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RESUMO 
 
 

O trabalho regeu-se sob a égide de uma perspectiva metodológica teórica e teve como 
objetivo analisar o lugar do psicopata dentro do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro. 
Partiu-se da percepção de que o assunto ainda é tratado de forma omissa pelo ordenamento 
jurídico, enfatizando a necessidade de uma abordagem interdisciplinar das ciências humanas a 
fim de suprir esta incompletude. Trouxe-se, ainda, uma análise dos esforços de definição das 
características da psicopatia por outros campos de conhecimento, buscando entender seus 
aspectos históricos, sua conceituação, os métodos de diagnósticos desenvolvidos e, ainda, os 
tratamentos existentes. Em seguida, foi realizado um breve estudo sobre a culpabilidade e os 
elementos que compõem o delito a partir do desenvolvimento dogmático, tendo como norte a 
análise do tratamento jurídico conferido ao psicopata desde o ponto de vista de sua 
imputabilidade, assim como das respostas passíveis de serem aplicadas no caso da prática de 
condutas típicas e ilícitas por estas pessoas, nomeadamente, nos casos de homicídio. Por fim, 
foi aplicada uma técnica de análise de casos concretos em situações em que a psicopatia é 
reconhecida ou empregada como um elemento de fundamentação das decisões, identificando 
os critérios de responsabilidade penal destes indivíduos e apontando pontos controvertidos na 
legislação que ainda precisam ser uniformizados.    
 
Palavras- chave: Psicopatas; Psicopatia; Direito Penal; Imputabilidade; Culpabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

The work was conducted under the aegis of a theoretical methodological perspective and 
aimed to analyze the place of the psychopath within the Brazilian Criminal Justice System. It 
started from the perception that the subject is still treated in a silent way by the legal system, 
emphasizing the need for an interdisciplinary approach to the human sciences in order to fill 
this incompleteness. An analysis of the efforts to define the characteristics of psychopathy by 
other fields of knowledge was also brought up, seeking to understand its historical aspects, its 
conceptualization, the diagnostic methods developed, and also the existing treatments. Then, a 
brief study was carried out on the culpability and the elements that make up the crime from 
the dogmatic development, having as a guide the analysis of the legal treatment given to the 
psychopath from the point of view of his imputability, as well as the responses liable to be 
applied in the case of the practice of typical and unlawful conduct by these people, namely, in 
cases of homicide. Finally, a technique of analysis of specific cases was applied in situations 
in which psychopathy is recognized or used as an element to substantiate decisions, 
identifying the criteria of criminal responsibility of these individuals and pointing out 
controversial points in the legislation that still need to be standardized 
 
Keywords: Psychopaths; Psychopathy; Criminal Law; Imputability; Guilt. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi construído sobre uma perspectiva metodológica teórica acerca 

da psicopatia, sendo baseado no emprego lastreado da análise de casos concretos que visam 

definir o comportamento dos psicopatas, ao mesmo tempo em que se observa o 

enquadramento destes indivíduos dentro do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro.  

 Preliminarmente, o estudo da mente e o seu funcionamento sempre foi algo discutido 

no âmbito do Direito Penal. A interdisciplinaridade dentro da Ciência do Direito e o 

entendimento acerca das razões sociais e morais que levam o indivíduo a delinquir possui 

extrema relevância na busca pela aplicação da pena adequada e na criação políticas criminais 

que deem suporte à sociedade.  

Os psicopatas também chamados de sociopatas ou portadores de personalidade 

antissocial, são pessoas que não possuem grande parte dos atributos essenciais ao convívio 

social, como a empatia e afetividade. Todavia, seu lado cognitivo funciona de forma perfeita, 

não havendo qualquer alteração que comprometa sua capacidade intelectiva. Ocorre, porém, 

que estes indivíduos não enxergam o outro como um ser humano, mas sim como um objeto 

que pode ser utilizado como um meio para se alcançar determinado fim.  

Como consequência das características acima citadas, estas pessoas tendem a levar 

uma vida baseada em desvios, e alguns inclusive, em formas mais brutais, como a prática de 

homicídios, constituindo um problema de grande relevância e cunho social que deve ser 

considerado por legisladores e operadores do Direito.  

 Ademais, a situação da sociedade frente aos crimes cometidos por psicopatas é algo 

preocupante. O tema é de extrema relevância, tendo em vista que a resposta jurisdicional dada 

pela legislação Penal no Brasil não é dotada de entendimento pacífico, estando à margem de 

decisões contraditórias. 

  Diante disso, busca-se chamar atenção para a latente necessidade de uma política 

criminal específica direcionada a esta parcela da sociedade que garanta a eficácia da prestação 

jurisdicional, trazendo soluções menos danosas para o psicopata e para a sociedade.  

   Desse modo, a atual pesquisa é dividida em três momentos. Em um primeiro plano, a 

figura do psicopata será destrinchada, sendo analisado aspectos históricos e conceitos diversos 

desenvolvidos por estudiosos acerca do psicopata e da psicopatia, tanto no que tange à 

Ciência Médica, quanto em relação ao Direito Penal. As características desenvolvidas por 

estes indivíduos, o modo como se comportam, os métodos de diagnósticos disponíveis no 
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Brasil e no mundo e a carência de um tratamento que se mostre eficaz, também é algo a ser 

abordado.  

 

Posteriormente, em um segundo plano, a “culpabilidade” e seus elementos serão 

analisados de forma minuciosa a fim de que seja desenvolvido um entendimento mais apurado 

acerca da imputabilidade dos psicopatas. Ademais, os elementos que compõem o delito 

também serão objeto de estudo, assim como a busca por medidas adequadas direcionadas ao 

trato desta parcela da sociedade. Como será visto em capítulo específico, parte dos Tribunais 

Brasileiros consideram a psicopatia como causa de semi-imputabilidade, todavia, este 

entendimento não é aceito por todos, havendo grande divergência jurisprudencial e 

doutrinária acerca do assunto, o que dificulta a apuração da responsabilidade penal e, 

consequentemente, a aplicação de uma pena justa.  

Por fim, a questão jurídica acerca da psicopatia será colocada em pauta. A forma com 

que o Direito Penal lida com estes casos e sua resposta com relação ao cometimento de 

crimes, em especial, os de homicídio, será o foco central do capítulo. Para isto, será utilizado 

um método de análise de casos concretos que abarcará casos exemplares e entendimentos 

jurisprudenciais diversos acerca do tema, a fim de que seja possível verificar o 

posicionamento dispensado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro em casos envolvam 

indivíduos em estado psicótico.  
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

No presente capítulo será abordada a importância de se inter-relacionar o Direito Penal 

a outros saberes, em especial, os da psicologia e psiquiatria. Serão analisados, ainda, seus 

aspectos históricos, o conceito de psicopata e psicopatia, o desenvolvimento das abordagens 

desse fenômeno e seus desdobramentos a fim de uma melhor compreensão acerca das 

peculiaridades do tema.  

Ademais, serão estudadas as características desenvolvidas por estes indivíduos, os 

métodos de diagnósticos utilizados no Brasil e no mundo e o tratamento dispensado a esta 

parcela da sociedade.            
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3. DA PSICOPATIA 

3.1 A interdisciplinaridade entre Direito Penal e os saberes psíquicos  

“O mundo é um lugar perigoso para se viver, não exatamente por causa das pessoas 
que são más, mas por causa das pessoas que não fazem nada quanto a isso.” (Albert 
Einstein). 

Entende-se por interdisciplinaridade o conjunto de disciplinas do conhecimento 

humano que auxiliam na compreensão dos fatos decorrentes de condutas jurídicas, ou ainda, 

comportamentais1. 

A Ciência do Direito sofreu grandes e significativas mudanças ao longo dos anos. 

Com isso, cabe ao Direito Penal acompanhar as transformações sociais, atrelando os seus 

conceitos aos fatos ocorridos na sociedade, desprendendo-se de uma visão meramente 

positivista/dogmática para uma noção de Direito mais reflexível e abrangente, fruto de fatos 

sociais.2 

José Eduardo Faria preceitua que:   

“Reorientá-lo em direção de novos objetivos sociais, econômicos, políticos, 
administrativos e culturais e em consonância com as diferentes – e necessariamente 
conflitantes e contraditórias – aspirações de uma sociedade bastante estratificada. 
Reorganizar o curso jurídico é igualmente ter consciência de que sua deterioração 
não se deve ao acaso; na verdade, tal processo serviu a interesses sociais específicos, 
de modo que sua reforma estrutural, metodológica e pedagógica, implica reorientar o 
ensino do Direito a uma instância de maior rigor científico e de maior eficácia para a 
construção de uma sociedade mais livre e igualitária do que a atual.”3 

                 
É necessário, pois, romper as permanências criminológicas positivas enquanto 

principal modo de transformação da realidade criminal, reduzindo o histórico autoritarismo 

impregnado no Sistema Penal em um ambiente democrático.  

Logo, atrelar o Direito a outros saberes é essencial para que haja um desenvolvimento 

crítico- reflexivo de seus operadores, proporcionando uma visão mais humana e menos 

engessada acerca das conflagrações.4 

Com relação ao Direito Penal, especificamente, este deve estar cada vez mais ligado 

ao estudo das relações sociais e psíquicas. A rigorosa definição dada por esses saberes, assim 

                                                 
1BRITO, Elizabete Alves. CAVALCANTI. Rafaela da Cunha. A interdisciplinaridade no Direito. Disponível 
em: 
<https://editorarealize.com.br/editora/anais/conidif/2017/TRABALHO_EV082_MD1_SA10_ID217_190820172
11301.pdf> Acesso em: 12/08/2021. 
2 Idem. 
3 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987. P. 14.  
4 BRITO, Elizabete Alves. CAVALCANTI. Rafaela da Cunha. A interdisciplinaridade no Direito. Disponível 
em: 
<https://editorarealize.com.br/editora/anais/conidif/2017/TRABALHO_EV082_MD1_SA10_ID217_190820172
11301.pdf> Acesso em: 12/08/2021. 
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como os limites à sua aplicação pelo Direito são imprescindíveis para se pensar na referência 

à psicopatia em decisões judiciais ou em seu uso pela dogmática jurídico-penal quanto à 

aferição da culpabilidade e imputabilidade. Posto isto, é notória a necessidade que o Direito 

Penal possui de buscar definições de diversos ramos, adequando-os aos conceitos jurídicos, a 

fim de enfrentar da melhor maneira os conflitos.  

 

3.2. Breve histórico  

Quando se pensa em psicopatia não é raro vir à mente imagens de personagens como 

Adolf Hitler, Ted Bundy e John Wayne Gacy. Todavia, necessário faz-se esclarecer a 

importância de tratarmos este assunto de forma séria e concisa a fim de que a influência 

midiática e o imaginário popular não sejam capazes de tirar o foco do que verdadeiramente 

importa em casos que envolvam indivíduos como estes.  

No passado, a ideia de psicopatia era bem distinta da que se tem nos dias atuais, o 

transtorno psicológico era, muitas vezes, tratado sob o viés sobrenatural, sendo afastada a 

medicina, nesse sentido5. 

A sociedade primitiva nutria a crença de que as atitudes dos indivíduos estavam 

relacionadas a lugares e objetos que poderiam resultar em uma espécie de punição. Em vista 

disso, René Ariel Dotti dispôs que: 

“Nas sociedades primitivas, o tabu era a proibição aos profanos de se relacionarem 
com pessoas, objetos ou lugares determinados, ou deles se aproximarem, em virtude 
do caráter sagrado dessas pessoas, objetos e lugares cuja violação acarretava ao 
culpado ou a seu grupo o castigo da divindade.”6 

Logo, acreditava-se, à época, que somente religiosos seriam capazes de curar 

indivíduos em estado psicótico. Posteriormente, com o desenvolvimento de alguns estudos 

acerca do tema e com o avanço tecnológico, os transtornos mentais deixaram de serem vistos 

como algo de outro mundo e passaram a ser enfrentados como doenças, o que despertou na 

medicina um maior interesse em melhor defini-los. 

