segurança como 

sanção jurídica penal em caráter excepcional, ou seja, se restar configurada a 

necessidade de tratamento curativo. 

 

2.3.1 Espécies de medida de segurança 

 

O diploma penal em vigor trata de duas espécies de medida de segurança, 

sendo elas a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, bem 

como a sujeição do condenado ao tratamento ambulatorial. 

A internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico corresponde 

tanto aos inimputáveis quanto aos semi imputáveis, de acordo com arts. 97 e 98, 

Código Penal, desde que os mesmos necessitem de tratamento curativo. 

 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 
26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, 
poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. 
 
(...) 
 
Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e 
necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa 
de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento 
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do 
artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º. 

 

A supramencionada internação, também chamada de medida de segurança 

detentiva, trata-se de regra. Todavia, Bittencourt (2018, p.1382) indica que a mesma 

pode ser substituída pela segunda espécie de medida de segurança, qual seja, o 

tratamento ambulatorial. A referida substituição, no entanto, só ocorrerá se o fato 

típico cometido pelo infrator for punível com detenção. 

Com o tratamento ambulatorial, o indivíduo é submetido a cuidados médicos, 

todavia, sem internação do mesmo, que pode tornar-se necessária posteriormente 

para fins curativos, de acordo com art. 97, §4º, Código Penal. 
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Art. 97. § 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz 
determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para 
fins curativos. 
 

Bittencourt (2018, p.1382) destaca que a previsão de pena de detenção como 

consequência jurídico penal não é suficiente, por si só, para indicar a necessidade 

de conversão de internação em tratamento ambulatorial. Faz-se necessária análise 

das condições pessoais e fáticas do agente, a fim de compreender se a medida mais 

liberal é a conveniente para o caso concreto. 

A inimputabilidade e semi imputabilidade não configuram a aplicação de uma 

espécie ou outra de medida de segurança. Porém, a aferição da natureza da pena 

privativa de liberdade aplicável demonstrará, no caso de detenção, se ocorrerá a 

aplicação de tratamento ambulatorial. Isso porque deve haver a comprovação de 

que as condições pessoais o favorecem para tal, conforme aduz Bittencourt (2018, 

p.1383). 

Em caso de falta de hospital de custódia e tratamento, a internação deve 

ocorrer em estabelecimento adequado, com fulcro no art. 96, Código Penal. 

 

Art. 96. As medidas de segurança são:   

 I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, 
em outro estabelecimento adequado 

(...) 

No que diz respeito ao tratamento ambulatorial, dispõe a Lei de Execução 

Penal, em seu art. 101, que também deve ser realizado em hospital de custódia e 

tratamento e, em sua falta, em estabelecimento adequado. 

 

Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte, do 
Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. 

 

Verifica-se que o tratamento de indivíduos considerados inimputáveis e semi 

imputáveis ocorre nos mesmos lugares e, na falta desses, em estabelecimentos 

adequados para  sua recuperação. 

 

2.3.1.1 Limite de prazo de duração da medida de segurança 
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Conforme disposto no art. 97, §1º, Código Penal, as duas espécies 

anteriormente explicitadas têm prazo de duração indeterminado, permanecendo até 

o momento em que um médico perito ainda constatar a periculosidade do agente. 

 

Art. 97, § 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo 
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia 
médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 
(um) a 3 (três) anos.  
 
(...) 
 

Todavia, apesar dos dispositivos verificados na legislação penal não 

verificarem prazo máximo para aplicação das espécies de medida de segurança, em 

relação ao prazo mínimo, tem-se como estabelecido duração de um a três anos, 

conforme dispositivo supracitado, que corresponde ao marco de realização do 

primeiro exame de cessação de periculosidade, que se repete reiteradamente, 

conforme exposto por Bittencourt (2018, p.1386). 

Luiz Regis Prado (2018, p.441) adverte sobre a inconstitucionalidade do 

referido dispositivo que indica o caráter indeterminado da medida de segurança, uma 

vez que o mesmo violaria uma das cláusulas pétreas consagradas na Constituição 

Federal de 1988, qual seja, a proibição das penas perpétuas. 

Zaffaroni, Pierangeli (1998) entendem como alternativa à indeterminação do 

prazo máximo da medida de segurança no seguinte sentido: 

Sugere-se como alternativa à indeterminação, a imposição de medida de 
segurança somente pelo prazo do máximo da pena abstratamente 
cominada ao delito, para os inimputáveis, e, no caso dos semi imputáveis, 
pela quantidade de pena que seria cumprida por ele, se não tivesse sido 
substituída. 
 

Em contrapartida, Luiz Regis Prado (2018, p.441), salienta, ainda, que a 

indeterminação que diz respeito à medida de segurança é inerente a sua finalidade. 

Sendo assim, não pode a mesma ser prefixada. 

Gracia Martin (2006) sustenta a necessidade de limite máximo para duração 

da medida de segurança, por motivos de segurança jurídica da seguinte maneira: 

Sendo a periculosidade um estado do agente que perdurará por um tempo 
maior ou menor, sem que sua duração possa ser previamente fixada, 
também a duração da medida de segurança será, a princípio, 
indeterminada, ainda que submetida a rígido controle periódico. Entretanto, 
por motivos de segurança jurídica, a lei deveria estabelecer um limite 
máximo, determinado em função da duração regular do tratamento 
cientificamente recomendado ao agente. 
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 Bittencourt (2018, p. 1388) defende que alcançado o lapso temporal que diz 

respeito à cominação da pena à infração cometida, se o infrator ainda persistir com 

sintomas de enfermidade mental, o mesmo deve ser transferido para hospitais da 

rede pública, a fim de que haja seu devido tratamento. Assim, o infrator deixa de ser 

objeto do sistema penal, e passa a ser questão a ser resolvida pela saúde pública. 

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

n.628646, entendeu que o caráter indeterminado da medida de segurança viola a 

Constituição Federal. Assim, Egrégio Tribunal se manifestou pela duração máxima 

de 30(trinta) anos na aplicação da medida de segurança, tal qual ocorre quando da 

pena. 

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE 
SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM PRAZO SUPERIOR AO 
DA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO. PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTINUIDADE. PRAZO MÁXIMO DA 
MEDIDA. 30 (TRINTA) ANOS. PRECEDENTES DO STF. 
DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 5º DA LEI 10.216/2001. 
APLICABILIDADE. ALTA PROGRESSIVA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. 
PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A 
prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da 
pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco 
interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que 
deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, 
limitada, contudo, ao período máximo de 30 (trinta) anos, conforme a 
jurisprudência pacificada do STF. (…) 3. A desinternação progressiva é 
medida que se impõe, provendo-se em parte o recurso para o 
restabelecimento da decisão de primeiro grau, que aplicou o art.  5º da 
Lei 10.216/2001, determinando-se ao Instituto Psiquiátrico Forense que 
apresente plano de desligamento, em 60 (sessenta) dias, para que as 
autoridades competentes procedam à “política específica de alta planejada 
e reabilitação psicossocial assistida” fora do âmbito do IPF. (STF. 
HABEAS CORPUS N.100.383. RELATOR: FUX, LUIS. PUBLICADO NO 
DJE DE 04-11-2011).  
 

Assim, apesar do caráter indeterminado da medida de segurança, a mesma, 

na prática, de acordo com entendimento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal 

Federal, deve se ater ao período máximo de 30 anos, não podendo ultrapassar 

deste, sob pena de violação da Constituição. 

 

2.3.1.2 Do exame de verificação da cessação de periculosidade 

 

Conforme já explicitado, a medida de segurança, de acordo com dispositivo 

legal, é por tempo indeterminado, até que cesse a periculosidade do agente não 

obstante existência de julgados que indiquem pelo limite de prazo máximo de 30 

anos para sua aplicação. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11111596/artigo-5-da-lei-n-10216-de-06-de-abril-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/100810/lei-10216-01
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11111596/artigo-5-da-lei-n-10216-de-06-de-abril-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/100810/lei-10216-01
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Retomando, ainda, a ideia de limite temporal de aplicação da referida sanção 

penal, faz-se necessário relembrar que o limite mínimo é de 1 a 3 anos, sendo esse 

um marco para a realização do primeiro exame médico pericial. 

A lei exige que o referido exame seja realizado no fim do prazo mínimo, a ser 

fixado em sede de sentença e, posteriormente, a cada ano. Todavia, decorrido o 

prazo mínimo, o juízo pode requerer, de ofício, a qualquer tempo e reiteradas vezes, 

a repetição do exame (BITTENCOURT, 2018, p.1394). 

Art. 97. 
(...) 
 § 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e 
deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o 
juiz da execução. 

 

Antes de transcorrido o prazo mínimo, o juiz não poderá requerer de ofício a 

realização do exame, tão somente quando houver requerimento do Ministério 

Público nesse sentido ou de algum interessado, devendo a provocação e decisão 

ser devidamente motivadas. 

Os arts. 8º e 175º da Lei de Execução Penal dispõe que tanto o indivíduo 

inimputável, quanto o semi imputável devem ser submetidos ao exame 

criminológico, a fim de que princípios, tal qual o da individualização da pena, sejam 

garantidos. 

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos 
elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à 
individualização da execução. 
(...) 
Art. 175º. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo 
mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições 
pessoais do agente, observando-se o seguinte: 
(...) 
 

Não se deve confundir o exame criminológico, no qual se verifica se houve a 

devida cessação de periculosidade com o exame pericial que ocorre durante a fase 

do processo criminal de instrução probatória. Isso porque esse tem a finalidade de 

analisar se o infrator se trata de pessoa inimputável ou semi imputável. 

