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RESUMO

O presente trabalho pretende entender o tratamento que é dado aos indivíduos

considerados psicopatas ou sociopatas no Direito Penal Brasileiro, perpassando por

conceitos e aprofundamentos quanto à/ao (s): Imputabilidade, Semi-imputabilidade

e Inimputabilidade, Culpabilidade e a sua excludente, tratamento diferenciado aos

Psicopatas e Sociopatas, sanções penais no Direito Brasileiro e medidas de

segurança, cumprimento da pena e seus regimes, direitos do internado, perícia

médica, exame criminológico e Princípio da Individualização da Pena. Não obstante,

busca-se também compreender, brevemente, os aspectos médicos dessa condição.

Veremos que a legislação brasileira é controversa ao versar sobre o tema. Podemos

verificar como o sistema brasileiro é falho e que o tratamento dispensado se mostra

ineficaz. Enquanto a Lei de Execuções Penais determina desde o Exame

Criminológico até a ressocialização do indivíduo, percebemos que a prática nada se

assemelha à essa determinação. Por fim, traz-se à tona um estudo de caso: o caso

Suzane von Richthofen.

Palavras-chave: Psicopatia; Sociopatia; Direito Penal; Pena; Exame Criminológico;

Execução Penal; Caso Suzane von Richthofen.

‘
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ABSTRACT:

The present work intends to understand the treatment that is given to individuals

considered psychopaths or sociopaths in Brazilian Criminal Law, through concepts

and deepening: Imputability, Semi-imputability and Inimputability, Culpability and its

exclusionary, different treatment of Psychopaths and Sociopaths, criminal sanctions

in Brazilian law and security measures, compliance with the sentence and its

regimes, rights of the internee, medical expertise, criminological examination and

Principle of Individualization of the Penalty. Nevertheless, it is also sought to

understand, briefly, medical aspects of this condition. We will see that the Brazilian

legislation is controversial when dealing with the subject. We can verify how flawed

the Brazilian system is and that the treatment provided proves ineffective. While the

Law of Criminal Executions determines from the Criminological Examination to the

resocialization of the individual, we realize that the practice does not resemble this

determination. Finally, a case study is brought up: the Suzane von Richthofen case.

Keywords: Psychopathy; Sociopathy; Criminal Law; Suzane von Richthofen case.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo as Ciências da Saúde, em especial a Classificação

Internacional de Doenças, não há diferenças entre psicopatia e sociopatia, sendo

ambos abarcados no gênero “personalidade dissocial ou antissocial”. Dessa forma,

para fins da presente dissertação, convencionamos usar o termo psicopata para nos

referir ao gênero referido.

A ideia de escrever sobre o tema partiu de uma constatação da forma

como vemos o tratamento despejado aos indivíduos tidos como psicopatas em

outros países, em especial os Estados Unidos e da comparação com o Brasil. Nos

Estados Unidos, infelizmente, vemos com uma certa frequência ataques em escolas

e outros locais públicos pelos chamados serial killers. No Brasil, temos alguns casos

retratados, porém, com pouca frequência. Contudo, a pergunta que fica é: temos

poucos casos no Brasil ou não sabemos distinguir ataques “normais” dos ataques

cometidos por psicopatas? Essa é uma das indagações que pretendemos desbravar

no presente trabalho.

No dia 07 de abril de 2011, na Escola Municipal Tasso da Silveira,

localizada no bairro de Realengo, no município do Rio de Janeiro, ocorreu o que

ficou conhecido como o “Massacre de Realengo”. Um jovem de 23 anos na época,

identificado como Wellington Menezes de Oliveira, invadiu a escola com dois

revólveres e efetuou inúmeros disparos contra as pessoas presentes, matando doze

pessoas e ferindo vinte e duas pessoas. De acordo com a investigação da época, o

jovem foi aluno da escola e foi vítima de bullying. Adotado, foi descrito como tímido

e calado, passando a maior parte do seu tempo se relacionando com pessoas via

rede mundial de computadores, a Internet. Em sua carta de suicídio, Wellington

relatou as diversas humilhações passadas na escola e que ninguém se importava

com seus sentimentos.

Diante do caso supracitado, podemos dizer que Wellington era um

psicopata? Se sim, ele nasceu assim, se tornou assim em razão do bullying ou ele

nasceu assim e o bullying foi apenas a motivação necessária para despertar o que

nele estava adormecido? Mais uma questão que pretendemos aqui responder.
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Certo é que o nosso ordenamento jurídico não dispõe de uma estrutura

adequada capaz de dar o tratamento necessário a esses indivíduos que, em sua

maioria, são autores de crimes de crueldade tamanha, que choca a sociedade.

De acordo com estudos criminológicos, o alto índice de reincidência do

sistema penal brasileiro, atualmente em torno de 80% (oitenta por cento), muito tem

relação com a ausência de diagnóstico psiquiátrico e tratamento adequados.

Nesse sentido, a presente dissertação pretende abordar a psicopatologia

em seus diversos âmbitos, bem como responder a principal questão aqui feita: os

indivíduos tidos como psicopatas devem ser separados dos indivíduos tidos como

“normais”, que cometem delitos sem que haja um cunho psicológico envolvido?

2. CAPÍTULO I: PSICOPATIA E SOCIOPATIA

2.1. Conceito:

Como visto anteriormente, as Ciências da Saúde entendem que não há

distinção entre psicopatia e sociopatia, visto que são sinônimos e ambas estão

inclusas na personalidade dissocial e antissocial. Contudo, há pesquisas que

diferenciam os dois conceitos.

Nessa perspectiva, em que pese ambos os conceitos possuírem diversas

características semelhantes, resolvemos aqui traçar algumas diferenças básicas

entre ambos, para então passarmos à análise.

Os psicopatas nascem assim, ou seja, a psicopatia é uma condição inata

e até mesmo, hereditária. Tidos como “normais” para as outras pessoas, eles

aparentam ser sociáveis. Contudo, são incapazes de criar vínculos, ainda que seja

com seus próprios familiares. Sentimentos que para nós “normais” são comuns

como culpa, carinho e empatia, eles não possuem. Possuidores de uma mente fria e

extremamente calculista, são manipuladores de forma a conseguirem o querem.

Para eles, magoar pessoas faz parte do caminho para se chegar onde quer. Por

isso, seus crimes são muito bem pensados, de forma que não costumam deixar

vestígios.
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Já os sociopatas, como o próprio nome já diz, o transtorno está ligado às

relações sociais, ou seja, é desenvolvido durante a vida em sociedade. São capazes

de criar vínculo e até mesmo ter sentimentos de culpa e empatia, diferentemente

dos psicopatas, porém, somente em relação às pessoas próximas. Contudo, são

impulsivos e violentos. Dessa forma, manter relacionamentos estáveis e relações de

emprego. Normalmente, está envolvido com crimes praticados de forma espontânea

e, por isso, deixam rastros.

Conforme relatado anteriormente, convencionamos aqui chamar as

espécies de transtornos de personalidade existentes de psicopatia, para fins

didáticos.

Para além da conceituação, precisamos entender o tratamento que é

dado e o que se faz necessário a esses indivíduos no nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, conforme já abordado, no Brasil, não há estrutura que comporte os

psicopatas. Como são portadores de uma deficiência moral, estes indivíduos não

sofrem remorso, de forma que não se arrependem de suas condutas. Dessa forma,

não o que se falar em reintegração, visto que a chance de reincidência é altíssima.

Mas o que faz um indivíduo se tornar um psicopata? A resposta é que

não há um motivo específico, mas sim uma série deles. São fatores biológicos,

sociais e psicológicos que o tornam assim, capazes de cometerem as maiores

atrocidades sem sentir nada por isso.

Nesse sentido é que as pesquisadoras Carolayne Haline Carneiro

Cordeiro e Maria das Mercês Maria Muribeca, em seu artigo "Assassinos em série:

da necessidade de uma política criminal para os psicopatas" (2017, p. 3), expõem:

“O fator biológico é a predisposição genética, o indivíduo nasce com uma

predisposição para a psicopatia. O fator psicológico está diretamente ligado

a traumas adquiridos na infância, pois muitos desses indivíduos sofreram

algum tipo de abuso sexual, físico, emocional, mental ou até mesmo

relacionado a negligência ou abandono em sua infância. O último e não

menos importante é o social, que são as experiências ao longo da vida do

indivíduo, haja vista que contribuem demasiadamente para a formação da

conduta de um ser humano”.
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2.2. Histórico:

Ao longo dos anos, houve diversos estudos sobre a psicopatia e a sua

origem. Atualmente, há um consenso que a sua origem é de ordem biopsicossocial,

ou seja, uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

Durante a história da humanidade, sempre existiram personalidades

humanas tidas como anormais. Contudo, a personalidade psicopática sempre se

destacou do restante da população no que tange o comportamento, a conduta, a

moral e a ética.

Isto posto, diversos autores contribuíram para que hoje pudéssemos ter

um conceito de psicopatia.

a) Cardano (1501-1596):

Foi um professor de medicina da Universidade de Pavia, realizou uma

das primeiras descrições registradas pela medicina sobre algum comportamento

que pudesse ser relacionado com Personalidade Psicopática.

Cardano tinha um filho, que foi decapitado por ter envenenado sua

esposa, com raízes venenosas. No relato, talvez baseado na história do seu filho,

Cardano fala em "improbidade", quadro que não alcançava a insanidade total, visto

que as pessoas que padeciam disto mantinham a aptidão para dirigir sua vontade.

b) Pablo Zacchia (1584-1654):

Para alguns, é considerado como fundador da Psiquiatria Médico Legal.

Em seu relato "Questões Médico Legais", deu significação às "psicopatias" e aos

"transtornos de personalidade".

c) Pinel (1745-1826):

Em 1801, Philippe Pinel publicou um Tratado médico filosófico sobre a

alienação mental. Neste trabalho, Pinel fala das pessoas que têm todas as

características da mania, porém que carecem do delírio.
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Para Pinel, os estados de furor persistentes e comportamento florido

eram chamados de mania, o que se difere do conceito atual de mania.

d) Prichard James Cowles (1786-1848):

Assim como Pinel, Prichard não concordava com a ideia de Locke que

afirmava não existir mania sem delírio, ou seja, mania sem prejuízo do intelecto.

Nessa época, os magistrados não declaravam insanos nenhuma pessoa que não

tivesse um comprometimento intelectual manifesto, que se revelava, normalmente

através do delírio.

Para Pinel e Prichard existiam insanidades sem comprometimento

intelectual. Contudo, possivelmente, havia prejuízo afetivo e volitivo. Sendo assim,

sugeriam que essas três funções mentais, o intelecto, afectividade, e a vontade,

poderiam adoecer independentemente.

Na obra “Treatise on insanity and other disorders affecting the mind", de

1835, Prichard falava da Insanidade moral. A partir dessa obra, o historiador G.

Berrios (1993) discute o conceito da insanidade moral como o equivalente ao nosso

atual conceito de psicopatia.

e) Morel (1809-1873):

Tendo como ponto de partida a religião, em 1857, Bénédict Augustin

Morel elaborou a sua teoria da degeneração, segundo a qual o ser humano tinha

sido criado conforme um tipo primitivo perfeito e, todo desvio desse tipo perfeito,

seria uma degeneração.

O tipo primitivo tinha como essência a natureza humana e a contínua

supremacia ou dominação do moral sobre o físico. Para Morel, o corpo não é mais

que "o instrumento da inteligência". Contudo, a doença mental inverteria esta

hierarquia e converteria o humano “em besta”. Uma doença mental não é mais que

a expressão sintomática das relações anormais entre a inteligência e o seu

instrumento doente, o corpo.

A degeneração de um indivíduo se transmite e se agrava ao longo das

gerações, até chegar à decadência completa (Bercherie, 1986). Alguns autores
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posteriores, como é o caso de Valentin Magnan, suprimiram o elemento religioso

das ideias de Morel e acentuaram os aspectos neurobiológicos. Estes conceitos

afirmavam a ideologia da hereditariedade e da predisposição em várias teorias

sobre as doenças mentais.

f) Julius Ludwig Koch (1841-1908) e Otto Gross (1877-1919):

Em 1888, Koch desenvolveu a tese das Inferioridades Psicopáticas.

Nesse contexto, as inferioridades referem-se ao sentido social e não moral, como se

referiam anteriormente. Para Koch, as inferioridades psicopáticas eram congênitas e

permanentes, sendo divididas em três formas:

1) Disposição psicopática: nesse estágio, encontram-se os tipos

psicológicos astênicos, de Schneider;

2) Tara psíquica congénita: aqui, incluem-se as "as almas

impressionáveis, os sentimentais lacrimosos, os sonhadores e fantásticos, os

escrupulosos morais, os delicados e suscetíveis, os caprichosos, os exaltados, os

excêntricos, os justiceiros, os reformadores do estado e do mundo, os orgulhosos,

os indiscretos, os vaidosos e os presumidos, os inquietos, os malvados, os

coleccionadores e os inventores, os gênios fracassados e não fracassados". Todos

estes estados são causados por inferioridades congénitas da constituição cerebral,

mas não são consideradas doenças;

3) Inferioridade psicopática: criada por Otto Gross, dizia que o retardo

dos neurónios para se estabilizarem depois da descarga elétrica, determinava

diferenças no caráter. Em seu livro "Inferioridades Psicopáticas", fala que a

recuperação neuronal rápida determinava indivíduos tranquilos, e que os de

estabilização neuronal mais lenta, ou seja, com maior duração da estimulação,

seriam os excitáveis, portadores dessa inferioridade.

g) Emil Kraepelin (1856-1926):

Em sua classificação das doenças mentais realizada em 1904, Kraepelin

usa o termo Personalidade Psicopática para referir-se às pessoas que não são
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neuróticas e nem psicóticas, mas também não estão incluídas no esquema de

mania-depressão. Essas pessoas se mantêm em choque contundente com os

parâmetros sociais vigentes. Incluem-se aqui os criminosos congénitos, a

homossexualidade, os estados obsessivos, a loucura impulsiva e os inconstantes.

Para Kraepelin, as personalidades psicopáticas possuem critério

fundamentalmente genético e considera que os seus defeitos se limitam

essencialmente à vida afetiva e à vontade.

h) Kurt Schneider (1887-1967):

Em 1923, Schneider elabora uma conceitualização e classificação do que

é, para ele, a Personalidade Psicopática, descartando no conjunto classificatório da

personalidade atributos tais como, a inteligência, os instintos e sentimentos

corporais e valorizando como elementos distintivos o conjunto dos sentimentos e

valores, das tendências e vontades. Para Kurt Schneider, as Personalidades

Psicopáticas formam um subtipo daquilo que classificava como Personalidades

Anormais, de acordo com o critério estatístico e da particularidade de sofrerem

devido à sua anormalidade e/ou fazerem outros sofrer.