Na década de 1930, a partir da articulação entre o Direito e a Medicina, surgiu na 

cidade do Rio de Janeiro a figura do psicologista, membro da psiquiatria forense que realizou 

testes de identificação no Laboratório de Biologia Infantil do Juizado de Menores, estando no 

final dos anos de 1940 em manicômios judiciários. A carência que a psiquiatria possui de 

                                                 
5 GARDENAL, Izabela Barros; COIMBRA, Mário. Evolução histórica do psicopata na sociedade. In: JusBrasil. 
2018. Disponível em: https://izabelabgardenal.jusbrasil.com.br/artigos/604499552/evolucao-historica-do-
psicopata-na-sociedade. Acesso em: 10 ago. 2021. 
6 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense 2002, p. 123. 
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formas diferenciadas de apoio concreto a fim de apurar a imputabilidade de condenados e réus 

é notória e os testes psicológicos surgem como um indicador de anomalias e desvios.   

O Manual de Psicologia Jurídica de Mira y López7, edição Argentina de 1945, foi o 

primeiro livro de Psicologia Jurídica conhecido no Brasil. Nele, o autor fundamentou a 

existência da Psicologia Jurídica na necessidade de apoio ao exercício do Direito, tendo em 

vista sua finalidade preventiva. Daí a importância de se compreender a gênese psicológica do 

delito, a fim de que seja possível uma reforma moral do delinquente.8   

Historicamente, a “Psicologia do Testemunho” foi a primeira articulação considerável 

entre Psicologia e Direito, demostrando que aquele que vê e relata aquilo que viu também 

deve ser avaliado, e não somente o criminoso em si. De acordo com Mira y López9, a 

personalidade de cada indivíduo influencia no testemunho, sendo uma das razões para a 

necessidade de testes psicológicos com fulcro a avaliá-los. O autor discorre, ainda, sobre a 

forma como são realizados os interrogatórios, tendo em vista que juízes e advogados não 

seriam psicologicamente preparados para obter cientificamente as declarações necessárias ao 

favorável andamento do processo. O psicólogo deveria, então, ser incorporado a área jurídica 

a fim de suprir essa necessidade.  

Os testes psicológicos se tornam rapidamente uma forma de averiguar a 

imputabilidade do réu ou do condenado, e é nesse sentido, sob a perspectiva de descoberta da 

verdade única de cada um, que ocorre a aproximação da Psicologia com o Direito.  

Tal forma de relação se manterá por algum tempo, contudo, posteriormente a 

psicologia jurídica se debruçará sobre outros enfoques, dando início ao questionamento de 

técnicas de exame e ressalvando que o sujeito dotado de intimidade, que pode ser conhecida 

por exames psicológicos variados, também é um cidadão, cabendo ao psicólogo, em alguns 

casos, atuar como uma espécie de porta-voz na defesa de seus direitos afetados, conforme as 

ideias defendidas por Jacó Vilela10.  

Phillipe Pinel, considerado como o “fundador da psiquiatria” na passagem do século 

XVIII para o século XIX, foi o primeiro médico a definir alguns padrões comportamentais e 

                                                 
7 MIRA Y LOPEZ, Emílio. Manual de Psicologia Jurídica. Buenos Aires: El Ateneo, 1945. 335 p. 
8 JACÓ – VILELA, Ana Maria. ESPÍRITO SANTO, Adriana Amaral. PEREIRA, Vivian Ferraz Stuart. 
Medicina legal nas teses da faculdade de medicina do Rio de Janeiro. (1830-1930): o encontro entre medicina e 
direito, uma das condições de emergência da psicologia jurídica. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-29072005000100002> Acesso em: 
30/08/2021 
9 MIRA Y LOPEZ, Emílio. Manual de Psicologia Jurídica. Buenos Aires: El Ateneo, 1945. 335 p. 
10 JACÓ-VILELA, A.M (1999). Os primórdios da psicologia jurídica. In: TORRACA, L.O.B. (org). Temas de 
psicologia jurídica. Rio de Janeiro. Relume-Dumará.  
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afetivos que se aproximaram do que hoje se entende por psicopatia. Um outro nome de 

fundamental importância foi o de Jean-Étienne Esquirol.  

Na base desses nomes da psiquiatria, reside a formulação das categorias de alienação 

mental e indivíduo perigoso. Nas seções 1.2.1. e 1.2.2. serão apresentadas as principais 

contribuições de Pinel e Esquirol. A descrição dessas seções tem sua fonte na pesquisa 

conduzida por Cláudia Henschel de Lima11 sobre a definição da categoria de alienação mental 

na passagem do século XVIII para o século XIX. 

 

3.2.1. A fundação da psiquiatria por Philippe Pinel e a definição de alienação mental.  

Pinel define a alienação mental como a entidade nosológica que designa a unidade da 

doença mental e, a partir daí, distingue os desvios do funcionamento da razão em relação a 

atividade racional e a subdivide em um grupo de fenômenos específicos ou tipos clínicos, 

distintos das demais doenças tratadas pela medicina, de modo que todos os tipos clínicos 

derivam do mesmo conjunto de causas físicas e morais. Tomemos a definição elaborada por 

Pinel no Tratado Médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania (1801/2004):  

(...) um delírio mais ou menos marcado sobre quase todos os objetos com os quais se 
vincula e um estado de agitação e furor constituem a ’mania’. O delírio pode ser 
exclusivo ou estar vinculado a um conjunto particular de objetos, pode estar 
acompanhado de estupor ou de afecções profundas, denominando-se ‘melancolia’. 
Em certas ocasiões, uma debilidade geral atinge as funções intelectuais e afetivas, 
como na velhice, e se denomina ‘demência’. Por fim, uma obliteração da razão com 
instantes rápidos e automáticos de arrebatamento designa-se ‘idiotismo’. Essas são 
as quatro espécies que indicam, de modo geral, a alienação mental.12 

Essa passagem em que Pinel define a alienação mental, condensa também a 

enumeração de suas cinco grandes classes clínicas, conforme se observa abaixo. 

 

Tabela 1 - Classificação da alienação mental em cinco grandes classes clínicas: 

 Classes Clínicas da Alienação Mental Descrição 

 

Mania 

Delírio generalizado (sobre quase todos os objetos), estado de 
agitação e furor, lesão de várias funções, como percepção, 
memória, julgamento. 

Mania sem delírio Sem lesão das funções do entendimento. 

 

Melancolia 

Ocorrência de delírio, que pode ser exclusivo ou estar vinculado 
a um conjunto particular de objetos (delírio parcial, limitado), 
com ou sem estupor. Comportamento coerente, afeto triste ou 
alegre. 

                                                 
11 DE LIMA.Claudia Henschel. Fundamentos de Psicopatologia Psicanalítica: As Psicoses. Niterói: EDUFF.  
12 PINEL, Phillippe. Tratado Médico-filosófico sobre a alienação mental e a mania (1801). Revista 
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 7(3), 117-127. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/rlpf/a/nVbr7rQCRLG5hptNfZ9dzCq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30/08/2021. 
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Demência 

Abolição do pensamento, incoerência nas manifestações das 
faculdades mentais. atinge as funções intelectuais e afetivas, 
como na velhice. 

 

Idiotismo 

Obliteração das faculdades mentais e afetivas, com instantes 
rápidos e automáticos de arrebatamento. 
 

 

No Tratado Médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania (1801/2004)13, 

Pinel sustenta que as paixões são as principais causas morais da alienação mental. A tabela 2, 

elenca as formas das paixões consideradas por Pinel como etiológicas da alienação mental. 

 

Tabela 2 - As formas da paixão como causas morais, de acordo com a primeira edição do 

Tratado Médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania. 

Medos intensos 

Amores contrariados ou intensos 

Perdas de fortuna 

Tristezas domésticas 

Devoções demasiadamente exaltadas 

 

Na segunda edição do Tratado, Pinel amplia as paixões, incluindo uma gama de afetos 

e atitudes diante da vida. A tabela 3 apresenta essa nova gama de paixões.  

 

Tabela 3 - As formas da paixão como causas morais, de acordo com a segunda edição do 

Tratado Médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania. 

Alegria 

Orgulho 

Amor 

Arrebatamento 

Fome 

Prazer 

Dor 

Volúpia 

                                                 
13 PINEL, Phillippe. Tratado Médico-filosófico sobre a alienação mental e a mania (1801). Revista 
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 7(3), 117-127. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/rlpf/a/nVbr7rQCRLG5hptNfZ9dzCq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30/08/2021. 



17 
 

Tristeza 

Desgosto 

Medo 

Tristeza 

Desgosto 

Cólera 

Ira 

Ciúme 

Remorso 
Culpa 

Inveja 

Irritação 

Avareza 

Vaidade 

Sofrimento 

Desejo de prestígio 

Infelicidade amorosa 

Fanatismo 

Exaltação religiosa 

 

Em sua concepção, as paixões agregam aspectos físicos e morais, existindo uma 

correlação dinâmica entre ambos e cabe ao alienista, analisar os efeitos das paixões sobre a 

fisiologia do corpo humano. Conforme abordado anteriormente, Pinel estabelece uma 

correlação entre a irrupção dessas paixões e o desencadeamento da alienação mental. Ainda 

que não tenha elaborado uma teoria sobre a causa, uma teoria etiológica, sobre a psicopatia, 

que aproxime a psiquiatria do dispositivo penal, é possível depreender dois eixos de sua 

teorização sobre a alienação mental, que serão decisivas para a formulação, por seu discípulo 

Esquirol, da categoria de indivíduo perigoso – marco da articulação entre psiquiatria e 

dispositivo jurídico. São eles:  

1) A localização da etiologia da alienação mental nas paixões. 
2) A definição do tipo clínico da mania sem delírio para definir comportamentos 

violentos sem a presença de delírios.  
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3.2.2. A noção de indivíduo perigoso e a definição de monomania por Jean-Étienne 

Esquirol 

Esquirol posiciona-se, junto com Pinel, como um dos marcos da psiquiatria 

elaborando a categoria de monomania para explicar o universo da loucura e das ações 

perigosas e fundamentar a noção, por ele elaborada, de indivíduo perigoso. É importante 

ressaltar como o pensamento alienista de Pinel se localizava no processo de ascensão da 

medicina como medida biopolítica para assegurar a higiene pública e como forma de 

conhecimento que passa a se articular ao dispositivo jurídico. No caso do dispositivo jurídico, 

havia, nessa época, um interesse específico pela anormalidade, pelo crime contra a natureza.  

Uma amostra de casos elencados por Michel Foucault14, que ocorreram na época de Pinel e 

Esquirol, oferece a exata noção do campo de articulação entre psiquiatria e dispositivo 

jurídico: 

1. Caso relatado por Metzger 

2. Caso de Sélestat      

3. Henriette Cornier     

4. Catherine Ziegler     

5. John Howison  

A tabela 4 apresenta de forma resumida, a caracterização dos crimes cometidos nesses 

casos. 