O exame pericial se divide em duas fases distintas: a da sanidade mental, na 

qual ocorre a averiguação da responsabilidade penal do agente, quando do 

momento de cometimento do ilícito penal; e o do exame de verificação de 

periculosidade, que é realizado quando estiver ocorrendo o cumprimento da medida 

de segurança. 
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Palomba (2003, p.214) aduz que o exame de verificação de cessação de 

periculosidade visa analisar se o agente, que cumpre medida de segurança, tem 

condições de ser reinserido na sociedade, se há probabilidade de reincidência, bem 

como se há eficácia no tratamento realizado no mesmo para tentar reverter sua 

periculosidade. 

O perito, quando da realização do exame de cessação de periculosidade no 

agente infrator, que teve como sanção penal cominada a medida de segurança, 

analisa algumas circunstâncias específicas que norteiam seu entendimento para fins 

de conclusão de cada caso.  

Segundo Palomba (2003, p.214), as circunstâncias observadas norteiam a 

observação da curva vital do indivíduo, morfologia do crime praticado, ajuste que 

teve a vida frenocomial, bem como se houve eventuais distúrbios psiquiátricos 

durante a fase de execução da medida de segurança. 

A observação da curva vital diz respeito à observação da vida pregressa do 

indivíduo, com enfoque em fatores cotidianos, tais quais, inconstâncias no trabalho, 

criminalidade precoce, dentre outros.  

No que tange à morfologia do crime, verifica-se as circunstâncias em que 

ocorreu o mesmo. Palomba (2003, p.214) aduz que se observa se houve agravantes 

legais quando do cometimento do crime, se o mesmo foi realizado sem motivo 

psicológico, bem como dotado de frieza. 

Em relação à vida frenonomial, analisa-se as tentativas de fuga, mau 

comportamento, necessidade de medidas restritivas, dentre outras, que vão indicar 

se a periculosidade persiste, de acordo com Palomba (2003, p.214). 

Os eventuais distúrbios psiquiátricos a serem analisados correspondem, 

segundo Palomba (2003, p.214): “(...) agitação psicomotora, surtos e episódios 

psicóticos, crises de irritabilidade, necessidade de altas dosagens de 

psicofarmácos”. 

Ainda no que diz respeito ao exame médico pericial realizado, a Lei de 

Execução Penal trouxe em seus dispositivos o direito da parte contratar médico 

particular, a fim de que o mesmo possa acompanhar ao seu tratamento. Todavia, em 

caso de divergência entre o médico oficial e particular, conforme consoante no art. 

43, Parágrafo Único, da Lei de Execução Penal, caberá ao juiz da execução analisar 

e resolver a divergência. 
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Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal 
do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares 
ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. 

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão 
resolvidas pelo Juiz da execução. 

 Bittencourt (2018, p.1394) defende que, embora haja omissão por parte da 

Lei de Execução Penal no que diz respeito à participação do médico particular no 

exame de cessação de periculosidade, que o mesmo deve atuar como assistente 

técnico, fazendo jus ao princípio da ampla defesa, consagrado em nossa Carta 

Magna. 
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CAPÍTULO III  

 

 DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS PSICOPATAS 

 Trata-se de capítulo que conceitua a psicopatia, trazendo entendimento sobre 

a dificuldade acerca da distinção entre criminoso comum e psicopata, além do 

entendimento acerca do caráter de transtorno de personalidade concernente à 

psicopatia, e não de doença mental.  

 A demonstração de divergência entre especialistas da área de saúde e a 

doutrina majoritária penal sobre a responsabilidade criminal dos indivíduos 

portadores do referido transtorno também se faz presente, entendendo este pela 

semi imputabilidade, enquanto aqueles entendem pela imputabilidade. 

 É indicado, também, que diante da omissão legislativa, quanto à inexistência 

de mecanismos legais a serem aplicados aos psicopatas – que apresentam 

características peculiares em sua personalidade -, houve a necessidade do 

Judiciário buscar medidas alternativas para tal, aplicando em determinados casos a 

interdição civil do psicopata. 

 Verifica-se, ainda, o comportamento influenciador que os psicopatas possuem 

nos criminosos comuns, tanto nas prisões quanto nos hospitais de custódia, o que 

dificulta o processo de ressocialização desses. 

 Ao final do capítulo, fez-se essencial a análise de casos concretos que 

pudessem validar toda a argumentação construída ao longo deste trabalho, a fim de 

que fosse demonstrado a reincidência dos indivíduos portadores desse transtorno, 

bem como a necessidade de tratamento jurídico penal específico para os mesmos. 

 

3.1 Psicopatia: um conceito em elaboração 

 

Não obstante tratar-se de um tema ainda pouco debatido e fomentado no 

Brasil, haja vista a grande dificuldade em identificar os portadores do referido 

transtorno de personalidade, é de grande importância o estudo do mesmo. 

Morana (2003) entende que se trata de tarefa difícil realizar a distinção entre 

criminosos comuns dos considerados psicopatas. Isso porque a característica mais 

marcante dos indivíduos portadores desse transtorno é a arte da manipulação e 

dissimulação. 
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O campo médico indica que os traços da personalidade de psicopata devem 

ser interpretados como traços persistentes, que se eleva também da forma como o 

portador do transtorno se relaciona com o ambiente em que convive e com ele 

mesmo, de acordo com Ferreira (2011). 

Com o advento do século XX, a definição do transtorno mental teve ampliação 

com o desenvolvimento da Classificação Internacional de Doenças, conhecida como 

CID. Assim, em decorrência da publicação do mesmo, a Organização Mundial de 

Saúde conceituou a psicopatia da seguinte maneira: 

 

Transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações 

sociais, falta de empatia para com os outros. Há um desvio considerável 

entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O 

comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, 

inclusive pelas punições. 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DMS), elaborado 

pela Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association), em 

2005, consolidou entendimento de que a psicopatia se trata de um transtorno de 

personalidade antissocial, bem como define o mesmo como padrão interno e 

persistente, o qual se desvia do que se é esperado do indivíduo que vive em 

sociedade, vindo a se manifestar na adolescência ou na fase adulta, além de 

acarretar prejuízos ao próprio indivíduo e à sociedade. 

Ao tecer considerações sobre as definições acerca da psicopatia, Morana 

(2003) entendeu que houve omissões, haja vista a ausência de identificação sobre 

as diferenças de tendências antissociais encontradas na população. 

Assim, quando da elaboração de sua tese de doutorado, Hilda Morana (2003) 

realizou a investigação de 31 casos que, de acordo com os critérios da CID-10 e 

DSM-IV, foram diagnosticados com Transtorno de Personalidade Antissocial, ou 

seja, Psicopatia. Nesses casos avaliados, a especialista percebeu que haviam 

subtipos do referido transtorno, bem como que esses subtipos comprometiam a 

personalidade do indivíduo em diferentes extensões. 

Morana (2003, p.34) conclui da seguinte maneira: 
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A maioria dos psicopatas preenche os critérios para transtorno anti-social, 
mas nem todos os indivíduos que preenchem os critérios para o transtorno 
anti-social são necessariamente psicopatas. 
A distinção entre a psicopatia e transtorno anti-social é de extrema 
importância para a prática forense, principalmente no que se refere à 
reincidência criminal, dentre outros fatores. 
Outro fator relevante nessa questão se refere à distinção entre o que é 
conhecido no sistema forense como “bandido comum” e a condição de 
psicopatia. 

 

Assim, a especialista passou a trabalhar com os conceitos de Transtorno 

Global de Personalidade (TG) e Transtorno Parcial de Personalidade (TP).  Para 

Morana (2003, p.11), os indivíduos portadores do Transtorno Parcial de 

Personalidade possuem alterações menores da personalidade, sendo possível, 

assim, uma melhor integração dos mesmos à sociedade, além de serem mais 

acessíveis à psicoterapia. 

Os portadores do transtorno global de personalidade, em contrapartida, 

possuem alterações mais graves na personalidade em decorrência da psicopatia. 

Sendo assim, nesses casos, mesmo com a intervenção psicoterapêutica, o indivíduo 

não se adequa à ordem jurídica posta. 

Rodenbusch (et al.,2018) indica que, em razão da dificuldade em realizar o 

diagnóstico da psicopatia, muitas vezes, os psicopatas passam despercebidos na 

rotina da sociedade, só sendo descoberto no momento em que comete uma infração 

passível de consequência jurídico penal. 

Todavia, apesar da dificuldade mencionada em realizar o diagnóstico dos 

portadores da psicopatia, define-se o mesmo como sendo um desvio de conduta, 

pensamento e comportamentos antissociais, de acordo com Rodenbusch (et al. 

2018). Dessa forma, entende-se que a conduta do portador desse transtorno é 

dissonante com o comportamento exigido por normais legais e ao convívio em 

sociedade. 

Rodenbusch (et al.,2018) observa que, muitas vezes, o termo psicopatia é 

utilizado tão somente aos assassinos em série, indivíduos que torturam sem piedade 

alguma, quando, em verdade, se adentrarmos no sentido mais técnico do transtorno, 

identificamos que o termo se refere não somente aos homicidas, mas também a 

pessoas do dia a dia, que não utilizam de violência direta para alcançar o que 

querem. Em sua grande maioria, os portadores de psicopatia agem mais instigando 

suas vítimas como meio de conseguirem o resultado final almejado. 

