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RESUMO 

 
 

O Brasil é um país que alcançou históricamenteinúmeros avanços jurídicos, como 

aduz a Constituição Federal de 1988, abrangendo princípios fundamentais, pautados 

essencialmente nos direitos humanos, como a igualdade. Nesse diapasão, todo réu 

é julgado, sentenciado e recluso de forma equitativa de acordo com tal fundamento. 

Em contrapartida, nota-se a carência de amparo legislativo quando trata-se de uma 

conjuntura específica diversa, comono tocante a réus diagnosticados com 

Transtorno de Personalidade Antissocial. Neste trabalho será elucidado a lacuna de 

um regulamento específico para os mesmos, que como resultado, ocasiona a 

negligência quanto a ressocialização dos outros indivíduos carcerários, ignorando os 

laudos psiquiátricos que salientam a ineficácia da reclusão. O presente trabalho visa 

fulgurar também, a inconformidade da Medida de Segurança quando aplicada como 

pena a esses sujeitos, já que por ter caráter curativo, o tempo de tratamento é 

indeterminado, findando apenas com indícios de melhoras significativas por parte do 

paciente, o que veremos ser impossível. E por fim, toda análise casuística terá como 

finalidade evidenciar a urgência de uma legislação específica para julgar de forma 

singular esses seres dotados de violência camuflada, ausência de culpa e ego 

exacerbado, apresentando iminente perigo a quem transpor por seu caminho. 

 
 

Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Antissocial, legislação específica, 

ineficácia da reclusão. 



 

ABSTRACT 

 

 
Brazil is a country that historically reached many legal advances with the 1988 

Federal Constitution, including fundamental principles essentially lined on human 

rights, like equality. In this tuning fork, every defendant is judged, sentenced and 

imprisoned in an equitable way according to that foundation.It can be noticed in 

counterpart the lack of legal support in case of a specific diverse conjuncture when is 

related to defendants that were diagnosed with Antisocial Personality Disorder. It will 

be enlightened in a specific regulation gap for them, that as a result causes 

negligence as to the resocialization of individuals jailers, ignoring the psychiatric 

reports that point the seclusion ineffectiveness.The present paper has the intention to 

enlighten the nonconformity of the safety measures when applied as a penalty to 

these subjects because of the remedy characteristics, the treatment time is indefinite, 

ending only with the evidence of the patient’s improvement, that is impossible as we 

will see. Finally, all the casuistry analysis has the goal of showing the evidence of the 

urgency of a specific legislation to judge in a singular way these beings gifted with 

camouflaged violence, guiltlessness, exacerbated ego who show imminent danger to 

whoever cross their paths. 

 
 

Keywords: Antisocial Personality Disorder, specific legislation, ineffective 

incarceration. 
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1.  Introdução 

 
 

Este trabalho visa de forma central debater, inquirir e principalmente arrazoar 

as sequelas da impenetrabilidade do Código Penal brasileiro ao tratar de indivíduos 

com Transtorno de Personalidade Antissocial, importante salientar que 

diferentemente de naturalizar o crime, busca expor de uma forma que possibilite o 

leitor entender a mente desses indivíduos tão complexos psicológicamente. Serão 

debatidos no primeiro capítulo as causas desse desvio tão grande de caráter moral e 

questionar a forma como são sentenciados, observando principalmente as 

reincidências para então abordar a incongruência de caráter jurídico. Para que a 

discussão seja esclarecedora acerca do tema narrado, a princípio será necessário 

muito mais que um estudo morfológico, os leitores embarcarão na mente doentia de 

seres que estão bem longe de serem humanos, fatores sociais, biológicos e até 

mesmo genéticos serão propostos. 

Após serem avaliados fatores que diferenciam esses sujeitos de seres 

humanos comuns, como biológicos, hormonais e sociais, determinadas 

características serão frisadas e posteriormente relacionadas com casos de 

assassinos que se destacaram nos veículos midiáticos pela frieza e crueldade, como 

Theodore Bundy, Maníaco do Parque, Jeffrey Dahmer, entre outros. Serão 

deletadosou reafirmados estigmas popularizados, como por exemplo, concernente a 

origem do seu desvio de caráter e a sua grande capacidade persuasiva, devendo 

ser salientado, que não está diretamente relacionada com inteligência, alguns não 

sabem nem mesmo formular uma frase, trata-se principalmente da faculdade de 

dissimular conforme o interlocutor. 

Será evidenciado a seguir que para ser um ‘’psicopata’’ como são 

popularmente conhecidos, o indivíduo pode não ter tirado uma única vida, como por 

exemplo, Charles Manson considerado portador do Transtorno de Personalidade 

Antissocial, que aterrorizou os Estados Unidos por anos sem executar ninguém, 

apenas persuadindo outros para que o fizessem. Ou ainda, o contrário, poderá ter 

ceifado várias vidas, e não ser um, os critérios transcedem as teorias. No primeiro 

momento, serão expostos os três graus de periculosidade do transtorno e 

posteriormente será delimitado o nosso foco, os de grau grave. Em seguida, serão 

classificados de acordo com as suas ‘’ideologias’’, que diz respeito aos tipos de 

vítimas que desencadearão esses instintos tão sádicos, que curiosamente seguirá 

sempre o mesmo padrão, para um serial killer denominado por psiquiatras como 
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‘’organizado’’ que caracteriza a grande maioria, não servirá qualquer vítima, será 

escolhida ‘’a dedo’’ de acordo com os seus ideais e os crimes serão planejados de  

forma minuciosa e calculada. 

No terceiro capítulo otrabalho será direcionado para uma arguição jurídica, a 

fim de compararo Código Penal Brasileiro e a Constituição Federal para uma análise 

coerente acerca de pena, ressocialização e conflitos inerentes ao tema, mostrando 

os principais impasses da estrutura penal.Para configurar uma base sólida acerca 

das divergências elementares, o trabalho abordará o histórico psiquiátrico, expondo 

temas de ordem pública que aguçam a sensibilidade, como as monstruosidades que 

ocorriam com os portadores de transtornos mentais antes da Lei 10.216 de Paulo 

Delgado e como a conjuntura específica da época influenciava negativamente a a 

reinserção desses indivíduos na sociedade. 

Posteriormente abordará temas inerentes a Reforma Psiquiátrica e seus 

avanços no que refere-se aos âmbitos médicos, jurídicos e sociais, revolucionando- 

os no tocante a direitos para portadores de doenças mentais, já que para a 

progressão de inúmeros direitos para esses indivíduos foi necessário que a medicina 

e o direito se entrelaçassem, sem a união dos dois âmbitos seria inviável a 

construção de normas que os protegessem da degradação assentida em forma de 

mudez da própria Constituição Federal. Dito isto, o raciocínio viajará para 

abordagem de outros personagens, desta vez, pessoas portadoras de Transtornos 

de Personalidade Antissocial, se anteriormente a união de âmbitos como a medicina 

e o direito foram certeiros, a possibilidade de dar errado hodiernamente seria ínfima, 

já que na realidade atual no que refere-se a medidas legislativa para esses 

indivíduos de grau grave, é correto afirmar que encontram-se descompassadas, 

visto a falta de eficácia na aplicabilidade. 

Após as abordagens de suma importância, será trabalhado um dos pontos 

primordiais do trabalho em certame, refere-se a questão conflituosa no que tange a 

medida de segurança, geralmente direcionada a doentes mentais e que muitas das 

vezes é atribuída a indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, o atrito 

reside no caráter indeterminado dessa medida, quando aplicada a indivíduos que até 

o atual momento, de acordo com psiquiatras, são irrecuperáveis, o que também 

contraria o Código Penal Brasileiro. Além disso, será discutido a prisão de 

assassinos como Chico Picadinho, que ultrapassou na época o tempo estabelecido 

em lei, 30 anos de reclusão, para arrazoar primoridalmente a grande taxa de 
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incidência desses sujeitos. Através dos laudos médicos e até mesmo da sua 

reincidência anterior, autoridades carcerárias e a juíza da vara criminal responsável 

pelo caso tinham ciência da improbabilidadede ressocialização, estendendo então a 

pena por receio de colocá-lo em liberdade depois de uma vida inteira encarcerado. 

Por fim, serão elucidados temas relacionados ao direito comparado e os 

obstáculos das penas exteriores caso fossem aplicadas no Brasil, um dos motivos, é 

a precabilidade da estrutura judiciária brasileira de forma ampla, impossibilitando a 

resolução do conflito por qualquer um dos meios constitucionais. Brevemente, além 

dos desígnios detalhados anteriormente referentes a este trabalho, um dos 

principais se estabelece também como caráter informativo, visandoavultar que não 

estão tão distantes da nossa realidade como pensam,muito pelo contrário, estão 

bem mais perto do que se imagina, no caso do casal Von Richthofen, dormia bem ao 

lado, Suzane Von Richtofen, estudante de direito e filha do casal, foi condenada a 

trinta e nove anos de prisão, como mandante do homicídio que chocou o país, dos 

próprios pais, com requintes de crueldade.Anos depois, através de laudos 

psiquiátricos, foi constatado que ela é portadora do Transtorno de Personalidade 

Antissocial. 

Ou então, Theodore Bundy, um rapaz comum,ativista do partido republicano, 

estudante de direito, segundo pessoas próximasera extremamente carismático e 

atencioso, trabalhava em uma linha telefônica de prevenção ao suicídio, além de 

sempre ser visto cercado por pessoas influentes. Em relação as denúncias dos 

desaparecimentos das jovens na região que residia, muitos acreditavam veemente 

na sua inocência, após inúmeras investigações, constatou-se que Ted era autor dos 

crimes em que fora acusado,condenado a cadeira elétrica por assassinar de forma 

brutal, estuprar e praticar necrofilia com mais de 36 mulheres, além de ser 

considerado um dos seriais killers mais notórios já existentes. 

Sendo assim, oconflito precípuo acerca deste tema e que o trabalho pretende 

expandir é a incongruência de caráter médico/jurídico, já que os mesmos 

apresentam deficiência no córtex pré frontal, que de acordo com a medicina, 

impossibilita a inserção social justamente por ser incurável. Por outro lado, no 

âmbito jurídico, tais indivíduos têm consciência de seus atos, sabem o que é certo e 

errado, são seres privados da empatia, o que lhes sobra é a 

racionalidade,entretanto, continuam sendo julgados como pessoas comuns. 

Relataremos de uma forma que possibilite ao leitor mais que entender 
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psicológicamente o Transtorno e seus graus, mas adentrar na mente obscura de 

seres que ao contrário do que muitos pensam, são cheios de sentimentos, mas só 

quando refere-se a eles.Através de especialistas como psicólogos e psiquiatras será 

possível esclarecer de forma plausível o quanto a extrema racionalidade juntamente 

com a total falta de empatia pode ser letal. 
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2. Embarcando em um mundo sombrio 

 
 

 2.1 Sobre o Transtorno Antissocial e seus graus 

 

 
Existem diversos graus psicóticos, alguns lesarão de forma abrupta a vida de 

alguém, seja profissionalmente com um chefe que vive explorando os funcionários. 