Tabela 4 - Amostra de casos de crimes sem evidência de perturbação do pensamento, 

da conduta, de qualquer delírio, imediatamente anterior a realização do ato criminoso
15

 

Autoria do crime Caracterização 

Caso relatado por Metzger 

 

Um velho militar que vive retirado, se apega ao filho de sua 
locadora. Certo dia, sem nenhum motivo, sem que nenhuma 
paixão como a cólera, o orgulho, a vingança, estivesse em 
jogo, ele se atira sobre a criança, atingindo-a sem matá-la, 
com dois golpes de martelo 

Caso de Sélestat Na Alsacia, durante o inverno muito rigoroso de 1817, no qual 
a miséria ronda, uma camponesa se aproveita da ausência de 
seu marido que havia saído para trabalhar e mata sua filhinha, 
corta-lhe a perna e a cozinha na sopa.  

Henriette Cornier Em 1825, essa mulher procura a vizinha de seus patrões e lhe 
pede insistentemente para que ela lhe confie sua filha durante 
um tempo. A vizinha hesita, mas consente; mais tarde, quando 

                                                 
14 FOUCAULT, Michel. A Evolução da Noção de “Indivíduo Perigoso” na Psiquiatria Legal no Século XIX 
(1978). In: Foucault, M. Ditos e Escritos, volume V: ética, sexualidade, política. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2012. 
15 Idem 
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ela vem buscar a criança, 
Henriette acabara de matá-la cortando-lhe a cabeça que jogou 
pela janela.   
 

Catherine Ziegler  Ela mata seu filho bastardo. No tribunal, explica que uma 
força irresistível a impeliu a isso. Considerada louca, é 
absolvida e libertada da prisão, mas declara que seria melhor 
mantê-la ali, pois recomeçará. Dez meses mais tarde, 
engravida e também mata a criança. No processo, declara que 
havia ficado grávida apenas para que pudesse matar seu filho. 
É condenada a morte e executada 
 

John Howison Assassina sua mãe adotiva; ao retornar para casa, chora muito 
e, diante de seu pai adotivo, confessa facilmente o crime 
cometido. A seguir, explica que havia sido tomado por uma 
dor de dente e que não se lembrava de mais nada. 

 

O conjunto dessa amostra de estudos de caso colocou a pergunta sobre a natureza de 

determinados crimes que não são precedidos, acompanhados ou seguidos de nenhum dos 

sintomas tradicionais, reconhecíveis e visíveis, da loucura, ou seja, são crimes sem evidência 

de qualquer perturbação do pensamento, da conduta, de qualquer delírio, imediatamente 

anterior a realização do ato criminoso. A leitura de cada caso evidencia que não são crimes 

comuns, não são delitos leves, são assassinatos cometidos com traços de crueldade. É possível 

organizar esses casos a partir de uma estrutura comum composta pelas seguintes 

características: 

1. São crimes que não evidenciam qualquer perturbação anterior do pensamento, que não 

evidenciam a ocorrência de delírio. 

2. Os crimes não possuem razão para sua ocorrência: são crimes que são cometidos sem 

razão, sem paixão.  

3. Todos os crimes são graves, com requintes de crueldade. 

4. Todos os crimes ocorreram no seio da família (parricídios, fratricídios) ou com 

pessoas próximas.  

A estrutura dos crimes evidencia a necessidade de investigar as loucuras que não 

apresentam alteração da inteligência, nas quais o que se pode observar é uma desordem da 

ação. Os indivíduos que são vítimas dessa espécie de loucura julgam, raciocinam e se 

comportam bem, mas são arrebatados pelo menor assunto e, não raro, determinados somente 

por uma inclinação irresistível na direção de irritações maníacas, atos inspirados de violência, 

explosões de furor (é a noção inglesa de moral insanity).  
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É nesse contexto que a categoria esquiroliana de monomania ocupará um lugar central 

na tradição da pesquisa sobre a alienação mental, entre o final do século XVIII e o início do 

século XIX.  

A noção de monomania constitui o grupo composto pelas monomanias intelectuais, 

monomanias afetivas e monomanias instintivas. Essa noção define as afecções mentais que 

afetavam parcialmente o espírito, preservando as faculdades que não faziam parte do foco 

comprometido. A categoria de monomania define uma unidade composta por três grandes 

classes, tal como é possível observar na tabela 5: 

Tabela 5 - Classificação da monomania em três classes clínicas. 

 Classes Clínicas da 
Monomania 

Descrição 

 
Monomania 
intelectual 
 

Ocorrência de uma lesão parcial da inteligência, que caracteriza 
uma desordem concentrada num único objetivo ou numa série 
limitada de objetos, presente no delírio. 

Monomania afetiva A desordem se apresenta no comportamento, sem alterar a 
inteligência, mas os hábitos, o caráter e as paixões.  
 

 
Monomania 
instintiva, ou 
"monomania sem 
delírio". 
 

Afeta a vontade.  A alienação, nesse caso, não é uma desordem 
intelectual nem moral; o alienado é impulsionado por uma força 
irresistível, por arrebatamento que não pode vencer, por um impulso 
cego, ou uma determinação irrefletida, sem interesses, sem motivos. 

 

Se, a partir de Pinel, a mania sem delírio define comportamentos violentos sem a 

presença de delírios, com Esquirol, a monomania instintiva ou monomania sem delírio 

formaliza e explica definitivamente a ocorrência de crimes por um impulso irrefreável e sem 

motivo, e que ameaça a ordem social. É essa forma clínica que está na base da noção de 

periculosidade.  

 

3.3. Conceito 

O conceito de psicopatia possui origem Grega, mas sua formalização ocorre no marco 

da Psiquiatria e da Medicina Legal no século XIX.  

Segundo o dicionário, o termo psicopata significa “que ou quem sofre de psicopatia” 

ou, ainda, “que ou quem sofre de doença ou distúrbio mental grave”. Conforme definição 

expressa no glossário, a psicopatia tem sentido de: “designação genérica das doenças 

mentais”, “desequilíbrio patológico no controle das emoções e dos impulsos, que corresponde 
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frequentemente a um comportamento antissocial”, “distúrbio mental grave em que o paciente 

apresenta comportamento antissocial e amoral caracterizado pela ausência de qualquer 

emoção humana ou de afeto, sendo incapaz de demonstrar arrependimento e remorso, revela 

alto nível de egocentrismo, dificuldade em manter laços afetivos, etc.” ou “qualquer doença 

ou distúrbio mental; psicose.”16  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde – 10ª revisão (CID-10) traz 

consigo a identificação no campo F60.2, identificada como transtorno de Personalidade 

dissocial e a define como17:  

Transtorno de personalidade caraterizado por um desprezo das obrigações sociais, 
falta de empatia para com os outros. Há um desvio considerável entre o 
comportamento e as normas socias estabelecidas. O comportamento não é 
facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe 
uma baixa tolerância à frustação e um baixo liminar de descarga a agressividade, 
inclusive da violência. Existe uma tolerância a culpar os outros ou a fornecer 
racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a 
entrar em conflito com a sociedade.  

Inclui: Personalidade amoral, anti-social (sic), associal, psicopática, sociopática. 

Exclui: Transtorno de conduta, personalidade do tipo instabilidade emocional.18  

Logo, embora a partir da etimologia da palavra psicopatia, extraia-se o significado de 

doença mental (psyche = mente; páthos = doença), do ponto de vista médico, esta não se 

enquadra como uma doença mental tradicional, mas sim, como uma espécie de transtorno de 

personalidade19  

No que tange aos termos psicopata e psicopatia, ainda hoje há certa dificuldade no 

que tange à sua conceituação. O local, a tradição científica e a legislação, são alguns fatores 

que influenciam de forma direta em tal denominação.  

Entende-se por psicopatia um comportamento social determinado, enquanto que o 

psicopata seria o indivíduo que se porta de acordo com tal comportamento, caracterizado 

pela ausência de consciência ética e moral.  

Ademais, os termos psicopata e sociopata são utilizados, muitas vezes, como 

sinônimos estando ambos dispostos no Código Internacional de Doenças n° 10 e identificados 

                                                 
16 SANTANA, Paulo Roberto Peixoto. “Ele pode estar na mesa ao lado”: análise da revisão de literatura sobre 
psicopatas corporativos”. 2018. Monografia (Graduação em Direito) - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, 2018. 
17 Organização Mundial de Saúde (OMS). Classificação Estatística internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde. Disponível em: <http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-
f/f602/personalidade-dissocial>. Acesso em: 04/07/2021. 
18 Idem. 
19 LIMA, Jackeline Oliveira. Aspectos jurídicos e psicológicos da psicopatia. In: Conteúdo Jurídico. Disponível 
em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54674/os-aspectos-jurdicos-e-psicolgicos-da-psicopatia>. 
Acesso em: 10/08/2021 
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no F60.2 (personalidade dissocial, conforme já explicitado). Segundo Robert Hare20, a 

diferença entre tais conceitos dá-se em sua origem. Na sociopatia, a gênese do distúrbio seria 

o próprio meio social, ou seja, o indivíduo aprenderia a cometer determinados atos dentro do 

local em que está inserido. Já os psicopatas, seriam resultado de uma combinação de fatores 

biológicos, genéticos e socioambientais.                      

Isabela F. Meira, entende que:  

A palavra "psicopata" designa, a rigor, um indivíduo clinicamente perverso, com 
personalidade psicopática. A psicopatia é um distúrbio mental grave caracterizado 
por um desvio de carácter, isto é, ausência de sentimentos genuínos, frieza, 
insensibilidade, manipulação, egocentrismo e falta de remorsos. Apesar de ser mais 
frequente em indivíduos do sexo masculino, também se conhecem casos de 
mulheres afetadas, embora não possuam características tão específicas como as dos 
homens.21 

Já Ana Beatriz Barbosa Silva, em seu livro intitulado “Mentes Perigosas”, dispõe 

acerca de três correntes distintas que originariam a psicopatia. A primeira é o fator genético, a 

segunda o fator biológico e a terceira o fator psicológico, o então responsável pela gênese do 

transtorno mental. Ademais, a referida autora os conceituou da seguinte forma:  

Os psicopatas em geral são indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, 
dissimulados, mentirosos, sedutores e que visam apenas o próprio benefício. Eles 
são incapazes de estabelecer vínculos afetivos ou de se colocar no lugar do outro. 
São desprovidos de culpa ou remorso e, muitas vezes, revelam-se agressivos e 
violentos. Em maior ou menor nível de gravidade e com formas diferentes de 
manifestarem os seus atos transgressores, os psicopatas são verdadeiros “predadores 
sociais”, em cujas veias e artérias corre um sangue gélido. Podem ser encontrados 
em qualquer raça, cultura, sociedade, credo, sexualidade, ou nível financeiro. Estão 
infiltrados em todos os meios sociais e profissionais, camuflados de executivos bem-
sucedidos, líderes religiosos, trabalhadores, “pais e mães de família”, políticos, etc.22 

Diante do exposto, vale apontar que a busca pela denominação adequada encontra 

divergências até mesmo em instituições. A Organização Mundial de Saúde (CID10) utiliza o 

termo Transtorno de Personalidade Dissocial, enquanto que a Associação de Psiquiatria Norte 

Americana (DSM-IV-TR)23 denomina “Transtorno de Personalidade Antissocial”, não 

havendo consenso entre ambas.  