Os psicopatas podem ser definidos da seguinte maneira (SILVA, 2019, p.97): 
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A característica fundamental da psicopatia é o afeto indiferente, a ausência 
de empatia. É a incapacidade de o sujeito identificar com o outro cuja 
condição é sôfrega, em especial quando a condição de sofrimento é 
imputada pela própria pessoa do psicopata. A psicopatia é a ruptura 
intrassubjetiva com os elementos que constituem a suscetibilidade do 
próprio sujeito em acolher os padrões culturais de desenvolvimento da vida 
humana. Não há os sintomas típicos dos transtornos de personalidade . Não 
há a incidência de alterações de sensopercepção. O psicopata não tem 
alucinações, não tem ilusões, não tem delírios. No entanto, as expressões 
emocionais no psicopata são mimetizadas conscientemente, ou seja, o 
sujeito tem de aprender a copiar as expressões emocionais (tristeza, 
alegria, etc) para poder representá-las. Sua constituição subjetiva não evolui 
com essas expressões. As emoções não são suficientes para modificar o 
comportamento do psicopata. As experiências afetivas das outras pessoas 
não o sensibilizam. No entanto, o sujeito não sente ter um prejuízo causado 
por essa falta de sensibilidade. Não há sofrimento psíquico para o psicopata 
em razão de não se emocionar. 

 

Para identificação dos indivíduos portadores do transtorno em comento, foram 

desenvolvidos vários instrumentos para avaliação. Todavia, o instrumento mais 

afinado para tal, bem como conhecido por ser um padrão internacional, a chamada 

de escala PCL – R, foi desenvolvida pelo Dr Robert Hare, em 1991, no qual o 

cidadão passa por um teste de avaliação com base em 20 (vinte) características, a 

fim de que indique se o indivíduo é psicopata. Se a avaliação do indivíduo tiver como 

resultado mais de 30 (trinta) pontos, com base no teste mencionado, a pessoa é 

identificada como psicopata típica (MORANA, 2003, p.45). 

Morana (2003, p.42) indica que o instrumento PCL – R, conforme explicitado 

acima, trata-se do instrumento mais confiável, uma vez que nele se verifica uma 

baixa sobreposição de critérios, porém suficientes para sua validação, asseverando, 

ainda, o seguinte: 

O PCL – R inicia-se por uma entrevista semi-estruturada confiável e válida, 
segundo diversos autores consultados [...]. Inclui a avaliação sistemática de 
tendências e traços da personalidade próprios desta condição, segundo 
uma escala ponderal e a partir de um ponto de corte que a separa de outras 
manifestações que o autor considera não psicopatas. 
A escala do PCL – R se baseia nas clássicas definições de psicopatia, 
desde que CHECKEY (1988), exigindo extenso escrutínio da vida do 
indivíduo, não podendo em hipótese alguma limitar-se a uma entrevista com 
o indivíduo, ou dela prescindir (HARE, 1998). Pontua um indivíduo ao longo 
dos 20 itens, usando uma entrevista semi estruturada e uma validade 
estimada do grau para o qual um criminoso ou paciente psiquiátrico forense 
se enquadra no conceito tradicional da psicopatia. Cada item é quantificado 
em uma escala de 3 pontos (0,1,2), de acordo com a extensão verificada no 
sujeito . 
O escore total pode ir de 0 a 40, sendo que 15 a 20% dos criminosos têm 
um escore de pelo menos 25, valor utilizado para o ponto de corte na 
padronização de pesquisas para o diagnóstico de psicopatia. Contudo o 
exato ponto de corte sofre variações segundo características culturais. 
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Rodenbusch (et al., 2018) assevera que os portadores de psicopatia não 

possuem distúrbios mentais. Isso porque os mesmos têm consciência de seus atos, 

bem como podem ser contrários à ordem jurídica para que haja harmonia em 

sociedade. Todavia, não obstante a consciência, são seres que agem de modo 

racional, destacando-se como características deles a indiferença, frieza, inteligência, 

autoconfiança, além de sua arte de manipulação e de proferir inverdades. 

 Os portadores de psicopatia são seres que não guardam quaisquer emoções 

para com os demais e, por isso, são incapazes de sentir amor, medo, bem como de 

se sentirem reprimidos por sanções ou de sentir, de fato, remorso ou culpa por suas 

condutas, indica Rodenbusch (et al.,2018). 

É nesse sentido que, especificamente no que tange ao quadro do psicopata, 

indica a porcentagem alta de reincidência em relação aos criminosos comuns. O 

psicopata que já praticou crime hediondo, trata-se de indivíduo cuja vontade está 

escravizada por sua patologia. Suas escolhas, pois, passam a ter como pauta tão 

somente a satisfação plena de seus desejos, desconsiderando quaisquer 

sentimentos alheios, padrões éticos e morais. Assim, sua capacidade volitiva resta 

completamente direcionada à condição de portador de personalidade psicopática. 

A conduta criminal colocada em prática pelos psicopatas se difere em 

demasia dos criminosos comuns. Os atos de criminosos psicopatas são violentos, 

praticados a sangue frio, além de planejados e predatórios, com finalidade de lucro 

social ou financeiro. Todavia, conforme já dito, não são todos os psicopatas que 

cometem atos de violência, pois os mesmos não necessitam utilizar arma, podendo 

utilizar de sua arte de manipulação usando pessoas como meio para alcançar seus 

fins, de acordo com Daynes, Fellowes (2012). 

Hare (2013, p.95) também argumenta sobre a diferença entre os criminosos 

comuns e psicopatas. A mesma reside no código moral interno que os criminosos 

comuns possuem com regras e interdições próprias, bem como a motivação 

decorrer, muitas vezes, de fatores sociais negativos, tais quais, pobreza, drogas, 

abuso infantil, violência doméstica, dentre outros. Em contrapartida, o criminoso 

psicopata age por causa de sua estrutura de caráter que não possui quaisquer 

referências às normas postas em sociedade, tampouco demonstra lealdade a 

qualquer princípio. 

A percentagem de atos violentos e agressivos cometidos por psicopatas, de 

acordo com Hare (2013, p.100), dentro ou fora da prisão, corresponde ao dobro da 
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percentagem demonstrada em relação aos demais criminosos, não tendo tais atos 

qualquer relação com sofrimento emocional profundo ou fatos que podem 

impulsionar indivíduos a cometerem crimes. 

Rodenbusch (et al.,2018) indica que há certa dificuldade na identificação de 

pessoas portadoras da psicopatia. Isso porque, em geral, trata-se de pessoas 

carismáticas, bem apessoadas. A aparência, todavia, esconde seu lado perverso, 

uma vez que os mesmos são responsáveis pelo cometimento de número 

considerável de delitos, que, em sua maioria, são realizados com uso de grande 

violência, além de terem uma capacidade e histórico de reincidência maiores quando 

comparado com os criminosos comuns. 

Não obstante a existência na Psiquiatria sobre a psicopatia ser definida como 

transtorno mental, Hare (2013, p.38) assevera que a psicopatia não se trata de uma 

doença mental da seguinte maneira: 

Os psicopatas não são pessoas desorientadas ou que perderam o contato 
com a realidade; não apresentam ilusões, alucinações ou a angústia 
subjetiva intensa que caracterizam a maioria dos transtornos mentais. Ao 
contrário, dos psicóticos, os psicopatas são racionais, conscientes do que 
estão fazendo e do motivo que agem assim. Seu comportamento é 
resultado de uma escolha exercida livremente. 
 

Assim, resta superada a natureza de doença mental que era anteriormente 

atribuída à psicopatia, analisando-a como transtorno de personalidade, com 

capacidade volitiva livre. 

 

3.2 Criminosos psicopatas: imputáveis ou semi imputáveis? 

 

Ante realização de definição da psicopatia no tópico anterior para melhor 

compreensão do presente trabalho, faz-se essencial demonstrar como ocorre o 

tratamento penal destinado aos indivíduos portadores desse transtorno de 

personalidade. Assim, passemos agora à análise dos dispositivos legais 

concernentes à aplicação e execução da sanção penal ao psicopata. 

Conforme já explicitado em tópicos anteriores, o ordenamento jurídico-penal 

brasileiro segue a Teoria Mista/Unificadora da pena. Assim, a mesma preza por 

atribuir à sanção penal caráter retributivo e preventivo, tendo em vista a finalidade 

em alcançar a humanização da execução da pena com a posterior ressocialização 

do apenado.  
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Todavia, na prática, não verificamos o caráter ideal atribuído à pena. Isso 

porque a pena, no Brasil, não cumpre sua função social, limitando-se ao isolamento 

e esquecimento do apenado. Nesse mesmo sentido, a precariedade do sistema 

carcerário brasileiro foi, inclusive, reconhecido pelo órgão máximo do Judiciário no 

Brasil – o Supremo Tribunal Federal. 

A Suprema Corte, em sede de julgamento da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental ADPF 347 MC/DF, reconheceu o sistema carcerário nacional 

como “estado de coisas inconstitucional”. Esse, a título de conhecimento, diz 

respeito à superlotação, isolamento, uso de violência, drogas, entre outros verificada 

nas celas em que os apenados vivem. 

No que tange à consequência jurídico-penal aplicada aos indivíduos 

portadores de psicopatia, verificamos duas mais aplicadas: a pena e a medida de 

segurança. Conforme já exposto em tópico anterior, a maior diferença entre elas diz 

respeito aos agentes em que ocorre a aplicação das referidas sanções. 

Aos agentes considerados imputáveis e semi imputáveis, aplica-se a pena; 

enquanto aos agentes considerados inimputáveis ou, de forma substitutiva aos semi 

imputáveis que necessitarem de tratamento curativo, aplica-se a medida de 

segurança.  

Retomando a definição de imputabilidade, trata-se da capacidade de entender 

e de querer agir de tal modo e, dessa forma, cabe a responsabilidade criminal, de 

acordo com Gomes (2005, p.18). 

O próprio Código Penal indica, em seu artigo 26, que, para fins de 

reconhecimento da imputabilidade penal é adotado o critério biopsicológico. Nesse 

sentido, para que o indivíduo possa ser considerado inimputável, o mesmo deve 

apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, bem 

como no momento do cometimento da infração penal, ter sido capaz de entender o 

caráter ilícito ao ato ou determinar-se dessa forma. 