Entretanto, a classificação de Personalidade Psicopática não pode ser

reconhecida ou aceita pelo próprio paciente e, às vezes, nem mesmo por algum

grupo social pois, a característica de fazer sofrer os outros ou a sociedade é

demasiadamente relativo e subjetivo. Em consequência dessa relatividade de

diagnóstico, em razão da relatividade dos valores, não é lícito ou válido realizar um

diagnóstico do mesmo modo que é feito com as outras doenças.

Assim, segundo Valéria dos Santos de Oliveira (2017)¹ :1

“O psicopata não tem uma psicopatia, no sentido de quem tem uma

tuberculose, ou algo transitório, mas ele é um psicopata. Psicopata é uma

maneira de ser no mundo, é uma maneira de ser estável. Como em tantas

outras tendências, também há um certo determinismo na concepção de

Schneider. Para ele os psicopatas são assim em toda situação vital e sob

1 OLIVEIRA, Valéria dos Santos. O psicopata frente ao Código Penal Brasileiro. Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/60016/o-psicopata-frente-ao-codigo-penal-brasileiro>. Acesso em: 05 mar.
2021.
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todo tipo de circunstâncias. O psicopata é um indivíduo que não leva em

conta as circunstâncias sociais, é uma personalidade estranha, separada

do seu meio. A psicopatia não é, portanto, exógena, sendo sua essência

constitucional e inata, no sentido de ser pré-existente e emancipada das

vivências. Mas a conduta do psicopata nem sempre é toda psicopática,

existindo momentos, fases e circunstâncias de condutas adaptadas, as

quais permitem que ele passe desapercebido em muitas áreas do

desempenho social. Essa dissimulação garante sua sobrevivência social.

Kurt Schneider, psiquiatra alemão, englobou no conceito de Personalidade

Psicopática todos os desvios da normalidade não suficientes para serem

considerados doenças mentais francas, incluindo nesses tipos, também

aquele que hoje entendemos como sociopata. Dizia que a Personalidade

Psicopática (que não tinha o mesmo conceito do sociopata de hoje) como

aquelas personalidades anormais que sofrem por sua anormalidade e/ou

fazem sofrer a sociedade. Ele distinguia os seguintes tipos de

Personalidade Psicopática:

1) Hipertímicos

2) Depressivos

3) Inseguros

4) Fanáticos

5) Carentes de Atenção

6) Emocionalmente Lábeis

7) Explosivos

8) Desalmados

9) Abúlicos

10) Asténicos

Evidentemente, o que entendemos hoje por psicopata ou sociopata seriam,

na classificação de Schnneider, os desalmados.

Muito mais tarde Mira y López definiu a Personalidade Psicopática como

"...aquela personalidade mal estruturada, predisposta à desarmonia

intrapsíquica, que tem menos capacidade que a maioria dos membros de

sua idade, sexo e cultura para adaptar-se às exigências da vida social". E

considerava 11 tipos dessas personalidades anormais muito semelhantes

aos tipos de Schnneider. Eram eles:

1) Asténica

2) Compulsiva

3) Explosiva

4) Instável

21



5) Histérica

6) Ciclóide

7) Sensitivo-paranóide

8) Esquizóide

9) Perversa

10) Hipocondríaca

11) Homossexual”

i) Hervey Milton Cleckley (1903-1984):

Escrito em 1941 e chamado "The Mask of Sanity" ("A máscara da

Sanidade"), o livro de Cleckley sobre a psicopatia tornou-se a base da ciência

moderna. Nesse livro, Cleckley dizia que o psicopata fala de forma a entreter o outro

e que é extremamente charmoso. Nesse sentido, em 1964 descreveu as

características mais frequentes do que hoje chamamos psicopatas.

Em 1961, Karpman disse "dentro dos psicopatas há dois grandes grupos:

os depredadores e os parasitas" (fazendo uma analogia biológica). Os

depredadores são aqueles que tomam as coisas pela força e os parasitas

tomam-nas através da astúcia e do engano. Cleckley, estabeleceu, em "The Mask of

Sanity", alguns critérios para o diagnóstico do psicopata, sendo que em 1976, Hare,

Hart e Harpur, completaram esses critérios. Somando-se as duas listas podemos

relacionar as seguintes características:

1) Problemas de conduta na infância;

2) Inexistência de alucinações e delírio;

3) Ausência de manifestações neuróticas;

4) Impulsividade e ausência de autocontrole.

5) Irresponsabilidade;

6) Encanto superficial, notável inteligência e loquacidade;

7) Egocentrismo patológico, autovalorização e arrogância;

8) Incapacidade de amar;

9) Grande pobreza de reações afetivas básicas;

10) Vida sexual impessoal, trivial e pouco integrada;
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11) Falta de sentimentos de culpa e de vergonha;

12) Indigno de confiança, falta de empatia nas relações pessoais;

13) Manipulação do outro com recursos enganosos;

14) Mentiras e insinceridade;

15) Perda específica da intuição;

16) Incapacidade para seguir qualquer plano de vida;

17) Conduta antissocial sem aparente arrependimento;

18) Ameaças de suicídio raramente cumpridas;

19) Falta de capacidade para aprender com a experiência vivida.

j) Henry Ey (1900-1977):

Ey, no seu "Tratado de Psiquiatria", abordou as Personalidades

Psicopáticas dentro do capítulo das doenças mentais crónicas, as quais considera

como um desequilíbrio psíquico resultante das anomalias caracteriológicas das

pessoas.

Segundo ele, as características básicas das Personalidades Psicopáticas

são a anti-sociabilidade e impulsividade. A ideia dos Transtornos de Personalidade

tal como sugerido pelo DSM começou em 1966 com Robins.

2.3. Visão à Luz da Medicina:

Segundo a Medicina, os indivíduos psicopatas são pessoas que

apresentam o quadro de Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS). Todavia,

muitos deles não possuem um diagnóstico.

Tudo surgiu quando a Medicina Legal se deparou com criminosos com

traços cruéis e agressivos, mas que não possuíam sinais típicos de insanidade.

Dessa forma, iniciaram-se os estudos de casos com criminosos e pacientes

psiquiátricos. Em 1801, o médico francês Phillipe Pinel criou o termo "mania sem

delírio" como forma de descrever comportamentos que hoje entendemos como

psicopáticos. São comportamentos com grande violência consigo mesmo e com as
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demais pessoas, mas que seus atores possuíam pleno entendimento do caráter de

suas ações, de forma que não podiam ser considerados delirantes.

Ao longo dos anos, ocorreram diversos estudos para tentar compreender

o fato, mas devido as descrições deveras abrangentes, a evolução foi pequena. Até

que na década de 1940, com o trabalho "The Mask of Sanity" (A Máscara da

Sanidade), de Hervey Cleckley, trouxe o conceito de psicopatia. Para Cleckley, há

16 características típicas de um indivíduo psicopata. Contudo, não foi esclarecido se

todas as 16 características precisam estar presentes.

Outro ponto importante da pesquisa de Cleckley é que, muito embora a

pesquisa tenha sido desenvolvida com estudos realizados em criminosos, houve

uma busca por tentar desvincular a imagem da psicopatia com o crime em si.

Segundo Cleckley, as características de um psicopata são (FILHO, Nelson Hauck;

TEIXEIRA, Marco Antônio Pereira; DIAS, Ana Cristina Garcia, 2009) :2

“1) Charme superficial e boa inteligência; 2) Ausência de delírios e outros

sinais de pensamento irracional; 3) Ausência de nervosismo e

manifestações psiconeuróticas; 4) Não-confiabilidade; 5) Tendência à

mentira e insinceridade; 6) Falta de remorso ou vergonha; 7)

Comportamento anti-social inadequadamente motivado; 8) Juízo

empobrecido e falha em aprender com a experiência; 9) Egocentrismo

patológico e incapacidade para amar; 10) Pobreza generalizada em termos

de reações afetivas; 11) Perda específica de insight; 12) Falta de

reciprocidade nas relações interpessoais; 13) Comportamento fantasioso e

não-convidativo sob influência de álcool e às vezes sem tal influência; 14)

Ameaças de suicídio raramente levadas a cabo; 15) Vida sexual impessoal,

trivial e pobremente integrada; 16) Falha em seguir um plano de vida”.

Muito embora os sinais da psicopatia fiquem evidentes na infância e na

adolescência, o diagnóstico costuma se dar na fase adulta.

No sítio oficial do Senado Federal Brasileira, há uma matéria sobre a

psicopatia, intitulada “Psicopatia: transtorno começa na infância ou começo da

2 FILHO, Nelson Hauck; TEIXEIRA, Marco Antônio Pereira; DIAS, Ana Cristina Garcia. "Psicopatia: o
construto e sua avaliação". Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000300006>. Acesso
em: 05 mar. 2021.

24

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000300006


adolescência”. De acordo com essa matéria, a Organização Mundial da Saúde

(OMS), por meio do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV),

realiza uma classificação com os critérios de diagnóstico para o transtorno da

personalidade antissocial feita pela Associação Americana de Psiquiatria. São eles :3

a) Um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros,

que ocorre desde os 15 anos, como indicado por pelo menos três dos

seguintes critérios:

- fracasso em conformar-se às normas sociais com relação a

comportamentos legais, indicado pela execução repetida de atos que

constituem motivo de detenção;

- propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente, usar nomes

falsos ou ludibriar os outros para obter vantagens pessoais ou prazer;

- impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro;

- irritabilidade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou

agressões físicas;

- desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia;

- irresponsabilidade consistente, indicada por um repetido fracasso em

manter um comportamento laboral consistente ou honrar obrigações

financeiras;

- ausência de remorso, indicada por indiferença ou racionalização por ter

ferido, maltratado ou roubado outra pessoa;

b) O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade.

c) Existem evidências de transtorno da conduta com início antes dos 15

anos de idade.

d) A ocorrência do comportamento antissocial não se dá exclusivamente

durante o curso de esquizofrenia ou episódio maníaco.

De acordo com o psiquiatra paulista Onofre Marques, que é um dos

fundadores da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a pessoa com

personalidade psicopática é amoral. Para ele, o amoral é aquele que não consegue

incorporar valores. Tudo para ele é na base do imediatismo, seja o prazer ou o

desprazer.

3 Redação. "Psicopatia: transtorno começa na infância ou começo da adolescência". Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/04/19/psicopatia-transtorno-comeca-na-infancia
-ou-comeco-da-adolescencia>. Acesso em: 05 mar. 2021.
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Nessa perspectiva, o professor e psiquiatra da Faculdade de Medicina da

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC), diz que o psicopata ao invés

de transgredir regras, ele as ignora, vendo-as como obstáculos a ser ultrapassado

na conquista de suas ambições. São pessoas que são insubmissas, ignoram os

castigos e as penas, bem como os carinhos e as recompensas.

Para Ballone, há três regras criminais para se avaliar a responsabilidade

de um delito cometido por um psicopata:

“1. O psicopata não pode ser declarado insano a priori, antes de passar por

um perito. A regra geral é que um imputado está ciente de seus atos, até

que se demonstre o contrário. Baseando-se estritamente nos

conhecimentos legais e psicopatológicos do certo e errado, os psicopatas

são responsáveis e têm noção da natureza de seus atos, já que conhecem

perfeitamente as normas, como todos os demais. Uma prova dessa noção

é o fato de não agirem quando percebem que é maior a possibilidade de

serem descobertos. "Em contrapartida, se nos referimos ao estritamente

moral, a questão é mais ambígua, porque falta ao psicopata apego

emocional e sentimento de culpa, como se faltasse ao cão o faro".

2. Impulso irresistível. Essa regra afirma que o sujeito pode, apesar de

conhecer a diferença entre o bem e o mal, ter um impulso irresistível de

cometer o ato. Tal opinião não é compartilhada por todos, já que alguns

encontram ambiguidade na característica irresistível do impulso. Impulso

implica espontaneidade e em alguns casos, o psicopata prepara

cuidadosamente seu crime durante muito tempo antes de cometê-lo.

3. A terceira regra propõe que o sujeito não é responsável criminalmente se

sua ação delituosa é produto de sua doença. De acordo com tal

entendimento, uma pessoa não é responsável por uma conduta criminosa,

se, no momento do delito, está com sua capacidade mental comprometida.”

Ainda segundo Ballone, existem três possibilidades para os crimes

cometidos pelos psicopatas: a responsabilidade total, a responsabilidade atenuada

e a isenção de responsabilidade.

2.3. A escala psiquiátrica de maldade de Michael Stone:
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A psicopatia possui um conceito controverso para a psicologia.

Inicialmente, os primeiros estudos se deram no âmbito prisional e nos manicômios

judiciários. Todavia, com o passar do tempo chegou-se à conclusão que os

indivíduos tidos como psicopatas não se encontram apenas nos sistemas prisionais.

As características psicopáticas podem estar presentes em quaisquer indivíduos, até

mesmo aqueles que parecem ser os mais inofensivos.

Nesse sentido, o psiquiatra forense Michael Stone, da Universidade de

Colúmbia, nos EUA, criou uma escala psiquiátrica, com um índice de 1 a 22, que

mede a maldade dos indivíduos que cometem assassinatos, desde a mais leve até

a mais lesiva.

Stone, conforme supradito, é um psiquiatra americano que desde 2006

apresenta o programa "Índice da Maldade", no canal Discovery Channel. Para o

programa, Stone criou uma escala da maldade, na qual ele classifica assassinos

famosos de acordo com o seu índice de maldade. Essa escala teve reflexos na

ciência, ajudando a entender e a prevenir comportamentos criminosos.

Para desenvolver a escala, o psiquiatra pesquisou diversos assassinos.

Com a ajuda de outros profissionais da área, Stone define o perfil dos assassinos

notórios e realiza reconstituições dos fatos ocorridos. Além disso, a análise leva em

consideração os fatores genéticos, neurológicos e ambientais para tentar

compreender a motivação do delito. Para além disso, para classificar cada

assassino adequadamente, são levados em consideração o histórico do indivíduo e

se houve premeditação.

De acordo com um artigo escrito no site “A mente é maravilhosa”, de

2017:

“Algumas pessoas definem a “escala da maldade” como uma descida ao

inferno de Dante, onde cada círculo ou cada elo define uma série de

pecados, atos cuja perversidade oscila entre aqueles que conseguimos

justificar ou até entender, até aqueles que são simplesmente

incompreensíveis.”
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Dito isso, vejamos a chamada “Escala da Maldade”, de Michael Stone :4

“Primeiro grupo: homicídio justificado

O nível 1 refere-se à legítima defesa. Neste caso, não há características de

psicopatia e o próprio Dr. Stone concluiu que essas pessoas não têm

nenhuma maldade.

Segundo grupo: maldade por ciúmes e ódio

Neste segundo grupo estão incluídos todos os perfis que cometem

assassinatos por ciúmes, aqueles que são movidos pela vingança e que

também são capazes de atuar como cúmplices, até o ponto de colaborar

com um ato violento. Também podemos assinalar que, embora muitas

dessas pessoas mostrem características narcisistas e um nível de agressão

considerável, não apresentam características psicopatas. Vejamos a

classificação em detalhes.