                                                 
20 HARE, Robert D. Sem consciência: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Tradução de 
Denise Regina de Sales. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
21MEIRA, Isabela de França. Psicopatia e Serial Killers. Recife, 2013. Disponível 
em: <http://www.psicosmica.com/2013/01/psicopatiaeserial-killers.html>. Acesso em: 30/08/21. 
22 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes Perigosas: O Psicopata mora ao lado. Ex.3. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2008. 
23 American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5.; 
tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento... et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. 5. 
ed.  Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 472. 
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3.4. Características, métodos para diagnósticos e tratamento 

Embora a psicopatia atinja indivíduos de formas e níveis diversos, algumas 

características são facilmente encontradas na maior parte deles.  Os psicopatas, em geral, são 

maliciosos, sendo capazes de manipular pessoas através de suas palavras. Ademais, possuem 

o ego inflado, acreditam que suas opiniões valem mais que qualquer outra e são extremamente 

presunçosos.24 

Estes indivíduos são mentirosos patológicos, as mentiras são vistas como um meio 

para se alcançar determinado fim. Michele O. de Abreu aduz que:  

Robert D. Hare ressalta que muitos estudiosos têm a impressão de que os psicopatas 
não se dão conta de quando mentem: é como se as palavras tomassem vida própria. 
O autor ainda salienta que o poder de manipulação e de contar estórias mentirosas é 
empregado dentro do sistema prisional quando da avaliação para a concessão de 
benefícios da execução penal25 

Além disso, muitos utilizam a religiosidade como sinal de demonstração de 

arrependimento e mudança comportamental com fulcro em um sistema prisional mais 

afável26. 

Uma outra característica que se faz presente nestas pessoas é a sede por adrenalina. 

A rotina e a monotonia são consideradas verdadeiros castigos para os psicopatas. Assim, a 

fim de suprir a necessidade por adrenalina, alguns se aventuram em situações perigosas 

como, por exemplo, drogas, rachas e uma minoria, no crime.27 

Já no que tange às suas reações, nota-se que os psicopatas agem de forma 

desproporcional ao insulto ou a ofensa. Porém, a reação da mesma forma que chega se 

exaure rapidamente, suas emoções são tão escassas que estes possuem dificuldade de 

guardar até mesmo rancor. Outrossim, embora racionais são seres extremamente impulsivos 

que, muitas vezes, não pensam antes de agir.28 

O comportamento antissocial é outro traço marcante desta parcela da sociedade. 

Como vivem basicamente pelo prazer, regras sociais não é algo que faça muito sentido para 

                                                 
24 PIMENTA, Tatiana. Psicopatia: como identificar um comportamento psicopata. In: Blog Vittude. Disponível 
em:<https://www.vittude.com/blog/psicopatia-como-identificar-um-
psicopata/#:~:text=A%20psicopatia%20est%C3%A1%20entre%20os,mas%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20se
mpre)%20criminoso>. Acesso: 08/07/2021 
25 ABREU, Michele Oliveira. Da imputabilidade do Psicopata. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 43. 
26 SILVA, Lucas Oliveira e. O psicopata e a imputabilidade no Direito Penal. Ed: Clube de autores, 2018. 
27 PIMENTA, Tatiana. Psicopatia: como identificar um comportamento psicopata. In: Blog Vittude. Disponível 
em:<https://www.vittude.com/blog/psicopatia-como-identificar-um-
psicopata/#:~:text=A%20psicopatia%20est%C3%A1%20entre%20os,mas%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20se
mpre)%20criminoso>. Acesso: 08/07/2021 
28 PIMENTA, Tatiana. Psicopatia: como identificar um comportamento psicopata. In: Blog Vittude. Disponível 
em:<https://www.vittude.com/blog/psicopatia-como-identificar-um-
psicopata/#:~:text=A%20psicopatia%20est%C3%A1%20entre%20os,mas%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20se
mpre)%20criminoso>. Acesso: 08/07/2021 
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eles. Os psicopatas são, ainda, ilesos ao sentimento de culpa, sendo esta apenas um 

mecanismo utilizado para controlar pessoas. Quando questionados se arrependem-se ou não 

de certas atitudes a resposta é sempre egocêntrica, ou seja, sentem-se mal por estarem 

passando por determinada situação, como por exemplo, o cumprimento de uma pena, mas 

nunca pela dor que causou ao outro.29 

Os sentimentos do psicopata são superficiais, suas relações baseiam-se no prazer e 

suas amizades são vistas como fontes de favores. A falta de empatia também é algo muito 

marcante, estes indivíduos não conseguem cultivar relações sólidas e saudáveis, se casarem 

será pelo prazer e pelo sentimento de posse para com o outro.30 

Por fim, a má conduta na infância também pode ser um indicativo de pessoas que 

sofrem deste transtorno. Embora o diagnóstico para psicopatia só possa ser dado 

formalmente aos 18 anos, indivíduos em estado psicótico apresentam desde muito cedo 

caraterísticas como: crueldade para com outras pessoas e com animais, impulsividade, 

egocentrismo, dentre outras.31 

Logo, embora não possam ser formalmente diagnosticadas, crianças que apresentam 

comportamentos agressivos devem ser observadas a fim de que não se tornem psicopatas 

impassíveis de tratamento no futuro.  

Com relação à busca por um diagnóstico, Robert D. Hare32, com base em estudos 

realizados por Herve Milton Cleckey33 desenvolveu um método que reúne caraterísticas 

comuns dos psicopatas e montou um questionário denominado “escala Hare”. De acordo 

com Manuel de Juan Espinosa34, foi Hare o responsável pela operacionalização do termo 

psicopatia, criando o denominado “Pshychopathy Checklist Revised (PCL-R)”, tal 

instrumento possui grande aceitação na busca por um diagnóstico mais preciso, sendo 

utilizado em vários países como meio de combate à violência e melhoria ética da sociedade.35 

                                                 
29 Idem. 
30 Idem 
31 Idem. 
32 HARE, Robert D. Sem consciência: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Tradução de 
Denise Regina de Sales. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
33 CLECKLEY, Hervey. The Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues About the So-Called 
Psychopathic Personality.5th. Augusta, Georgia: [s.n.], 1988. Disponível em: 
<http://www.cassiopaea.org/cass/sanity_1.PdF>. Acesso em: 08/07/21. 
34 ESPINOSA, Manuel de Juan. Psicopatía Antisocial y Neuropsicología. In: CRESPO, Eduardo Demetrio 
(Org.). Neurociencias y Derecho Penal – nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 
jurídico-penal de la peligrosidad. Madrid: Edisofer, S.L., 2013. P. 576 
35 PIMENTEL, Vanessa Miceli de Oliveira. Psicopatia e Direito Penal: o lugar do autor psicopata dentro do 
sistema jurídico penal. In: Âmbito Jurídico. Disponível em:< https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-
penal/psicopatia-e-direito-penal-o-lugar-do-autor-psicopata-dentro-do-sistema-juridico-penal/>. Acesso em 
16/08/2021 
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A referida técnica trata-se de uma entrevista composta por vinte itens capazes de 

fornecer informações sobre aspectos afetivos, interpessoais e comportamentais dos psicopatas.  

Os indivíduos são avaliados em uma escala de zero a vinte pontos e o resultado é dividido em 

dois fatores. Fator 1: ausência de remorso, falsidade e frieza; Fator 2: dificuldade de 

autocontrole, atitudes antissociais e versatilidade criminal. Os enquadrados no fator 1 seriam 

psicopatas primários, ou seja, sua condição seria inata. Já os enquadrados no fator 2 seriam os 

chamados psicopatas secundários, logo sofreriam influência do meio, apresentando menos 

frieza e uma maior probabilidade de arrependimento.36  

Assim, a escala Hare avalia as seguintes dimensões: Loquacidade/charme superficial; 

egocentrismo, necessidade de estímulo; mentira patológica; endereço/manuseio; falta de 

arrependimento e culpa; baixa profundidade de afeto; insensibilidade; estilo de vida parasita; 

falta de controle comportamental; comportamento sexual promíscuo; problemas 

comportamentais iniciais; falta de objetivos realistas de longo prazo; impulsividade; 

irresponsabilidade; incapacidade de aceitar a responsabilidade pelas ações de alguém; várias e 

breves relações conjugais; delinquência juvenil; revogação da liberdade condicional e 

versatilidade criminal.37 

Os elementos supracitados são analisados juntamente com relatórios, tendo duração de 

cerca de uma hora e meia. O resultado obtido define se há ou não a presença de tendências 

psicopáticas no indivíduo e qual a possibilidade de cometerem um crime ou reincidirem (caso 

já o tenham cometido). Tendo em vista que a maioria dos psicopatas repetem os seus atos, o 

PCL-R foi criado para avaliar o risco potencial que o condenado tem de reincidir no crime. 

Logo, no nível legal, o teste tem grande relevância para a apurar a duração, o tipo de sanção e 

o tratamento que deve ser realizado em pessoas acometidas por este transtorno. 

No Brasil, o PCL-R vem sendo utilizado para analisar a personalidade do indivíduo 

preso, as chances de reincidência, reabilitação e a concessão de um possível benefício 

penitenciário. A responsável pela validação do método para o uso em português foi a 

renomada psiquiatra Hilda Clotilde Pentado Morana38, que em sua tese de doutorado defendeu 

                                                 
36 BARROS, Daniel Martins de. Correlação entre grau de psicopatia, nível de julgamento moral e resposta 

psicofisiológica em jovens infratores. 2011. Tese (Doutorado em Psiquiatria) – Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-26052011-144316/>. Acesso em: 30/08/21. 
37 PIMENTEL, Vanessa Miceli de Oliveira. Psicopatia e Direito Penal: o lugar do autor psicopata dentro do 
sistema jurídico penal. In: Âmbito Jurídico. Disponível em:< https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-
penal/psicopatia-e-direito-penal-o-lugar-do-autor-psicopata-dentro-do-sistema-juridico-penal/>. Acesso em 
16/08/2021 
38 MORANA, Hilda Clotilde Penteado. Identificação do ponto de corte para a escala PCL-R (Psychopathy 

Checklist Revised) em população forense brasileira: caracterização de dois subtipos de personalidade; transtorno 
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que o PCL-R deve ser utilizado para avaliar a população forense brasileira, uma vez que 

dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) no ano de 2003 considerou que a 

reincidência criminal no Brasil chegou a 82%.  Já Robert D. Hare39 entende que o problema 

das pesquisas baseadas em autorrelato está no fato de que estes seres são capazes de 

manipular as respostas de acordo com os seus objetivos.40 

Um outro método de diagnóstico utilizado trata-se do chamado escâner cerebral, 

Functional Magnetic Resonanse Imaging (FMRI), que possibilita a análise do cérebro e a 

identificação de características anatômicas diversas entre psicopatas e não psicopatas. Vale 

pontuar que estas pessoas são capazes de entender racionalmente suas ações e a 

reprovabilidade de seu comportamento, todavia, são indiferentes emocionais, uma vez que 

não possuem as suas estruturas neurais dentro da normalidade.41 

O escâner cerebral também é um método passível de críticas. Rogério Paes Henrique42 

(2009), alerta que na psicopatia moderna ainda é possível nos depararmos com semelhanças 

existentes na teoria do “Delinquente Nato” de Cesare Lombroso, que sugere uma correlação 

entre conduta criminosa e psicopatia. Já Manuel de Juan Espinosa, defende que a psicopatia 

não conduz o indivíduo necessariamente ao crime.43 É possível que algumas pessoas que 

sofrem deste transtorno de personalidade sejam socialmente adaptáveis. Com isso, o psicopata 

não seria um criminoso nato, mas sim, um indivíduo com predisposição para atuar de maneira 

violenta no meio em que vive.44 

Desse modo, embora já existam alguns métodos de diagnósticos utilizados, estes ainda 

não são suficientemente precisos, se fazendo necessário uma maior atenção das autoridades 

competentes acerca deste assunto cada vez mais presente na sociedade atual.  