Amorosamente, em relacionamentos abusivos, que minam à auto estima, com 

mulheres sujeitas a agressões físicas e verbais diariamente. Dentro da própria 

família, com filhos que se aproveitam dos pais, dos avós, permanecendo estagnados 

na vida, sobrevivendo as custas dos outros. Políticos corruptos que desviam verbas 

públicas da saúde, das escolas, entretanto, esse e tantos outros exemplos nunca 

chegarão perto de uma penitenciária.De toda forma, sempre se sentirão superiores 

em relação o resto dos ‘’meros mortais’’, acham que a sensibilidade é uma fraqueza, 

sabem que são diferentes e gostam disso. O que difere cada um é a intensidade do 

sofrimento que desejam causar, para que assim, internamente ou até mesmo 

inconscientemente se sintam poderosos. 

Os chamados psicopatas de grau leve, segundo a psiquiatra Ana Beatriz 

Barbosa1, podem ser visualizados como estelionatários, que dão golpes em 

velhinhosou então,aquele homem dos sonhos, mas que ao longo do relacionamento 

vai roubar a graça de viver, fazendo com que se sinta inferior, sempre frisando sua 

sorte portê-lo.Consequentemente vai criticar suas roupas, seu cabelo, seus modos, 

sempre em doses homeopáticas, para que isso seja frisado pouco a pouco, usando 

o amor para justificar todas as queixas. Depois de um certo tempo, não será mais o 

amor e sim a pena, criando cada vez mais dependência emocional, afinal, te fazem 

acreditar veemente que são superiores. Ou então, podem ser caracterizados por 

chefes que fazem o empregado trabalhar sempre além do expediente, são injustos e 

muitas vezes aproveitam-se dos empregados, que não sabem dos próprios direitos 

ou têm medo de serem demitidos. 

 
 
 
 

1 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=BKQfnpS1zPo> Acesso em 22/02/2021. 
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Chamados informalmente de vampiros energéticos, precisam do sofrimento 

alheio para nutrirem seu ego e assim obter o poder que tanto perseguem. Enxergam 

os demais como uma espécie de instrumento para uma finalidade específica,com 

um olhar mais clínico, a grande verdade é que não projetam empatia, piedade, mas 

sabem que ela existe, portanto, conseguem mascarar bem as reais intenções, 

sempre que lhes for favorável, já que são racionais e observadores, possuindo 

grande habilidade para ludibriar e manipular os outros. Observem, podem causar 

vários infortúnios na vida de outrem, principalmente de cunho psicológico, mas 

odesejo de causar dano não é tão grande a ponto de roubar-lhe a vida nos de grau 

leve. 

Por outro lado, temos o psicopata de grau moderado, pode ser vislumbrado 

como um político que ordena a execução de um indivíduo por exemplo, senteprazer 

em arquitetar o plano, pensar como será a morte de forma detalhada, porém não 

colocará a mão na massa. Ou então, desviam uma grande quantia do sistema de 

saúde, sabendo o quanto as pessoascarecem, desta forma, está ciente que pode 

causar a morte e sofrimento ámuitos e mesmo assim o faz. Articula e subestima a 

inteligência dos outros, causando danos inimagináveis, principalmente quando 

ocupa umposto no qual tem grande poder de mando, mas não chega a agir, ficando 

só na articulação e planejamento.Geralmente, não perduram nos altos postos 

ocupados, são rápidamente descobertos, devendo-se ao fato de não temerem o 

perigo. 

O de grau grave, que é o que vamos trabalhar, precisa de algo muito mais 

grandioso para satisfazê-lo, como ter o poder de determinar a morte de outro ser 

humano, por ser dotado de narcisismo e egocêntrismo se sente Deus, crendo que 

pode tudo. Se diverte vendo um ser humano implorar por sua vida, pensa, articula e 

executa o crime sozinho.Segundo o psicólogo Christian Costa, do Ceccrim (Centro 

de Estudos de Comportamento Criminal), os indivíduos com Transtorno Antissocial 

em sua maioria possuem grande tendência ao ócio, é como se o mundo fosse muito 

lento e tedioso, precisando de algo mais intenso para se sentirem verdadeiramente 

vivos. Ainda acrescenta, que eles sempre acreditam estarem certos, nunca 

assumem as responsabilidades pelos seus atos e estão sempre em busca de 

culpados, o menosprezo pela raça humana é involuntário. 
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 2.2 A vítima perfeita 

 
 
 

Os indivíduos que apresentam o transtorno em grau grave não escolhem as 

vítimas de forma eventual, em um documentário chamado ‘’Por Dentro da Mente de 

um Psciopata2’’ veículado na netflix, mostra que seguem sempre um mesmo padrão 

de vítimas. O psicólogo Joel Norris identificou várias fases no ciclo de um assassino 

em série iniciante, a primeira denominada ‘’aura phase’’ é caracaterizada pelo 

momento em que o indivíduo perde a noção da realidade, as várias ilusões e 

fantasias que nutria tornam-se ainda mais intensas.Recorrem muitas vezes a drogas 

para tentar fugir dos instintos assassinos, o que evidencia o quanto são racionais, 

porém, em determinado momento não conseguem mais e instintivamente começam 

a concretizar o que antes existia somente em suas mentes doentias. Em 1988, Joel 

escreveu que a fase em questão é como um retorno ritual a infância do assassino, 

geralmente a vítima lembra alguém que ficou marcado negativamente, só que com 

uma inversão de papéis , dessa vez, ele está no comando, a fantasia é tão evidente, 

que antes das vítimas serem executadas, são despersonalizadas e humilhadas 

como se fossem a personagem da fantasia. Tal plano pode ser tramado por meses, 

já que a vítima precisa ser necessariamente a que ele cismou, como dito 

anteriormente, não serve qualquer pessoa. 

Em seguida, ele restringe as 5 fases posteriores, caracterizada como fase de 

pesca, quando o assassino busca pela vítima ideal, como a vislumbrada 

anteriormente. A fase galanteadora é quando o assassino começa suas investidas 

para enganar e persuadir sua vítima, insta salientar que os assassinos é série detêm 

grande capacidade de manipular os outros, como ficará evidente no decorrerdo 

trabalho, já que dependem desse poder de persuasão para capturar a vítima. 

Posteriormente a fase da captura, quando a vítima cede as investidas ou cai na 

armadilha articulada por ele. E finalmente a fase do assassinato, que é o auge da 

emoção, quando finalmente executa o planejado. A última é a fase da depressão, 

que ocorre logo após o assassinato, mas a depressão está longe de ser remorso, ou 

algo que se aproxime disso, é quando algo dentro do crime não saiu da forma que 

ele planejou. Ao contrário do disseminado, as pessoas com transtorno de 

personalidade tem emoções,porém, somente quando ocorre conflitos que os 

envolvem. 
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De acordo com a criminóloga e escritora brasileira, Ilana Casoy(2014, p. 21) 

podemos subdividir os psicopatas de grau grave, de acordo com as suas ideologias 

em quatro grupos: 

O primeiro deles é o visionário, que possui certa insanidade, não age 

ardilosamente como os outros, tem visões, escuta vozes e age baseado nelas. A 

racionalidade característica das pessoas que possuem esse transtorno não é tão 

notória nessa ideologia, assemelhando-se a uma esquizofrenia. 

O segundo grupo, são os missionários, pensam estar destinados a livrar o 

mundo do pecado, são conservadores e o alvo principal são os homossexuais, 

prostitutas, dependentes químicos, pessoas que de acordo com eles são escórias da 

sociedade. Na vida pessoal agem dentro da normalidade, não aparentam ter 

transtorno algum. Um dos casos que mais chocou o país foi o dos ‘’Canibais de 

Garanhus’’, tratava-se de uma seita satânica denominada Cartel, era composta por 

duas mulheres e um homem, pregavam a purificação do mundo, as vítimas eram 

consideras impuras de alguma forma, por isso não mereciam viver. Além de 

matarem, logo após, as esquartejavam, partes do corpo como as coxas, braços, 

nádegas e fídago eram guardadas dentro de um recipiente e preparadas como carne 

comum, praticavam rituais macabros. Uma das criminosas, vendia coxinha pela 

cidade de Garanhus, a carne usada para recheio e preparo eram das vítimas que 

eles haviam executado de forma brutal. Um outro exemplo, é o Pedrinho matador, 

que afirma ter executado mais de 100 pessoas, muitas delas, foi na própria 

penitenciária, ele tinha um código de honra, dizia assassinar apenas os que 

mereciam morrer, em sua maioria bandidos de alta periculosidade, porém, em 

determinados surtos, executava pessoas por motivos fúteis, como seu primo, que 

em uma disussão foi empurrado em direção a uma máquina de moer cana. 

O terceiro grupo e mais comum, são os sádicos, matam por desejo sexual, 

segundo Ilana Casoy, o prazer é proporcional ao sofrimento da vítima. Um exemplo 

é o Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como ‘’maníaco do parque’’, matou 

e estuprou mais de 15 mulheres, além de comer partes dos corpos. Eram atraídas 

com a promessa de que seriam modelos de um catálogo fotográfico, assim as 

levava para um lugar deserto e distante, onde as assassinava com requintes de 

crueldade. Em uma entrevista, declarou que todas as vezes que via uma mulher, 

tinha vontade de comer sua carne, de sentir o seu gosto. Durante sua audiência, por 
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se tratar de crimes extremamente violentos e dada a natureza inconcludente dos 

laudos psiquiátricos, havia grande discussão acerca da imputabilidade de Francisco, 

o ‘’maníaco do parque’’, até que uma das vítimas prestou depoimento e relatou ter 

dito a ele que era portadora de HIV, ela afirma então que o maníaco desiste 

imediatamente de consumar o ato, comprovando então a imputabilidade do agente 

perante o tribunal, já que Francisco racionalizou o que ela disse e imediatamente 

desistiu, algo muito longínquo de um portador de distúrbios mentais. 

O último grupo são os emotivos, sentem prazer em matar, planejam o crime 

de forma clara e assertiva, o prazer está na tortura, em provocar o maior sofrimento 

possível a cada vítima. Um exemplo foi o serial killerdenominado zodíaco, que atuou 

grande parte do tempo na Califórnia, ele copiava a forma que Jack estripador 

assassinava as vítimas, enviou diversas cartas para a polícia local afirmando que 

matava sem motivo algum, por simples prazer. Um outro exemplo é o serial killer 

conhecido como assassino de goiânia, escolhia as vítimas ao acaso, tinha mais ou 

menos um estereótipo, começou com homossexuais, depois moradores de rua e por 

último mulheres. No dele em específico, a vítima não era tão importante assim, o 

primordial mesmo era seu desejo de dominância, sentir que tem o poder de controlar 

a vida de alguém, tanto que muitas das vítimas não tiveram nenhum contato com 

ele, disparava um tiro no ponto de ônibus e saía em seguida. Tal dominância não 

ocorreu só com as vítimas, com a polícia foi da mesma forma, mandou algumas 

cartas para a delegacia solicitando que fosse preso, não por arrependimento ou 

alguma outra boa intenção, apenas por questão de controle, para que fosse preso 

porque ele ‘’queria’’, provavelmente suspeitava que uma hora ou outra seria 

descoberto pela polícia. 