Nível 2: crimes passionais cometidos por pessoas imaturas ou

egocêntricas.

Nível 3: cúmplices voluntários de assassinos. Um exemplo muito marcante

desse nível é Leslie Van Houten. Esta mulher fazia parte da “família” de

Charles Manson. Uma mulher que foi capaz de matar porque Manson

ordenou que ela agisse assim.

Nível 4: são pessoas que matam em legítima defesa, mas que provocam a

vítima ao extremo para que a agressão aconteça.

Nível 5: são pessoas traumatizadas (que sofreram abuso) e que,

impulsionadas pela raiva, não hesitam em colocar em prática uma vingança

efetiva.

Nível 6: assassinos impulsivos que se deixam levar por um ataque de raiva

pontual descontrolada.

Nível 7: indivíduos extremamente narcisistas que matam por ciúmes ou

paixão.

Terceiro grupo: no limite da psicopatia

Existe um limite confuso, complexo e caótico, onde os especialistas têm

grande dificuldade para diagnosticar o perfil psicopata. Neste terceiro

grupo, estão incluídas todas as pessoas, todas as condutas violentas que,

4 [s.a.]. “O perfil psicopata e a escala da maldade, segundo o Dr. Michael Stonee”. Disponível em:
<https://amenteemaravilhosa.com.br/escala-da-maldade/>. Acesso em: 05 mar. 2021.
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por si só, nem sempre mostram com clareza a personalidade psicopata

(embora existam características específicas ou temporárias que a

evidenciem).

Nível 8: pessoas com muita raiva reprimida e que matam em um acesso de

fúria. São perfis que só precisam de uma pequena motivação ou de uma

situação determinada para “explodir” e cometer um ato violento.

Nível 9: neste nível encontramos os amantes ciumentos que apresentam

algumas características psicopatas.

Nível 10: aqui temos os clássicos “matadores”, pessoas que matam a

sangue frio por dinheiro ou que são capazes de arrebatar vidas se elas

atrapalharem os seus objetivos. São egocêntricas, mas não possuem uma

personalidade psicopata.

Nível 11: neste nível, Michael Stone inclui os egocêntricos com

características psicopatas mais definidas.

Nível 12: pessoas que matam quando se sentem encurraladas.

Nível 13: aqui temos os assassinos psicopatas violentos que matam por

raiva.

Nível 14: são pessoas conspiradoras, maquiavélicas e egocêntricas que

matam para obter um benefício.

Nível 15: esse nível inclui psicopatas que, em um ataque pontual de raiva,

podem matar dezenas de pessoas a sangue frio. Um exemplo disso foi

Charles Manson.

Nível 16: psicopatas que, além de matar, cometem atos cruéis.

Quarto grupo

Neste último grau da escala da maldade, sem dúvida, temos o último

círculo de Dante. A maldade mais primitiva e atávica. Estamos falando de

psicopatas incapazes de sentir remorso e para quem o objetivo do

assassinato é o prazer que o próprio ato violento produz.

Nível 17: são assassinos em série com conotação sádica, fetichista e

sexual. O estupro é a principal motivação, e a vítima é morta para esconder

as evidências.  Um exemplo disso foi Ted Bundy.

Nível 18: assassinos que torturam e depois cometem o assassinato.

Nível 19: psicopatas que primeiro intimidam, perseguem provocando o

terror nas suas vítimas, para depois cometer o crime.

Nível 20: assassinos psicóticos para quem a única motivação é a tortura.
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Nível 21: psicopatas sádicos que torturam até o limite, mas não cometem

assassinatos.

Nível 22: neste último nível da escala da maldade, temos os torturadores

extremos e os assassinos psicopatas.”

Contudo, cumpre salientar que, apesar de interessantíssima, a escala

desenvolvida por Stone não possui valor clínico de modo a julgar um criminoso. É

possível que o preconceito em relação à pesquisa de Stone se dê em virtude da sua

origem: um programa de televisão.

Conforme o apontamento cirúrgico do referido artigo:

“No entanto, o que podemos perceber a partir dessa escala é que

compreendemos cada vez melhor a mente criminosa e temos melhores

ferramentas para reconhecê-la. O que precisamos no momento é

proporcionar mais mecanismos à nossa sociedade para evitar que esses

atos violentos continuem acontecendo. Na maioria dos casos eles nascem

da desigualdade social, da carência ou desenraizamento”.

3. CAPÍTULO II: PSICOPATIA E SOCIOPATIA NO DIREITO PENAL

BRASILEIRO

3.1. Relação da psicopatia no Direito:

A psicopatia é um distúrbio que envolve a Medicina, a Psicologia e o

Direito, pois os dois primeiros ramos explicam as características do referido distúrbio

e o último, se envolve quando há reflexos no mundo jurídico.

O diagnóstico preciso, se o indivíduo apresenta uma psicopatologia ou

uma psicopatia, é de grande complexidade e de crucial importância para o

ordenamento jurídico brasileiro, pois será através deste que será decidido se o

indivíduo é considerado imputável, semi-imputável ou inimputável, se vai responder

pelos seus crimes com uma pena estabelecida em lei ou com uma medida de

segurança.

3.2. Imputabilidade, Semi-imputabilidade e Inimputabilidade:
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a) A Imputabilidade:

Seguindo a maioria das legislações modernas, o Código Penal Brasileiro

de 1940 optou por não definir o que seria a imputabilidade, apenas descreveu as

hipóteses de inimputabilidade, ou seja, a ausência da imputabilidade.

Segundo Cleber Masson (2020, p. 385):

“Contudo, as notas características da inimputabilidade fornecem, ainda que

indiretamente, o conceito de imputabilidade: é a capacidade mental,

inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o

caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse

entendimento”.

Assim, para se compreender a imputabilidade penal, devemos entender

que existem dois elementos: o intelectivo e o volitivo. O elemento intelectivo está

relacionado com a integridade biopsíquica, visto que se trata da situação da saúde

mental do indivíduo que o permite entender o caráter ilícito do fato cometido. Já o

elemento volitivo está relacionado com a vontade do sujeito. Nesse sentido, no

elemento volitivo, há de se verificar se o indivíduo é capaz de controlar seus

impulsos. Cumpre salientar que ambos os elementos devem estar presentes e no

caso da ausência de um deles, é possível dizer que o sujeito será considerado

inimputável.

De acordo com o critério adotado pelo Brasil, qual seja, o critério

cronológico, a partir do momento que uma pessoa completa 18 anos e atinge a

maioridade penal, esta é considerada imputável. Essa imputabilidade deve ser

verificada ao tempo da ação ou omissão, na forma do Artigo 26, caput do Código

Penal, in verbis:

“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”.
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A previsão do Artigo 26, caput do Código Penal nada mais é do que um

desdobramento do Artigo 4º do mesmo diploma legal, que adotou a Teoria da

Atividade no que tange o tempo do crime. Vejamos:

“Tempo do crime

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão,

ainda que outro seja o momento do resultado”.

Conforme visto na introdução deste trabalho, o Código Penal Brasileiro

adotou o sistema biopsicológico, que, segundo Cleber Masson (2020, p. 386):

Biopsicológico: resulta da fusão dos dois anteriores: é inimputável quem, ao

tempo da conduta, apresenta um problema mental, e, em razão disso, não

possui capacidade para entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se

de acordo com esse entendimento”.

Entretanto, excepcionalmente, no que se refere aos menores de 18 anos,

o CP adotou o sistema biológico (vide Artigo 228, CRFB/88 e Artigo 27, CP), bem

como o sistema psicológico, no que tange à embriaguez completa resultante de

caso fortuito ou força maior (vide Artigo 28, §1º, CP).

b) A Semi-imputabilidade:

A semi-imputabilidade nada mais é do que um meio-termo entre a

imputabilidade e a inimputabilidade.

Esta ocorre quando o sujeito, ao tempo da ação ou da omissão, não era

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de

acordo com esse entendimento.

c) A Inimputabilidade:

Conforme visto, a inimputabilidade é a ausência da imputabilidade. De

acordo com o CP, existem 5 causas de inimputabilidade, quais sejam: a doença
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mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado,

a menoridade e a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.

A doença mental abrange os problemas psicológicos e os resultantes da

ingestão de tóxicos. Podendo ser permanente ou transitória, essa espécie de

inimputabilidade é capaz de retirar do ser humano a capacidade de de entender o

caráter ilícito da conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse

caso, a imputabilidade deve ser verificada ao momento da ação ou omissão, de

forma que se o fato ocorre durante algum momento de lucidez, o indivíduo será

considerado penalmente imputável.

No que tange o desenvolvimento mental incompleto, este abrange os

menores de 18 anos (espécie que será vista mais adiante) e os indígenas, a

depender do grau de assimilação dos valores sociais, verificado por exame pericial.

Em relação ao desenvolvimento mental retardado, este se dá quando

verifica-se que o indivíduo não está em sintonia com os demais indivíduos que

possuem a mesma idade cronológica.

A menoridade penal é a presunção absoluta (iuris et de iure) de que o

menor de 18 anos não possui desenvolvimento mental capaz de ser visto como

imputável. A comprovação da menoridade deve se dar por meio de documento

hábil, na forma da Súmula 74 do STJ:

Súmula 74 do STJ: O documento legal de identidade exibido pelo réu, e

cuja expedição sabidamente se instrui pelo registro civil, é documento hábil

para prova da menoridade.

Há de se salientar que ainda que o menor de 18 anos seja emancipado

civilmente, este não o é para fins penais, permanecendo inimputável.

Por fim, temos a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou

força maior. A embriaguez, por si só, é a intoxicação aguda causada pela ingestão

de álcool ou de outra substância entorpecente, capaz de retirar a capacidade do

sujeito de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse

entendimento.
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Para que o indivíduo seja considerado inimputável em razão da

embriaguez, esta deve ser completa e deve ser proveniente de caso fortuito ou força

maior. Como sabemos, a legislação pátria não faz distinção entre o caso fortuito e a

força maior. No âmbito penal, Cleber Masson traz essa distinção (2020, p. 399).

Vejamos:

“No caso fortuito, o indivíduo não percebe ser atingido pelo álcool ou

substância de efeitos análogos, ou desconhece uma condição fisiológica

que o torna submisso às consequências da ingestão do álcool. Exemplos:

(1) o sujeito mora ao lado de uma destilaria de aguardente, e aos poucos

acaba embriagado pelos vapores da bebida que inala sem perceber; e (2) o

agente faz tratamento com algum tipo de remédio, o qual potencializa os

efeitos do álcool.

Na força maior, o sujeito é obrigado a beber, ou então, por questões

profissionais, necessita permanecer em recinto cercado pelo álcool ou

substância de efeitos análogos. Exemplos: (1) o agente é amarrado e

injetam em seu sangue elevada quantidade de álcool; e (2) o indíviduo

trabalha na manutenção de uma destilaria de aguardente e, em

determinado dia, cai em um tonel cheio da bebida”.

Assim, caso a embriaguez seja completa e acidental, de forma que o

agente seja incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta ao tempo da ação

ou omissão, este será, para fins penais, considerado inimputável.

3.3. A Culpabilidade e as suas Excludentes:

A culpabilidade é um elemento do crime, de acordo com o conceito

analítico de crime, que é tripartido. Dessa forma, o conceito de crime abrange o fato

típico, ilícito (ou antijurídico) e culpável.

Assim, no que tange à culpabilidade, ela é tida como o juízo de

reprovação sobre o agente que praticou fato típico e antijurídico (ilícito) e poderia e

deveria ter agido de acordo com o direito.
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No entanto, a culpabilidade possui causas que a exclui, chamadas de

dirimentes. Nesse sentido, Cleber Masson :5

No que tange à imputabilidade e as suas causas, já foi visto outrora.

Quanto à potencial consciência da ilicitude, mais uma vez, temos os

ensinamentos cirúrgicos de Cleber Masson (2020, p. 409):

“A aplicação da pena ao autor de uma infração penal somente é justa e

legítima quando ele, no momento da conduta, era dotado ao menos da

possibilidade de compreender o caráter ilícito do fato praticado. Exige-se,

pois, tivesse o autor o conhecimento, ou, no mínimo, a potencialidade de

entender o aspecto criminoso do seu comportamento, isto é, os aspectos

relativos ao tipo penal e à ilicitude”.

Na forma do Artigo 21, caput do CP, a potencial é afastada pelo erro de

proibição escusável. Esta causa de exclusão da culpabilidade nada mais é do que a

ignorância ou a compreensão errada da lei.

Inicialmente, o desconhecimento da lei não exclui a culpabilidade, visto

que há uma presunção absoluta de que todos conhecem a lei. Todavia, entende-se

que uma coisa é o conhecimento da lei, outra coisa é o conhecimento do seu

conteúdo.

5 Gráfico retirado do livro: MASSON, Cleber, “Direito Penal: Parte Geral (Arts. 1º a 120), vol. 1”. 14
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020. p. 384.
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O erro de proibição é o erro sobre a ilicitude do fato. Quando escusável, é

uma causa excludente de ilicitude. Quando inescusável, como causa de diminuição

da pena.

“O erro de proibição pode ser definido como a falsa percepção do agente

acerca do caráter ilícito do fato típico por ele praticado, de acordo com um

juízo profano, isto é, possível de ser alcançado mediante um procedimento

de simples esforço de sua consciência. O sujeito conhece a existência da

lei penal (presunção legal absoluta), mas desconhece ou interpreta mal seu

conteúdo, ou seja, não compreende adequadamente seu caráter ilícito”. 6

A exigibilidade de conduta diversa é o que a sociedade espera de uma

determinada atitude. Assim, podendo adotar uma conduta, o agente adota uma

conduta oposta, tornando o fato típico, ilícito e culpável. Esta, quando inexigível,

configura-se a exclusão da culpabilidade.

Da inexigibilidade de desdobram duas excludentes: a coação moral

irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. No que se

refere à coação moral irresistível, de acordo com o Artigo 22 do CP, apenas o autor

da coação é punido, de forma que o coagido é isento de pena.

“Na coação moral, o coator, para alcançar o resultado ilícito desejado,

ameaça o coagido, e este, por medo, realiza a conduta criminosa, Essa

intimidação recai sobre sua vontade, viciando-a, de modo a retirar a

exigência legal de agir de maneira diferente. Exclui-se a culpabilidade, em

face da inexigibilidade de conduta diversa”.7

Cumpre salientar que a coação moral irresistível se difere da coação

física irresistível em virtude do elemento volitivo: na coação moral há a vontade,

ainda que viciada, já na coação física, não há a vontade.

7 MASSON, Cleber, “Direito Penal: Parte Geral (Arts. 1º a 120), vol. 1”. 14 ed. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2020. p. 419.

6 MASSON, Cleber, “Direito Penal: Parte Geral (Arts. 1º a 120), vol. 1”. 14 ed. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2020. p. 412.
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Por fim, a obediência hierárquica, também presente no Artigo 22 do CP,

se encontra no âmbito do Direito Público, visto que ocorre quando um funcionário

público hierarquicamente inferior pratica uma infração penal em virtude de uma

ordem, não manifestamente ilegal, advinda de um superior hierárquico.