                                                                                                                                                         
global e parcial. 2003. Tese (Doutorado em Psiquiatria) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2004. 
39 HARE, Robert D. Sem consciência: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Tradução de 
Denise Regina de Sales. Porto Alegre: Artmed, 2013. P.44. 
40 PIMENTEL, Vanessa Miceli de Oliveira. Psicopatia e Direito Penal: o lugar do autor psicopata dentro do 
sistema jurídico penal. In: Âmbito Jurídico. Disponível em:< https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-
penal/psicopatia-e-direito-penal-o-lugar-do-autor-psicopata-dentro-do-sistema-juridico-penal/>. Acesso em 
16/08/2021 
41 Idem. 
42 HENRIQUES, Rogério Paes. De H. Cleckley ao DSM-IV-TR: a evolução do conceito de psicopatia rumo à 
medicalização da delinqüência. In: Revista Latino-americana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 12, 
n. 2, jun., 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v12n2/v12n2a04>. Acesso em: 30 de março de 
2015. 
43 PIMENTEL, Vanessa Miceli de Oliveira. Psicopatia e Direito Penal: o lugar do autor psicopata dentro do 
sistema jurídico penal. In: Âmbito Jurídico. Disponível em:< https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-
penal/psicopatia-e-direito-penal-o-lugar-do-autor-psicopata-dentro-do-sistema-juridico-penal/>. Acesso em 
16/08/2021 
44 TRINDADE, Jorge. BEHEREGARAY, Andrea. CUNEO, Mônica Rodrigues. Psicopatia: A máscara da 

Justiça. Porto Alegre, Livraria do Advogado. 2009. P.19 
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No que tange ao tratamento, ainda não há, até o presente momento, método capaz de 

solucionar o problema de forma definitiva.45  

A psicoterapia é um tratamento muito utilizado, todavia, um dos requisitos basilares 

para a sua eficiência é o caráter volitivo do paciente em ser ajudado e a busca da solução de 

seus sintomas atrelada ao seu terapeuta. Os psicopatas, por sua vez, acreditam não possuir 

qualquer tipo de problema e não enxergam algo errado em seu estilo de vida. Além disso, 

julgam que ser o paciente de terapia é algo deplorável e que os deixam em posição de 

inferioridade, sendo os terapeutas apenas um objeto de manipulação.46 

Hare trouxe o seguinte exemplo acerca de tal comportamento:  

[...] o líder de um grupo de terapia do programa prisional disse o seguinte a respeito 
de um preso com pontuação muito alta na Psychopathy Checklist (Avaliação de 
Psicopatia): “Ele se recusa a falar sobre coisas que não foram introduzidas por ele 
mesmo. Não gosta de ser confrontado ou questionado a respeito do próprio 
comportamento... Recusa-se a reconhecer que bloqueia a comunicação e domina o 
grupo de terapia com seus monólogos intermináveis, que tentam contornar a 
discussão sobre seu próprio comportamento”. Ainda assim, logo depois desse 
trecho, o psiquiatra escreveu: “eu tenho certeza de que ele melhorou. Ele assume a 
responsabilidade por seus atos”. E um psicólogo escreveu: “Ele tem feito bons 
progressos”. Parece que está mais preocupado com os outros e que perdeu muito do 
seu pensamento criminoso”. Dois anos depois dessas declarações otimistas a seu 
respeito, o preso foi entrevistado por uma aluna de graduação de um dos seus 
projetos de pesquisa. A estudante disse que aquele era o infrator mais terrível que já 
tinha encontrado e que ele havia se gabado abertamente de ter enganado os 
funcionários da prisão, fazendo-os pensar que estava seguindo o caminho da 
reabilitação. “Eu nem acredito que esses caras existem” disse ele. “quem é que deu a 
eles credencial para trabalhar? Eu não deixaria nem meu cachorro fazer terapia com 
eles! Ele ia enganar todo mundo, como eu fiz.47 

Neste diapasão, a grande dificuldade do tratamento dá-se no caráter dissimulado e 

manipulador destes indivíduos que são capazes de desempenhar diferentes papéis a fim de 

alcançarem seus objetivos. Robert Hare, juntamente com outros profissionais especializados 

no assunto e com o apoio do Governo do Canadá, estão buscando elaborar um programa de 

tratamento e controle dos psicopatas, tendo como grande diferencial o convencimento deles 

de que seus comportamentos usuais estão em desacordo com seus próprios interesses, ou seja, 

não há uma grande preocupação com o desenvolvimento da empatia ou, ainda, da 

consciência.48 

Ao final deste capítulo é possível ter uma ideia ampla das questões históricas que 

determinaram o conceito de psicopatia, bem como seus desenvolvimentos mais atuais no 

campo do Direito. Sendo assim, no próximo capítulo serão abordados os elementos que 

                                                 
45 SILVA, Lucas Oliveira e. O psicopata e a imputabilidade no Direito Penal. Ed: Clube de autores, 2018. 
46 Idem. 
47 HARE, Robert D. Sem consciência: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Tradução de 
Denise Regina de Sales. Porto Alegre: Artmed, 2013. P. 202-203. 
48 SILVA, Lucas Oliveira e. O psicopata e a imputabilidade no Direito Penal. Ed: Clube de autores, 2018. 
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compõem o delito, o conceito de culpabilidade, imputabilidade e, ainda, as sanções penais 

aplicadas a esta parcela da sociedade, por possuir o Direito Penal relação direta com o viés 

psicológico e constitutivo da ação humana, essenciais ao estudo de casos envolvendo 

psicopatas.  
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4. UMA ANÁLISE DA CULPABILIDADE EM OBSERVÂNCIA À PSICOPATIA 

“Todos (...) deveriam desenvolver valores e crenças que (n)os levem sempre mais a 
reconhecer , entre outras coisas, que: no forte também existe fragilidade, assim 
como no frágil também existe força; no justo também existe o delinquente, assim 
como no delinquente também existem virtudes; no civilizado também existe o 
primitivo, assim como no primitivo existe, ao menos, a vocação para o civilizado; no 
inimputável também existe a imputabilidade, assim como em todos os imputáveis 
existem muitas vezes parcelas de inimputabilidade.” (Alvino Augusto de Sá) 

A palavra culpa possui significados diversos e está inserida em variados ramos do 

saber, sendo empregada, inclusive, no vocabulário popular. Preliminarmente, possuía um 

caráter duplo, ou seja, o agente deveria ser responsabilizado por sua ação e, ainda, pelos 

resultados advindos dela49.  

O Direito Penal buscou, de início, excluir a reponsabilidade por fatos gerados pelo 

acaso, isto é, aqueles estranhos ao poder volitivo do agente, sendo utilizada a máxima do 

“Nulla crimen sine culpa”.
50  

Em uma segunda dimensão, entendeu-se que deveria ser atribuído ao seu responsável 

os atos decorrentes de sua ação. Nesse sentido, a culpa seria uma espécie de busca ao status 

quo ante.  

Para a psicologia é a culpa quem direciona o autor à busca inconsciente de uma 

punição, proporcionando o reequilíbrio de uma determinada situação. Já para o Direito Penal, 

esta seria o caminho para a pena e serviria como uma espécie de compensação.51 

Neste diapasão, Salo de Carvalho, citando a obra de Nietzsche, entende que seu 

conceito está diretamente ligado ao de dívida ao afirmar que: 

Se a civilização exige do homem a capacidade de empenhar sua palavra, de 
prometer e de se responsabilizar pelos valores morais criados, nasce desta imposição 
o binômio culpa-dívida, credor- devedor. Por isso o criminoso é em regra aquele que 
descumpre a promessa e realiza o ato proibido e contrário ao pactuado na invenção 
do estado civil.52  

Tecnicamente, culpa é sinônimo de negligência, enquanto que o juízo de 

responsabilidade da ação e de suas consequências recebe o nome de culpabilidade. 

Culpabilidade é, portanto, a condição de responder pela prática de uma ação e de suas 

consequências.53 

                                                 
49 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. In: TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. 
São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. P. 19.  
53 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
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A culpabilidade é um elemento da teoria do delito que gera grande discussão entre 

doutrinadores, uma vez que embora inserida em dispositivos variados, o Código Penal 

Brasileiro não a conceituou. 54 

No Brasil prepondera o entendimento de que a culpabilidade, ao lado da tipicidade e 

da antijuricidade integram uma das categorias do delito55. Trata-se de um juízo de reprovação 

direcionado contra quem age de forma contrária ao ordenamento jurídico. 

A culpabilidade surgiu como espécie de superação da responsabilidade objetiva pelo 

resultado, ou seja, como uma maneira de exclusão do acaso no que tange ao dolo e à culpa. 

Com a consolidação do Direito Penal como ramo autônomo, incorporou-se ao delito a 

imposição de pena em sentido forte, sendo a mesma o elemento responsável por diferenciar o 

crime das demais infrações penais.56 

Foi Karl Binding57 o primeiro a empregar a culpabilidade como parte integrante da 

teoria do delito, superando a noção mais global do “nullun crimen sine culpa”, e 

aproximando-a da capacidade de ilícito, isto é, da possibilidade de se reconhecer um ato com 

relação a uma norma e de permanecer em harmonia com ela.58  

Com as obras de Beling59 e Von Liszt60 a culpabilidade passou a ter um lugar 

sistemático na teoria do delito, sendo inaugurado um viés psicológico que reconheceu que os 

elementos constitutivos da ação humana, ou seja, o impulso volitivo e o resultado, possuem 

uma dimensão objetiva e uma outra psicológica, ou seja, a culpabilidade.  

Segundo Hans Welzel, precursor da teoria normativa pura, a mesma seria a 

reponsabilidade advinda de um comportamento antijurídico, enquanto que o dolo e a culpa 

estariam inseridos na tipicidade.61 

A teoria finalista de Welzel62 sofreu uma considerável ruptura com o advento do 

pensamento funcionalista, cujo foco principal é a superação do livre arbítrio no que tange à 

inexigibilidade de conduta diversa por pontos ligados à prevenção geral.  

Nesse sentido, a pena deve primar pela prevenção dos delitos, cabendo à culpabilidade 

papéis diferenciados, como o de limitação à missão preventiva do poder estatal, o de 

                                                 
54 CASTRO, Marcela Baudel. A culpabilidade no Direito Penal Brasileiro. In: JusBrasil. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/23766/a-culpabilidade-no-direito-penal-brasileiro>. Acesso em: 18/05/21. 
55 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
56 Idem.  
57 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.248. 
58 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
59 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.248 
60 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.248 
61 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.249 
62 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.249   
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prevenção e, ainda, o abandono da ideia de reprovação para a incorporação de alguns 

contornos de expectativa social e frustação.63 

A culpabilidade compõe-se de três elementos distintos: imputabilidade, potencial 

conhecimento de ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. 

De forma suscinta, entende-se por imputabilidade a capacidade que o indivíduo possui 

de compreender o caráter ilícito do seu ato e de agir de forma voluntária para com este fim. 

Algumas situações, porém, implicam na imputabilidade total ou relativa do sujeito, colocando 

em discussão o enquadramento da figura do psicopata, ponto que será devidamente abordado 

posteriormente.  

A consciência da ilicitude é entendida como a percepção que o sujeito possui de que 

determinado ato praticado é ilegal.64 Ademais, salienta-se que o desconhecimento da lei não 

pode servir como justificativa para o descumprimento da mesma. Todavia, o Código Penal em 

seu artigo 21 descreve situações em que o não conhecimento da ilegalidade de um ato pode 

implicar na não culpabilidade do indivíduo. Senão, vejamos: 

Artigo 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, 
se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um 
terço.65 

Já no que tange ao terceiro elemento, possibilidade de conduta diversa, trata-se da 

capacidade que o indivíduo possui de agir de maneira diferente da que agiu no momento do 

crime. Desse modo, alguém sob coação, por exemplo, não poderia ter agido de forma 

diferente, não sendo configurada culpa.66  

Importante pontuar que a culpabilidade sobre o ilícito só é configurada quando 

presentes os três elementos supracitados de forma simultânea: imputabilidade, potencial 

consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. 