Devido a racionalidade que extingue qualquer compaixão, é natural que 

muitos tentem burlar a lei, fingindo inimputabilidade, para que assim tenham pena 

diversa da reclusão, além de diminuição de pena. Muitos afirmam que confundiram a 

realidade, ou que vozes ordenaram o comportamento delitivo, em contrapartida, um 

doente mental não conseguiria racionalizar tal confusão, ou então, sabendo a 

realidade não permaneceriam sem exteriorizar remorso e culpa, assim como o 

fazem, o indivíduo com Transtorno Antissocial age sempre ardilosamente. 



20 
 

 
 

 

 2.3 Anatomia de um assassino 

 
 
 

Brevemente, o Transtorno manifesta-se principalmente por um profundo 

desdém ao sofrimento alheio, narcisismo exacerbado, ausência de culpa e 

principalmente apatia. A explicação biológica para isso, segundo o neurólogoe 

escritor Antônio Damásio é a deficiência no córtex pré frontal, que tem como função 

o controle dos impulsos, colocando nosinteresses particulares um quê de empatia e 

solidariedade,   instintivamente presente nas relações humanas, será preponderante 

a identidade com o próximo, antes de se colocar em qualquer lugar, o principal será 

o lugar do outro. 

Existem alguns estudos e teorias para desmitificar a natureza desse 

Transtorno, já que a emblemática mais recorrente sempre foi a origem, se é 

genética, social ou uma dicotomia entre fatores genéticos e sociais.A psiquiatra Ana 

Beatriz Barbosa, afirma que o indivíduo nasce com esse desvio de personalidade, 

de acordo com o livro ‘’mentes perigosas’’ sabem a letra da música, mas não sabem 

a melodia, se referindo ao fato de que a empatia e compaixão é incompatível com a 

realidade dos mesmos, o que não significa que deixam de sentir outros sentimentos, 

como a raiva, alegria, frustração, apenas que os infortúnios alheios não os tocam, 

mas sabem que existem. Desta forma, presume-se que são distintos dos seres 

humanos quando trata-se de fatores genéticos e hormonais, alguns especialistas 

afirmam também que o meio em que vivem pode influenciar na forma em que esse 

Transtorno vai desenvolver-se. O primeiro fator analisado é o fator genético: 

 

 
A agressividade, a falta de emoção e a insensibilidade não são meramente 

resultado de fatores ambientais. A biologia tem uma parte igual a jogar. 

Evidências sobre o neurocircuito de empatia e calosidade surgiram nos 

últimos anos. Este sistema tem uma relação complexa com o sistema 

neuroendócrino através de mecanismos de controle e feedback. Um estado 

de desequilíbrio neuroendócrino (menor atividade nas estruturas paralícidas 

e hipoatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal para situações 

extressantes) contribui para insensibilidade e falta de emoção, que podem 

autoperpetuar ao longo do tempo. 

As evidências dos estudos de gêmeos e adoção mostram que tanto a 

hereditariedade quanto o ambiente têm a mesma influência no 



21 
 

 
 

 
comportamento anti-social. No entanto, uma análise posterior mostrou que a 

influência da hereditariedade é maior em crianças com comportamento anti- 

social, mais insensíveis e sem emoções, em comparação ao grupo controle 

(CHATURAKA et al., 2010). 

 

 
Em um experimento com ratos de laboratório começaram a alimentá-los com 

castanhas,imediatamente todos corriam para comê-las, ao longo do tempo, 

começaram a receber choques sempre que se direcionavam a ela. A partir disso, 

passaram a rejeita-las sempre que eram postas, afinal criaram esse mecanismo de 

defesa por conta do choque, não comendo mais. Resolveram então fazer o 

experimento com os descendentes desses mesmos ratos e por incrível que pareça, 

também rejeitaram as castanhas, ou seja, foi algo transmitido pelo DNA, mostrando 

que a genética tem muito mais influencia do que se imagina. 

Outro fator co-relacionadoé a questão hormonal, que explica uma das 

principais característicasdas pessoas que apresentam esse Transtorno, a ausência 

de medo, agindo de forma natural em situações que seriam embaraçosas para 

qualquer um. Esse aspecto em específico é o que contribuiu muitas vezes para que 

a polícia finalmente conseguisse localiza-los, já que por não sentirem medo, acabam 

deixando vestígios ou se arriscando demais. 

 
Os baixos níveis de cortisol (refletidos na redução do medo) e os elevados 

índices de testosterona (comportamento desinibido e busca por 

recompensas) podem modificar a responsividade da amígdala, reduzindo a 

sensibilidade à punição ou a estímulos temerosos. O desequilíbrio hormonal 

envolvendo a diminuição do cortisol e o aumento da testosterona pode 

prejudicar a conectividade entre as regiões subcorticais (sistema límbico) e 

as estruturas corticais. Exames de neuroimagem de psicopatas adultos e 

jovens, sugerem que a conectividade entre a amígdala e as regiões pré- 

frontais está comprometida afetando o processo de tomada de decisões, 

pois as informações relacionadas com emoções, provenientes da amígdala 

e que sinalizam para perigos, não atingem áreas corticais para embasar as 

decisões. 

O desacoplamento também pode diminuir a capacidade das regiões 

corticais de enviar sinais inibitórios para as regiões subcorticais, resultando 

em déficits na regulação das emoções e na inibição comportamental e 
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contribuindo para a instabilidade emocional e para as formas reativas de 

agressividade encontradas em psicopatas (BARROS et al., 2015). 

 

 
Esse outro fator é bem característico, expressa a busca por adrenalina para 

se sentirem vivos e agressividade extrema, na maioria das vezes camuflada, como 

no caso de Suzane Von Richtofen, condenada por ser mandante do assassinatos 

dos próprios pais, ela apresenta-se com certa fragilidade, inocência e simpatia. Em 

contraponto, nos testes psicológicos realizados na penitenciária de Tremembé que 

está reclusa, o resultado foi ‘’agressividade camuflada, egocentrismo elevado, além 

de ser manipuladora, insidiosa e narcisista.’’ 

Um agente penitenciário3 por exemplo, diz que Suzane costuma modular o 

tom de voz conforme o interlocutor, fala com as detentas de uma forma, e com 

pessoas que possui algum interesse com voz de ‘’menininha’’, ou seja, a 

periculosidade é extrema, porém, não se mostra. A lista de conquistas na prisão é 

grande, curiosamente só existem pessoas que de certa forma poderiam beneficia-la, 

como um promotor de justiça, uma mulher respeitada na penitenciária 

denominada‘’Sandrão’’, que a protegia,já que o crime cometido por ela não era bem 

quisto. Ou seja, as escolhas são proporcionais ao que for conveniente no momento, 

caracterísitica geral de indivíduos portadores do Transtorno . 

 
De acordo com o fator de Testosterona: 

 
 

Ela é vinculada à psicopatia em razão de seus níveis serem muito maiores 

nos homens do que nas mulheres, podendo responder pela maior 

prevalência do transtorno de personalidade antissocial persistente no sexo 

masculino (10 a 14 vezes mais prevalente em homens do que em 

mulheres). Certas características psicopáticas, como a busca por 

recompensa, dominância e agressividade, estão associados à testosterona. 

Altos níveis desse hormônio foram observados em meninas e meninos com 

transtornos de conduta, delinquentes juvenis e mulheres criminosas.’’ 

Uma ligação direta entre a testosterona e os traços psicopáticos ainda não 

foi estabelecida, porém as evidências sugerem que esse hormônio interage 

com outros, predispondo à psicopatia (BARROS et al., 2015). 
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Outro fator é o corticoide, segundo pesquisas, criminosos psicopatas 

possuem uma taxa pequena de cortisol. 

 
Esse hormônio é liberado em resposta a um estressor e potencializa o 

estado de medo, gerando sensibilidade à punição e promovendo o 

comportamento de afastamento – áreas nas quais os psicopatas 

demonstram deficiências. 

Os psicopatas demonstram uma responsividade reduzida ao estresse, 

destemor e baixo funcionamento da amígdala, gerando a hipótese de baixos 

níveis de cortisol nesses indivíduos. Baixos níveis de cortisol em repouso 

foram associados a falhas na reatividade ao medo em crianças pequenas, 

ao aumento da busca de sensações. Delinquentes psicopatas também 

exibem níveis de cortisol mais baixos do que criminosos não psicopatas 

(BARROS et al., 2015). 

 

 
Jesus Pujól4, diretor de pesquisas da Unidade de Ressonância Magnética do 

serviço de Radiologia do Hospital Del Mar em Barcelona, tudo isso ocorre por um 

intenso estresse emocional na infância e consecutivamente se desenvolvem 

precipitadamente áreas cerebrais relacionadas a emoção, com o intuito de proteger 

contra o sofrimento, mas acaba conduzindo os sentimentos de forma errônea. 

Jeffrey Dahmer5 um dos seriais killers mais notórios, foi criado em um 

ambiente familiar conflituoso, além disso, era extremamente introspectivo. Um dos 

episódios mais marcantes para ele, segundo entrevista concedida quando estava 

recluso, foi a cirurgia que foi submetido quando tinha 4 anos de idade, segundo ele, 

os médicos não avisaram que iriam abri-lo enquanto estava dormindo. 

Posteriormente, a única coisa que o entusiamavaera recolher animais mortos no 

quintal e estuda-los anatomicamente. Depois que cresceu, começou a seduzir 

homens em boates gays, ao levá-los para seu apartamento, eram drogados e depois 

estrangulados. Após serem mortos, Dahmer praticava necrofilia, realizava sexo oral 

e anal com os defuntos, posteriormente,eram guardados e sempre que sentia 

vontade, Dahmer repetia a dose, e quando não dava mais, abria os mortos e os 

dilaceravam, separava as partes ‘’úteis’’ e ‘’inúteis’’. Depois de separa-las, 

cozinhava, dizia que sua preferência eram as tripas e o coração, de forma singela, 

como se fosse algo corriqueiro e não se tratasse de vidas. Aprendeu alguns truques 
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químicos com seu pai, transformava a carne e os ossos em liquido, assim podia 

jogar em qualquer lugar. 

Foi apreendido após um homem negro ser flagrado correndo pela rua 

algemado, gritando que tinha sofrido uma tentativa de homicídio, a polícia foi até o 

local que ele indicou, chegando no local flagraram partes genitais em cima de uma 

tábua de carne, várias fotos de cadáveres, cabeças decepadas dentro da geladeira 

e uma outra em estado avançadíssimo de decomposição, foram encontrados 

tambémvários tonéis de torsos apoderecendo.Após a audiência, foi condenado, os 

advogados tentaram fazer com que Dahmer fosse considerado inimputável 

penalmente, mas suas características eram de uma pessoa sã, fria e articulada, foi 

condenado então a 957 anos de prisão. No dia 28 de novembro de 1994, os policiais 

deixaram Dahmer trabalhar com outros dois outros presos, quando voltaram, a 

cabeça dele havia sido esmagada, morrendo então a caminho do hospital. 