Como efeito, essas causas excluem a culpabilidade do agente.

3.4. Tratamento Diferenciado aos Psicopatas e Sociopatas:

O objetivo principal deste trabalho é discutir e propor um tratamento

diferenciado aos psicopatas e sociopatas. Para facilitar a compreensão, para efeitos

desta dissertação, iremos trabalhar apenas com a nomenclatura “psicopatas”.

Diante de tudo o que anteriormente já foi exposto, verifica-se a

necessidade do estabelecimento de uma política criminal voltada aos psicopatas,

haja vista que, segundo a medicina, estes são incapazes de ressocializarem-se e

serem reinseridos na sociedade.

A premissa principal da pena e da medida de segurança é a prevenção

de novos delitos. Se o indivíduo tido como psicopata não é passível de recuperação,

colocá-lo em liberdade recoloca na sociedade pessoas extremamente perigosas e

com grandes possibilidade de voltar a delinquir.

Isto posto, aqui propomos a criação de uma legislação específica, com

prisão e penas voltadas para estes agentes, a fim de resguardar a segurança de

toda sociedade.

Há de se ressaltar que o que aqui se propõe não é a imposição de penas

de caráter perpétuo, conforme expressamente vedado pela Carta Magna e que não

deve estar presente em um Estado Democrático de Direito.

“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, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;
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d) de banimento;

e) cruéis”.

Conforme muito bem pontuado por Carolayne Haline e Maria das Mercês

(2017, p.104):8

“Diante do exposto, não devemos aplicar tratamento igualitário ao psicopata

e ao criminoso “comum”, tampouco uma pena comum a ambos, pois, como

evidenciado, o psicopata é um ser individualizado e com relevante

tendência para o mal, motivo pelo qual age de forma ativa na corrupção

dos demais detentos, os quais não possuem a aterrorizante periculosidade

de um psicopata, tendo enorme chance de ressocializar-se”.

Para que uma ressocialização seja eficaz, se faz necessária uma sincera

vontade do apenado. Ocorre que os psicopatas são seres incapazes de se

arrependerem de suas condutas. Dessa forma, o que fazer com eles?

No Brasil, não há política criminal para eles. No ano de 2010, foi proposto

o Projeto de Lei nº 6.858/2010, com a seguinte ementa :9

“Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para

criar comissão técnica independente da administração prisional e a

execução da pena do condenado psicopata, estabelecendo a realização de

exame criminológico do condenado a pena privativa de liberdade, nas

hipóteses que especifica”.

Todavia, o referido projeto foi arquivado.

9 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.858, de 24 de fevereiro de 2010. Altera a Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para criar comissão técnica independente
da administração prisional e a execução da pena do condenado psicopata, estabelecendo a
realização de exame criminológico do condenado a pena privativa de liberdade, nas hipóteses que
especifica. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=737111>. Acesso em: 07
mar. 2021.

8 CORDEIRO, Carolayne Haline Carneiro; MURIBECA, Maria das Mercês Maia. "Assassinos em
série: da necessidade de uma política criminal para os psicopatas". Revista de Direito Mackenzie,
2017. Disponível em:
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-Dir-Mackenzie_v.11_n.02.06.pdf>. Acesso em: 07 mar.
2021.
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No ano de 2019, surgiu o Projeto de Lei nº 3.356/2019, com a seguinte

ementa :10

“Estabelece a medida de segurança de liberdade vigiada aos portadores de

psicopatia quando tal medida for necessária para a manutenção da ordem

pública”.

Este projeto ainda se encontra em tramitação. Assim, podemos verificar

que não há política criminal no Brasil para os psicopatas.

3.5. Da Ressocialização:

No estudo da Criminologia e da Execução Penal, vemos a questão da

ressocialização. Entende-se que quando uma pessoa não teve acesso a uma

educação de qualidade e que teve convivência com famílias desestruturadas, são

pessoas que nunca foram socializadas e, portanto, não pode-se falar em

ressocialização, visto que o ato de ressocializar somente pode ocorrer em face de

quem já foi socializado um dia. Essa premissa também pode ser utilizado no que

tange aos psicopatas.

Não tem como ressocializar quem nunca foi socializado e quem não é

capaz de entender o caráter ilícito de suas condutas.

Conforme explicita Laila Allemand (2021, p. 33), ao citar o doutrinador

Alexis Couto de Brito :11

“Alexis Couto de Brito sustenta que a Lei de Execução Penal possui 02

objetivos. O primeiro deles é executar a pena de forma eficaz, com a

submissão do condenado ou internado à sanção imposta pelo Estado, que

colaborará para o reconhecimento dos valores dispostos na sociedade e

11 ALLEMAND, Laila. “Coleção Sinopses para Concursos: Execução Penal”, 3. ed. Salvador: Editora
Juspodivm, 2021.

10 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 3.356, de 05 de junho de 2019. Estabelece a
medida de segurança de liberdade vigiada aos portadores de psicopatia quando tal medida for
necessária para a manutenção da ordem pública. Brasília: Câmara dos Deputados, 2019. Disponível
em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5DB77AB6C5EEF08A2
0BE16E62B2859D2.proposicoesWebExterno1?codteor=1775493&filename=Avulso+-PL+3356/2019>
. Acesso em: 07 mar. 2021.
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seu crescimento em direção ao convívio social pacífico. O segundo objetivo

é indissociável do primeiro e se vincula à função do Direito Penal e da

pena, porque a execução penal deverá garantir a observância do devido

processo legal e respeito à dignidade da pessoa humana, para que toda e

qualquer recuperação do condenado ou internado tenha legitimidade

(2020)”.

Ocorre que os psicopatas não aprendem com a punição, de forma que a

ressocialização deles é quase impossível. Contudo, não se pode afirmar com toda a

certeza que eles são totalmente incapazes de se ressocializarem, porém, até o

presente momento, os tratamentos psiquiátricos realizados nestes indivíduos têm

sido ineficazes.

Dessa forma, fica evidente que se faz necessária a existência de prisões

exclusivas para estes indivíduos.

Outro ponto que devemos aqui salientar é que os psicopatas colocados

em prisões comuns oferecem risco aos demais detentos, tendo em vista que além

do risco à integridade física, aqueles podem corromper estes.

No Brasil, com a alteração realizada no Artigo 75 do CP pelo chamado

“Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019), fez com que 40 anos fosse o tempo

máximo de duração da pena. Vejamos:

“Limite das penas

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não

pode ser superior a 40 (quarenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.964,

de 2019)

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja

soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para

atender ao limite máximo deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.964,

de 2019)

§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento

da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o

período de pena já cumprido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de

11.7.1984)”.
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Nesse sentido, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, um

indivíduo, seja ele “comum” ou psicopata, somente pode ficar preso pelo tempo

máximo de 40 anos. Todavia, a pergunta que fica é: o que ocorre se um psicopata,

que muito provavelmente não tem chance de ressocialização, for colocado em

liberdade após o tempo de cumprimento da pena?

O risco de reincidência é gigantesco.

“Sendo assim, há de se notar que a delinquência sempre revela, através de

sua conduta, um duplo fracasso. É o fracasso dos mecanismos

intrapsíquicos de defesa do indivíduo, que controlam os impulsos

agressivos, projetados de modo destrutivo, além de ser o fracasso dos

meios familiar e social, no que se refere a propiciar ao indivíduo recursos

adequados para um desenvolvimento satisfatório”.12

Na forma do Artigo 59 do CP, in verbis:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta

social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima,

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e

prevenção do crime”. (g.n.)

Isto posto, como podemos verificar na redação do Artigo 59 do CP, a

pena no sistema penal brasileiro possui os vieses retributivo e preventivo. Em seu

viés retributivo, o agente deve responder pelo mal causado à sociedade. Em seu

viés preventivo, tem a finalidade de prevenir que o agente cometa novos delitos.

Todavia, segundo Carolayne Haline e Maria das Mercês (2017, pp.

101-102):

12 CORDEIRO, Carolayne Haline Carneiro; MURIBECA, Maria das Mercês Maia. "Assassinos em
série: da necessidade de uma política criminal para os psicopatas". Revista de Direito Mackenzie,
2017. Disponível em:
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-Dir-Mackenzie_v.11_n.02.06.pdf>. Acesso em: 07 mar.
2021.
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"Por sua vez, a pena também tem caráter corretivo, sendo um dos seus

principais aspectos a correção da índole, da moral do delinquente,

tornando-o apto ao convívio social. Sendo a recuperação dos condenados

um requisito fundamental para demarcar o início da execução eficaz das

penas privativas de liberdade e das medidas de segurança. Isso deve

ocorrer de modo que a cada sentenciado, conhecida sua personalidade e

analisado o fato cometido, corresponda um tratamento penitenciário

adequado".

No entanto, quando falamos dos psicopatas, não há retribuição, visto que

esses indivíduos são incapazes de se arrependerem dos atos cometidos e a chance

de reincidência é altíssima.

Uma crítica que cabe aqui ser feita é de que se o nosso sistema penal é

incapaz de ressocializar o indivíduo tido como “comum”, o que falar de um

psicopata?

“De forma antagônica, como anteriormente citado, o psicopata é tratado no

nosso ordenamento jurídico como semi-imputável, possibilitando que o juiz,

através de uma perícia médica, opte pela melhor solução para esse

indivíduo, visando assim ao tratamento de cada caso em separado,

podendo optar tanto por uma pena quanto por uma medida de segurança,

nunca pelas duas ao mesmo tempo, em decorrência do sistema  vicariante.

Sendo assim, da mesma forma que a pena é ineficaz para os psicopatas, a

medida de segurança também é, pois ela é exercida através de um

tratamento psiquiátrico em um hospital de custódia, tratamento que é

totalmente ineficiente para os psicopatas, já que não é possível realizar um

tratamento com uma pessoa que não quer ser tratada, tendo em vista que,

para os psicopatas, os seus crimes são sua fonte inenarrável de prazer, e

nenhum ser humano abriria mão do seu próprio prazer”.13

13 CORDEIRO, Carolayne Haline Carneiro; MURIBECA, Maria das Mercês Maia. "Assassinos em
série: da necessidade de uma política criminal para os psicopatas". Revista de Direito Mackenzie,
2017, p. 102. Disponível em:
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-Dir-Mackenzie_v.11_n.02.06.pdf>. Acesso em: 07 mar.
2021.
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Assim, visto que os psicopatas são incapazes de cooperar em prol da

ressocialização, o tempo de cumprimento de pena acaba se tornando ineficaz.

Nesse sentido, ainda que punido diversas vezes, este tornará a delinquir.

De acordo com o relatório “Reentradas e reiterações Infracionais — Um

olhar Sobre os Sistemas Socioeducativo e Prisional Brasileiros”, elaborado em 2020

pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça e o

programa Justiça Presente, 42,5% das pessoas com mais de 18 anos que tinham

processos registrados em 2015 retornaram ao sistema prisional até dezembro de

2019. Vejamos o gráfico abaixo retirado do referido relatório:14

14 Conselho Nacional de Justiça. "Reentradas e reiterações Infracionais: um olhar sobre os sistemas
socioeducativos e prisional brasileiros". Brasília: CNJ, 2019. p. 55. Disponível em:
<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Panorama-das-Reentradas-no-Sistema-Socioedu
cativo.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2021.
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O relatório em questão não faz distinção entre presos “comuns” e

psicopatas. Nesse sentido, se a taxa de reincidência já é tão alta em geral, o que

falar se uma taxa de reincidência entre os psicopatas?

3.6. Sanções Penais no Direito Brasileiro:

“Sanção penal é a resposta estatal, no exercício do ius puniendi e após o

devido processo legal, ao responsável pela prática de um crime ou de uma

contravenção penal. Divide-se em duas espécies: penas e medidas de

segurança”.

Para os imputáveis e os semi-imputáveis sem periculosidade há a pena.

Já para os inimputáveis e os semi-imputáveis com periculosidade, há a medida de

segurança.

O objetivo principal deste trabalho é falar da psicopatia. Dito isso,

precisamos nos debruçar ainda mais sobre qual sanção penal deveria ser aplicada a

estes indivíduos: pena ou medida de segurança?

Vejamos o que diz a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, em seu livro

“Mentes Perigosas: o psicopata mora ao lado” (2008, p. 74):

"Se considerarmos que os psicopatas não possuem essa emoção, eles

simplesmente seguem os seus caminhos, fazem suas escolhas e agem

como bem entendem. É importante frisar que eles sempre sabem qual a

consequência das suas atitudes transgressoras, no entanto, não dão a

mínima importância para isso".

Nessa perspectiva, diante da exposição da autora, podemos dizer que os

psicopatas sabem o que estão fazendo e se sabem, devem ser responsabilizados

por meio de uma pena, visto que são imputáveis. Todavia, data venia, ouso

descordar. Conforme expõe a mesma autora (2008, p. 83):

"Os psicopatas começam a exibir problemas comportamentais sérios desde

muito cedo, tais como mentiras recorrentes, trapaças, roubo, vandalismo e

44



violência. Eles apresentam também comportamentos cruéis contra os

animais e outras crianças, que podem incluir seus próprios irmãos, bem

como os coleguinhas da escola".

Assim, esses indivíduos, na minha concepção, nascem dessa forma. Não

há tratamento. Não existem formas conhecidas de controlar esse comportamento

que se manifesta desde a infância. Nesse sentido, creio se tratar de seres, no

mínimo, semi-imputáveis dotados de periculosidade, de forma que a eles deveria

ser aplicada a medida de segurança.

“Tudo indica que esses indivíduos apresentam uma "desconexão" dos

circuitos cerebrais relacionados à emoção. Só podemos ter senso moral

quando manifestamos um mínimo de afeto em relação às pessoas e às

coisas ao nosso redor. Dessa maneira, o comportamento frio e perverso

dos psicopatas não pode ser atribuído simplesmente a uma má-criação ou

educação. No meu entender, a origem da psicopatia está na incapacidade

que essas criaturas têm de sentir e não de agir de forma correta”.

Partindo desse pressuposto, cabe explicar o que seria a medida de

segurança.

A medida de segurança é uma espécie de sanção penal de caráter

terapêutico. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, ela pode se dar na forma de

internação ou de tratamento ambulatorial, na forma do Artigo 96 do CP, in verbis:

Espécies de medidas de segurança

Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação dada pela Lei nº 7.209,

de 11.7.1984)

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

em outro estabelecimento adequado; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de

11.7.1984)

II - sujeição a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei nº 7.209,

de 11.7.1984)

Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de

segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. (Redação dada pela Lei

nº 7.209, de 11.7.1984)
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A finalidade da medida de segurança é de prevenção especial, tendo

como pressuposto a periculosidade, diferentemente da pena, que tem finalidade

retributiva e de prevenção geral e especial, tendo como pressuposto a culpabilidade.