Superado o entendimento no tópico anterior de que a psicopatia não é tratada 

como doença mental pela Psiquiatria, mas sim um transtorno de personalidade, não 

há no que se falar em inimputabilidade para os portadores do referido transtorno. 

Ademais, os mesmos não possuem o requisito de desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado exigido para configurar a inimputabilidade, pelo contrário, os 

indivíduos que possuem o transtorno são dotados de alta capacidade racional e de 

se autodeterminar frente a uma conduta. 
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Exclui-se, portanto, a ideia de inimputabilidade no que diz respeito aos 

psicopatas, restando para análise a figura da imputabilidade – entendida pela 

maioria dos especialistas da área de saúde -, ou a da semi imputabilidade – 

entendida pela doutrina majoritária da área penalista. 

A semi imputabilidade traz como consequência a diminuição da pena, 

conforme anteriormente transcrito no Parágrafo Único, art. 26, Código Penal e, 

ainda, por determinação do diploma penal, conforme identificado no art. 98 do 

Código Penal. Trata-se de uma faculdade do magistrado, ao analisar o caso 

concreto, aplicar a pena privativa de liberdade diminuída ou, de forma subsidiária, 

substituí-la pela medida de segurança, para fins de tratamento curativo. 

Especialistas da área da saúde – psicologia e psiquiatria -, proferem 

entendimento de que os indivíduos portadores da psicopatia são imputáveis, vez 

que, de acordo com entendimento já superado, não se trata de doença mental, 

tampouco trata-se de transtorno que afeta a capacidade intelectual e volitiva do 

sujeito. O mesmo, pois, tem plena capacidade de se autodeterminar. 

Na área jurídica, todavia, a doutrina penalista majoritária, vem entendendo 

que os psicopatas seriam semi imputáveis. Pode-se perceber, pois, grande 

divergência entre os especialistas da área da saúde e de direito no que tange à 

responsabilidade criminal dos psicopatas 

Ocorre que, em verdade, há grande omissão em nossa legislação no que 

tange ao tratamento jurídico penal aplicado ao psicopata. Isso porque, quando do 

desenvolvimento dos dispositivos que formam o Código Penal Brasileiro, datado de 

1940, inexistia, inclusive, uma definição consolidada acerca da psicopatia.  

Com a ausência de legislação específica à aplicação da pena ao indivíduo 

portador da psicopatia, tendo por base o entendimento majoritário da doutrina pela 

semi imputabilidade do mesmo, podemos verificar que fica a critério do magistrado 

julgar a sanção penal a ser determinada no caso concreto. Todavia, o julgador, antes 

de proferir sua decisão, necessita de laudo de médico especialista para fundamentá-

la. 

Ocorre que, no sistema penal brasileiro, inexiste um padrão de avaliação da 

personalidade dos infratores. Dessa forma, temos decisões divergentes, que 

entendem pela imputabilidade e outras, pela semi imputabilidade, conforme 

assevera Savazzoni (2016, p.132): 
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Os criminosos psicopatas ora estão sujeitos à pena de prisão, ora à medida 
de segurança, não havendo posição unânime na doutrina sobre a 
culpabilidade e a forma de aplicação da sanção penal em relação a esses 
sujeitos, principalmente se considerada a tendência doutrinária em 
enquadrá-los como semi-imputáveis que, conforme outrora salientado, deixa 
ao arbítrio do magistrado a opção pela aplicação da pena ou sujeição à 
medida de segurança, nos moldes do artigo 98 do Código Penal. 
 

Assim, resta claro a necessidade de elaboração de legislação específica que 

possa ser aplicada aos indivíduos portadores de psicopatia, a fim de que haja 

entendimento consolidado acerca do tema, que merece um estudo minuciado. 

 

3.2.1 Da aplicação de interdição civil ao psicopata 

 

Sendo reconhecida a semi imputabilidade do psicopata, conforme já 

mencionado, caberá ao magistrado, diante do caso concreto, decidir pela aplicação 

de pena privativa de liberdade com pena reduzida ou medida de segurança. 

No caso do indivíduo diagnosticado com transtorno de psicopatia, diante de 

suas características peculiares, há grande risco de aplicação da pena diminuída sem 

que seja concomitante com a medida de segurança, de modo que eles estariam 

reinseridos na sociedade em tempo relativamente curto, sem receber o tratamento 

adequado às suas condições. 

Nesse sentido, a fim de evitar a reinserção do psicopata na sociedade em 

pequeno lapso temporal, alguns Tribunais vêm adotando como solução jurídica ao 

presente caso, a decretação de interdição civil, tendo como consequência imediata a 

internação compulsória em hospital psiquiátrico. 

Para tal, cumpre colacionar ementa do REsp 1.306.687/MT que corresponde 

a um caso concreto, no qual o Ministério Público requereu, ao término do 

cumprimento de 3 anos da medida socioeducativa aplicada, pois tratava-se de 

menor relativamente incapaz, que o infrator fosse interditado, uma vez que, diante 

do diagnóstico de psicopatia, seus atos poderiam se desdobrar em danos para si e 

para outrem, se houvesse liberação do mesmo sem o recebimento de tratamento 

especializado, haja vista reincidência analisada pela Psiquiatria Forense em casos 

de psicopatia. 

A sentença, todavia, julgou improcedente o pleito ministerial, sob fundamento 

de que a enfermidade do interditando não é suficiente para retirar-lhe o 

discernimento para os atos da vida civil, bem como o mesmo não se trata de 
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deficiente mental, como determina art. 1767, I, do Código Civil. Sendo assim, o 

mesmo não estaria sujeito à curatela.  

Inconformado com a sentença proferida, o Ministério Público interpôs recurso 

de apelação, a fim de alcançar reforma da decisão.  

 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. 
CURATELA. PSICOPATA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de interdição ajuizada 
pelo recorrente em outubro de 2009. Agravo em recurso especial distribuído 
em 07/10/2011. Decisão determinando a reautuação do agravo em recurso 
especial publicada em 14/02/2012. Despacho determinando a realização de 
nova perícia psiquiátrica no recorrido publicado em 18/12/2012. 2.  Recurso 
especial no qual se discute se pessoa que praticou atos infracionais 
equivalentes aos crimes tipificados no art. 121, §2º, II, III e IV (homicídios 
triplamente qualificados), dos quais foram vítimas o padrasto, a mãe de 
criação e seu irmão de 03 (três) anos de idade, e que ostenta condição 
psiquiátrica descrita como transtorno não especificado da personalidade 
(CID 10 - F 60.9), está sujeito à curatela, em processo de interdição 
promovido pelo Ministério Público Estadual. (...) 

 

Assim, a Ministra Nancy Andrighi, relatora, quando do julgamento de recurso 

interposto pelo Ministério Público, aduziu que o ponto principal da discussão diz 

respeito à reincidência criminal. Assim, não reflete somente na situação em que o 

interditando se encontra, mas também no de todos os indivíduos que receberem o 

diagnóstico de psicopatia tendo em seu histórico o cometimento de crimes violentos. 

Observa, ainda, que as medidas legais são ineficientes, no que tange à proteção 

social, bem como à garantia dos direitos inerentes aos criminosos psicopatas, assim 

como os comuns. 

 
(...) 3. A reincidência criminal, prevista pela psiquiatria forense para as 
hipóteses de sociopatia, é o cerne do presente debate, que não reflete 
apenas a situação do interditando, mas de todos aqueles que, 
diagnosticados como sociopatas, já cometeram crimes violentos. 4. A 
psicopatia está na zona fronteiriça entre a sanidade mental e a loucura, 
onde os instrumentos legais disponíveis mostram-se ineficientes, tanto para 
a proteção social como a própria garantia de vida digna aos sociopatas, 
razão pela qual deve-se buscar alternativas, dentro do arcabouço legal para, 
de um lado, não vulnerar as liberdades e direitos constitucionalmente 
assegurados a todos e, de outro turno, não deixar a sociedade refém de 
pessoas, hoje, incontroláveis nas suas ações, que tendem à recorrência 
criminosa. 5. Tanto na hipótese do apenamento quanto na medida 
socioeducativa – ontologicamente distintas, mas intrinsecamente iguais – a 
repressão do Estado traduzida no encarceramento ou na internação dos 
sociopatas criminosos, apenas postergam a questão quanto à exposição da 
sociedade e do próprio sociopata à violência produzida por ele mesmo, que 
provavelmente, em algum outro momento, será replicada, pois na atual 
evolução das ciências médicas não há controle medicamentoso ou 
terapêutico para essas pessoas. 6. A possibilidade de interdição de 
sociopatas que já cometeram crimes violentos deve ser analisada sob o 
mesmo enfoque que a legislação dá à possibilidade de interdição – ainda 

https://jus.com.br/tudo/curatela
https://jus.com.br/tudo/processo
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que parcial – dos deficientes mentais, ébrios habituais e os viciados em 
tóxicos (art. 1767, III, do CC-02). 7. Em todas essas situações o indivíduo 
tem sua capacidade civil crispada, de maneira súbita e incontrolável, com 
riscos para si, que extrapolam o universo da patrimonialidade, e que podem 
atingir até a sua própria integridade física sendo também ratio não expressa, 
desse excerto legal, a segurança do grupo social, mormente na hipótese de 
reconhecida violência daqueles acometidos por uma das hipóteses 
anteriormente descritas, tanto assim, que não raras vezes, sucede à 
interdição, pedido de internação compulsória.(...) 
 