Engana-se quem imagina que possuem uma face pertubadora, ou nada 

amigável, principalmente após os relatos constados, muito pelo contrário, Ted 

Bundy, conhecido como um dos piores seriais killers dos Estados Unidos, 

condenado a morte na cadeira elétrica em 1989, por exemplo, passa longe desse 

estereótipo.Pelos documentários existentes e entrevistas que cedia ainda quando 

estava preso, era notório grande carisma e simpatia, em contrapartida, após 

acentuadas pesquisas acerca do indivíduo, percebe-se diversos traços narcisistas, 

como por exemplo, dispensar seus advogados, alegando não terem capacidade 

intelectual para defendê-lo, trabalhando então sua própria defesa. O caso na época 

aterrorizou as mulheres, grande parte não acreditava que o rosto amigável e 

carismático de Ted, era o mesmo que de um monstro.  

 

 

 
 

2 Disponível em <Por dentro da mente de um psicopata/Netflix> Acesso em 15/03/2021. 

3 Disponível em <https://veja.abril.com.br/brasil/suzane-von-richthofen-14-anos-depois/> Acesso em 

04/04/2021. 

4Disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/13/ciencia/1544726930_213001.html> 

Acesso em 04/04/2021 

5 Disponível 

em<https://brasil.elpais.com/brasil/1994/11/29/internacional/786063614_850215.htmlAcesso em 

04/04/2021 
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Além dos traços narcisistas, observava-se uma frieza absurda na forma em 

que executou suas vítimas, chegando a praticar necrofilia, voltava dias depois no 

local do crime para ter relações sexuais, cessando apenas no momento da 

putrefação dos cadáveres. Por essa e outras razões, sua audiência foi a primeira a 

ser veículada na televisão e toda essa exposição não o incomodava em absoluto, 

muito pelo contrário, de acordo com diversas entrevistas e documentários, gostava 

de chamar atenção, mesmo que         negativamente. 

O que sempre entra em pauta em discussões que discorrem sobre 

essesimpetoscruéis e sádicos, está relacionado em como é projetada essa 

disfunção de caráter nos indivíduos estudados nesse trabalho. Muitos apontam 

abuso na infância, agressões físicas ou então, traumas severos. O próprio Ted Bund 

na sua última entrevistas, antes de ser executado em uma cadeira elétrica afirma 

que a pornografia foi a principal autora de todas as suas e disfunções de caráter e 

de outros assassinos. Em contrapartida, criminalistas como Ylana Casoy e 

psiquiatras estudiosos de assassinos em série como Guido Palompa e Ana Beatriz 

Barbosa6, afirmam que eles nascem assim, o que explica os maus tratos a animas 

desde a infância, muito além disso, afirmam que morrerão assim, não existe 

atualmente nenhum tratamento que cure ou minimize esse Transtorno. 

A manipulação é nítida no dia da audiência de Theodore Bundy, em que seria 

condenado a morte na cadeira elétrica e resolve pedir a mulher quecomeçou a 

namorar durante o tempo que ficou recluso em casamento, para que assim, os 

jurados ficassem sensibilizados e não o condenassem, o ‘’tiro saiu pela culatra’’, 

ficaram ainda mais inclinados a condena-lo. Nas próprias entrevistas citadas, é 

possível observar a sutileza com que conduzia a entrevista sem que o jornalista 

percebesse, fazendo com que o próprio repórter sugerisse aquilo que ele queria. 

Tinha um magnetismo fora do comum, uma das primeiras coisas que ele disse era o 

quanto estava feliz com a presença do repórter ali, falava bem baixinho e com um 

sorriso no rosto, sempre articulado6. Um pouco antes da sua morte, alguns 

repórteres o questionaram sobre a quantidade de vítimas, perguntaram sobre as 30 

mulheres que ele havia executado brutalmente, Ted então disse descaradamente, 

‘’acrescente um dígito a esse número.’’ 

 
 
 
 

6 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=kw4105ZjZuc > Acesso em 20/04/2021. 
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Reclusos não sofrem, segundo Ana Beatriz Barbosa, são tão desprovidos de 

sentimentos que se isolados, sem contato algum com terceiros, ficam bem. O que 

para uma pessoa comum, provocaria profundo descontrole emocional, já que todos 

os seres humanos comuns dependem do contato com outros. Além disso, se 

comportam de forma impecável, o que segundo ela não passa de uma perfeita 

dissimulação, são extremamente racionaise sempre fazem aquilo que os convém,as 

outras pessoas do convívio social,são enxergadas como mecanismos para alcançar 

aquilo que almejam. 

 
 
 
 

7Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ythmpD50BdE> Acesso em 20/04/2021. 
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3. Rebuliço no Código Penal Brasileiro 

 

 
 3.1 Posicionamento do Ordenamento Jurídico 

 
 
 

A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa revela ser a favor da prisão perpétua8 nos 

casos de pessoas com Transtorno de Personalidade Antissocial, já que 

misturadoscom pessoas comuns, elas acabam sendo privadas de usufruir do 

sistema de ressocialização. Garante ainda que o Brasil está ultrapassado neste 

quesito por conta da Constituição Federal, que em sua letra tutela que todos nós 

somos iguais perante a lei, o que não ocorre em outros países. Existem inúmeros 

exemplos concretos de que pessoas diagnosticas com Transtorno de Personalidade 

Antissocial que foram reclusas por vários anos e provaram empiricamente não 

estarem aptas para serem reinseridas na sociedade. 

Um grande exemplo é o serial killer Francisco Rocha, conhecido como 

‘’Chico Picadinho’’, assassinou uma bailarina austríaca9 dentro de uma banheira, 

sendo mutilada com faca, tesoura e lâmina de barbear, mas primeiro foi enforcada 

com um cinto. Questionado sobre o crime, disse que havia feito porque a bailarina 

lembrava muito sua mãe, que ambas se envolviam com homens por dinheiro, 

demonstrando ser altamente misógeno o que era pautado pelo conservadorismo 

existente na época em que ocorreu o primeiro assassinato. Após cumprir 8 anos de 

pena e ter o comportamento exemplar, o réu foi posto em liberdade. Não demorou 

muito, cerca de dois anos e cinco meses, voltou a matar, estrangulou e esquartejou 

com canivete uma prostituta da mesma forma que havia executado a outra vítima, 

sendo condenado desta vez á 22 anos e 6 meses de reclusão, e considerado 

portador de psicopatia. 

 
 
 
 
 

 

8 Disponível em 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/06/04/interna_cidadesdf,305617/psiq 
uiatra-autora-de-best-seller-defende-prisao-perpetua-para-psicopatas.shtml>Acesso em 25/04/2021. 

 
9 Disponível em <https://jus.com.br/artigos/57352/serial-killers-psicopatas-homicidas-no-ambito-da- 
legislacao-penal-brasileira/5>Acesso em 25/04/2021. 
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Após cumprir a sua pena, não foi posto em liberdade, o Desembargador 

Ricardo Dip, da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o 

magistrado na decisão considerou que manter a custódia era a medida ideal, já que 

Francisco de acordo com laudos psiquiátricos apresentava personalidade sádica. 

A promotoria propôs o Decreto n. 24.559, de 03 de Julho de 1934. Tal 

decreto, cabia muito bem na realidade da época em que fora constituído, um 

momento de profunda instabilidade política e social, os doentes mentais não eram 

internados para que seus distúrbios fossem sanados, eram abandonados por suas 

famílias, seus direitos civis extintos, a sociedade os vislumbrava como uma questão 

inteiramente do Estado. O cerne do conflito e o que determinaria o tempo de 

reclusão era a periculosidade do crime cometido, negligênciando a patologia do 

indivíduo.Este Decreto é retroativo, ferindo as normas pétreas e fundamentais da 

Constituição Federal, através de laudos médicos e psiquiátricos ele foi interdidato e 

continua recluso em um Hospital de Custódia e Tratamento de Taubaté, após deixar 

a Penitenciária de Tremembé. De acordo com a juíza que proferiu a decisão, foi 

levado em consideração o fato de Francisco10 ser um indivíduo que ficou quatro 

décadas recluso, atualmente sendo idoso, portanto não poderia ser colocado na rua 

largado a própria sorte, sem família e condições de prover a própria subsistência. 

Em suma, o conflito discutido neste trabalho é demonstrado em uma conjuntura que 

perdura há anos, e a justiça permanece inerte. 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, as penas são aplicados com base 

no entendimento do réu sobre o crime cometido. Os antissociais são julgados como 

semi-imputáveis na grande maioria dos casos, ou seja, de acordo com o 

entendimento legal, os mesmos possuem discernimento dos atos ilícitos, mas não 

tem controle sobre seus estímulos psíquicos. Legalmente, existem dois caminhos, 

dependerá da interpretação do juiz acerca do grau de imputabilidade do réu em 

questão, o primeiro deles, seria a medida de segurança, ou então, a própria pena 

privativa de liberdade. A decisão só será proferida, após a análise de laudos 

médicos e históricos do réu, em alguns casos, mesmo sendo diagnosticado com o 

Transtorno de Pesonalidade, poderá ser considerado inimputável.Sendo julgados 

portanto, de acordo com a sua sanidade psíquica no momento em que foi cometido 

o crime, seguindo essa linha de raciocínio, é necessário fixar algumas questões para 

saber se o réu em questão tem de fato discernimento do ato ilícito cometido, para 

que assim possa ser responsabilizado legalmente. 
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Segundo Nucci, deverão ser analisados alguns critérios, o primeiro deles é o 

biológico que diagnostica a saúde mental do réu, como possuir a parte cognitiva sã, 

ou seja, se o indivíduo autor é consciente ou não. O segundo critério é o psicológico, 

que ditará seu grau de racionalidade acerca dos crimes que foram cometidos e os 

estímulos, se foram racionais, movidos por raiva ou impulso. O terceiro é o 

biopsicológico, que avaliará tanto o critério biológico quanto o biopsicológico. 

O réuserá portanto submetido a uma perícia médica, através do critério 

biopsicológico, nela será testada sua capacidade cognitiva com base no laudo 

médico, sendo assim, a pena será calculada a partir disto. De acordo com o art.182 

do Código Penal Brasileiro, o juiz poderá acolher ou não o laudo, caso não acolha, 

deverá solicitar uma nova perícia, já que o juiz não possui competência técnica para 

julgar casos mentais sem um parecer médico. 

 

 
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. (Redação dada pela Lei 

no 7.209, de 11.7.1984). 

 
 
 

 
Redução de Pena 

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

agente, em virtude de pertubação 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. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984). 