Para que a medida de segurança seja aplicada, é necessária a presença

de 3 requisitos: a prática de um fato típico e ilícito, a periculosidade do agente e que

não tenha ocorrido a extinção da punibilidade.

Segundo Cleber Masson (2020, p. 739), periculosidade:

“É a efetiva probabilidade, relativa ao responsável por uma infração penal,

inimputável ou semi-imputável, de voltar a envolver-se em crimes ou

contravenções penais. Extrai-se da natureza e da gravidade do fato

cometido e das circunstâncias indicadas na legislação nacional. É

considerada socialmente perigosa a pessoa que cometeu o fato, quando é

de temer que pratique novos fatos previsto na lei como infrações”.

Ao inimputável que comete um delito, é dada a absolvição. Contudo, essa

absolvição se dá por meio de uma sentença absolutória imprópria, visto que aplica

uma medida de segurança. Todavia, no que tange o semi-imputável, por entender

que está presente a culpabilidade, ainda que diminuída, é aplicada a pena, por meio

de uma sentença condenatória, com possibilidade de conversão em medida de

segurança caso atestada a periculosidade.

Antes de 1984, vigia o sistema do duplo binário: o semi-imputável

cumpria a pena e ao final desta, caso atestada a subsistência da periculosidade,

este cumpria a medida de segurança. Entretanto, com o advento da Lei nº

7.209/1984, que realizou uma verdadeira reforma no Código Penal, foi adotado o

sistema vicariante ou unitário, o qual impõe que ao semi-imputável deve ser

aplicada uma pena ou a medida de segurança, a depender do caso concreto. Ou

seja, ou uma, ou outra.

Conforme anteriormente exposto, a medida de segurança pode ser

detentiva, por meio da aplicação da internação, ou restritiva, que sujeita o indivíduo

ao tratamento ambulatorial. O Artigo 97 do CP impõe que caso o delito cometido
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seja punido com pena de reclusão, deve ser aplicada a medida de segurança de

internação. Por outro lado, se o delito for punido com pena de detenção, poderá o

juiz escolher entre a aplicação da medida de segurança de internação ou de

tratamento ambulatorial, a depender a periculosidade do réu. Vejamos:

Imposição da medida de segurança para inimputável

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art.

26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção,

poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei

nº 7.209, de 11.7.1984)

Contudo, cumpre salientar que o critério exposto é extremamente rígido e

pode levar à internação de pessoas que poderiam ser tratadas ambulatorialmente.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de “afrouxar” as

regras legislativas.

AÇÃO PENAL. Execução. Condenação a pena de reclusão, em regime

aberto. Semi-imputabilidade. Medida de segurança. Internação. Alteração

para tratamento ambulatorial. Possibilidade. Recomendação do laudo

médico. Inteligência do art. 26, § 1º do Código Penal. Necessidade de

consideração do propósito terapêutico da medida no contexto da reforma

psiquiátrica. Ordem concedida. Em casos excepcionais, admite-se a

substituição da internação por medida de tratamento ambulatorial quando a

pena estabelecida para o tipo é a reclusão, notadamente quando manifesta

a desnecessidade da internação.

(STF - HC: 85401 RS, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento:

04/12/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-027 DIVULG

11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-01 PP-00051)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTS 26 E 97 DO CP. AGENTE

INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. CONVERSÃO

PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECOMENDAÇÃO DO LAUDO

MÉDICO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. 1. Na

fixação da medida de segurança - por não se vincular à gravidade do delito

perpetrado, mas à periculosidade do agente -, cabível ao magistrado a
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opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente

de o fato ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos

princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 26 e

97 do CP). 2. A violação de preceitos, de dispositivos ou de princípios

constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do Supremo

Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não

se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do

disposto no art. 105, III, da Constituição Federal. 3. O recurso também não

pode ser conhecido sob o fundamento da alínea c, porque não realizou a

parte o necessário cotejo analítico (arts. 541 do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do

RISTJ). 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1266225 PI 2011/0172030-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO

REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 03/09/2012)

Quanto ao prazo de duração da medida de segurança, segundo

determina o Artigo 97, §1º do CP, a sentença deve estabelecer o tempo mínimo.

Todavia, na legislação não há tempo máximo, condicionando-a a cessação da

periculosidade, a ser verificada por meio de perícia médica.

“Imposição da medida de segurança para inimputável

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art.

26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção,

poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei

nº 7.209, de 11.7.1984)

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo

indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante

perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá

ser de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de

11.7.1984)

Perícia médica

§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e

deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o

juiz da execução.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”. (g.n.)
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Nesse sentido, se formos pela letra da lei, a medida de segurança poderá

ser eterna, enquanto o imputável tem a sua pena máxima determinada por lei. Essa

pena máxima do imputável foi alterada com o advento do chamado "Pacote

Anticrime", a Lei nº 13.964/2019. A pena máxima que era de 30 (trinta) anos,

passou a ser de 40 (quarenta) anos. Vejamos:

Limite das penas

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não

pode ser superior a 40 (quarenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.964,

de 2019)

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja

soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para

atender ao limite máximo deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.964,

de 2019)

§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento

da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o

período de pena já cumprido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de

11.7.1984)

Nada obstante, em virtude do questionamento da inconstitucionalidade do

dispositivo legal que não delimita um prazo máximo para a medida de segurança,

sob o argumento que poderia ser caracterizada uma pena de caráter perpétuo, o

que é expressamente vedado pela Carta Magna, o STJ editou a Súmula 527.

Examinemos:

Súmula 527, STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve

ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito

praticado.

Isto posto, o indivíduo somente poderá cumprir a medida de segurança

no máximo de pena cominada ao delito cometido.

3.7. Cumprimento da Pena:

3.7.1. Da Execução da Medida de Segurança:
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De acordo com o Artigo 171 da LEP, após o trânsito em julgada da

sentença absolutória imprópria, que aplica a medida de segurança, deve ser

expedida a guia para a execução, que é imprescindível. Vejamos:

Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de

segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução.

Art. 172. Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento

Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de

medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.

Isto posto, na forma do Artigo 174 da LEP, no caso da internação, é

obrigatória a realização do exame criminológico. Todavia, no que tange o tratamento

ambulatorial, este exame é facultativo.

Art. 174. Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que

couber, o disposto nos artigos 8° e 9° desta Lei.

ualização da execução.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o

condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime

semi-aberto.

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em

regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção

dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à

individualização da execução.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o

condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime

semi-aberto.

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da

personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes

peças ou informações do processo, poderá:

I - entrevistar pessoas;

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e

informações a respeito do condenado;
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III - realizar outras diligências e exames necessários.

Assim, ao término do prazo de execução da medida de segurança, o

internado deverá se submeter a um exame que verificará se houve a cessação da

periculosidade, na forma do Artigo 175 da LEP:

Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo

mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições

pessoais do agente, observando-se o seguinte:

I - a autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o prazo de

duração mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que o

habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida;

II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;

III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão

ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no

prazo de 3 (três) dias para cada um;

IV - o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;

V - o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá

determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração

mínima da medida de segurança;

VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso

anterior, o Juiz proferirá a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpre salientar que caso haja pedido fundamentado do Ministério

Público, este exame pode ocorrer de maneira antecipada, antes do período mínimo

de cumprimento da medida de segurança, conforme dispõe o Artigo 176 da LEP:

Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de

duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de

requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu

procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação

da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Se ao final do prazo determinado para o cumprimento da medida de

segurança ficar verificado que não houve a cessação da periculosidade, o juiz deve
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manter a medida de segurança e a autoridade administrativa deve realizar um

exame psiquiátrico de ano em ano ou a qualquer tempo, a depender da determinado

do juiz da execução penal, de acordo com o Artigo 97, §2º do CP, a ser especificado

a posteriori.

Se for constatada a cessação da periculosidade, o juiz deve suspender a

medida de segurança e determinar a desinternação, quando se tratar de internação,

ou a liberação, quando se tratar de tratamento ambulatorial. Haja vista que a

desinternação e a liberação dependem do trânsito em julgado, de acordo com o

Artigo 179 da LEP, dessa decisão cabe o recurso de Agravo em Execução, sendo a

única hipótese em que este recurso terá efeito suspensivo, na forma do Artigo 197

da LEP:

Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a

desinternação ou a liberação.

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem

efeito suspensivo.

Todavia, não se trata de uma simples desinternação ou liberação, sem

condições. O desinternado ou liberado deve se submeter às mesmas condições do

livramento condicional, que se dividem em obrigatórias e facultativas. Vejamos:

Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3º,

do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei.

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica

subordinado o livramento.

§ 1º Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações

seguintes:

a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o

trabalho;

b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;

c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia

autorização deste.
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§ 2° Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras

obrigações, as seguintes:

a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade

incumbida da observação cautelar e de proteção;

b) recolher-se à habitação em hora fixada;

c) não freqüentar determinados lugares.

d) (VETADO)         (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da

execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar

para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da

observação cautelar e de proteção.

O internado que praticar fato, antes de um ano, não necessariamente

uma infração penal, que indique a permanência da periculosidade.

Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação dada pela Lei nº 7.209,

de 11.7.1984)

Desinternação ou liberação condicional

§ 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo

ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1

(um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Na redação original do Código Penal, havia a previsão de aplicação da

medida de segurança provisória ou preventiva, no seu Artigo 80. Contudo, com o

advento da Lei nº 7.209/1984, que reformou o Direito Penal brasileiro, essa

possibilidade foi retirada do ordenamento jurídico.

Entretanto, com a Lei nº 12.403/2011 houve a recolocação dessa

possibilidade, dessa vez, no Artigo 319, VII do Código de Processo Penal, como

uma forma de medida cautelar de cunho pessoal. Assim, vamos às lições do mestre

Cleber Masson (2020, p. 746):

“Para a sua utilização, exigem-se os seguintes requisitos cumulativos:
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a) crime praticado com emprego de violência à pessoa ou grave

ameaça (exemplos: roubo, homicídio, estupro etc);

b) perícia concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do

agente. Nesse último caso, é imprescindível a demonstração da

periculosidade, indicando a necessidade do tratamento curativo, e não

somente da diminuição da pena;

c) risco de reiteração de novas condutas criminosas. Este risco é

presumido no tocante aos inimputáveis, em face da sua periculosidade. No

tocante aos semi-imputáveis, e desde que seja recomendável o especial

tratamento curativo, o risco de reiteração deve ser provado no caso

concreto. Se não for recomendado o especial tratamento curativo, cabe

prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais (CPP, arts. 282

e 311 a 313)”.

Para nós, parece que essa alteração legislativa é de suma importância,

pois evita o encarceramento de pessoas portadoras de transtornos mentais

preventivamente, sem o devido acompanhamento médico. Contudo, outro aspecto

deve ser pontuado, mais uma vez nas brilhantes palavras de Cleber Masson (2020,

p. 746):

“No entanto, há um inconveniente. Como a imputabilidade de todo ser

humano é presumida a partir dos 18 anos, muitas pessoas continuarão

sendo presas provisoriamente, e somente durante a instrução criminal,

mais especificamente no bojo do incidente de insanidade mental, será

provada a inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), autorizando a partir

daí a internação provisória”.

Isto posto, cumpre salientar que por ausência de previsão legal, existe

apenas a internação provisória, não cabendo o tratamento ambulatorial provisório,

por respeito ao princípio da legalidade.

3.7.2. Da Perícia Médica:

O Decreto nº 24.559/1934, editado por Getúlio Vargas, é uma norma que,

embora antiga, permanece em vigência e regula a internação compulsória dos
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psicopatas. Caso este volte ao convívio social, estará sob a responsabilidade de sua

família. Todavia, pode ser permitida a sua permanência no hospital psiquiátrico.

Art. 16. Uma vez hospitalizado, deverá o paciente ser imediatamente

examinado pelo médico de plantão, que redigirá uma nota clínica, tão

minuciosa quanto possível, visando o estado somático e mental do

internado, e fazendo, especialmente, ressaltar a natureza das suas

reações perigosas evidentes ou presumíveis.

Art. 26. Os Psicopatas, assim declarados por perícia médica

processada em forma regular, são absoluta ou relativamente

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. (g.n.)

3.7.3. Da Conversão do tratamento ambulatorial para internação:

O tratamento ambulatorial pode ser convertido em internação. Sendo

assim, vejamos o que dispõem o Artigo 97, §4º do Código Penal e o Artigo 184 da

LEP:

Imposição da medida de segurança para inimputável

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art.

26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção,

poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei

nº 7.209, de 11.7.1984)

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo

indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia

médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1

(um) a 3 (três) anos.   (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz

determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para

fins curativos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se

o agente revelar incompatibilidade com a medida.

Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1

(um) ano. (g.n.)
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Assim, podemos compreender que a qualquer tempo, o tratamento

ambulatorial pode ser convertido em internação.

3.7.4. Da Conversão da Pena em Medida de Segurança:

Pode ser que no curso da execução penal, seja constatada um transtorno

mental no condenado. Ocorrendo isto e se verificada que o transtorno é de caráter

permanente, o juiz pode de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da

autoridade administrativa, determinar a conversão da pena privativa de liberdade em

medida de segurança, desde que constatada por meio de perícia médica na forma

do Artigo 183 da LEP, in verbis:

Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade,

sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício,

a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da

autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por

medida de segurança.          (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010).

No caso de transtorno transitório, o condenado deve ser transferido para

um hospital de custódia para submissão de tratamento psiquiátrico e ao final deste,

deve retornar ao estabelecimento prisional, de acordo com o disposto no Artigo 41

do CP, in verbis:

Superveniência de doença mental

Art. 41 - O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido

a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro

estabelecimento adequado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de

11.7.1984)

3.7.5. Dos Direitos do Internado:

Vejamos o que diz o Artigo 99 do CP, in verbis:

Direitos do internado
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Art. 99 - O internado será recolhido a estabelecimento dotado de

características hospitalares e será submetido a tratamento. (Redação dada

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Assim, o sentenciado ao cumprimento de uma medida de segurança não

pode ser colocado em um estabelecimento penal comum, sob pena de

constrangimento ilegal a ser sanado via Habeas Corpus. Em caso de inexistência de

vagas no estabelecimento adequado, deve-se aguardar a existência de uma vaga.