O Código Penal Brasileiro, porém, aponta algumas hipóteses em que é possível isentar 

o indivíduo de culpa ou até mesmo diminuir a sua pena, as chamadas excludentes de 

culpabilidade.  

                                                 
63 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
64 FACHINI, Tiago. Excludente de culpabilidade: conceito e quando aplicar. Disponível em: 
<https://www.projuris.com.br/excludente-de-culpabilidade/ >. Acesso em: 20 de maio de 2021.      
65 BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 30/08/21. 
66 FACHINI, Tiago. Excludente de culpabilidade: conceito e quando aplicar. Disponível em: 
<https://www.projuris.com.br/excludente-de-culpabilidade/ >. Acesso em: 20 de maio de 2021.      
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As excludentes de culpabilidade são situações em que o sujeito que cometeu um crime 

é afastado ou excluído de culpa por tê-lo cometido.67 Ou seja, há um ato ilícito e típico 

presente no Código Penal, todavia, o agente não sofre a responsabilização por tê-lo realizado.  

O Código Penal em seu artigo 26, define como uma das causas de exclusão da 

culpabilidade as pessoas que sofrem de alguma doença mental ou que tenham 

desenvolvimento mental incompleto. O parágrafo único do mesmo dispositivo assim dispõe:  

Art. 26. Parágrafo único – A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.68 

Caberá, então, uma análise do caso concreto e do tipo de delito a fim de que seja 

definido se haverá a isenção da pena ou apenas sua diminuição.   

O Código Penal em seu artigo 22 dispõe acerca da coação irresistível e da obediência 

hierárquica, ambas causas legais de exclusão de culpabilidade. A primeira caracteriza-se 

como a coação realizada por um agente sobre outro a fim de que este último cometa algum 

mal. Já na segunda hipótese, aplicada apenas aos entes de Direito Público, o sujeito 

subordinado cumpre ordem legal. Em ambas as situações o indivíduo deve ser absolvido.  

Ademais, a própria inexigibilidade de conduta diversa, já mencionada, também é causa 

supralegal de exclusão de culpabilidade e pode ser entendida como a impossibilidade de o 

indivíduo agir de forma diferente da que fora realizada.  

No que tange à função ocupada pela culpabilidade na Teoria do Delito, esta oscilará de 

acordo com a sua finalidade, seja ela garantista ou de prevenção. Jaime Couso Salas69 defende 

a ideia de que o Direito Penal possui uma missão complexa, em que se busca prevenir a 

prática de delitos e ao mesmo tempo garantir os direitos básicos do delinquente, havendo uma 

limitação do jus puniendi por meio da aplicação de princípios variados de garantia.70 

De acordo com Silva Sánchez71 e Claus Roxin72, a categoria dogmática da 

culpabilidade seria uma síntese entre os garantistas do Direito Penal e os fins preventivos, não 

sendo, pois, um limite ao poder punitivo.  

                                                 
67 Idem.      
68 BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 30/08/21. 
69 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.187. 
70 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
71 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.187 
72 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.187. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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Gunther Jakobs73, por sua vez, defende que a culpabilidade possui apenas função 

preventiva, sendo afastado qualquer papel garantista. Logo, o Direito Penal seria unicamente 

orientado à prevenção.  

Em contrapartida, a corrente aderida por Couto Salas74, afirma que a culpabilidade 

possui como objetivo a limitação do poder do Estado, pela chamada função garantista. Tal 

teoria, por sua vez, é a única que possui coerência com a denominada “teoria agnóstica da 

pena”, que entende o conceito de pena como político e não jurídico, se fazendo necessário 

restringir o Estado Policial e maximizar o Estado de Direito. Para tal, o Estado de Direito e o 

Estado Policial coexistem e são necessários.75 Assim, como preceitua Juarez Cirino dos 

Santos:  

A teoria agnóstica da pena possui como base fundante da sua construção doutrinária 
a pacífica coexistência entre os modelos ideais de estado de polícia e estado de 
direito76. 

Todavia, em meio as diversas teorias acerca do assunto, vale pontuar que a imagem do 

sujeito racional, livre e igual presente nas primeiras noções de culpabilidade se manteve 

inalterada ao longo dos anos. Ademais, o Direito Penal, herdeiro do Direito natural também 

sofreu poucas mudanças, alterando o lócus do Direito Natural para o de bem jurídico 

penalmente relevante. Finalmente, o entendimento predominante de que a um determinado 

delito deve-se impor pena, se mantém ainda inalterado, tendo no finalismo sua versão 

extremada.77 

Sob a égide psicológica, a imagem do sujeito que sustenta a culpabilidade também 

encontra questionamentos. A psicologia moral buscou demostrar que indivíduos moralmente 

autônomos, ou seja, capazes de entender o caráter moral de suas próprias ações em toda e 

qualquer circunstância são raros. Além disso, a psicanálise, sob outras searas, chegou à 

conclusão parecida. Ou seja, poucas pessoas possuem maturidade psicológica que lhes tornam 

semelhantes ao indivíduo pressuposto pelo Direito Penal.78 

Neste diapasão, a culpabilidade baseia-se em pilares que demostram fragilidade, em 

face das variadas críticas advindas das ciências empíricas e revelam, ainda, um superávit do 

poder de punir. Com isso, cabe ao Direito Penal a busca por um conceito de culpabilidade 

                                                 
73 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.248 
74 Apud TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade, 2014, p.188. 
75 COLHADO, Junior Gomes. Conceito de crime no Direito Penal brasileiro. In: JusBrasil. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/47517/conceito-de-crime-no-direito-penal-brasileiro>. Acesso em: 15/06/2021 
76 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal – a nova parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1985. P. 472.  
77 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
78 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. São Paulo, Saraiva - 2ª Ed. 2014. 
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mais compatível com a realidade social e humana, bem como com a própria dogmática 

penal.79 

 

 4.1. Os elementos do crime 

Antes de serem analisados os elementos que compõem o crime, faz-se necessário 

esclarecer o que, de fato, configura um delito. O conceito de crime sofreu mudanças 

significativas no espaço e no tempo ao longo dos anos. Enquanto que o Código Criminal do 

Império de 1830 e o Código Penal de 1890 traziam em seu bojo sua definição, o Código Penal 

atual é silente quanto a isso.80 

A Lei de Introdução do Código Penal trouxe, em seu artigo 1º, a definição legal de 

crime ao dispor que: 

Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de 
detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena 
de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de 
prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.81 

Todavia, embora exista tal previsão em lei, o Código Penal Brasileiro atual não a 

incorporou em seu conteúdo, cabendo o seu estudo aos doutrinadores. 

  Juarez Tavares82, em seu livro intitulado de “Fundamentos de teoria do delito” afirma 

que a doutrina penal contemporânea reconhece que são quatro os elementos integradores do 

delito: a ação, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. A separação dos elementos do 

crime em etapas gera a identificação e a cisão de suas características. Em um primeiro 

momento, houve a separação de características causais, a chamada causalidade objetiva, vista 

como tipicidade, antijuricidade e a causalidade subjetiva, como culpabilidade. Posteriormente, 

sob outras formas de pensar, a metodologia alterou-se, mesclando em todas as etapas 

características subjetivas e objetivas do delito, de acordo com o conceito de ação.83  

O Direito Penal, por contribuição de Feuerbach84, eliminou a criminalização do 

simples estado ou qualidade da pessoa, trazendo a ação como elemento básico para a 

                                                 
79 Idem. 
80 COLHADO, Junior Gomes. Conceito de crime no Direito Penal brasileiro. In: JusBrasil. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/47517/conceito-de-crime-no-direito-penal-brasileiro>. Acesso em: 15/06/2021 
81 BRASIL. Lei de Introdução ao Código Penal. Decreto-Lei nº 3.914, de 9 de dezembro de 1941. Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm>. Acesso em: 30/08/21. 
82 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. P. 
121. 
83 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020.  
84 Apud, TAVARES, Juarez. Fundamentos de Teoria do Delito, 2020, p. 126 
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configuração do delito. Com respaldo no iluminismo, que visava equacionar fatos penalmente 

relevantes como formas diferenciadas de condutas, não existiria delito sem ação.85 

Em contrapartida, alguns estudiosos do Direito Penal defendem as ideias de Manzini, 

que prevê o delito sem ação, os chamados crimes de posição. Trata-se, pois, de corrente 

puramente normativista. Para alguns a ideia de delito sem ação seria contrária a ordem 

jurídica democrática e atacaria de forma direta o princípio da legalidade. O que define uma 

ação como criminosa não é apenas sua definição legal, sendo necessário que haja o 

descumprimento de uma norma proibitiva ou mandamental. Senão vejamos os exemplos 

trazidos por Juarez Tavares em seu livro “Fundamentos de teoria do delito’: Quando um 

indivíduo dispara um tiro contra uma pessoa, infringe a determinação legal de “não matar”. 

Do mesmo modo quando uma mãe deixa de amamentar um filho, e por conta disso o mesmo 

vem a óbito, viola a norma de “impedir a morte” do indivíduo em sua proteção. Ambas as 

condutas são contrárias a norma legal e fundamentam a criminalização. Todavia, para que a 

ação seja criminosa é necessário que esteja em contradição com toda a ordem jurídica, uma 

vez que ao lado das normas proibitivas encontram-se normas permissiva de conduta.86  

Assim, se um indivíduo mata uma pessoa em legítima defesa, a simples observação de 

sua conduta infringe norma proibitiva (não matar). Porém, nesse caso, a ação é autorizada 

pelo ordenamento jurídico por tratar-se de conduta absolutamente lícita. 

O tipo e a antijuricidade também são pressupostos da prática criminosa. O primeiro é 

conceituado pela doutrina como o conjunto de elementos que definem como base legal a 

conduta criminosa, enquanto que a antijuricidade é a oposição da conduta à toda a ordem 

jurídica. Logo, a conduta para ser considerada antijurídica deve contrariar toda a ordem 

normativa, não bastando ser contrária apenas a uma norma específica.87 

O tipo penal é uma entidade abstrata e não possui significado quando isolado de um 

fato determinado. Costuma-se fazer uma diferenciação entre o tipo e a tipicidade. O tipo é um 

elemento substancial de definição legal da conduta proibida, enquanto que a tipicidade o juízo 

de correspondência entre uma ação concreta e sua definição legal. Na prática, porém, essa 

diferença não é vista como essencial, uma vez que ambas as definições supracitadas possuem 

o mesmo objetivo: estabelecer os limites da conduta criminosa.88 Assim, a realização de uma 

ação presente no tipo constitui conduta antinormativa, onde a tipicidade é vista como 

antinormatividade.  

                                                 
85 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020 
86 Idem. 
87 Idem. 
88 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020 
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Nesse sentido, para que uma determinada conduta seja considerada antinormativa esta 

deve estar em desconformidade com toda a ordem jurídica a fim de que não haja nenhuma 

norma do direito que a autorize e faça com que a antinormatividade perca o seu significado. 

Conjuntamente, o tipo e a antijuricidade constituem o fato injusto ou o injusto penal. Este, por 

sua vez, é visto como um todo, tendo em vista a relação estreita existente entre a tipicidade e a 

antijuricidade.89 

A tipicidade e a antijuridicidade serão analisadas conjuntamente quando a norma 

proibitiva só possuir significado em face de uma norma permissiva anterior e que incida 

diretamente sobre a norma de proibição ou determinação.90 Ademais, não é permitido que o 

Estado imponha uma conduta e ao mesmo tempo a proíba. Assim, um policial militar que 

prende um indivíduo em situação de flagrante delito, não se enquadra no tipo sequestro.  