 

 
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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 
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A medida de segurança11 nos crimes punidos através da detenção, poderá 

ser aplicada a medida de segurança ambulatorial como forma de ressocialização. 

Nos crimes sujeitos a reclusão, o réu será internado em um hospital psquiátrico, em 

busca de tratamento médico. O caso do Chico picadinho discorrido anteriormente é 

só mais um entre tantos casos de pessoas com Transtorno de Personalidade que 

reincidiram, o sistema punitivo brasileiro se mostra incapaz, já que para existir de 

fato a ressocialização, é necessário que o réu também queira e que seja 

principalmente capaz de lamentar-se pelo ato obscuro cometido, o que não ocorre, 

de igual forma, quando indivíduos comuns alinham-se com essa estirpe. 

 
 
 
 
 

10Disponível em <https://jus.com.br/artigos/57352/serial-killers-psicopatas-homicidas-no-ambito-da- 
legislacao-penal-brasileira/5>Acesso em 01/05/2021. 

 
11Disponível em <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/execucoes-penais/vep/informacoes/medidas-de- 
seguranca> Acesso em 01/05/2021. 
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 3.2  Manicômios 

 
 
 

O Brasil é pautado por fundamentos característicos, como a dignidade da 

pessoa humana, que tem por finalidade garantir que direitos básicos sejam 

concernidos, como o respeito pelo indivíduo, independente de sua orientação 

sexual, posições políticas ou raça. Veda terminantemente a exposição do sujeito a 

situações degradantes com o respaldo do Estado, até mesmo tratando-se de crimes 

hediondos, tanto que, estupradores atualmente no sistema prisional ficam em celas 

distintas dos outros presos, para não serem mortos, já que certos crimes são 

inaceitáveis de acordo com o ‘’código de ética’’ da própria penitenciária. Entretanto, 

aduzindo históricamente nem sempre foi assim, na metade do século XIX, no Rio de 

Janeiro12, era corriqueiro ver pessoas marginalizadas como, pedintes, prostitutas, 

doentes mentais e usuários de drogas nas ruas, o que causava certa repulsa ao 

conservadorismo e o governo local vislumbrava a necessidade de tomar alguma 

atitude, então começou a ser cogitada a ideia da criação de um manicômio, a 

medicina ambicionava descobrir o que acontecia na mente dessas pessoas, 

enquanto o governo almejava promover uma ‘’limpeza’’ nas ruas, além de evitar que 

fossem sempre para a ‘’cadeia pública’’ local que abrigava essas pessoas, que 

vagavam sem ter para onde ir. 

Nesses manicômios, conhecidos como ‘’casa dos loucos’’13, eram reclusos e 

ficavam em situações indignas, principalmente quando o número de ‘’pacientes’’ 

cresciam, proporcionalmente aumentava a falta de higiene e de comida, como não 

haviam leitos disponíveis para todos, dormiam no chão em cubículos imundos, para 

serem contidos eram agredidos e amarrados a cordas por dias a fio. Com o decorrer 

dos anos, a falta de zelo e as situações desumanas em que eram submetidos 

permaneceu, porém, a grande verdade é que esses lugares cumpriram como o seu 

designío, ser um ‘’depósito’’ de pessoas, de modo que uma vez internadas lá, nunca 

mais eram vistas. 

Dessa forma, livraria o governo e a família de ter que lidar com essas pessoas 

que eram vistas como escórias da sociedade, um ‘’peso’’. Depois de colocadas 

nesses lugares eram abandonadas e esquecidas. O jornalista Hiran Firmino, no fim 

da década de 1970, visitou o manicômio chamado Colônia, situado em Barbacena, 

Minas Gerais, que foi considerado o maior do Brasil, mais de 60  mil pessoas 
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perderam a vida nele, as barbaridades que encontrou o chocaram de tal forma, que 

foram inúmeras as denúncias redigidas, umas delas foi: 

 
Mulher é um símbolo de beleza. Para mim, foi chocante ver as mulheres 
do hospício no chão, sujas, igual bicho, quase todas nuas, no meio de 
fezes, urina, rato, dormindo em capim. Agora ver as crianças no mesmo 
estado, com um pneu velho o dia inteiro,que era a única coisa que 
tinham para brincar, foi ainda pior. 

 

 
Além de viverem como animais e sofrer com o abandono, muitas das 

pessoas internadas nesse lugar, não eram portadoras de doenças mentais 

apenas 30% tinham de fato algum distúrbio, eram indivíduos que representavam 

algum problemapara os familiares, eram encaminhados homossexuais, pessoas 

marginalizadas, usuários de droga e segundo Daniela Arbex, jornalista, que 

denominou a época em que o manicômio atuava de ‘’holocausto brasileiro’’ 14, 

afirma que até mesmo meninas que haviam perdido a virgindade antes do 

casamento eram mandadas por familiares para esse lugar. De acordo com 

pesquisas feitas por ela, o lugar mantinha um esgoto a céu aberto, a fome era 

recorrente e as pessoas definhavam, algumas vezes era servido uma sopa rala, 

pobre em nutrientes, já que o lugar inicialmente foi construído para abrigar 200 

pacientes e ultrapassou 5 mil, não tinha mantimentos para tantas pessoas. 

 
Os pacientes vieram para cá em trens de carga e, quando chegavam, já eram 
desumanizados. Passavam por ‘banho de desinfecção’, tinham a cabeça 
raspada, eram uniformizados. Foi uma tragédia. Claro que não na proporção dos 
judeus, mas foi uma tragédia singular na nossa história. 

 
 

 
Por fim, as pessoas eram torturadas com castigos através de choques 

elétricos, sem nenhum tipo de restrição, seja anestesia ou remédios que 

amenizassem a dor. A causa dessa monstruosidade que pouco se comenta, 

talvez tenha a ver com as condições socioeconômicas desses seres humanos, 

que foram abandonados pelos familiares e pelo próprio país, que deveria zelar 

de forma igualitária pelo povo brasileiro, foi a morte de 60 mil pessoas, ou 

melhor, o assassinato em condições sub humanas. 
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 3.3 Reforma Psiquiátrica 

 
 

 
Em detrimento de todo histórico da psiquiatria discorridos anteriormente, é 

importante abordar o movimento que revolucionou não só a psiquiatria, como 

também, o olhar da sociedade perante indivíduos com trantornos mentais, foi 

uma mudança gradativa, que não associa-se de longe ao tratamento animalesco 

que recebiam. A reforma psiquiátrica15 pode ser apreçado como um processo, 

aconteceu devido a junção de várias fatores, um deles foi o movimento intitulado 

‘’movimento sanitário’’ que desenvolveu-se no contexto da ditadura militar, 

quando variados campos e até mesmo escritores passaram a denunciar através 

de suas obras as monstruosidades frequentes que ocorriam dentro dos 

conhecidos manicômios psiquiátricos, a reforma descrita consistiu em suma, nos 

ideais de tratamentos mais humanos e mudanças significativas na área da 

saúde. 

O alcance da reforma psiquiátrica mudaria diversos paradigmas, 

adentraria em diversos panoramas, como no cenário político, social e 

principalmente nos valores culturais acerca do transtorno, que nunca atraia 

olhares de empatia, muito pelo contrário, pela suprema ignorância 

principalemente médica, não procurando desmistificar fontes para os devidos 

tratamentos, que como já abordado, tinham como intuito apenas segregá-los,de 

forma que não continuassem sendo um ‘’peso’’ para a família ou para o Estado. 

Entretanto, favoreciam que a sociedade nutrisse sentimentos pouco nobres por 

esses indivíduos, justamente por serem tão segregados e terem a imagem 

associada diretamente com usuários de drogas, prostitutas, marginais, portanto, 

foi o estopim, em um cenário de poucas informações, em que as pessoas eram 

‘’massa de manobra’’ do governo, assemelhando-se a distopia 1984 de George 

Orwell16, em uma conjuntura devastada pelo conservadorismo. 

Em 2001, foi o primeiro marco efetivo para a psiquiatria brasileira, após 12 

anos de tramitação no Congresso Nacional a LeiFederal 10.216 de Paulo 

Delgado foi fundamentanda, visando reduzir os leitos psiquiátricos dando ênfase 

a núcleos hospitalares eo principal, que foi integrar princípios dos direitos 

humanos que ganham grande notoriedade no momento principiante, discorrendo 
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pela primeira vez a respeito da proteção e  direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais. 

 
Art. 1o Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 
mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de 
discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção 
política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de 
gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 

Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa 
e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos 
direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

 
 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo 
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção 
na família, no trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para 
esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental. 

 
 

 
No dia 31 de julho de 2003, foi uma marco para a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, foi instituída através do Presidente da República Lei 10.708, 

conhecida como ‘’Lei do Programa de Volta para Casa’’ instituiu o auxílio- 

reabilitação psicossocial e inseria os indivíduos com transtornos mentais 

egressos de internação em programas extra-hospitalares de saúde mental, 

garantindo mais que os direitos fundamentais básicos, estabelecendoum auxílio, 

para que pudessem ser tratados fora da unidade hospitalar e o primordial, 

impulsionando a desinstitucionalização de pacientes que estavam há muito 

tempo internados. Inserindos-os novamente na sociedade, a maioria das leis 

relacionadas a esses indivíduos desde então, buscam meios alternativos 

adversos a hospitais psiquiátricos para o tratamento, de forma que além de 
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protegidos jurídicamente, não ficassem a mercê financeiramente. Tudo começou 

com a Portaria de no 1.077, de 24 de agosto de 1999, que começou a 

disponibilizar medicamentos básicos de saúde mental, de modo a dar assistência 

farmacêutica para beneficiários dos serviços ambulatoriais públicos. Desde 

então, surgiram diversas portariais almejando suporte financeiro e psicológico 

para essas pessoas. A Portaria Interministerial no 628, de 2 de abril de 2002,   é a 

que mais se destaca, que tem a função de proporcionar uma extensão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a detentos na penitenciária. 

 
LEI No 10.708, DE 31 DE JULHO DE 2003. 

 

Art.1o Fica instituído o auxílio-reabilitação psicossocial para assistência, 
acompanhamento e integração social, fora de unidade hospitalar, de 
pacientes acometidos de transtornos mentais, internados em hospitais ou 
unidades psiquiátricas, nos termos desta Lei. 

 
Parágrafo único. O auxílio é parte integrante de um programa de 
ressocialização de pacientes internados em hospitais ou unidades 
psiquiátricas, denominado "De Volta Para Casa", sob coordenação do 
Ministério da Saúde. 

 
Art. 2o O benefício consistirá em pagamento mensal de auxílio pecuniário, 
destinado aos pacientes egressos de internações, segundo critérios 
definidos por esta Lei. 

 
§ 1o É fixado o valor do benefício de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 
podendo ser reajustado pelo Poder Executivo de acordo com a 
disponibilidade orçamentária. 

 
§ 2o Os valores serão pagos diretamente aos beneficiários, mediante 
convênio com instituição financeira oficial, salvo na hipótese de 
incapacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil, quando serão 
pagos ao representante legal do paciente. 