A referida relatora entendeu que era necessário, diante da omissão 

legislativa, buscar meios, dentro do arcabouço legal disponível em nossa ordem 

jurídica, a fim de que não fosse tolido liberdades e garantias assegurados a todos, 

tampouco deixasse a sociedade refém de indivíduos que são incontroláveis em suas 

ações. 

Nesse sentido, em seu voto, entendeu que a medida da capacidade civil, de 

modo excepcional, não pode ser estabelecida apenas pelo grau de compreensão do 

interditando – verificado em indivíduos psicopatas -, mas também pelo respeito à 

integridade física do mesmo e de terceiros – o que não se confirma no que tange à 

personalidade do psicopata. 

 
(...) 8. Com igual motivação, a medida da capacidade civil, em hipóteses 
excepcionais, não pode ser ditada apenas pela mediana capacidade de 
realizar os atos da vida civil, mas, antes disso, deve ela ser aferida pelo 
risco existente nos estados crepusculares de qualquer natureza, do 
interditando, onde é possível se avaliar, com precisão, o potencial de 
autolesividade ou de agressão aos valores sociais que o indivíduo pode 
manifestar, para daí se extrair sua capacidade de gerir a própria vida, isto 
porquê, a mente psicótica não pendula entre sanidade e demência, mas há 
perenidade etiológica nas ações do sociopata. 9. A apreciação da 
possibilidade de interdição civil, quando diz respeito à sociopatas, pede, 
então, medida inovadora, ação biaxial, com um eixo refletindo os interesses 
do interditando, suas possibilidades de inserção social e o respeito à sua 
dignidade pessoal, e outro com foco no coletivo – ditado pelo interesse mais 
primário de um grupo social: a proteção de seus componentes –, linhas que 
devem se entrelaçar para, na sua síntese, dizer sobre o necessário 
discernimento para os atos da vida civil de um sociopata que já cometeu 
atos de agressão que, in casu, levaram a óbito três pessoas. (...) 
 

Além disso, observa que a aplicação do instituto da interdição no presente 

caso em tela, trata-se de medida casuística. Não deve, portanto, a simples 

constatação de psicopatia atrair como medida a interdição do mesmo, tão somente 

se as circunstâncias pregressas com histórico de grande violência e desprezo pelas 

regras sociais coadunar com o instrumento legal aplicado. Entende que, para que a 

decretação da interdição tenha legitimidade constitucional, de modo a não 

representar lesão aos direitos fundamentais do interditando, deve constituir uma 

medida adequada, necessária e proporcional. Porém, para que haja 
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proporcionalidade, deve haver análise minuciosa de cada caso, atentando às 

necessidades específicas demonstradas. Todavia, é necessária a estruturação de 

equipe médica psiquiátrica especializada, bem como padronização dos critérios de 

avaliação. 

(...) 10. A solução da querela, então, não vem com a completa abstração da 
análise da capacidade de discernimento do indivíduo, mas pela 
superposição a essa camada imediata da norma, da mediata proteção do 
próprio indivíduo e do grupo social no qual está inserido, posicionamento 
que encontrará, inevitavelmente, como indivíduo passível de interdição, o 
sociopata que já cometeu crime hediondo, pois aqui, as brumas da dúvida 
quanto à existência da patologia foram dissipadas pela violência já 
perpetrada pelo indivíduo. 11. Sob esse eito, a sociopatia, quando há prévia 
manifestação de violência por parte do sociopata, demonstra, 
inelutavelmente, percepção desvirtuada das regras sociais, dos limites 
individuais e da dor e sofrimento alheio, condições que apesar de não 
infirmarem, per se, a capacidade do indivíduo gerenciar sua vida civil, por 
colocarem em cheque a própria vida do interditando e de outrem, autorizam 
a sua curatela para que ele possa ter efetivo acompanhamento psiquiátrico, 
de forma voluntária ou coercitiva, com ou sem restrições à liberdade, a 
depender do quadro mental constatado, da evolução – se houver – da 
patologia, ou de seu tratamento. 12. Recurso especial provido. (STJ, REsp 
1.306.687/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
18/03/2014, DJe 22/04/2014).  

 

Resta claro que, diante da omissão legislativa quanto ao tratamento jurídico 

penal aplicado aos psicopatas, bem como ineficiência das medidas legais presentes 

em nosso ordenamento jurídico, o Judiciário vem ampliando a interpretação dos 

dispositivos, a fim de conceder à sociedade respostas mais concretas. Todavia, a 

referida medida, ainda, não afasta a problemática aduzida no presente trabalho. 

Isso porque apesar de indicado que tanto o apenamento quanto a medida 

socioeducativa somente postergam o cometimento de novos crimes violentos, não 

consta no julgado quaisquer distinções entre criminosos comuns e psicopatas, 

tampouco criação de lugares específicos para os psicopatas, a fim de que não 

atrapalhem o processo de ressocialização dos criminosos comuns. 

 

3.3 Comportamento dos criminosos em hospital de custódia e prisões 

  

O tratamento para fins curativos destinados a portadores de psicopatia são 

ineficazes, pois as terapias biológicas e psicoterapias não conseguem alcançar 

resultado satisfatório com os mesmos. Quando forçados a passar por terapias, 

demonstram comportamentos ainda piores, pois, haja vista sua inteligência e 
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racionalidade, utilizam-se da psicologia para usar da sua arte de manipulação 

(SZKLARZ, 2009, p.13). 

Trindade (2009, p. 25) indica que a inserção dos psicopatas em hospital de 

custódia, junto com pessoas com deficiência mental pode ser uma medida perigosa, 

uma vez que eles ameaçariam os cuidados dos demais, além de torná-los indivíduos 

fáceis de manipular e abusar, ante fragilidade psicológica e existencial. 

Paulo Oscar Teitelbaum (apud Souza, 2008, p.268), renomado psiquiatra 

forense, aduz que: 

(…) estes indivíduos destroem o ambiente hospitalar, corrompendo 
membros mais frágeis da equipe a desenvolver comportamentos 
desonestos e antiéticos, assaltando, contrabandeando drogas, abusando 
dos mais fracos, atacando grosseiramente ou mesmo paralisando 
completamente os programas de tratamento desenvolvido com pacientes 
psicóticos ou deficientes.  

 

Podemos verificar, portanto, que as características peculiares que apresentam 

os portadores da psicopatia também não são condizentes com o ambiente 

hospitalar, no qual há outros indivíduos de natureza frágil, que podem ser facilmente 

manipulados. 

Em prisões, trata-se de unanimidade entre os especialistas da área de saúde, 

de acordo com Morana (2003, p.4) que a psicopatia tem como consequência o 

desajustamento nas relações sociais e criminalidade com chances altas de 

reincidência e, por isso, o referido transtorno é altamente associado ao aspecto 

criminal. 

Robert Hare (2013, p.19), renomado especialista em psicologia criminal e 

psicopatia, com base em pesquisas realizadas na década de 1990, apontou que de 

15 a 20% da população carcerária é considerada psicopata. Todavia, apesar da 

baixa incidência, Morana (2003) indica que os mesmos são os responsáveis pelo 

cometimento, em média, de 50% dos crimes mais violentos nos Estados Unidos.  

No sistema penitenciário brasileiro podemos identificar, também, porcentagem 

considerável de cerca de 20% dos apenados serem portadores do transtorno de 

personalidade, de acordo com Trindade (2009, p.23). 

Além disso, Hare (2013) assevera que a taxa de reincidência criminal em 

infrações penais cometidas por psicopatas é três vezes maior para os portadores do 

transtorno em comparação aos criminosos comuns. A mesma aduz, ainda, que, para 
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crimes violentos, a taxa aumenta em quatro vezes para os psicopatas em relação 

aos indivíduos não psicopatas. 

Conforme argumentado no tópico anterior, podemos verificar a existência de 

diferenças consideráveis entre os criminosos comuns e psicopatas. Morana (2003, 

p.5) aponta que os criminosos psicopatas iniciam sua carreira no crime em idade 

precoce, apresentam altos índices de reincidência criminal, bem como não 

apresentam resposta suficiente aos programas de reabilitação. 

Como não há prisão especial para psicopatas no Brasil, ante ausência de 

tratamento penal específico para eles, os mesmos ficam juntos com criminosos 

comuns. Assim, por terem a ciência de que podem ter as suas penas reduzidas, em 

caso de bom comportamento, passam a se comportar como uma espécie de 

“presos-modelos”. Porém, normalmente, ameaçam os outros presos e ainda lideram 

rebeliões, sem que as autoridades percebam, prejudicando a reabilitação dos presos 

comuns, que são, de certa forma, obrigados a agir cruelmente para sobreviver nesse 

meio. 

Nesse sentido, mostra-se essencial a distinção dos criminosos comuns dos 

psicopatas, a fim de que seja dado tratamento jurídico penal aos portadores do 

referido transtorno de personalidade. A análise da figura do indivíduo portador da 

psicopata aliado ao oferecimento de uma consequência especial a esses sujeitos 

faz-se essencial para que ocorra, inclusive, a redução da taxa de criminalidade, uma 

vez que a permanência dos psicopatas junto aos não psicopatas em prisões ou 

instituições de tratamento curativo podem inviabilizar a ressocialização destes. 

 

3.4 A necessidade de instituição de regime jurídico específico aplicável aos 

psicopatas 

 

A aplicação da consequência jurídico penal tem como ideal a finalidade de 

caráter retributivo e ressocializador da pena. Todavia, o cerne da questão de 

encontra na impossibilidade do indivíduo portador de psicopatia ser ressocializado. 