Vejamos o que entendimento do STF no julgamento do HC 130.162/SP:

HABEAS CORPUS Nº 373.405 - SP (2016/0258480-8) RELATORA :

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA IMPETRANTE :

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ADVOGADO :

FERNANDA SEARA CONTENTE - DEFENSOR PÚBLICO IMPETRADO :

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PACIENTE :

RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de habeas

corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de

RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA, apontando como autoridade

coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em

Execução Penal n.º 9001166-36.2015.8.26.0050). Consta dos autos que o

ora paciente foi condenado à pena total de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e

10 (dez) dias de reclusão. As penas foram posteriormente convertidas em

medida de segurança em razão de uma avaliação psiquiátrica que detectou

a inimputabilidade superveniente. A defesa requereu o indulto da medida de

segurança, com base no Decreto de 2015. O juízo singular acolheu o

pedido e julgou extinta a medida de segurança imposta ao ora paciente

porque o paciente já cumprira 7 anos de internação, ou seja, prazo superior

ao total das penas privativas de liberdade convertidas em medida de

segurança. O Parquet, insatisfeito, interpôs agravo em execução, ao qual o

tribunal de origem deu provimento, em acórdão assim sintetizado: AGRAVO

EM EXECUÇÃO PENAL - MEDIDA DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DA

PENA PELO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE

LIBERDADE - IMPOSSIBLIDADE - NÃO CESSADA A PERICULOSIDADE -

LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL - INTERNAÇÃO PRORROGADA -

DECISÃO REFORMADA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. No

presente mandamus, sustenta a impetrante, inicialmente, o cabimento
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deste writ, alegando que "a questão ora debatida é exclusivamente de

direito e que o indeferimento da extinção da medida de segurança causa

um constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente". Argumenta

que "a dependência da cessação da periculosidade para a extinção da

medida de segurança constrói um direito penal do autor, uma vez que os

critérios de responsabilização se sustentam única e exclusivamente em

características ou estados pessoais do agente". Defende que "não é

possível que a medida de segurança, aplicada em razão da superveniência

de doença mental no decorrer da execução penal, tenha duração superior à

pena privativa de liberdade estabelecida na sentença, sob pena, inclusive,

de violação à coisa julgada". Cita precedentes para corroborar sua tese.

Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão. No mérito,

pretende o restabelecimento da decisão de primeiro grau. É o relatório. Nos

termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de medida de

segurança aplicada em substituição à pena corporal, prevista no art. 183 da

Lei de Execução Penal, sua duração está adstrita ao tempo que resta para

o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida na sentença

condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada. Confiram-se, entre

outros, os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO

DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

FLEXIBILIZAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS DE MANIFESTO

CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AFETE A LIBERDADE DE

LOCOMOÇÃO. REVOGAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL

DE ARMA. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA

DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE

NOVO EXAME DE SANIDADE MENTAL. 1. Conquanto se reconheça que a

nossa jurisprudência, há muito, tenha flexibilizado, e até mesmo ampliado,

as hipóteses de cabimento do habeas corpus, mostra-se importante, agora,

em sintonia com os mais recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, a

revisão de nossa jurisprudência. 2. Mister restaurar a missão constitucional

desta Corte de Justiça, que não pode continuar servindo como se fosse um

"terceiro grau de jurisdição", pois a atuação dela restringe-se às hipóteses

delineadas no artigo 105 da Carta Magna. 3. À luz desse preceito, esta

Corte e o Supremo Tribunal Federal têm refinado o cabimento do habeas

corpus, restabelecendo o alcance aos casos em que demonstrada a

necessidade de tutela imediata à liberdade de locomoção, de forma a não

ficar malferida ou desvirtuada a lógica do sistema recursal vigente. 4.

Contudo, uma vez constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada
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impede que esta Corte defira ordem de ofício, como forma de coarctar o

constrangimento ilegal, situação inexistente na hipótese dos autos. 5. A

medida de segurança prevista no art. 183 da Lei de Execução Penal é

aplicada quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade,

sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, ocasião em que

a sanção é substituída pela medida de segurança, que deve perdurar pelo

período de cumprimento da reprimenda imposta na sentença penal

condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. O art. 149 do Código

de Processo Penal dispõe que, "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, seja este submetido a exame médico-legal".

7. Constatada, no curso da execução, a superveniente inimputabilidade do

paciente, é devida a conversão da privativa de liberdade em medida de

segurança, atentando-se ao fato de que a duração desta fica limitada à

pena concretamente imposta, sendo imprescindível ressaltar que a via

estreita do habeas corpus não se presta ao revolvimento de provas. 8.

Habeas corpus não conhecido, com a recomendação de que seja

observada, com a máxima urgência possível, a determinação do Juízo de

Execução no sentido da elaboração de parecer médico detalhado acerca da

saúde mental do ora paciente, comunicando-se ao Hospital Penitenciário

Psiquiátrico responsável pelo preparo do referido laudo. (HC 219.014/RJ,

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013,

DJe 28/05/2013) HABEAS CORPUS. 1. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. CONVERSÃO

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA.

INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA

EXTRAPOLADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. ORDEM

CONCEDIDA. 1. Em se tratando de medida de segurança aplicada em

substituição à pena corporal, prevista no art. 183 da Lei de Execução Penal,

sua duração está adstrita ao tempo que resta para o cumprimento da pena

privativa de liberdade estabelecida na sentença condenatória, sob pena de

ofensa à coisa julgada. Precedentes desta Corte. 2. Ordem concedida. (HC

130.162/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA

TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 15/08/2012) EXECUÇÃO PENAL.

HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. SENTENÇA

CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.

SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. CONVERSÃO DE PENA
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PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA.

MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE. PERÍODO DE

CUMPRIMENTO DA PENA EXCEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM NÃO-CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de conversão da pena

privativa de liberdade em medida de segurança, quando do surgimento de

doença mental ou perturbação da saúde mental no curso do cumprimento

da pena, consoante disposto no art. 183 da Lei 7.210/84. 2. No incidente de

execução, consistente na conversão de pena privativa de liberdade em

medida de segurança, a pena imposta na sentença condenatória é

substituída por medida de segurança, sendo limitada ao tempo máximo da

pena aplicada. 3. Extrapolado o prazo máximo da pena privativa de

liberdade, não há como manter o paciente no cumprimento da medida de

segurança, a qual deve ser declarada extinta. 4. Ordem não conhecida.

Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a medida de

segurança, mantendo a liminar anteriormente deferida. (HC 130.160/SP,

Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 14.12.2009) O

acórdão, primo oculi, adotou entendimento que não se harmoniza com a

jurisprudência desta Corte. Destarte, diante da plausibilidade jurídica do

pedido, defiro o pleito liminar para suspender os efeitos do acórdão ora

combatido até o julgamento do mérito deste writ. Cientifique-se o Ministério

Público Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2016.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Relatora

(STJ - HC: 373405 SP 2016/0258480-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA

DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 29/09/2016)

3.7.6. Do Exame Criminológico e da aplicação do Princípio da

Individualização da Pena:

A questão do exame criminológico no Direito Penal brasileiro é deveras

controversa. No Artigo 8º da LEP há a previsão da realização do exame

criminológico. Vejamos:

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em

regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção

dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à

individualização da execução.
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Assim, podemos verificar que se trata de um exame obrigatório aos que

foram condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado.

Antes da reforma da LEP ocorrida com o advento da Lei nº 10.792/2003,

o exame criminológico era obrigatório para que fossem concedidos benefícios na

execução penal, a exemplo do livramento condicional. Todavia, com esta lei, o

exame criminológico passou a ser realizado apenas excepcionalmente, devendo o

juiz, caso queira a sua realização, que decida fundamentalmente.

De acordo com a redação do Artigo 8º da LEP, podemos verificar que o

exame criminológico passou a ser realizado no início da execução, como forma de

individualizar a pena do condenado de acordo com as suas características.

Ocorre que a LEP não define o conteúdo deste exame. Além disso, com

a alteração legislativa realizada, visto que o exame criminológico deixou de ser

requisito para a concessão de benefícios da execução penal, não há meios de se

verificar a manutenção da periculosidade do agente e a possibilidade de

reincidência.

Quando trazemos esse ponto para o âmbito da psicopatia, vemos mais

ainda o quão perigos pode ser o resultado da não realização do exame

criminológico. Os psicopatas, conforme já dito anteriormente, não manifestam

arrependimento de suas condutas. Dessa forma, como liberar indivíduos de

tamanha periculosidade sem que seja de fato verificada a sua periculosidade?

Em 1994, o psiquiatra americana Hervey Cleckley publicou o primeiro

estudo sobre psicopatas, chamado de "The Mak of Sanity" ("A Máscara da

Sanidade"). Com base nesse estudo, em 1991, o psiquiatra canadense Robert Hare

montou um questionário chamado de Escala Hare. Esse questionário é utilizado na

identificação de psicopatas e é até hoje utilizado em diversos países pelo mundo,

tais como os Estados Unidos da América e a Noruega, fazendo com que a taxa de

reincidência caísse consideravelmente. Essa escala também pode ser chamada de

psychopathy checklist ou PCL.

Conforme expõe a psiquiatra e autora brasileira Ana Beatriz Barbosa

Silva (2008, p. 64):
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“O PCL examina de forma detalhada diversos aspectos da personalidade

psicopática, desde os ligados aos sentimentos e relacionamentos

interpessoais até o estilo de vida dos psicopatas e seus comportamentos

evidentemente anti-sociais (transgressores)".

Ana Beatriz continua (2008, p. 130):

"No sistema carcerário brasileiro não existe um procedimento de

diagnóstico para a psicopatia quando há solicitação de benefícios, redução

de penas ou para julgar se o preso está apto a cumprir sua pena em um

regime semi-aberto. Se tais procedimentos fossem utilizados dentro dos

presídios brasileiros, certamente os psicopatas ficariam presos por muito

mais tempo e as taxas de reincidência de crimes violentos diminuiriam

significativamente. Nos países onde a escala Hare (PCL) foi aplicada com

essa finalidade, constatou-se uma redução de dois terços das taxas de

reincidência nos crimes mais graves e violentos. Atitudes como essas

acabam por reduzir a violência na sociedade como um todo. A psiquiatra

forense Hilda Morana, responsável pela tradução, adaptação e validação do

PCL para o Brasil, além de tentar aplicar o teste para a identificação de

psicopatas nos nossos presídios, lutou para convencer deputados a criar

prisões especiais para eles. A ideia virou um projeto de lei que,

lamentavelmente, não foi aprovado".

A Escala de Hare é composta dos seguintes quesitos, que devem ser

elaborados por profissionais qualificados:

1) Encantamento simplista e superficial;

2) Auto-estima grandiosa (exageradamente elevada);

3) Necessidade de estimulação;

4) Mentira patológica;

5) Astúcia e manipulação;

6) Sentimentos afetivos superficiais;

7) Insensibilidade e falta de empatia;
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8) Controles comportamental fraco;

9) Promiscuidade sexual;

10) Problemas de comportamento precoce;

11) Falta de metas realistas a longo prazo;

12) Impulsividade;

13) ações próprias;

14) Incapacidade de aceitar responsabilidade diante de compromissos;

15) Relações afetivas curtas (conjugais);

16) Delinquência juvenil;

17) Revogação de liberdade condicional;

18) Versatilidade criminal;

19) Ausência de remorso ou culpa;

20) Estilo de vida parasitária.

Assim, cremos que um exame específico, tal como o da Escala de

Hare, seja de fundamental importância para a concretização do exposto no Artigo

5º, XLVI da Carta Magna, que torna o princípio da individualização da pena um

direito fundamental, in verbis:

“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:

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as

seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos”.

Diante disto, se faz necessária uma reforma no sistema penal para que

haja um tratamento específico dos psicopatas.
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3.7.7. Da Medida de Segurança nas Leis Especiais:

No que tange à Lei de Drogas, há previsão nos Artigos 45 e 47, in verbis:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o

efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo

da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força

pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as

condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na

sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que

ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento,

realizada por profissional de saúde com competência específica na forma

da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26

desta Lei.

Já no que tange o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a prática

de um ato infracional gera a aplicação de uma medida socioeducativa, por meio de

uma internação, que não se trata de sanção penal, haja vista a inimputabilidade da

criança e do adolescente.

Ao completar 21 anos, o adolescente deve ser liberado. Vejamos o que

diz Cleber Masson:

“Portanto, com a superveniência dos 21 anos de idade, como inexiste

espaço sequer à medida socioeducativa, não é possível aplicar, por

analogia, medida de segurança prevista no Código Penal àquele sob

proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que a

personalidade do infrator revele manifesta periculosidade”.

Contudo, para a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva (2008, p. 139-141):
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“A maioridade penal hoje estabelecida se deve ao fato de que alguns

pesquisadores e muitos legistas abraçam a tese de que durante a

adolescência o cérebro está sujeito a intensas transformações biofísicas.

Dessa forma, os comportamentos impulsivo, imediatista e explosivo dos

adolescentes são explicados, em parte, pela imaturidade biológica de seus

cérebros, o que impede que tenham um comportamento plenamente

adequado. Embasada nesse pressuposto, a própria psiquiatria ainda hoje

não pode firmar o diagnóstico de psicopatia antes dos 18 anos idade.

Por outro lado, pesquisadores que estudam especificamente

personalidades infanto-juvenis postulam que algumas pessoas demonstram

de maneira indubitável possuírem uma estrutura de personalidade

problemática ainda precocemente. Hoje em dia um jovem (criança ou

adolescente) que apresenta características como insensibilidade, mentiras

recorrentes, transgressões às regras sociais, agressões, crueldade etc.

recebe o diagnóstico de Transtorno da Conduta 1 (antes conhecido como

Delinquência).

Por ser um transtorno infinitamente mais grave do que meras rebeldias ou

traquinagens juvenis e que, na sua forma mais severa, se assemelha em

muito às características psicopáticas, vários estudiosos defendem a

possibilidade de se estabelecer o diagnóstico de psicopatia antes

mesmo dos 18 anos.

Corroborando tal hipótese, cientistas de diversos países (EUA, Inglaterra,

Canadá, Austrália etc.) vêm testando uma versão adaptada do PCL-R

(checklist de psicopatia) para jovens. A aplicação do checklist em

crianças e adolescentes com comportamentos frios e transgressores

revelou que eles apresentam critérios de psicopatia semelhantes aos

dos adultos, inclusive com os mesmos riscos elevados de

reincidência criminal.

De acordo com esse ponto de vista podemos afirmar que alguns indivíduos

menores de 18 anos, independentemente da maturidade biológica de seus

cérebros, já possuem uma personalidade disfuncional. O comportamento e

o temperamento desses jovens funcionam como os de pessoas plenamente

desenvolvidas, que sabem perfeitamente distinguir o certo do errado e que

compreendem o caráter ilícito dos seus atos. Dessa forma, já deveriam

ser responsabilizados e penalizados pelos seus comportamentos

transgressores com o mesmo rigor das leis aplicadas aos adultos.

Sem incorrer em qualquer erro, podemos afirmar que esses jovens

(crianças ou adolescentes) são os responsáveis por grande parte dos
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crimes brutais, que despertam nossos sentimentos de perplexidade e de

repulsa frente às suas ações.

No meu entender, o que importa destacar é que os jovens que cometem

tais tipos de delitos o fazem em função da sua natureza fria e cruel. Como

se não bastasse, eles são favorecidos por uma legislação específica que

atenua as suas punições, propiciando de forma "quase irresponsável" a

liberdade precoce e a reincidência criminal.