 
§ 3o O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado quando 
necessário aos propósitos da reintegração social do paciente. 

 
 
 

Atualmente, existem diversos programas psicossociais, como Centros de 

Apoio Psicossociais (CAPs), serviços prestados que atuam no atendimento de 

pessoas que sofrem de transtornos mentais, incluindo pessoas que sofrem com 

vícios de drogas ou alcool. Os Serviços Residenciais Terapêuticos (TRT), 

caracterizam ambientes que acolhem esses indivíduos que haviam sido internados 

em hospitais psiquiátricos, mas que tiveram alta e não tem condições financeiras de 

se manter ou algum ente familiar para dar algum tipo de suporte, podem acolher 
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moradores de rua também. Por fim, existem as Unidades de Acolhimento (UA), 

estrutura fundada para oferecer cuidados especiais 24 por dia, para pessoas com 

trantornos mentais, usuários de drogas e outras, que demandam certa proteção do 

Estado. 

Entretanto, de acordo com a procuradora da república LisianeBraecher, 

mesmo mediante todas as medidas protetivas aqui listadas, os pacientes 

internados passam a residir nos hospitais sem perspectivas de alta e 

principalmente de reinserção social, as boas intenções governamentais têm 

ficado no papel. Outro grande conflito referente aos tratamentos psiquiátricos é 

inexistir intrumento legal que regularize a fiscalização das casas terapêuticas, 

sendo assim, não é sabido o que ocorre lá. Em ação do Ministério Público, do 

Conselho Federal de Psicologia e do Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura, que ocorreu em 2017, foram ficalizados28 instituições 

terapêuticas em cinco regiões do país, foram encontradas diversas violações, 

entre elas trabalhos forçados, uso de castigos, privações de liberdade, entre 

outros. Em 2018 foi realizado um relatório por parte da Pastoral Carcerária, que 

desenvolveu-se através de visitas semanais em três hospitais de custódia em 

São Paulo, dando vida ao relatório Hospitais-Prisão, que tinha como fundamento 

relatos de profissionais e dos próprios presos. 

 

 
Entre as violações constadas estão a medicalização excessiva dos 
pacientes-detentos, o isolamento em relação a familiares; a ausência de 
atividades recreativas e educativas, entre outras. 

 
Segundo advogada da Pastoral, umas das violações que acontecem de 
forma mais acentuada com as mulheres é a medicalização dos sentimentos. 
Elas começam a chorar e são medicadas. Qualquer demonstração de 
sentimentos, mais do que naturais do que pra pessoas estão isolados e não 
são tolerados e são medicados. 

 
Luísa Cytrynowicz, do Grupo de Trabalho Saúde Mental e Liberdade, da 
Pastoral Carcerária da Arquidiocese de São Paulo. 

 
 
 

Desta forma, fere as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, que tem como 

fundamento bem mais do que tratar o paciente, mas de humaniza-lo, de inseri-lo 

aos poucos na sociedade e de diminuir o máximo possível uma internação. O 

grande exemplo é o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI) em 

Goiás, buscam atender indivíduos que demonstram insanidade mental no 
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decorrer da execução penal, após ser deferido o cumprimento da medida de 

segurança. O diferencial desse programa é que as internações só serão feitas 

caso o tratamento extra hospitalar seja insuficiente para suprir as necessidades 

do paciente, além de buscar humanizar os indivíduos, acreditando que grande 

parte da reabilitação consiste na liberdade de conviver. 

O Paili17 pode ser classificado como uma iniciativa de enlace entre o 

direito e a medicina, já que para ter direito ao programa é necessário o 

deferimento da medida de segurança, que busca resolver um problema jurídico, 

incapaz de ser solucionado sem o laudo médico. Desta forma, revela-se 

promissora a união entre medicina e o direito, o que não ocorre quando trata-se 

de indivíduos com Transtornos Antissociais, visto que as penas fundamentadas 

no Código Penal são inaptos de dar conta dos diversos infortúnios existentes, 

encontrando-se descompassadas com o âmbito psiquiátrico. 

 
 
 

 
 

12Disponível em <https://jus.com.br/artigos/67176/violacoes-de-direitos-humanos-na-historia-da- 
psiquiatria-no-brasil>Acesso em 03/05/2021. 

 
13Disponível em <https://jus.com.br/artigos/67093/violacoes-de-direitos-humanos-na-historia-da- 
psiquiatria-no-brasil> Acesso em 03/05/2021. ‘’casa dos loucos’’ termo utilizada pela população para 
se referir aos manicômios constituídos naquela época. 

 
14Disponível em <ARBEX, Daniela, Holocausto Brasileiro, pág 32>Acesso em 03/05/2021. 

 
15Disponível em <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/xN8J7DSt9tf7KMMP9Mj7XCQ/?lang=pt>Acesso em 
06/05/2021. 

 
16 Livro que relata uma distopia futurista acerca de um governo totalitário. 

 
17Disponível<https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7639-programa-de-aten%C3%A7%C3%A3o- 

integral-ao-louco-infrator-paili> Acesso 04/06/2021. 
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 3.4 Medida de segurança e a incongruência jurídica 

 
 

 
Ao inimputável que pratica um injusto penal o Estado reservou a medida de 

segurança, cuja finalidade será levar a efeito o seu tratamento. Não 

podemos afastar da medida de segurança, além da sua finalidade curativa, 

aquela de natureza preventiva especial, pois, tratando o doente, o Estado 

espera que este não volte a praticar qualquer fato típico e ilícito. (GRECO, 

2011, p. 659). 

 

 
A medida de segurança18 refere-se ao tratamento médico que o sujeito será 

submetido, tem caráter preventivo e curativo, porém, de acordo com uma parcela 

minoritária de doutrinadores, a medida de segurança não é configurada como pena, 

reinterando que a pena está vinculada com a a culpabilidade do agente, e que 

estaria relacionada a periculosidade do sujeito. Em contrapartida, uma corrente 

majoritária de alguns doutrinadores como Pierangeli, salientam que a medida de 

segurança relaciona-se como uma forma de pena, já que priva o indivíduo do seu 

maior bem, garantido até mesmo pela Constituição Federal, a liberdade. Tal medida, 

visa o distanciamento social do indivíduo e primordialmente a ressocialização, para 

que retornem a sociedade com a saúde mental restabelecida. Poderá ocorrer 

através da internação em hospital de custódia, quando o preso não apresenta 

sanidade para ser posto em liberdade, caracterizando medida de segurança 

detentiva, ficando explícita sua reincidência a voltar a delinquir. Em contraponto, a 

forma ambulatorial é caracterizada por um tratamento mais ameno, podendo ser 

tratada na própria residência do indivíduo, mas com algumas restrições. 

De acordo com o Código PenalBrasileiro, a internação deverá ser por tempo 

indeterminado enquanto não constatar através de laudos médicos que o réu não 

apresenta nenhum grau de periculosidade, no entanto, alguns doutrinadores defendem a 

pena máxima de 30 anos para o tratamento, o mesmo indicado para penas privativas de 

liberdade. A defesa deve-se por conta da indeterminação em relação ao tempo de 

reclusão o que gera inúmeros questionamentos, que mediante as circunstâncias aferidas 

anteriormente destoa dos próprios princípios do Código Penal, já que a medida de 

segurança tem caráter curativo e indeterminado e de acordo com diversos profissionais.
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O Transtorno de Personalidade Antissocial não tem cura, o correto a ser feito 

jurídicamente seria trata-lo de forma individual, como ocorre nos outros países. Ao 

contrário disto, aplicada em indivíduos incapazes de ressocializarem e de conviverem de 

forma harmônica em sociedade, acarretaria proeminente incongruência, desta forma, 

poderia ser de uma medida de caráter perpétuo,o que é terminantemente vedado pela 

Constituição Federal Brasileira. 

De acordo com o Código Penal, o sujeito será submetido a medida de segurança 

que será por tempo indeterminado, o juiz fixará um prazo mínimo de duração, de um a 

três anos, posteriormente haverá de ano em ano a verificação de periculosidade através 

de laudos médicos. Até que o STJ em 18/05/2015 editou a Súmula de no 527, 

entendendo que a medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena 

abstratamente cominada ao delito praticado. Trata-se de uma medida que mais uma vez 

é incapaz de atender a todas fatalidades de cunho penal, em específico quando trata-se 

do combate a crimes de alta lesividade dos portadores desse Transtorno, é como se 

fosse um delírio coletivo e não existissem, fazendo com que o Brasil continue sendo 

vítima do próprio Estado. Os motivos de tanta negligência, um sistema penal tão arcaico 

e ultrapassado, encontram-se na Constituição Federal, neste diapasão, a legislação 

brasileira exterioriza-se fraca, ineficaz e incongruente perante o infortúnios penais. 

 

 
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. 
PRAZO MÁXIMO DE INTERNAÇÃO. TRINTA ANOS. APLICAÇÃO, POR 
ANALOGIA, DO ARTIGO 75 DO CÓDIGO PENAL. ATENÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE.1. Em atenção aos princípios da isonomia, 
proporcionalidade e razoabilidade, aplica-se, por analogia, o art. 75 do 
Diploma Repressor às medidas de segurança, estabelecendo-se como 
limite para sua duração o máximo da pena abstratamente cominada ao 
delito praticado, não se podendo conferir tratamento mais severo e desigual 
ao inimputável, uma vez que ao imputável, a legislação estabelece 
expressamente o respectivo limite de atuação do Estado. 

 
 

 

Além das várias incompatibilidades relativas a legislação penal, encontra-se 

incongruência quando refere-se ao julgamento desses indivíduos como semi- 

imputáveis, muitas vezes até mesmo como inimputáveis. Após cometerem atrocidades 

contra a vida humana, ainda encontram respaldo na lei para uma possível redução 

penal. Conforme respaldado no art. 26 do Código Penal, 
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considera-se semi-imputáveis pessoas que estão na zona fronteiriça entre a normalidade 

e anormalidade mental, indivíduos que têm a capacidade de entendimento reduzida 

devido a algum tipo de pertubação psíquica. 

 

 

TJMG: Quando a anomalia mental do réu não exclui, mas apenas 
reduz a capacidade de entender o ilícito ou de se determinar 
segundo tal entendimento, sua responsabilidade diminuída não 
constitui causa excludente de culpabilidade. Assim inadmissível sua 
absolvição sumária, devendo prosseguir o processo até a realização 
do Júri Popular, oportunidade em que deverão decidir os jurados 
também sobre a inimputabilidade ou sobre a imputabilidade restrita 
do agente. (RT 621/348) 

 
 

Até onde se sabe, os criminosos com TPAS são aparentemente imunes a 

terapias, tratamentos, análises. (MASI, 2018). 