Serão, contudo, analisadas de forma separada quando a proibição tiver que ser 

analisada autonomamente a fim de assegurar a observância de seus elementos delimitadores, 

principalmente em normas permissivas extrapenais.  

Considera-se fato injusto o produto de um indivíduo tido como seu responsável. Aos 

elementos basilares desta responsabilidade dá-se o nome de culpabilidade. Nesse sentido, a 

culpabilidade seria a qualidade da ação que atribui a responsabilidade a um determinado 

indivíduo pela prática de um fato injusto.91 

Belling92, tomando por base as características da ação, em 1906, definiu o delito como 

uma ação típica, antijurídica e culpável, a chamada teoria tripartida. Esta definição ainda 

perdura nos dias atuais, todavia, com a análise dos elementos em etapas vem sofrendo grandes 

alterações. Como a tipicidade e a antijuricidade não estão mais sendo tratadas de forma 

separada, a definição de delito buscou um novo enunciado que correspondesse entre normas 

permissivas e proibitivas. Com fulcro a definir o delito sob uma perspectiva empírica e 

normativa, compreende-se o crime como uma ação injusta e culpável.  

Vale pontuar que o conceito de injusto e de ação devem estar atrelados. A ação só 

adquire relevância para o Direito Penal quando analisada sob o critério de normas proibitivas 

ou permissivas. Dessa forma, sob uma perspectiva puramente normativa o delito seria o 

“injusto e culpabilidade”. Porém, tanto o injusto quanto a culpabilidade estão estruturados 

                                                 
89 Idem. 
90 Idem.  
91 Idem.  
92 Apud, TAVARES, Juarez. Fundamentos de Teoria do Delito, 2020, p. 126 
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sobre uma ação. Assim, definir o injusto como ação injusta e culpável não elimina a assertiva 

de que a ação e o injusto estão vinculados.  

Além do mais, é plenamente possível a existência do injusto penal sem a presença da 

culpabilidade nos casos em que não haja reconhecimento, no autor, das qualidades para 

responsabilizá-lo pelo ato. Por exemplo, em crimes de erro de proibição.  

Nomes como Basileu Garcia, no Brasil, e Muñoz Conde, na Espanha, consideram a 

punibilidade como elemento integrante da teoria do delito. Todavia, esta definição já foi 

superada, uma vez que é plenamente possível a existência de um delito sem que haja 

imposição de pena. A vinculação entre punibilidade e fato criminoso não integra a teoria do 

delito, tendo em vista que esta possui como objetivo impor os limites pelos quais se possa 

delimitar o poder punitivo, por meio de condições quanto aos elementos que compõem a 

conduta criminosa.93 

A separação entre punibilidade e delito é fundamental para afastá-los dos fins da pena, 

uma vez que estes podem influenciar na aferição da responsabilidade, sendo utilizados 

critérios preventivos que vão de encontro com um projeto autoritário ou, ainda, decisionista 

de política criminal.94  

Entende-se por postura decisionista, aquela em que apenas o juízo de valor emitido 

pelo juiz possui relevância, sendo afastada a base empírica de delimitação do poder punitivo e 

aproximando-a de um projeto autoritário. Logo, quando há a desconstituição da base empírica 

dos elementos que compõem o delito e a inserção de juízos de valor baseados apenas no poder 

normativo, a ordem jurídica perde seu caráter democrático, passando a reproduzir uma 

coletânea de conteúdos jurisprudenciais de forma acrítica, transformando a doutrina penal em 

mísero repetidor.  

Diante do exposto e tendo em vista que no Brasil prevalece a concepção tripartite ou 

tripartida de delito, ou seja, o crime seria fato típico, antijurídico e culpável, a compreensão 

destes elementos acima citados é essencial na análise de casos que envolvam psicopatas, 

sendo verificada a possibilidade de tais indivíduos serem considerados culpados ou não, o que 

implica diretamente em sua imputabilidade.  

 

4.2. A imputabilidade penal 

De acordo com o que preceitua Juarez Tavares, a imputabilidade é um dos elementos 

que constituem o injusto penal. Na modernidade, a doutrina sempre a considerou como 
                                                 

93 Apud, TAVARES, Juarez. Fundamentos de Teoria do Delito, 2020, p. 126. 
94 Idem.  
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elemento da culpabilidade. Todavia, segundo o autor esta não deve mais estar atrelada aos 

fundamentos da responsabilidade objetiva, mas sim aos contornos dos modelos de conduta. A 

partir da construção da chamada “teoria da responsabilidade” a dogmática penal passou a 

entender o conceito de imputabilidade a partir de dados do próprio sujeito.95  

Em um primeiro plano, a imputabilidade foi caracterizada por meio de uma 

perspectiva psicológica. Tal ideia decorrente do princípio da liberdade de escolha já estava 

presente na escolástica. A psicologia associativa, por sua vez, entendia que deveria ser 

considerado imputável aquele que atuasse com inteligência, ou seja, que pudesse compreender 

as causas do evento.96 Posteriormente, porém, alguns dados psicológicos foram confrontados 

com as relações sociais do indivíduo, dando lugar aos enunciados da Escola Sociológica 

Francesa, ou seja, imputável seria aquele que no momento da sua ação atenderia as condições 

de identidade pessoal e similitude social.97  

A partir da dificuldade e da incerteza em se definir o que seria, de fato, a 

imputabilidade e, ainda, por força de interesses políticos e externos de ampliação da 

responsabilidade penal, as legislações passaram a buscar definir sua ausência ao invés de sua 

presença. Com fulcro em tal finalidade política e vinculada com a constituição do estado 

nacional, a regra era de que todos os indivíduos seriam imputáveis. Assim, o poder punitivo 

do Estado ganhava cada vez mais força sobre o sujeito. Ademais, o critério psicológico de 

exclusão de responsabilidade teve grande respaldo legislativo no Código Penal de 1852 (art. 

14, 1º)98, e serviu para aniquilar a responsabilidade.99 

No início do século XX, o critério psicológico começou a perder sua supremacia, em 

face de um positivismo naturalista. A teoria da responsabilidade passou a ser dominante, 

sendo positivada no Código Penal Belga de 1867 (art. 71), Código Penal Francês de 1810 (art. 

64)100 e no Código Criminal do Império do Brasil de 1830 (art. 10, 2º)101. De acordo com essa 

linha de pensamento, inimputável seria quem estivesse acompanhado de distúrbio mental no 

momento da ação ou da omissão.102 

                                                 
95 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020 
96 HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: UNESP, 1999. 
97 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. 
98 Código Penal Português de 1852: “Art. 14. Nenhum ato é criminoso: 1º. Quando o seu autor, no momento de o 
cometer, estava inteiramente privado de inteligência o mal que cometia”.  
99 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. 
100 Código Penal Francês de 1810: “Art. 64: não haverá nem delito, quando o sujeito se encontre em estado de 
demência, ou quando se encontre submetido a uma força que não possa resistir”.  
101 Código Criminal de 1830: “Também não serão criminosos: 2º os loucos de todo gênero, salvo se tiverem 
lúcidos intervalos, e neles cometerem o crime”.  
102 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. 
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Com a expansão das escolas sociológicas no início do século XX, Von Liszt103, passou 

defender que a imputabilidade seria uma espécie de “capacidade para uma conduta social”. 

Sendo, pois, uma construção moderna da imputabilidade, baseada na capacidade de agir de 

forma estratégica.104 

Foi então, diante de influências diversas, que o conceito de imputabilidade se 

solidificou sob fundamentos tanto psicológicos quanto biológicos, vinculados sob uma mesma 

perspectiva normativa. O Código Penal Alemão de 1871, defendia a ideia de que o indivíduo 

não deveria ser punido por uma determinada ação, quando ao tempo de seu cometimento 

estivesse “em uma situação de inconsciência ou de perturbação patológica de sua atividade 

mental, de modo a lhe embargar a livre vontade de determinação”. Posteriormente, a junção 

da condição biológica a capacidade de autodeterminação estendeu-se as demais legislações, 

como no Código Penal Italiano de 1932, por exemplo.105 

Zaffaroni, dispõe acerca da imputabilidade em sentido amplo e afirma que:   

É a imputação física e psíquica, mas nem a lei nem a doutrina a utiliza com tamanha 
amplitude. Em geral, com ela se pretende designar a capacidade psíquica de 
culpabilidade. 106 

  

Logo, a fim de caracterizar a imputabilidade de um indivíduo deverão ser analisados 

dois fatores: o caráter ilícito do fato e a possibilidade de o mesmo controlar sua vontade. 

Posto isto, a imputabilidade é entendida como a capacidade do agente no momento da ação ou 

omissão discernir o caráter ilícito do fato ou, ainda, de determinar-se de acordo com esse 

entendimento.107  

Como já fora dito, o Código Penal Brasileiro não cuida da definição de 

imputabilidade, mas sim de sua ausência108. O artigo 26 do referido dispositivo entende que: 

 Artigo 26. É isento de pena quem, 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. 109  

Para Juarez Tavares é condição do injusto que o sujeito atue com capacidade plena de 

entendimento e autodeterminação. Isso ocorre pois não é possível edificar um sistema de 

                                                 
103 Apud, TAVARES, Juarez. Fundamentos de Teoria do Delito, 2020, p. 170. 
104 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. 
105 Idem. 
106 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Manual de Direito Penal Brasileiro. Volume 1 – Parte Geral. 9ª Ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. P. 539.  
107 SILVA, Lucas Oliveira e. O psicopata e a imputabilidade no Direito Penal. Ed: Clube de autores, 2018. 
108 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. P. 
171. 
109 BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 30/08/21. 
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forma justa, se não for reconhecido no próprio indivíduo a capacidade de se vincular, 

conscientemente, ao caráter ilícito de determinada conduta.110  

Desse modo, segundo o autor a  incorporação da imputabilidade na seara do injusto 

como pressuposto do sujeito não afasta o fato de que esta também seja levada à efeito na 

culpabilidade, quando houver interferência na delimitação da pena. Assim, caso haja uma 

avaliação do sujeito e seja reconhecida a redução da capacidade de entendimento e de 

autodeterminação, seja por desenvolvimento mental incompleto ou por transtornos mentais, 

haverá a caracterização da chamada semi-imputabilidade. Logo, a análise da imputabilidade, 

tanto no injusto quanto na culpabilidade, preenche os pressupostos dos elementos do delito, 

todavia, só adquire relevância quando implica na diminuição das medidas penais impostas ao 

sujeito.111    

Os inimputáveis, por sua vez, são indivíduos que em razão de grave anomalia mental 

não possuem capacidade de orientar-se pelo disposto em norma. Desse modo, não realizam 

ação penalmente relevante, ficando excluídos do injusto penal. Importante salientar que não 

há necessidade de que seja realizada uma análise apurada da culpabilidade a fim de que se 

possa excluir do injusto o indivíduo que não tenha a possibilidade de orientar-se por 

parâmetros de referência da norma, estando fora das condições de contexto acerca das quais 

baseiam-se a incriminação.112  

Os doutrinadores do século XIX, sob grande influência de Hegel, excluíram do 

conceito de ação os inimputáveis, ou seja, aqueles que não poderiam agir com vontade. O 

conceito Hegeliano de conduta baseava-se na expressão externa de vontade, assim, os 

inimputáveis por não possuírem capacidade de entendimento e autodeterminação, estariam, 

nesse contexto, excluídos. Logo, por não atuarem de forma livre, sua conduta não poderia ser 

considerada juridicamente relevante.  