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o tempo máximo

permitido em internações na Fundação Casa (ex-Febem) é de três anos,

mesmo que o crime cometido tenha sido de natureza cruel. Acrescenta-se a

isso o fato de que, após ter cumprido as medidas socioeducativas, seus

antecedentes criminais não ficam registrados. Se eles reincidirem após os

18 anos, são considerados réus primários. Isso implica dizer que suas

fichas criminais voltam a ficar limpas, como se nunca tivessem cometido

nenhum delito.

Não se pode contestar que o ECA trouxe avanços no combate à

prostituição, ao trabalho infantil e à violência contra crianças. Mas sua

parte punitiva se mostra excessivamente complacente com menores

que cometem crimes graves. Geralmente são jovens que apresentam

um perfil francamente psicopático. A lei que se aplica aos jovens que

podem e devem ser recuperados é a mesma que beneficia aqueles que

praticam delitos graves”. (g.n.)

Data vênia, em que pese o exposto pela ilustre psiquiatra e autora, não

me parece que uma espécie de redução da maioridade penal para os que

demonstram traços psicopáticos, seja uma solução para o problema. Pode ser que

seja uma solução imediata, porém, como o tempo, mais jovens de menores idades

irão cometendo crimes e teremos que reduzir a maioria penal novamente, de forma

que essa redução seria um ciclo sem fim.

3.7.9. Da desinternação progressiva:

Em que pese não haver previsão legislativa, a jurisprudência vem

permitindo a conversão da internação em tratamento ambulatorial, como forma de

começar a adequar o internado aos poucos ao convívio social. Vejamos o que diz o

STJ no HC 89.212/SP apud MASSON, 2020, p. 747:
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“Ainda que a cessação da periculosidade do paciente tenha sido atestada

por dois laudos consecutivos, não é recomendável a desinternação

imediata, tendo em vista as circunstâncias do caso, já que a doença do

paciente é controlada apenas mediante o uso contínuo da medicação, que

este não tem qualquer respaldo familiar, e que possui extensa folha de

antecedentes, demonstrando a possibilidade de reiteração de condutas

previstas como crime. Cabível no caso, a desinternação progressiva do

paciente, para que se adapte ao meio externo, e à responsabilidade de dar

continuidade ao tratamento quando em liberdade”. 15

4. CAPÍTULO III: ESTUDO DE CASO

4.1. Caso Suzane von Richthofen:

Suzane von Richthofen era uma jovem rica, bonita e inteligente, que

estudava Direito na Pontifícia Universidade Católica (PUC), que se apaixonou por

um outro jovem, porém, sem as mesmas condições financeiras, o Daniel Cravinhos.

Os pais de Suzane eram contra a "história de amor" do casal. Com a

ajuda o irmão de Daniel, Cristian, o casal elaborou um plano para realizar a morte

dos pais dela, como forma de se libertar do controle dos pais dela.

No dia 31 de outubro de 2002, por volta da meia-noite, Daniel e Cristian

mataram os pais de Suzane a golpes de barras de ferros esculpidas para este fim.

Suzane, que comandou toda a ação dos irmãos, sequer chorou com a

morte dos pais e para não ouvir os sons dos assassinatos destes, simplesmente

tampou os ouvidos com as mãos. Enquanto isso, os irmãos Cravinhos simulavam

um latrocínio.

Conforme expõe a jornalista Tatiana Bonumá:

"Para entender a motivação de Suzane, um caminho possível é identificar o

rastro dos fatores de risco aos quais ela esteve exposta e como ela se

comportou frente a cada um deles. A explosão da violência nesses casos

pode ser sintoma de psicopatia: um distúrbio de personalidade que decorre

de um problema neurológico congênito ou de um trauma. O comportamento

15 HC 89.212/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma. DJ: 27/03/2008.
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anti-social e os problemas de relacionamento com a família ou com amigos

são, geralmente, indicadores desse distúrbio." :16

Vejamos o que diz o sociólogo do Seade – Fundação Sistema Estadual

de Análise de Dados – e autor do livro Conflitos Sociais e Criminalidade Urbana,

Renato Sérgio de Lima em entrevista para a Revista Super Interessante, em 2016:

“Todos nós temos a violência entre o rol de respostas disponíveis em nosso

banco de dados. Faz parte do nosso instinto de autopreservação. Diante de

uma ofensa acionamos uma luta entre os estímulos que nos levam à

agressão e as travas que detêm esses impulsos. São travas morais, éticas,

afetivas e racionais. O importante é saber qual estímulo é capaz de ativar

esse comportamento”.

Nessa mesma matéria, Guido Palomba, psiquiatra forense, autor do livro

Loucura e Crime, expõe:

“O problema está nos vínculos afetivos superficiais e na falta de conexão

entre o sentir, o pensar e o agir. O sujeito entende o que é ilícito, mas a

ausência de travas sentimentais permite que ele cometa crimes sem

remorso ou arrependimento”.

Ainda segundo Palomba:

“Constatou-se que, diferentemente da resposta-padrão, os portadores

desse desvio não apresentam alterações de batimentos cardíacos,

freqüência respiratória ou sudorese. “O experimento não conclui que eles

não tenham sentimentos, mas que são indiferentes diante da emoção

alheia”.

Existe um teste chamado de Teste de Rorschach, também conhecido

como "teste do borrão de tinta", que foi desenvolvido pelo psiquiatra e psicanalista

16 BONUMÁ, Tatiana. "Suzane von Richthofen: como ela pôde acontecer? ". Disponível em:
<https://super.abril.com.br/historia/suzane-von-richthofen-como-ela-pode/>. Acesso em: 05 mar.
2021.
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suíço Hermann Rorschach. Para esse teste, são apresentadas ao indivíduo dez

pranchas com manchas de tintas simétricas. A resposta dada pelos sujeitos são a

forma de entender a sua psicologia.

Suzane foi submetida a esse teste ainda na cadeia. Como resultado, foi

dado o diagnóstico de que ela é manipuladora, dissimulada, narcisista e

egocêntrica.

No ano de 2020, o jornalista e autor Ullisses Campbell publicou o livro

"Suzane: assassina e manipuladora", pela Editora Matrix. O livro, que foi proibido

pela justiça, traz fatos sobre a vida de Suzane, o crime e o processo criminal que

levou à condenação de Suzane e dos irmãos Cravinhos.

No livro em questão, o autor perpassa por aspectos da vida familiar dos

Richthofen e do crime em si, com base no processo criminal de Suzane e dos

irmãos Cravinhos. Ao falar da família, o autor relata que as relações familiares eram

frias e que não havia demonstração de afeto. Vejamos o que diz o autor:

“Manfred e Marísia impunham hora para os filhos acordarem, tomar café,

almoçar e estudar mesmo nos finais de semana. Não era permitido ouvir

som alto nem pôr os pés no sofá. Nas raras vezes em que Andreas saía de

casa, os pais marcavam a hora exata para ele voltar. Nunca depois das

18h. Já na casa dos Cravinhos, podia-se tudo sem qualquer restrição de

horário. (...) Suzane ouvia as discussões dos pais e comparava o ambiente

familiar na sua casa com o lar dos Cravinhos, onde não ocorriam brigas

nem discussões. Para ela, a casa de Daniel era o paraíso. A sua, o

inferno.”.

No livro, há ainda um diálogo entre Suzane e uma amiga de sua

faculdade, em que Suzane fala que seus pais nunca a abraçaram e nem a beijaram,

de forma que ela não sabe como reagir quando alguém a trata com carinho. Além

disso, há uma passagem que fala do extraordinário poder de convencimento e

manipulação de Suzane, bem como do seu poder de controlar as suas emoções.

O relacionamento de Suzane e Daniel foi evoluindo. Quando ia à casa de

Daniel, Suzane se sentia livre. Fazia uso de bebidas alcóolicas e de drogas ilícitas.

No livro, há um diálogo entre o casal em que Suzane expressa a tristeza por não
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poder ficar mais tempo perto do seu namorado e Daniel responde que eles somente

conseguiriam ter paz se os pais dela desaparecessem.

Já pensando na morte dos pais e tentando convencer Daniel do plano,

Suzane fala para Daniel que o pai a abusa sexualmente desde os 9 anos. Nesse

momento, Daniel, furioso, decidiu que participaria da ação, pedindo ajuda ao irmão.

Cristian tentou tirar essa ideia da cabeça de Daniel, mas sem sucesso. Para não

deixar o irmão sozinho, Cristian resolveu participar do plano engenhoso.

O crime foi realizado. Após, Suzane e Daniel foram comemorar em um

motel e depois buscaram Andreas, irmão de Suzane, em uma lan house, indo para

casa. Ao chegar em casa e ver as luzes acesas, Suzane começou a farsa e simulou

para Andreas uma possível ocorrência de um assalto. Fingindo estar com medo,

Suzane ligou para a polícia. A polícia chegou, fez uma varredura pela casa e

constatou o crime. A princípio, o policial achou que se tratava de um homicídio

seguido de suicídio. Antes de comunicar a família, Daniel chegou e o policial

resolveu contar a ele o ocorrido. Daniel então deu a notícia à Suzane e a Andreas.

Logo após a notícia, a frieza de Suzane chamou a atenção. Prática, Suzane

perguntou ao policial quais as providências a serem tomadas.

Alguns fatos começaram a fazer a polícia desconfiar, tais como talões de

cheques intactos sobre a mesa e os dois carros novos de luxo na garagem, além da

ausência de sinais de arrombamento. A suspeita era de que pessoas próximas

haviam feito aquilo.

Os dias seguintes foram cruciais para a investigação. Com o dinheiro

roubado da casa, Cristian comprou uma moto. Os assassinos foram levados à

delegacia e acabaram confessando o crime. Vejamos o Ullisses fala em seu livro

(2020, p. 123-124):

“No Jornal Nacional daquela noite, a matéria sobre o crime começou assim:

“A Polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal Von Richthofen.

A filha deles, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado”.

A reportagem evidenciava a diferença social entre o casal homicida. “A

caminho do presídio, Suzane von Richthofen, 19 anos, estudante de Direito

e fluente em três línguas. Daniel Cravinhos de Paula e Silva, 21 anos,
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desempregado. Namorados há três anos, eles agora dividem a

responsabilidade pelo assassinato brutal dos pais dela. A partir da

confissão de Cristian, a polícia passou a ter as respostas que procurava”.

No final da reportagem de César Tralli, o delegado Domingos Paulo Neto

emitiu um juízo de valor em rede nacional: “A Suzane mostrou-se uma

pessoa fria, impetuosa e até calculista. Ela demonstrou ter muita raiva dos

pais”.”

Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos e seis meses de prisão em

regime fechado. Já Cristian, 38 anos.

Anos após, já em liberdade condicional, Suzane concedeu uma entrevista

ao Fantástico, da Rede Globo, sob a orientação de Denivaldo Barni, advogado, que

tinha Suzane como uma filha. Examinemos o trecho do livro de Campbell que fala

dessa entrevista (2020, p. 175-176):

“No dia da gravação, Suzane vestiu uma roupa infantil cor-de-rosa com

estampa da Minnie, calçou pantufas em forma de coelhinhos, desgrenhou

os cabelos e pôs três calopsitas domesticadas nos ombros para passar

uma imagem de garotinha frágil e desprotegida. Barni orientou a

filha-cliente a chorar durante a conversa com a repórter Fabiana Godoy na

tentativa de sensibilizar os telespectadores do programa. A primeira

gravação foi feita na sala do apartamento de Barni. Conforme combinado

anteriormente, a jovem não falaria sobre o crime. Limitou-se a mostrar à

jornalista fotos da família e dos amigos. Na entrevista, a loira disse estar

arrependida e sonhava poder voltar aos 15 anos de idade para não se

envolver com Daniel. Em alguns momentos, Suzane respondia às

perguntas segurando a mão de Barni. Volta e meia, interrompia a gravação

para cochichar com advogados, que lhe passavam instruções. Em um

intervalo de meia hora, a acusada chorou forçadamente onze vezes e fingiu

até um desmaio.”

Toda essa exposição não só do caso foi necessária para que possamos

compreender a mente de Suzane. Suzane possui um extremo poder de sedução.

Durante a sua estadia no presídio, ela recrutava aliadas, com objetivo de se tornar
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uma mulher poderosa no cárcere, chegando até a se envolver com uma mulher na

cadeia, conhecida como “Sandrão”, que era a mulher mais temida do local.

Há ainda um rumor, que diz que um promotor de justiça teria se

apaixonado por Suzane e teria tentado um relacionamento amoroso com ela.

Visando um livramento condicional, a criminosa iniciou um relacionamento com

Rogério, irmão de sua companheira de cela. Seu objetivo era claro: conseguir um

endereço fixo fora do cárcere, para viabilizar a concessão do benefício, além disso,

foi necessário que Suzane passasse por um exame criminológico. Suzane foi

aprovada com louvor. Todavia, o resultado do teste não convenceu o promotor di

caso, pedindo que fosse realizado o Teste de Rorschach..

Anteriormente, falamos do Teste de Rorschach. Em seu livro, Campbell

expõe sobre o exame realizado em Suzane, como requisito para a concessão do

benefício (2020, p. 16):

“Em Tremembé, o teste é indicado somente para assassinos que matam de

forma violenta pessoas da própria família, autores de crimes sexuais,

pedófilos e quem comete homicídios em série. Se bem aplicada, a

avaliação revela como é a organização básica da personalidade do

criminoso, incluindo características da afetividade, sexualidade, vida

interior, recursos mentais, energia psíquica, traços gerais e particulares do

estado intelectual, além dos elementos sobre o caráter que o indivíduo não

deseja trazer à luz. (...) O teste psicológico era necessário porque Suzane

queria migrar para um regime mais brando de prisão, e só um laudo de

Rorschach poderia revelar se ela estaria, de fato, arrependida da

monstruosidade cometida no passado e, principalmente, se havia o risco de

voltar a matar quando pusesse o pé fora da cadeia. Ou seja, a avaliação

psicológica é fundamental para verificar a sua aptidão para viver em

sociedade”.