 

(...) O tempo na prisão não muda seu comportamento quando retorna à 

sociedade. Sua personalidade o compele a novos crimes: sua taxa de 

nreincidência chega a 70%, e apenas a metade deles reduz a atividade 

criminosa após 40 anos de idade. (SUPERINTERESSANTE, 2010, p. 12/13) 

– Texto máquinas do crime. 

 
 
 

Outra grande problemática é a grande capacidade de raciocínio atribuída a esses 

indivíduos, já que não são portadores de doença mental e ‘’donos’’ de uma grande 

capacidade de racionalizar, neste sentido, podem deturpar os diagnósticos, 

manipulando, fingindo, para que assim obtenham vantagens. Será designado pelo juiz, 

um perito que ficará incubido de fazer a perícia, que poderá ser requerida durante o 

inquérito, na fase processual e na fase de execução penal como configurado: 

 
Artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o 

juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, 

do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, 

que seja este submetido a exame médico legal. 

 
§1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante 

representação da autoridade policial ao juiz competente. 
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§ 2º - O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, 

ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às 

diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. 

 
 
 

Caberá ao juiz responsável apenas deferir ou indeferir o laudo médico, já que 

técnicamente não tem legitimidade para questionar decisões de cunho psiquiatrico, 

caso indefira o laudo apresentado, deverá fundamentar a decisão, ao contrário, 

poderá ser acusado de cerceamento de defesa, como está fundamentado: 

 
Art. 5o da Constituição Federal 

 
 

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e 

recurso a ela inerentes;’’ 

 

 
Os psicopatas têm total ciência dos seus atos (a parte cognitiva ou racional 

é perfeita), ou seja, sabem perfeitamente que estão infringindo regras 

sociais e por que estão agindo dessa maneira. A deficiência deles (e é aí 

que mora o perigo) está no campo dos afetos e das emoções. Assim, para 

eles, tanto faz ferir, maltratar ou até matar alguém que atravesse o seu 

caminho ou os seus interesses, mesmo que esse alguém faça parte de seu 

convívio íntimo. Esses comportamentos desprezíveis são resultados de uma 

escolha exercida de forma livre e sem nenhuma culpa (HARE, 2014, p. 30). 

 
O problema da prisão tradicional para o psicopata é que lá ele não recebe 

qualquer tratamento, o que apenas intensifica as características inerentes 

ao transtorno, além de colocar a segurança de outros presos em risco. 

(MASI, 2018). 

 
 

De acordo com as análises observadas, o único aspecto positivo de manter 

indivíduos com TPAS em uma prisão restritiva de liberdade é mantê-los distantes da 

sociedade, por outro lado, o ato não cumpre com o desígnio primordial da pena 

privativa, que é aniquilar a reincidência, que dependendo do grau e intensidade do 

Transtorno, os outros indivíduos reclusos serão diretamente afetados. 
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Como já aduzido anteriormente, o ser humano comum é incapaz de viver isolado 

dos outros, principalmente do cerne familiar sem sentir profundamente, em 

contrapartida, as pessoas portadoras desse Transtorno, ficam sem abatimento algum. 

Ted Bundy19, cortejado por inúmeras mulheres, dono de um carisma e poder de 

persuasão jamais vistos, fugia completamente do estereótipo de um serial killer, durante 

o período que ficou recluso, conquistou inúmeros fãs que tinham absoluta certeza de sua 

inocência, justificando o fato de ser a sua, a primeira audiência transmitida na televisão. 

No decorrer do tempo, após ser condenado a morte, ainda assim, muitos 

demoraram a crer nos fatos estampados, toda essa incredulidade devia-se ao que foi 

aduzido anteriormente, o que ele externava, seu estereótipo escondia peversão, 

maldade e muito cinismo. Alguns dias antes da morte ele sugeriu que um dígito 

fosse acrescentado ao número de mulheres que ele havia sido condenado por 

assassinar, ou seja, não havia sido 35, mas 135, o que foi um grande choque para todos 

os que desacreditavam da condenação. 

 
 
 

 
 

18Disponível em <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/execucoes-penais/vep/informacoes/medidas- 
deseguranca#:~:text=As%20medidas%20de%20seguran%C3%A7a%20s%C3%A3o,a%20que%20te 
nha%20sido%20imposta>Acesso em 07/05/2021. 

 
19 Disponível em <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/execucoes-penais/vep/informacoes/medidas- 
de-seguranca> Acesso em 07/05/2021 

 
20Disponível <https://canalcienciascriminais.com.br/psychopathy-checklist/>Acesso em 07/05/2021. 
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 3.5 Direito comparado 

 
 
 

Diferentemente da forma que o Brasil encara esses indivíduos, os Estados 

Unidos, Canadá, Dinamarca e outros países imperialistas entendem que o mais coeso a 

ser feito é dar atenção individual para esses casos específicos. Utilizam-se de um teste 

acurado produzido por Robert Hare, denominado PCL-R ou ‘’psychopaty checklist’’20, 

medindo através de pontos o grau de psicopatia e a probabilidade de reincidência, que é 

um dos principais objetivos do instrumento. O teste será feito através de uma entrevista, 

que consistirá em 20 perguntas (pontuando de 0 a 2 cada item listado). 

O psiquiatra avaliará meticulosamente cada resposta, cabe salientar que o 

resultado será aferido através de outros critérios também, como o histórico familiar, os 

relatórios criminais e outras características inerentes ao sujeito, já que grande parte das 

pessoas que apresentam o transtorno são dissimuladas e apresentam agressividade 

camuflada, como já aferido no trabalho anteriormente. Após a avaliação feita pelo 

profissional, caso for constatado que o réu é dotado de periculosidade, será 

encaminhado para uma cela especial, distante dos outros criminosos. Os critérios 

avaliados pela escala de Hare são os seguintes: 

 

 
1. Loquacidade/ Encanto Superficial. 

2. Egocentrismo/ Grande sensação de valor próprio. 

3. Necessidade de estimulação/ Tendência ao tédio. 

4. Mentira patológica. 

5. Direção/ Manipulação. 

6. Falta de remorso e culpabilidade 

7. Baixa profundidade dos afetos. 

8. Insensibilidade/ Falta de empatia. 

9. Estilo de vida parasita. 

10. Falta de controle comportamental. 

11. Comportamento sexual promíscuo. 

12. Problemas de comportamento precoces. 

13. Falta de metas realistas a longo prazo. 

14. Impulsividade. 
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15. Irresponsabilidade. 

16. Incapacidade de aceitar a responsabilidade das próprias ações. 

17. Várias relações conjugais breves. 

18. Delinquência juvenil. 

19. Revogação da liberdade condicional. 

20. Versatilidade criminal. 

 
 

Quanto a confiabilidade do teste, foram produzidos inúmeros estudos 

psicométricos, entre eles inter item, consistência interna e teste- reteste, que foram 

conduzidos pelo próprio Hare e outros colaboradores nos Estados Unidos. Além disso, 

foram verificados a validade do conteúdo, critério e construto e em todas as conjunturas 

analisadas, o teste obteve bons resultados, provando portanto ser um teste de altíssima 

qualidade. Em contraponto, as características apontadas por Hare quando refere-se a 

esses indivíduos como, arrogância, desprezo, cinismo, destoam das que estão listadas 

nos critérios de diagnóstico dos TPAS. O DSM – IV (Manual de Diagnóstico de 

Distúrbios Mentais) descreve as pessoas com Transtorno de Personalidade, como 

indivíduos de baixa renda econômica e em sua maior parte homens, em uma proporção 

de 3:1.  

Hilda Morana, psiquiatra brasileira escolheu como tema para a sua tese de 

doutorado o ‘’psychopaty checklist’’ de Hare, identificando o ponto da escala que faz com 

que um indivíduo seja identificado com Transtorno de Personalidade Antissocial. Ela 

salienta que não é o tipo de crime que aumenta a probabilidade de reincidência, mas a 

personalidade do acusado, destacando ainda mais a importância do teste, que busca 

conhecer a personalidade do indivíduo que está sendo diagnosticado. A pontuação para 

definição da psicopatia em uma padronização brasileira foi de 23 pontos dos 40 

disponíveis, o instrumento é composto por um manual técnico, roteiro de perguntas para 

entrevistar o acusado, caderno de pontuação e um protocolo de pontuação. 

A prisão perpétua é uma referência nos Estados Unidos e em praticamente todos 

países da europeus, com execeção de Portugal e Espanha, consiste na reclusão do réu 

até o final de seus dias, perdendo de forma definitiva o direito a liberdade. Em outubro 

de 2019, o FBI afirmou que Samuel Little, um idoso de 79 anos, confessou ter executado 

mais de 90 mulheres durante quatro décadas, foi condenado a prisão perpétua e cumpre 

pena desde de 2012.  
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Foi atribuído a ele, o título de um dos maiores assassinos em série da história, a 

dificuldade na descoberta do mesmo, deve-se ao fato de que seus alvos eram garotas 

de programa negras, mulheres históricamente negligenciadas pelo Estado, 

possivelmente muitas abandonadas por familiares, portanto, na época em que os 

homicídios eram recorrentes, não houve sequer paralisação, demonstrando-se então a 

segregação e invisibilidade dessas mulheres, algo não tão longíquo dos dias atuais. 

A misoginia é um dos fatores observados em grande parte dos assassinatos que 

constam no presente trabalho, o que fere instintivamente é a carência de notabilidade de 

determinados casos como os das vítimas de Samuel, corpos que foram ignorados por 

vários anos, principalmente se comparados a notoriedade das vítimas assassinadas por 

Ted Bundy, que parou todo o Estado e fez com que se tornasse um dos maiores seriais 

killers do mundo, executando menos mulheres que Samuel. Todas as mortes em que 

Samuel foi autor foram por estrangulamento, nos laudos periciais de alguns corpos, o 

homicídio havia sido ‘’confundido’’ com overdose e outros corpos infelizmente jamais 

foram encontrados. 

Nos Estados Unidos21 e em pelo menos outros nove estados, os crimes de cunho 

sexual, como estupro, serão penalizados através da aplicação de hormônios femininos 

no infrator, posteriormente, será reduzida a libido sexual e os níveis de testosterona. Os 

efeitos colaterais são vastos, entre eles, crescimento das glândulas mamárias, ganho de 

peso e diabetes, o processo é definido como ‘’castração química’’. Em junho de 2019, o 

estado de Alabama aprovou a lei de que todo réu acusado por estupro contra crianças 

de até treze anos, serão automaticamente penalizados com castração química, devendo 

começar o procedimento um mês antes da liberdade condicional, posteriormente deverá 

arcar com os custos do tratamento, caso tenha recursos para isso. 

 
 
 
 
 

 

20 Disponível em <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/execucoes-penais/vep/informacoes/medidas- 
deseguranca#:~:text=As%20medidas%20de%20seguran%C3%A7a%20s%C3%A3o,a%20que%20te 
nha%20sido%20imposta>Acesso em 07/05/2021. 