Não houve a descoberta, ainda, de tratamento terapêutico ou farmacológico 

que pudesse ter alguma ingerência no caráter antissocial característico do transtorno 

de personalidade. Morana (2003, p.68) narra o referido da seguinte maneira: 
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Um estudo de follow up em um programa de comunidade terapêutica, 
realizado em um centro de saúde mental de segurança máxima em Ontário, 
encontrou que psicopatas que completaram a terapia, recidivaram em 
elevado grau, comparados com aqueles que não receberam nenhuma 
terapia. Outras experiências ocorreram e confirmaram a ideia de que o 
tratamento comunitário, ao invés de fazer com que os psicopatas aumentem 
o seu grau de empatia com os outros, os ensinam a manipular as 
vulnerabilidades e inseguranças humanas. 
 
 

Entende-se, portanto, que as sessões terapêuticas destinadas aos psicopatas 

não tem quaisquer efeitos positivos, pelo contrário, torna-os cada vez mais 

habilidosos na arte da manipulação, o que demonstra sua periculosidade em 

demasia. Resta claro a inaplicabilidade da medida de segurança à realidade dos 

indivíduos portadores do referido transtorno. 

No mesmo sentido, não há no que se falar, conforme já demonstrado, em 

aplicação de pena privativa de liberdade aos mesmos, uma vez que o criminoso 

psicopata não compreende o caráter da pena imposta ao mesmo. 

Savazonni (2016, p.133) argumenta da mesma maneira: 

 

O indivíduo portador de personalidade psicopática compreende a pena 
como um momento de neutralidade no qual não pode praticar a ação que 
gostaria, tendo a certeza de que, assim que retornar à liberdade, poderá 
colocar em dia suas atividades, evidenciando-se que o comportamento 
deste indivíduo não é facilmente alterado pela diversidade de experiências, 
incluindo-se as punições. 
 
 

A ausência de estudos mais aprofundados sobre o tema, dadas as 

peculiaridades dos criminosos psicopatas, de exames médicos mais detalhados e 

específicos, bem como de treinamento de pessoas envolvidas em suas avaliações, 

tornam as medidas impostas aos mesmos inócuas, sem quaisquer efeitos positivos 

para a sociedade e pro indivíduo em si. 

A prisão e locais de internação para fins curativos não são adequados para a 

permanência de criminosos psicopatas, uma vez que eles se utilizam das 

imperfeições do sistema para aperfeiçoarem suas habilidades. Os mesmos se tratam 

de pessoas que atuam como o indivíduo que articula rebelião, como mentor de 

facção criminosa, bem como manipulam bom comportamento no presídio para 

alcançar os benefícios garantidos pela Lei de Execução Penal.  

Além disso, conforme já aduzido anteriormente, os psicopatas dificultam, bem 

como em alguns casos, tornam impossível, a ressocialização dos demais presos ou 

internados. 



57 
 

 

Morana (2003, p.17) recomenda a criação de instituições prisionais próprios 

para criminosos psicopatas, a fim de que indivíduos que tenham menor potencial de 

reincidência não sofram prejuízo em seu processo de ressocialização em 

decorrência da convivência danosa com os portadores do transtorno de 

personalidade. 

O mais adequado, assim, segundo a linha de pensamento construída ao 

longo deste trabalho monográfico, é a da instituição de um regime penal exclusivo 

para os psicopatas, que possua natureza jurídica de medida de segurança. 

Todavia, a medida de segurança a ser criada para aplicação em crimes 

cometidos por psicopatas não deve se confundir com a mesma verificada no art. 97 

do Código Penal. Isso porque a medida de segurança já criada e consolidada pelo 

legislador no ordenamento jurídico penal tem finalidade curativa, que inexiste 

quando se trata de psicopatas. 

Seguindo a linha de raciocínio, tendo em vista que a criação da nova medida 

de segurança a ser aplicada aos psicopatas tem correspondência à periculosidade 

inerente aos criminosos psicopatas, o novo regime penal não deve apresentar limite 

temporal, tal qual vem ocorrendo em decisões do Superior Tribunal de Justiça e 

Supremo Tribunal Federal. 

Isso porque, diferente de outros transtornos e doenças mentais, a 

periculosidade do criminoso psicopata não deixará de existir com determinado lapso 

temporal, uma vez que os mesmos não são indivíduos que têm respostas positivas 

com tratamentos, sendo, inclusive, recomendado cautela quando da reinserção dos 

psicopatas na sociedade. 

Trata-se de defesa da criação de um tratamento jurídico penal específico para 

as particularidades demonstradas pelos psicopatas, e não da criação de quaisquer 

instituições nos quais os portadores do transtorno estejam completamente 

abandonados e submetidos a situações degradantes, tampouco pode ser 

determinado prisão perpétua ou pena de morte. 

Isso porque a referida situação estaria em total dissonância com as garantias 

constitucionais consolidadas na Constituição Federal de 1988, que estabelece como 

fundamento maior a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, todos os valores 

expressados por meio dos princípios devem ser observados nas demais normas 

jurídicas. 
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A condição do indivíduo ser portador de psicopatia não lhes retira os direitos e 

garantias individuais inerentes à pessoa humana, devendo os mesmos serem 

assegurados. Todavia, faz-se necessário uma reformulação tanto do direito penal 

quanto da lei de execução penal, a fim de que haja a observância das 

particularidades observadas nos psicopatas. 

 

3.5.  Da análise de caso concreto 

 

 Para melhor fundamentar a argumentação construída ao longo deste trabalho, 

faz-se essencial a exposição de casos concretos que demonstrem o caráter de 

reincidência criminal de crimes cometidos por psicopatas. 

 

3.5.1 Caso Francisco Costa Rocha – “Chico Picadinho” 

 

O caso nomeado como “Chico Picadinho”, muito conhecido por ter tido grande 

clamor social e midiático, diz respeito aos crimes praticados por Francisco Costa 

Rocha, tendo como primeiro episódio, o ocorrido no dia 04 de Agosto de 1966, 

quando assassinou uma mulher, sendo o corpo da vítima esquartejado e retalhado 

com uma faca, tesoura, chave de fenda e lâmina de barbear (SACRAMENTO, 2012). 

Ele foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somados 

a dois anos e seis meses pela destruição do cadáver. Posteriormente, teve a pena 

diminuída para 14 anos e 4 meses de prisão. 

 Decorridos 8 anos de prisão do crime acima descrito, Francisco foi solto, sob 

fundamento de parecer de junta médica que atestou aptidão para o mesmo retornar 

ao convívio em sociedade (SACRAMENTO, 2012). 

 Depois de meses em que Francisco se encontrava em liberdade, o mesmo 

matou novamente outra mulher com a mesma dinâmica descrita anteriormente, isto 

é, retalhando seu corpo utilizando facas, lâmina de barbear e serrote (LEMOS et al., 

2016). Novamente foi preso, sendo condenado à pena privativa de liberdade. 

 A tese defensiva de Francisco consistia na alegação de insanidade mental do 

infrator. Todavia, após análise do acusado, foi constatado que o mesmo seria semi 

imputável, haja vista diagnóstico de transtorno de personalidade psicopática. No 

entanto, apesar da semi imputabilidade atribuída ao acusado, o mesmo foi 

condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão. 
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 Em 1994, quando submetido a exame psiquiátrico, bem como requereu 

progressão de regime, Francisco foi diagnosticado com personalidade psicopática 

perversa e amoral, desajustada do convívio social e com elevado potencial 

criminógeno. Sendo assim, foi encaminhado à Casa de Custódia e Tratamento, para 

ser observado e acompanhado de forma mais satisfatória, tendo seu pedido de 

progressão negado (CASSOY, 2014). 

 Não obstante extinta a punibilidade de Francisco em 1998, haja vista 

cumprimento da pena determinada, o Ministério Público pleiteou a decretação de 

interdição do apenado em estabelecimento psiquiátrico de regime fechado. Assim, 

ele permaneceu internado por força de liminar, até que no final de 1998, haja vista 

permanência das condições de transtorno de personalidade verificadas no mesmo, 

ocorreu decretação de sua interdição pelo magistrado, conforme processo de nº 

0005327-65.1998.8.26.0625, distribuída na 1º Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Taubaté. 

 Inconformada, a defesa requereu, em 2016, o levantamento da interdição, sob 

fundamento de que Francisco estaria sendo punido com prisão perpétua, sendo 

dissonante com os preceitos de nosso ordenamento jurídico. Negado o requerimento 

da defesa, foi interposto recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo que entendeu 

da seguinte maneira: 

Interdição. Pretensão ao levantamento e à desinternação. Sentença de 
improcedência. Apelo do interditando, reincidente em crimes de homicício 
qualificado, seguidos de destruição e ocultação de cadáver. Delitos 
praticados com crueldade e perversidade. Diagnóstico de personalidade 
psicopática com manifestações sádicas (CID 10, F 65.5). Característica 
grave, duradoura e considerada irreversível. Quadro de difícil controle e 
reversão, ininfluenciável à terapêutica medicamentosa ou psicoterápica. 
Possibilidade de recorrência comportamental não afastada. Laudos 
médicos-legais conclusivos. Ausência de impugnação técnica. Perícias 
realizadas por profissionais especializados, imparciais e detentores de 
conhecimentos específicos. Conclusões não afastadas por outros elementos 
probantes seguros e coesos. Solidez probatória. Sentença mantida. 
Recurso desprovido.  
(TJ-SP – APL: 0005327-65.1998.8.26.0625, Relator: Ministro RÔMULO 
RUSSO, Data de Julgamento: 25/11/2015, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO) 
 

 Para melhor fundamentar a decisão, vale colacionar trechos de laudos 

periciais produzido por especialista, utilizados pelo relator, a fim de indicar histórico 

forte de violência do interditando, bem como desconhecimento de terapêutica de 

cura no que tange à psicopatia: 

O interditando apresentou comportamento impulsivo e instintivo; revela a 
presença de impulsos perversos primitivos (...) Trata-se, pois, de 
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personalidade psicopática perversa e amoral, desajustada ao convívio social 
e com elevado potencial criminógeno (fls. 56, 59).  
(...) 
Não convence quanto à possibilidade de não mais cometer crimes (fls. 61). 
(...)  
Deste laudo não restam dúvidas de que o paciente é um sádico. Em 
Psicologia Forente e Psiquiatria Médico-Legal, de Napoleão L. Teixeira 
(Curitiba, 1954) extraímos: ‘sadismo, também chamado algolagnia (de algos 
= dor e lagnos = excitado sexualmente) é uma perversão em que o prazer 
venéreo só tem lugar quando se maltrata ou mesmo quando se mata o 
parceiro no ato sexual’ (...) A reincidência específica deste periciando é 
irrespondível argumento a favor de sua grande periculosidade (potencial 
latente para a ação perverso-criminal), sendo absurdo permitir que venha a 
conviver socialmente sem reservas (fls. 66).  
(...) 
No caso vertente, trata-se, portanto, de sentenciado com diagnóstico de 
personalidade psicopática, de elevada periculosidade, semi-imputável, em 
cumprimento de pena” (fls. 116). 
(...) 
 