Sobre o exame de Suzane, Campbell relata (2020, p. 266-268):

“Segundo relatos de quem viu esses laudos, a criminosa não carrega culpa

pela morte de Manfred e Marísia. Quando alguém lhe pergunta: Você está

arrependida? Suzane responde: “Sim, estou! Muito! Muito! Muito!”.
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Questionada em seguida por que está arrependida, a assassina emenda:

“Porque perdi a melhor fase da minha vida na cadeia. Eu podia ter

estudado, ter uma profissão, construído uma vida... O que eu fiz acabou

comigo e com o meu irmão, que eu amo tanto”. Ou seja, Suzane computa o

crime como um prejuízo pessoal, sem lamentar, por exemplo, o fato de os

pais terem a trajetória interrompida por ela na melhor fase profissional. Por

causa desse tipo de resposta, Suzane é definida por profissionais como

insensível. Segundo especialistas, a criminosa mantinha “laços familiares

frouxos, precários e carentes de envolvimentos emocionais”. (...) A revista

Veja publicou ampla reportagem em abril de 2018 sobre esse agravo, na

qual constam os argumentos do Ministério Público para a Justiça não

conceder liberdade à Suzane. Nesses processos, os especialistas a

descrevem com adjetivos típicos de vilã de novela: manipuladora,

dissimulada, egocêntrica, infantilizada, simplista, insidiosa, narcisista, além

de ter agressividade camuflada.(...) A revista Veja publicou ampla

reportagem em abril de 2018 sobre esse agravo, na qual constam os

argumentos do Ministério Público para a Justiça não conceder liberdade à

Suzane. Nesses processos, os especialistas a descrevem com adjetivos

típicos de vilã de novela: manipuladora, dissimulada, egocêntrica,

infantilizada, simplista, insidiosa, narcisista, além de ter agressividade

camuflada. (...) Em outro laudo de Rorschach anexado no processo de

execução de Suzane em 2018 – o mesmo divulgado pelo Fantástico –, a

psicóloga Maria Cecília de Vilhena Moraes reiterou a conduta infantilizada

da assassina, além dos traços de personalidade negativos já citados por

outros profissionais. “Suzane entende que as suas necessidades sejam

centrais e se preocupa basicamente com elas.” Em outro trecho, a

especialista completou o perfil da criminosa reforçando a sua característica

fronteiriça, ou seja, ela vive no limbo existente entre a loucura e a sanidade.

“Vazia e impessoal, Suzane depende fundamentalmente do ambiente

externo para se orientar na vida. Como é comum nas pessoas de

estruturação de personalidade fronteiriça, ela se mantém bastante atenta às

pistas que o ambiente fornece e procura se comportar de acordo com o que

capta nesse sentido.” Sobre a possibilidade de Suzane voltar a cometer

crime, caso seja solta, os psicólogos não dizem “sim” nem “não”. Recorrem

ao “talvez”. “Isso depende unicamente das influências do meio social e das

necessidades pessoais da sentenciada.” Ao ler os relatórios dos

profissionais, o promotor Paulo José de Paula pediu à Justiça para a

assassina não ter acesso à liberdade do regime aberto enquanto não
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passar pelo filtro do Rorschach. “Com alto nível de egocentrismo, Suzane

possui a tendência a superestimar o seu valor pessoal e a desprezar as

necessidades alheias. Esse aspecto aponta para a presença de condutas

de potencial risco para a sociedade em geral e para aqueles com quem

convive”, descreveu o promotor. (...) Não me considero uma psicopata”,

disse a criminosa ao assistente social Maurício Fernandes de Faria. É bom

frisar: nas mais de 2 mil páginas dos laudos criminológicos de

Suzane, incluindo os resultados do teste de Rorschach, não há

indicação – em tempo algum – de comportamento ou mesmo traços de

psicopatia.” (g.n.)

Contudo, em que pese não existir relatos no laudo de Suzane de que

esta seria psicopata, diante do que tudo o que aqui foi dito, as características de um

psicopata, bem como os traços da personalidade da Suzane, creio que podemos

sim chamá-la de psicopata.

5. CONCLUSÃO

Diante de tudo o que foi exposto no presente trabalho, se faz necessária

uma distinção entre criminoso tidos como “comuns” e os criminosos com traços

psicopáticos.

Conforme expõe a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva (2008, p. 128):

"Por tudo o que foi visto neste capítulo, distinguir os criminosos mais

violentos e perigosos dos demais detentos pode trazer benefícios tanto

para o sistema penitenciário interno quanto para a sociedade como um

todo. Não podemos esquecer que os psicopatas são manipuladores inatos

e que, em função disso, costumam utilizar os outros presidiários para a

obtenção de vantagens pessoais".

As pesquisadoras Carolayne Haline e Maria das Mercês, ao falarem

sobre os assassinos em série, expõem (2017, pp. 95-96):
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“Para que um indivíduo seja definido como um assassino serial, o mais

importante a ser destacado é a motivação para o cometimento do crime. Na

maioria das vezes, o motivo é de cunho psicológico, proveniente de

fantasias e desejos internos do agressor, sendo considerado, na maioria

das vezes, ilógico para as demais pessoas.

Outra característica dos assassinos em série, no que concerne ao estudo

da vitimologia, é a constatação de que suas vítimas, em geral, são

escolhidas ao acaso e mortas sem nenhum motivo aparente, para nós

espectadores de seus atos. Mas, para os psicopatas em especial, os

motivados pelo ato predatório sexual sádico, as vítimas são

meticulosa mente escolhidas segundo o roteiro previamente traçado por

eles em sua fantasia, por isso, averiguamos que suas vítimas

correspondem a um perfil similar.

Esses indivíduos necessitam, acima de tudo, obter o controle absoluto

sobre as

suas vítimas, não se importando com qualquer manifestação de dor ou

medo, pelo contrário, essa demonstração de sentimento só fará com que

ele sinta ainda mais prazer em matar, pois o sadismo, que é o prazer em

ver o sofrimento da outra pessoa, é mais uma característica desse tipo de

agressor. Para eles suas vítimas não passam de objetos de sua fantasia.

Outra característica marcante desses assassinos é que, ao cometerem

seus crimes, eles seguem um modus operandi (modo de operação – MO),

um ritual, e sempre deixam sua assinatura. (...)

Esses indivíduos são pessoas aparentemente “normais”, simpáticos,

charmosos e, por isso, atraem com tanta facilidade suas vítimas.

Chamamos essa ardilosa habilidade de se misturar na sociedade de

simulação.”

Nessa perspectiva, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva exterioriza

(2008, p. 16):

“Quando pensamos em psicopatia, logo vem à mente um sujeito com cara

de mau, truculento, de aparência descuidada, pinta de assassino e desvios

comportamentais tão óbvios que poderíamos reconhecê-lo sem pestanejar.

Isso é um grande equívoco!”
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Nesse sentido, novamente as pesquisadoras Carolayne Haline e Maria

das Mercês, ao falarem sobre os assassinos em série, expõem (2017, p. 97):

“Segundo a pesquisadora Ilana Casoy (2008), os aspectos psicológicos dos

assassinos em série se assemelham, pois suas condutas são bem

parecidas e seu passado traz vários traços em comum. A autora comenta

em seu livro Serial killer: louco ou cruel? que cerca de 82% dessas pessoas

sofreram algum tipo de abuso sexual, físico, emocional ou mental e que

esses abusos são relacionados a negligência ou abandono em suas

infâncias. Também lembra que foi o psiquiatra forense John Marshall

MacDonald quem revelou que a maioria desses indivíduos apresentava

comportamentos em comum na infância, tais como enurese, piromania e

crueldade com os animais. A partir desses estudos, essas três

características em comum ficaram conhecidas como “tríade MacDonald”.

(...) Nesse lanço, a teoria freudiana acredita, entre outras considerações,

que a agressão nasce de traumas adquiridos na infância e que são esses

conflitos trazidos desde a infância que tornam a maioria desses indivíduos

pessoas capazes de matar cruelmente outro ser humano”.

Em outro ponto, as mesmas pesquisadoras dispõem (2017, pp. 98-99):

“Após um estudo mais profundo acerca da temática, evidencia-se que os

assassinos em série tanto podem ser diagnosticados como psicóticos

movidos por seus delírios e alucinações ou como pessoas que são movidas

pela maldade e crueldade, os psicopatas. (...) A psicopatia representa uma

falha no processo de formação da personalidade, cuja característica

essencial do transtorno seria um padrão de desrespeito e violação dos

direitos dos outros. Uma pessoa com personalidade psicopática busca

sempre o seu próprio prazer. Ela age como se tudo lhe fosse permitido.

Excita-se com o risco e com o proibido. Quando mata, tem como objetivo

final humilhar a vítima para reafirmar sua autoridade e realizar sua

autoestima. Para ela, o crime é secundário e o que interessa, de fato, é o

desejo de dominar, de sentir-se superior. Trata-se de uma pessoa que

busca enganar e manipular os outros para, desse modo, obter alguma

vantagem. São indivíduos incapazes de sentir qualquer empatia ou

sentimento nobre”.

76



Assim, as pesquisadoras dizem (2017, p. 107):

“Conclui-se também que eles são determinados por um conjunto de fatores

psicossociais, os quais são responsáveis por definirem o comportamento de

todos os seres humanos, visto que não será um único fator isolado que

determinará esse indivíduo”.

Ao concluírem, expõem (2017, p. 105-109):

“Dessa forma, é de inexorável urgência a criação de uma política criminal

para os psicopatas de todos os níveis de crueldade, sendo os assassinos

em série o ápice. Visando também que a atual situação dos psicopatas em

nosso meio social coloca a dignidade humana de toda uma coletividade em

segundo plano. Sendo assim, o Brasil precisa encarar a realidade, as

mentes psicopatas não respeitam limites geográficos, e não há tratamento

reconhecidamente eficaz contra a psicopatia, diante disso é preciso criar

uma política criminal eficiente que realmente proteja a sociedade desses

indivíduos, requerendo eles uma atenção especial, diversa daquela dada

aos outros detentos, pois constituem um perigo constante à sociedade. É

necessário também o efetivo acompanhamento psiquiátrico dos

condenados para que se possam identificar os psicopatas e tratá-los de

acordo com sua situação. Medidas como isolamento e vedação da

progressão de regime, a despeito de extremas, devem ser consideradas.

Quando identificados os psicopatas e mensurada sua periculosidade, o que

deve ser feito se eles, na data de encerramento do cumprimento de sua

pena ou de sua medida de segurança, continuarem a representar um perigo

concreto para a sociedade? Responder a essa pergunta não é tarefa fácil,

visto que a nossa lei magna, ou seja, a Constituição Federal, veta a pena

de morte e a prisão perpétua, sendo impossível a mudança dos citados

dispositivos constitucionais, por serem cláusulas pétreas. O nosso CP

estabelece a pena máxima em 30 anos e facilita a progressão de regime,

ao concedê-la depois de executado um sexto da pena, e o livramento

condicional, depois de exercido um terço da pena. As medidas de

segurança que, pela lei, poderiam ser cumpridas indefinidamente já tiveram

seu caráter restrito pela jurisprudência: não importa a periculosidade do

agente, ele deve ser libertado depois de 30 anos, como ocorre na pena.
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Sendo assim, restaria uma mudança radical na jurisprudência reabrindo a

possibilidade de duração indeterminada da medida de segurança. (...)

Diante disto, faz-se necessário o isolamento dos portadores de psicopatia

para, ainda que de forma reduzida, as maldades causadas por eles sejam

amenizadas, visto que, conforme dito anteriormente, a sua recuperação

mostra-se quase impossível. (...) Sendo assim, no que diz respeito aos

psicopatas, a criação de uma prisão especial, para separá-los dos detentos

“normais”, seria uma medida eficiente para proteger a sociedade e os

demais presos do caráter destrutivo e irrecuperável do psicopata. Desse

modo, haveria uma função reversa da prisão especial existente atualmente,

pois proteger-se-ia a sociedade e os demais presos do psicopata acusado,

e não o inverso, ou seja, no caso não se protege o acusado durante o

processo, mas se salvaguarda o resto da coletividade dos seus atos. Para

se apresentar eficaz, essa prisão especial aos psicopatas deveria ser

mantida mesmo após o trânsito em julgado da decisão, e ainda seriam

realizados testes psiquiátricos e estudos aprofundados de forma individual.

Entretanto, caso o sistema seja como foi dito acima, a prisão especial

deveria ser de caráter perpétuo, haja vista o caráter de irrecuperabilidade

do transtorno, sendo assim, haveria inúmeros conflitos a serem resolvidos,

posto que é de total sabedoria que o ordenamento jurídico pátrio impede a

prisão perpétua. Essa seria uma solução de grande eficácia, já que não há

qualquer tratamento eficaz para a recuperação desses delinquentes, e,

ainda, não há medida que garanta a segurança da sociedade quanto aos

seus atos. Atualmente, no Brasil não existe tipificação alguma no que diz

respeito aos assassinatos em série, mostrando mais uma vez que o nosso

país não está preparado para esse tipo de criminoso. Pouco antes de sua

morte, o senador Romeu Tuma, comungando dessa mesma opinião,

apresentou no Senado Federal o Projeto de Lei n. 140/2010 objetivando

acrescentar os parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º ao art. 121 do CP ao CP brasileiro,

com vistas a incluir a tipificação penal de assassino em série. (...) Diante do

exposto, objetiva-se como única e possível solução a ideia da prisão

especial sem caráter perpétuo, com penas sequenciais, de 30 anos,

para cada assassinato cometido, e, se após o período máximo de

prisão, não houvesse possibilidade de ressocialização, restaria clara a

necessidade de uma interdição compulsória ou uma transferência

para hospital psiquiátrico. Assim sendo, seria essa a solução dentre

todas as suscitadas a mais eficaz para os assassinos em série psicopatas e

também a mais viável e em conformidade com a nossa Constituição
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Federal. (...) Entendemos que, no ordenamento jurídico atual, o assassino

em série, assim constatado por perícia médica competente, deveria ser

submetido preferencialmente à aplicação de medidas de segurança em

regime de internação em hospital psiquiátrico, em cumprimento ao

estabelecido na própria Constituição Federal, nas garantias individuais em

que prevê que o estabelecimento da pena deverá estar de acordo com a

natureza do delito. Nesse contexto, entendemos que a medida de

segurança aplicada nesses casos não poderia estar limitada ao tempo

e sim à recuperação do indivíduo, se é que nesses casos há

recuperação.” (g.n.)

Nos dias atuais, há um grande questionamento sobre a possibilidade de

ressocialização dos psicopatas. Afinal, será que é possível? As ciências psíquicas e

jurídicas, até o presente momento, entendem que não há essa possibilidade, visto

que os psicopatas são indivíduos incapazes de compreender o mal gerado e o

caráter ilícito das suas condutas.

Infelizmente, no Brasil ainda não há uma estrutura capaz de zelar por

esse tipo de assassino que tanto assombra não só o país, como também o mundo.

Diante disso, o que o presente trabalho visa sugerir é a iminente necessidade da

criação de uma política criminal voltada a esse tipo de indivíduos, por meio de uma

legislação e, consequentemente, uma enxovia voltada ao adequado

encarceramento dos psicopatas, que garantisse a integridade e a dignidade humana

não somente deste, como também de toda a sociedade.

Cumpre salientar que o artigo aqui citado diversas vezes das

pesquisadoras Carolayne Haline Carneiro Cordeiro e Maria das Mercês Maia

Muribeca, foi escrito em 2017, portanto, antes do advento do denominado Pacote

Anticrime (Lei nº 13.964/2019), que aumentou o limite máximo de penas de 30 anos

para 40 anos.

Sendo assim, concordamos que se faz necessária a aplicação de uma

medida de segurança capaz limitada apenas à recuperação do indivíduo e não ao

tempo. Salientamos que o que aqui não se propõe não é uma pena ou uma medida

de segurança de caráter perpétuo, mas sim uma forma de preservar não somente a
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sociedade de indivíduos tidos como extremamente perigosos, mas também esses

próprios indivíduos.
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