 
21 Disponível em <https://jus.com.br/artigos/78414/analise-do-psicopata-a-luz-de-aspectos-penais-e- 
criminologicos/3> Acesso em 07/05/2021. 
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 3.6 Brasil a luz do Código Penal Americano 

 
 

Há inúmeras críticas acerca das medidas punitivas excessivamente penosas, 

como as aplicadas no exterior principalmente por parte dos direitos humanos, que não 

prevê fundamento legal. No Brasil, a medida fere diversos princípios, os direitos 

fundamentais como vedação a tortura e tratamentos degradantes, ambos expressos na 

Constituição Federal, assim como o da dignidade da pessoa humana. Segundo Cesare 

Beccaria em ‘’dos delitos e das penas’’ o propósito do cumprimento da pena designada 

pelo juiz é ‘’impedir que o réu cause novos delitos e dissuadir os outros a fazer o 

mesmo’’, neste sentido, é nítido que causar aflição e tormenta não cumpriria com o 

escopo primordial do estado garantidor. Um conflito ainda mais vasto a despeito de um 

tema tão discutido e evidenciado principalmente para aqueles que defendem com tanta 

veemência certas barbáries para alguns criminosos, trata-se do sistema errôneo, 

irresoluto e inseguro quando refere-se ao sistema carcerário brasileiro. 

Além de celas insalubres, o Estado que deveria ter como meta para os indívíduos 

reclusos o mínimo quando refere-se a educação, contrariamente, após anos 

encarcerados são postos em liberdade analfabetos, questiona-se então a 

ressocialização, incapaz de regenerar alguém, quem dirá um indivíduo que nem a 

ciência é capaz de explicar. Além disso, sabe-se dos vários casos em que inocentes 

foram sentenciados por décadas, sujeitos em sua maioria exilados pela sociedade, 

tratando-se de um Poder Judiciário desvalido em um país em que o número de pessoas 

em miserabilidade extrema é assustador, determinados tipos de pena poderiam ser 

então uma válvula de escape do próprio Estado, pensando de forma visionária, levando-

nos a crer que estamos fadados ao fracasso em qualquer um dos percusos designados, 

enquanto o sistema legislativo continuar a existir no mundo mágico da teoria. 

Notória desordem e ignorância do sistema penal e seus profissionais 

despreparados acarretam inúmeros infortúnios, para não dizer uma verdadeira 

catástrofe, como progressão de pena para sujeitosautores de crimes hediondos e 

portadores de personalidade antissocial, quando são sentenciados como imputáveis. Ou 

então, medida de segurança quando esses indivíduos conseguem de forma ardilosa 

burlar os laudos simulando uma doença mental.  
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E por fim, a grande, me arrisco dizer, a maior utopia judiciária, que é a esperança 

de ressocializar tais infratores, ou então uma proposital inércia acerca do conflito por não 

existir respaldo algum constitucionalmente para medidas mais rigorosas, havendo ainda 

a possibilidade de redução pelos mesmos serem considerados grande parte das vezes 

semi-imputáveis. Psiquiatras renomados como Ana Beatriz Barbosa defendem 

abertamente a prisão perpétua para esses casos especifícios, há também iniciativas que 

sugerem uma emenda constitucional, que tem a proposta de mantê- los distantes da 

sociedade em um lugar que não seja necessariamente uma penitenciária e que respeite 

os princípios básicos, como de dignidade da pessoa humana. É necessário que o Brasil 

se empenhe não só em iniciar o combate a tal transtorno, mas unir-se a medicina, 

aprofundando-se em estudos relativos ao tema, no fim, tudo correlaciona-se. 

Desta forma, vislumbrando além dos tratados e leis contrárias a qualquer pena 

que tenha como objetivo causar sofrimento ao réu, certas leis aplicadas em países 

imperialistas, mostram-se incoerentes e falhas no Brasil notadamente, o que atrapalharia 

a ressocialização de um criminoso comum, que poderia ser devolvido a sociedade e 

principalmente ajustado em um trabalho, da mesma forma, atrapalharia coabitar por 

anos em uma cela com um indivíduo portador de Transtorno de Personalidade 

Antissocial. Mostra-se necessário em um primeiro momento, uma legislação específica 

em conformidade com a Constituição Federal, para esses indivíduos que não estão 

passíveis de ressocialização, posteriormente, a separação carcerária, para que assim, 

sujeitos com Transtorno de Personalidade Antissocialde grau grave sejam tratados de 

forma exclusiva. 

 

‘ 

Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 
III - a dignidade da pessoa humana; 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o pilar do direito, cabe ao Estado 

garantir que todos sejam tratados com respeito e julgados de forma equitativa pelas 

normas legislativas, não por outro homem. 
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Para alguns, a existência de cadeias em condições aviltantes é adequada, 

porque quem experimenta o mal é dele merecedor. Mas o preso, em algum 

momento, como ensina Aníbal Bruno, retornará a sociedade. É engano 

achar que o sujeito, que fica em uma cela amontoado com outros cinquenta, 

sairá de lá melhor. Ele apenas sairá. A dignidade em presídios é uma 

questão constitucional e de inteligência. 

Samer Agi, juiz do TJDFT. 

 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 
XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada. 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 
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4. Considerações Finais 

 

 
De acordo com as análises estudadas de forma intensa e principalmente 

sentida, um dos fatores motivacionais que faz com que o conflito discorrido até então crie 

raízes de acordo com as múltiplas análises, é encontrado como um dos princípios da 

Constituição Federal, além de ser um dos temas difundidos durante a revolução 

francesa para acabar como a opressão em que os mais desvalidos eram submetidos, a 

‘’igualdade’’, vislubrando um mundo melhor. A finalidade era que as leis fossem 

aplicadas de forma proporcional, expandindo os ideias iluministas, de modo que 

posteriormente influenciou diretamente as constituiçõesde vários outros países, 

inclusive a do Brasil.  

Entretanto, quando o ser humano é observado empiricamente, de forma 

profunda, presume-se que  ele poderia ser  fácilmente  equiparado a um iceberg, de 

longe é grande, vistoso, qualquer um que nele coloque os olhos terá a impressão de 

que se resume únicamente ao que se mostra ou ao que é dito. Todavia, quando 

refere-se ao iceberg, mergulhando nas profundezas do ártico será sabido de imediato, 

que a geleira vultuosa não era nada comparado ao que se escondia no abisso, onde 

ninguém via era infinitamente maior. 

Da mesma forma, ocorre com os seres humanos, dentro de cada um perdura um 

universo incógnito, que diferencia-se do exterior, está muito além do que é dito face a 

sociedade, só os que mergulham dentro de si conseguem vislumbrar uma parcela do 

infinito que existe dentro de cada um,assim como o iceberg citado anteriormente. No 

pórtico do templo do Deus Apolo situado em Delphos na Grécia no século IV, 

encontrava-se um aforismo bem comum modernamente,‘’conhece-te a ti mesmo’’ 

revelando a importância do autoconhecimento, para então conhecer o mundo, visto que 

o mesmo já demanda profunda tribulação interna. Portanto,o direitoguiar-se pelo 

fundamento de que a igualdade de direitos para seres ímpares é o caminho adequado, 

revela completa desconexão com a realidade humana. Alguns mundos são introversos 

como no caso de pessoas com Transtorno de Personalidade Antissocial, não cabe a 

ressocialização que o Código Penal está certo que sempre haverá. 

Para resolver conflitos da natureza humana é necessário um olhar individual para 

determinar seres complexos, com culturas, criações e índoles diversas, assim como 

ocorre nos países imperialistas. Enquanto seres com Transtornos Antissociais 
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forem tratados sem a devida atenção, situações reais continuarão a ser 

assemelhadas com distopias cinematográficas, vidas ceifadas e o sistema penal 

brasileiro ainda visto com escárnio e principalmente ineficácia, já que ocorreu diversas 

vezes dos laudos médicos indicarem que o sujeito estaria inapto para a liberdade e o 

próprio juiz estender a pena, como foi relatado acima no caso de Francisco de Assis, 

que excedeu a pena máxima e no fim foi encaminhado para um abrigo, portanto, pode 

ser caracterizado como prisão perpétua. Diante de todas as pesquisas realizadas, o 

direito só funcionará de forma cabal quando estiver em consonância com todos os 

princípios fundamentais de direitos humanos, mas também, aliados com a realidade 

penetrante, misteriosa e principalmente imprevisível dos seres humanos. É impossível 

alcançar o sucesso sem entender que as esferas funcionam de maneiras isoladas, a 

medicina, o direito, as ciências sociais, mas em determinado momento devem oficializar 

o matrimônio e expor seus olhares particulares, ambos distintos, mas que momento 

ulterior complementam-se, para entender a complexidade humana, como observado na 

Reforma Psiquiátrica. 

Além de preponderar a falta de medidas que cubram a natureza díspar do ser 

humano em toda sua complexidade e a cisão de esferas que deveriam estar unidas cada 

uma contribuindo de forma distinta para estabelecer soluções acerca das medidas para o 

Transtorno Antissocial, vale salientar a importância da Constituição atual ter disseminado 

princípios tão virtuosos acerca da igualdade e da dignidade humana, em um país que 

em tempos remotos foi alastrado por perversidades extremas contra indivíduos de maior 

vulnerabilidade social. No entanto, a crítica persevera acerca de uma sociedade utópica 

pregada pela Carta Magna em que as mesmas medidas punitivas são aplicadas 

baseadas em fundamentos que funcionam bem na teoria, mas não triunfam 

empiricamente, já que o número de reincidência dos assassinos em série são 

alarmantes e a sociedade de forma geral não gozam da segurança que o Estado tem o 

dever de propiciar. 

O trabalho visa mais do que expor a incongruência jurídica proposta a princípio, 

busca entender em que momento o Código Penal perdeu o controle acerca de seus 

próprios fundamentos, suprimindo a ciência e os valores socias. São muitas as 

propostas quando o tema são crimes repudiados, geralmente infames e nutridas por 

ódio, mas como visto anteriormente, principalmente no tocante a reforma psiquiátrica e 

nos diversos exemplos de gestão política ao longo da história, existem aspectos que 

precisam ser resolvidos com sobriedade, nesse diapasão, criar 
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normas específicas para indivíduos com transtorno antissocial de grau grave, de acordo 

com suas peculiaridades, isolando-os da sociedade depois de cumprida a pena que 

foram sentenciados. Encaminhando-os para casas de apoio com o intuito de afastá-los e 

ao mesmo tempo mantendo os direitos fundamentais, evidenciados na Constituição 

Federal. Desta forma, tenciona propor em um primeiro momento a união médico-jurídica, 

já que as mesmas seguem caminhos divergentes quando referem-se ao transtorno 

antissocial e posteriormente, reconhecer a individualidade humana como seres 

personalíssimos, como arrazoado e discorrido durante todo o debate exposto, a 

ressocialização é uma possibilidade para alguns, mas para outros é inverossímil. Neste 

ponto, pregando a individualidade, é importante que o campo jurídico mantenha a sua 

singularidade, carregando em seu seio fundamentos ligados aos direitos humanos, mas 

reconhecendo as particularidades de cada ser. 
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