 

Verifica-se que todas as características peculiares indicadas no presente 

trabalho como inerentes ao psicopata são identificadas pelo médico perito quando 

da análise de Francisco. Frisa-se seu comportamento impulsivo, instintivo, bem 

como ausência de convencimento no que tange à impossibilidade de cometimento 

de novos crimes, sendo a reincidência específica de Francisco o fator que denota 

sua grande periculosidade e o impossibilita de ser reinserido na sociedade. 

 
(...) 
A Comissão Técnica de Classificação reunida, por unanimidade, entende 
que indivíduos acometidos de graves distúrbios de comportamento, no caso 
em tela sadismo mais personalidade psicopática, não teria, à luz do 
conhecimento terapêutico contemporâneo, qualquer possibilidade de um 
tratamento específico, pois que, sendo um desvio constitucional, não há 
como se garantir que conseguirá nas mesmas condições dos crimes 
precedentes conter sua impulsão contra mulheres prostitutas. A não ser o 
confinamento, para proteção da sociedade, não se vislumbra qualquer 
intervenção mais eficaz que possa transformar sua tendência constitucional 
(fls. 154) 
(...) 
Periciando apresentando quadro psicopatológico de transtorno 
caracterológico misto, constituindo em uma fluência à caráter do tipo misto, 
de níveis patológicos como dos tipos erótico, sádico e esquizóide. Seus 
transtornos constituem deformações intrínsecas a sua pessoa, de forma 
biológica associadas a reflexos e influências sócio-famílio culturais, que o 
predispõem a condutas excêntricas, sem mecanismos de m contensão , 
principalmente em situações favoráveis sociais; tende a ser de difícil 
abordagem terapêutica posto caracterizarem-se por deformações crônicas 
da personalidade; tem como prognóstico social a indefinição, por 
permanente risco diante da disfunção caracterológica. Necessita de 
abordagem psicoterápica e laborial continuamente, visando amenizar suas 
reflexões dos fatos pregressos e motivá-lo para o presente. Sob o ponto de 
vista médico legal, depreende-se que, salvo melhor juízo, sua capacidade 
de determinar-se diante de seus impulsos esteja de forma absoluta 
comprometida, estando prejudicado, portanto, seu gerenciamento” (fls. 
1.011 e 1.055) 
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(...) 
O examinando, FRANCISCO COSTA ROCHA, é portador de história, sinais 
e sintomas de moléstia mental de importância médico legal. O 
consideramos inteiramente capaz de entender e sem capacidade de auto 
determinar-se frente aos fatos. Entendemos que não houve diminuição do 
potencial criminógeno, não absorvendo ainda valores socialmente aceitos, 
alegando arrependimento quanto aos fatos, entretanto, nada relata em 
relação às vítimas e apresenta crítica rebaixada sobre o delito cometido, 
não assumindo sua parcela de culpa sobre os fatos que lhe valeram a 
condenação, tentando de certa forma jogar esta culpa a outros fatores 
(...) 
 

Necessário destacar a ausência de absorção de valores morais e éticos, 

conforme relato de médico perito, tampouco assumindo sua parcela de culpa no 

crime cometido, o que demonstra a ausência de remorso e arrependimento pelos 

atos que ensejaram em sua condenação. Dessa forma, não restaram demonstradas 

quaisquer indícios de capacidade de ser reinserido na sociedade novamente. 

Em resumo, o examinando é portador de história objetiva, dados objetivos e 
exame psíquico compatível com Transtorno de Personalidade Dissocial 
(CID F 60.2), pouco ou nenhum valor delegando aos ditames das regras 
sociais e ético morais da convivência em sociedade. Importantes traços de 
irritabilidade, agressividade e impulsividade. 
Tende a controlar as situações, e com isto tenta passar imagem não 
compatível com sua realidade interna ao observados menos avisado ou 
leigo. Não cremos que tenha condições de vida em sociedade, devendo 
manter-se em regime fechado. Sob o ponto de vista médico desconhece-se 
terapêutica de cura. É problemática de difícil controle médico, sendo que 
usualmente se indica: 
1. administração de medicamentos específicos, numa tentativa de 
contenção parcial medicamentosa de seus impulsos agressivos e tendência 
a ‘curtos-circuitos’; 
2. aporte psicoterápico como tentativa de introduzir-lhe parcialmente regras 
ético-morais e  
3. contenção externa – hospital fechado. 
É, sob o ponto de vista médico legal, incapaz de reger sua vida e 
administrar seus bens e interesses (fls. 1.215) 
(...) 
 

Nesse sentido, o julgador argumenta que quando se trata de psicopata, uma 

vez verificado histórico de manifestação de violência, demonstra-se a percepção 

desvirtuada das regras sociais, das emoções alheias, bem como limites individuais. 

Assim, entende-se que, apesar de não impedirem a capacidade do sujeito gerir sua 

vida por si só, hipótese de cabimento de interdição civil, coloca-se em perigo a vida o 

psicopata e da sociedade. 

O relator indica, ainda, que no que tange à reversão do quadro apresentado 

pela psicopata, estudiosos do tema indicam que por se tratar de condição congênita, 

são indivíduos incapazes de ser influenciados à terapêutica, seja ela por meio de 

medicamentos ou psicoterápicos (EÇA, 2010). 
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Por fim, o relator observa que não cabe relação entre manutenção da 

interdição como mecanismo de prisão perpétua, que é vedado em nosso 

ordenamento jurídico. 

Resta claro que, conforme anteriormente aduzido no presente trabalho e 

confirmado com o caso em tela, apesar de condenado, bem como ter cumprido a 

pena imposta, Francisco reincidiu, utilizando-se da mesma dinâmica conferida no 

crime anterior, o que demonstra falha no sistema quando da aplicação da lei aos 

psicopatas. 

Posteriormente, quando do cumprimento das duas penas impostas, a 

periculosidade de Francisco – portador de psicopatia – ainda permaneceu e, com 

isso, o mesmo foi interditado judicialmente. 

 

3.5.2 Caso de indeferimento de progressão de regime ante diagnóstico de psicopatia 

 

O referido caso concreto se trata de um habeas corpus substitutivo de recurso 

impetrado ao tribunal superior, HC 308246/SP, que teve como relator Ministro Nefi 

Cordeiro, com julgamento datado em 24/02/2015, sob fundamento de ilegalidade 

flagrante, haja vista requerimento do paciente por progressão de regime indeferido 

pelo juiz da vara de execução. Todavia, o pleito não foi conhecido pela constatação 

do que se segue: 

 

É que malgrado tenha o sentenciado obtido atestado de ótimo 
comportamento carcerário (fls.16), não há no que se falar em 
preenchimento do requisito subjetivo. 
Com efeito, não há nos autos elementos sólidos que permitam concluir que 
ele faça jus à progressão pretendida, com projeção de regime 
razoavelmente seguro quanto ao seu não retorno à delinquência e ao cabal 
cumprimento da pena. 
E, consoante se depreende das conclusões externadas pelos experts que o 
avaliaram, isto é, assistente social, a psicóloga e psiquiatra, emerge que 
evidente que, de fato, o agravante ainda não reuniu mérito para a 
progressão de regime, sobretudo porque os peritos foram uníssonos ao 
concluir que ele sequer assume os delitos que cometeu. 
Ainda, a psicóloga relatou que ao longo da entrevista ele apresentou um 
discurso contraditório, sugestivo de dissimulação e indícios de déficit 
cognitivo: (...) Ao falar do delito foi evasivo e contraditório. Primeiro negou 
que tenha praticado o crime; continuou: “eu sou cúmplice porque o dia em 
que iam fazer isso com a menina eu ouvi. Eu não fiz, mas se estão falando 
que eu fiz, eu fiz!” 
Afirmou, ainda, que ele aduziu que está preso por não terem encontrado a 
pessoa que cometeu a crueldade. Tem planos inconsistentes para o futuro 
(fls.25/29) 
(...) 
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No caso em comento, o julgador entende que, para que seja deferida a 

progressão de regime, o apenado deve fazer jus ao requisito objetivo e subjetivo. O 

objetivo diz respeito ao tempo de cumprimento de pena, bem como atestado de 

ótimo comportamento carcerário, o que foi alcançado pelo mesmo. No que tange ao 

requisito subjetivo, não há no que se falar em preenchimento do mesmo. 

Isso porque não restou comprovado elementos que indiquem, de modo 

razoável, a ausência de retorno do apenado ao cometimento de crimes, tampouco 

assume os fatos que ensejaram sua condenação. 

 
E acrescentou a expert que o sentenciado, durante a entrevista, não se 
mostrou capaz de elaborar uma crítica adequada sobre os delitos e nem foi 
capaz de assumir a responsabilidade que lhe cabe diante de tais atos. Não 
esboçou nenhum sentimento de culpa ou remorso pela barbárie cometida e 
demonstrou comprometimento de suas funções psíquicas, inclusive com o 
funcionamento da memória prejudicada (sic), tendo concluído, de modo 
claro e direto, que ele não tem condições de beneficiar-se da progressão de 
regime semiaberto. 
Não bastasse, na mesma direção relatou o psiquiatra que também o 
examinou, enaltecendo que há fortes indícios de transtorno de conduta em 
adolescente, firmado de forma mais intensa na idade adulta, com diversos 
conflitos com a Lei. Estes trazem diversos elementos sugestivos de 
transtorno de personalidade antissocial (CID 10 F60) 
(...) 
 

Diante do diagnóstico realizado pelo psiquiatria, o apenado em questão 

demonstrou grandes indícios de transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, 

haja vista a análise do mesmo, bem como identificação de ausência de culpa e 

remorso pelos atos violentos cometidos. Assim, não demonstrou quaisquer 

condições mínimas para beneficiar-se da progressão de regime e voltar aos poucos 

à sociedade. 

(...) 
Neste caso, dentro das diversas avaliações realizadas, observa-se a 
persistência de quadro de descrição dos fatos de forma indiferente, sem 
crítica construída sobre o evento e sobre os atos delinquenciais, persistindo, 
ainda, com elevado risco para o envolvimento com ilícitos. Diante do 
exposto acima, é possível afirmar que o avaliando apresenta quadro de 
psicopatia (sintomas/sinais de doença mental) compatível com o Transtorno 
de Personalidade Antissocial (CID 10 F60), e, no momento, com pouca 
crítica sobre o fato que originou a prisão. Do ponto de vista psiquiátrico, não 
está apto a receber o benefício da progressão de pena (sic, fls.32/33). 
(STJ – HC: 308246 SP 2014/0283229-8, Relator: Ministro NEFI 
CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 04/03/2015) 
 

Quando da análise do caso em comento, o especialista afirma que o 

avaliando apresenta quadro de psicopatia. Além disso, tendo em vista que a 

consequência jurídico penal aplicada foi a da pena privativa de liberdade, entende-se 
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que o Judiciário atribuiu ao apenado, portador de psicopatia, responsabilidade 

criminal de agente imputável. Isso porque, também, não obstante os especialistas 

aduzirem pela não indicação de progressão de regime do psicopata, os mesmos 

também nada falaram sobre, de forma subsidiária, aplicar tratamento curativo ao 

portador do referido transtorno. 

É necessário retomar, dessa forma, à argumentação construída em tópicos  

anteriores de que os indivíduos portadores de psicopatia nunca vão sentir culpa por 

praticarem crimes violentos e que vão em desacordo com a ordem jurídica. Isso 

porque os mesmos não guardam quaisquer emoções para com os demais, 

tampouco possuem estrutura de caráter que os faça agir em conformidade com 

valores e princípios. Eles agem tão somente em busca de algo para auferir, seja 

social ou economicamente. 

Válido fazer constar, inclusive, que o especialista, quando da análise do 

criminoso psicopata indicou que a descrição do crime cometido de forma indiferente 

persistia, além de verificar que há elevado risco de envolvimento do mesmo em 

ilícitos, o que corrobora com o alto índice de reincidência criminal desses indivíduos. 

Deve-se destacar a necessidade de distinção dos criminosos comuns dos 

psicopatas conforme segue entendimento de Morana, Stone, Abdalla Filho (2006) 

quando afirmam que: 

Os transtornos de personalidade, sobretudo o tipo anti-social, representam 
verdadeiros desafios para a psiquiatria forense. Não tanto pela dificuldade 
em identificá-los, mas, sim, para auxiliar a Justiça sobre o lugar mais 
adequado desses pacientes e como tratá-los. Os pacientes que revelam 
comportamento psicopático e cometem homicídios seriados necessitam de 
atenção especial, devido à elevada probabilidade de reincidência criminal, 
sendo ainda necessário sensibilizar os órgãos governamentais a construir 
estabelecimentos apropriados para a custódia destes sujeitos. 
 

A necessidade de uma resposta do legislador no que tange aos crimes 

cometidos por psicopatas se faz presente, bem como é demonstrada ao longo deste 

trabalho, dadas as particularidades dos mesmos descritas, que, além de impedir sua 

ressocialização, influi de forma negativa também no processo de reinserção dos 

criminosos comuns na sociedade. 

Trindade, Beheregaray, Cuneo (2009, p.145) indicam que a resposta do 

legislador deve ser no sentido de que haja uma supervisão mais intensa e rigorosa 

para com os psicopatas, devendo haver programas estruturados que consigam 

acompanhá-los ante particularidades de suas características. Ainda, no mesmo 

sentido, os indivíduos que forem lidar com os criminosos psicopatas devem ter uma 
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capacitação e treinamento para tal, haja vista grande possibilidade das pessoas que 

formarem equipe de tratamento específica para os portadores do transtorno de 

personalidade serem alvos de manipulação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de psicopatia se trata de um transtorno de personalidade 

construído ao longo de décadas de pesquisas clínicas e empíricas (HARE; 

NEUMANN, 2008), que persiste nas dificuldades quanto à sua definição e 

identificação, apesar de a psicopatia ter instrumentos psicométricos próprios para 

sua avaliação. 

O presente trabalho buscou, com a problematização do tema em questão, 

demonstrar a ineficácia do sistema penal brasileiro na repressão de criminosos 

psicopatas, vez que se tratam de indivíduos dotados de capacidade altamente 

racional, bem como de manipulação, com alta taxa de reincidência criminal.  

Sua personalidade se revela como única em razão da anomalia inerente aos 

mesmos, o que os torna perigosos tanto para a sociedade, como para os presos que 

convivem com eles. 

A psicopatia não se trata de doença mental, mas sim de transtorno de 

personalidade. Dessa forma, eles possuem alta capacidade racional, mantendo 

preservada sua autodeterminação e cognição. Assim, não há no que se falar em 

inimputabilidade desses indivíduos. 

A frieza e indiferença, características marcantes na personalidade do 

psicopata, permite com que eles ajam de modo estritamente racional, sem expressar 

qualquer emoção, culpa ou remorso. Assim, o mesmo não é afetado pelos limites 

impostos pela empatia, tornando-o, portanto, em situação privilegiada frente aos 

criminosos comuns. 

O Código Penal Brasileiro não traz em qualquer dispositivo o tratamento 

jurídico penal a ser aplicado em crimes cometidos por indivíduos portadores da 

psicopatia. Dessa forma, sem qualquer amparo na lei, juristas formam seu 

entendimento em cada caso concreto, sendo certo que a doutrina penal majoritária 

entende pela semi imputabilidade dos psicopatas, enquanto especialistas da área de 

saúde, de forma dissonante, entendem pela imputabilidade dos agentes. 

A demonstração de comportamento desses indivíduos frente às prisões e 

hospitais de custódia, ambos criados para criminosos comuns e não psicopatas, 

mostrou-se essencial para a compreensão de que os mesmos devem ter prisões 

especiais, de modo que não haja interferência de sua arte de manipulação e 

dissimulação no processo de reinserção dos criminosos comuns à sociedade. 
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O cumprimento de medida de segurança em hospitais de custódia também 

deve ser observado. Isso porque o referido ambiente tem estrutura voltada para 

tratamento constante de doenças mentais, bem como transtornos.  

No entanto, quando falamos em transtorno de personalidade, qual seja, em 

psicopatia, a finalidade da medida de segurança não se concretiza, uma vez que os 

criminosos passam por exames criminológicos, que não é obrigatório, mas pode 

ocorrer desde que devidamente fundamentado pelo magistrado, constantes, a fim de 

averiguar a cessação de periculosidade. 

A mencionada periculosidade, todavia, quando nos referimos aos criminosos 

psicopatas não tem tratamento, não deixará de existir com o transcorrer do tempo, 

vez que eles não apresentam qualquer melhora positiva com a psicoterapia, dentre 

outros. Pelo contrário, eles conturbam o ambiente hospitalar, ocasionando efeitos 

negativos no tratamento desenvolvido com os demais internos. 

A Constituição Federal de 1988, em vigor no Brasil, tem como um de seus 

fundamentos de Estado Democrático Brasileiro a dignidade da pessoa humana, 

dentre outros. Assim, os valores expressos por meio dos princípios devem seguir de 

norte para toda a legislação infra constitucional.  

Trata-se, portanto, de proibição, pela garantia da dignidade da pessoa 

humana, no Brasil, de prisão perpétua e penas de morte, inclusive no que tange aos 

psicopatas, vez que a condição de psicopata não lhe retira todos os direitos e 

garantias que a ele são inerentes. 

Todavia, para que seja criado um mecanismo eficaz para o tratamento do 

psicopata, faz-se essencial a união do Direito, Psicologia e Psiquiatria. Isso porque 

diante das divergências existentes no campo do Direito e na da saúde, haja vista a 

complexidade do tema tratado no presente trabalho monográfico, entende-se que a 

criação de um modelo jurídico penal a ser imposto aos portadores de transtorno de 

personalidade vai além do dizer o direito.  

É necessário, portanto, o fomento de debate acerca da temática presente 

neste trabalho, a fim de que soluções para a problemática possam ser arguidas no 

que tange à responsabilização criminal e a sanção penal imposta aos psicopatas em 

nossa legislação. Assim, com a discussão mais aprofundada, a prevenção de novos 

crimes e a desconstrução da reincidência criminal desses indivíduos pode ocorrer de 

modo mais efetivo. 
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