Posteriormente, a doutrina penal, influenciada pelo positivismo, transformou o 

entendimento acerca do conceito de ação, passando a analisá-la apenas de acordo com seus 

efeitos. Sob esta ótica, como a ação estava na frente da vontade e bastava apenas a 

voluntariedade para ser satisfeita, os inimputáveis passaram a ser tratados sob a égide da 

culpabilidade, que incluía o elemento subjetivo do fato e dividia-se em duas formas: dolo ou 

culpa. A análise do dolo e da culpa era realizada, porém, após a da imputabilidade. Sendo 

                                                 
110 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. P. 
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111 Idem.  
112 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 3ª Ed. São Paulo: Editora Tirant Lo Blanch, 2020. P. 
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assim, já havia a exclusão da atribuição antecipada de atividade dolosa ou culposa ao 

inimputável.113  

Ulteriormente, com as novas propostas advindas do finalismo, a inclusão dos 

inimputáveis como autores de uma ação não sofreu qualquer alteração. Logo, ao inserir o dolo 

como um dos elementos da tipicidade, esta corrente entendeu que apesar de um indivíduo 

possuir grave deficiência cognitiva, uma vez que este seja capaz de atuar finalisticamente, é 

possível o preenchimento das condições de imputação dolosa.114  

Neste diapasão, segundo Juarez Tavares a falta de imputabilidade levaria a ausência de 

prática de qualquer tipo de delito, ou seja, não poderia haver sequer denúncia. Já para a 

concepção majoritária essa ausência de imputabilidade levaria a chamada absolvição 

imprópria.  

O artigo 26 do Código Penal Brasileiro dispõe sobre as condições e os elementos que 

caracterizam a inimputabilidade e adota o sistema biopsicológico normativo como critério 

distintivo. Assim considera-se inimputável quem, por motivo de doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de conhecer o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse 

entendimento.115  

O Código Penal seguiu os ditames da psiquiatria à época, a qual diferenciava as 

enfermidades mentais das deficiências de desenvolvimento ou retardamentos. Atualmente, a 

Organização Mundial de Saúde utiliza a expressão “transtornos mentais e de 

comportamento” ao invés de doença mental e os divide em: transtornos decorrentes do uso de 

substâncias psicoativa, transtornos orgânicos, transtorno esquizofrênicos, esquizotípicos ou 

delirantes, transtornos afetivos, transtornos neuróticos, síndromes comportamentais por 

alteração fisiológica ou fatores físicos, transtorno de personalidade, transtornos mentais, 

transtornos de desenvolvimento, transtornos emocionais na infância e na juventude e, ainda, 

transtornos inespecíficos.116  

O enquadramento dos psicopatas em qualquer uma das categorias ainda é algo 

controvertido, uma vez que estes, de acordo com o entendimento majoritário, não possuem 

doença mental ou qualquer alteração em sua capacidade psíquica. Ou seja, são detentores de 

pleno conhecimento sobre as normas e suas consequências perante a sociedade. Ademais, o 
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exame para aferir a inimputabilidade muitas vezes é impreciso, o que gera grandes 

dificuldades sobre o tipo de decisão a ser tomada e sua prevalência.  

Na Alemanha, a maior parte da doutrina e da jurisprudência entende que na dúvida 

deve ser levado em consideração o princípio do “in dubio pro reo”. A discussão sobre a 

dúvida reside no fato desta ter por base as condições do transtorno ou a capacidade psíquica 

de entendimento e autodeterminação. Assim, considerando que a inimputabilidade se funda 

tanto na incapacidade de entendimento quanto nos transtornos que devem ser tratados de 

forma conjunta, a solução adotada seria acolher qualquer incerteza que caracterizasse tais 

condições.117  

Um outro ponto relevante diz respeito aos parâmetros utilizados para afirmar a 

inimputabilidade. Fischer118 defende que a capacidade ou incapacidade de compreensão, ou 

seja, o segmento intelectivo da imputabilidade deve ter por base uma compreensão vinculada 

à norma jurídica criminalizadora, e não a norma geral. Assim, segundo o mesmo o que 

importa é a capacidade ou a incapacidade de compreensão do fato criminoso diante de uma 

norma criminalizadora.119 

Nesse sentido, Köhler120 afirma que a capacidade intelectiva e de autodeterminação 

devem estar atreladas ao poder de refletir racionalmente sobre uma situação e não apenas as 

condições biológicas em si. Estes modos de interpretação se alinham aos critérios 

estabelecidos pelo artigo 26 do Código Penal Criminal, ou seja, a responsabilidade é apurada 

de acordo com a capacidade que o sujeito possui de se orientar de acordo com a norma 

criminalizadora.121  

O parágrafo único do mencionado dispositivo trata da imputabilidade diminuída. Esta, 

por sua vez, implica na diminuição da pena do sujeito de um terço a dois terços, não havendo 

seu enquadramento como ausência de ação por carência de performatividade. O semi-

imputável seria, então, capaz de realizar determinada ação.122  

Com relação aos psicopatas, existe nos estudiosos do Direito Penal grande divergência 

no que tange ao lugar que devem ocupar dentro do ordenamento. Uma parte entende que estes 

indivíduos devem ser julgados como semi-imputáveis, enquanto que a outra defende a 
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competência do juiz para realizar tal classificação, estando sua categorização atrelada ao caso 

concreto.123  

Segundo Bitencourt124, o psicopata deve ser considerado como semi-imputável, 

integrando a faixa intermediária e sendo chamado de “fronteiriço”.  Para ele, estes apresentam 

situações residuais ou atenuadas de psicose, oligofrenias e, ainda, personalidades psicopáticas 

ou transtornos mentais transitórios.125 

Nucci126, por sua vez, diz que é necessário que haja muita cautela por parte da perícia 

e do magistrado a fim de “averiguar as situações consideradas limítrofes, que não chegam a 

constituir normalidade, já que se trata de personalidade antissocial, mas também não 

caracterizam a anormalidade a que faz referência o artigo 26”. 127 

Como já fora anteriormente citado, o Código Penal configura a inimputabilidade 

quando, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o indivíduo 

era, ao tempo da ação ou omissão, completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato 

ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.  

Assim, dois pontos devem ser analisados: se o agente é portador de doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, ainda, se era em ao tempo do ocorrido 

capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal 

entendimento.128 

No que tange ao tipo de transtorno mental tratado na presente monografia, também 

existem controvérsias. Parte dos estudiosos consideram a psicopatia como doença mental, 

enquanto que a outra não. Os adeptos desta primeira corrente, baseiam-se na Organização 

Mundial de Saúde e Associação de Psiquiatria Americana, as quais incluem a psicopatia no 

rol de doenças mentais.129 

 Em contrapartida, o segundo posicionamento defende a ideia de que só o fato de a 

psicopatia constar no rol da Organização Mundial de Saúde e Associação de Psiquiatria, não a 

torna necessariamente uma doença mental, tendo em vista que estes indivíduos não possuem 

falta de noção da realidade, não apresentam alucinações e nem são desorientados. Ou seja, 

possuem plena consciência de seus atos e dos meios utilizados para alcançarem seus 

                                                 
123 OLIVEIRA E SILVA, Lucas. O psicopata e a imputabilidade no Direito Penal. Ed: Clube de autores, 2018. 
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propósitos, não possuindo as características marcantes da grande parte dos transtornos 

mentais.130 

Com relação ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tem-se os sujeitos 

que não se desenvolveram psicologicamente de forma completa ou, ainda, os que não 

atingiram a maturidade psíquica. Assim, muitos entendem que os psicopatas não se 

enquadrariam em tal situação, pois são dotados de plena capacidade mental e intelectual.131 

No que tange à responsabilidade penal, são escassos os estudos acerca do assunto e 

existem posicionamentos doutrinários conflitantes, como fora dito.  

Parcela dos estudiosos em matéria penal defendem que estes indivíduos são 

incapazes de compreender a ilicitude de uma determinada ação, devendo, assim, incidir a 

redução da pena, prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal.  

Bitencourt132afirma que o sujeito acometido pela psicopatia deve ser tratado como 

semi-imputável, uma vez que “afetam a saúde mental do indivíduo, sem, contudo, excluí-

la”. O autor defende que há uma diminuição da culpabilidade em razão da dificuldade que 

estes indivíduos possuem de “valorar adequadamente o fato e posicionar-se de acordo com 

essa capacidade”. 

Nesse sentido Stalchus133, diz que os psicopatas são indivíduos fronteiriços, que 

possuem a saúde mental afetada, em um estado que causaria a diminuição, mas não a 

exclusão de sua responsabilidade. 

Em contrapartida, a corrente que defende a imputabilidade do psicopata, utiliza o 

argumento de que estes indivíduos são portadores de transtorno de personalidade, e não de 

doença mental.  

Nucci134, entende que as personalidades antissociais “não são consideradas doenças 

mentais, razão pela qual não excluem a culpabilidade, por não afetar a inteligência e a 

vontade”. O mesmo afirma que o perito e o juiz devem agir com muita cautela na análise dos 

casos, uma vez que tais indivíduos “não chegam a constituir normalidade, já que se trata de 

personalidade antissocial, mas também não caracterizam a anormalidade a que faz 

referência o artigo 26.”.135  
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Para esta linha de pensamento, estas pessoas possuem plena consciência de seus atos e 

de suas consequências, e enxergam as normas como obstáculos para adquirirem seus 

objetivos, devendo prevalecer a imputabilidade. 

Na Argentina, prepondera o entendimento de que o vício total da mente no momento 

do crime exclui a culpabilidade, por ser afastada a capacidade volitiva ou de entendimento do 

agente em razão de suas enfermidades, não sendo considerada a psicopatia uma delas.  Já na 

Itália conforme preceitua Oliveira136, a lei possui entendimento parcial acerca dos psicopatas. 

Logo, de maneira geral, não abarca o conceito de psicopatia como doença mental, salvo nos 

casos em que há uma maior veracidade em que se justifique o vício parcial da vontade.  

A referida autora diz, ainda, que o psicopata tem noção do que é crime possuindo 

“capacidade cognitiva preservada, mas não poderá controlar seus estímulos à prática 

criminosa”. Ou seja, o agente pode ter sua vontade reduzida no momento da prática do ato, 

havendo um comprometimento de sua liberdade de opção.137 

Como fora exposto e diante da escassez legislativa acerca do tema, a imputabilidade 

do psicopata ainda é algo controvertido e não possui posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial uniforme, prevalecendo o questionamento acerca de qual seria o lugar destes 

indivíduos dentro do Ordenamento Jurídico Brasileiro no que tange à sua responsabilidade 

penal e qual a maneira mais eficaz no trato desta parcela da sociedade. 

 

4.3. As sanções aplicadas aos psicopatas e sua (in)eficácia         

Levando em conta que no Brasil não há legislação específica sobre o tema, a análise se 

desenvolve com base nos preceitos e posicionamentos do Direito Penal.  

No que tange ao jus puniendi estatal, o ordenamento jurídico brasileiro, de modo geral, 

comtempla duas espécies de sanções: as penas privativas de liberdade e as medidas de 

segurança. Assim, a aplicação da pena baseia-se na análise da culpabilidade do agente, 

enquanto que a medida de segurança na periculosidade do mesmo.138 

As penas privativas de liberdade possuem caráter punitivo e recaem sobre cidadãos 

imputáveis e semi-imputáveis. Já a medida de segurança, é uma espécie de sanção penal 

imposta pelo Estado que visa impedir que indivíduos inimputáveis ou semi-imputáveis voltem 
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a delinquir. Trata-se de uma espécie de tratamento para que o agente violador da norma penal 

incriminadora não incida em fato típico.139 

A pena de reclusão visa restringir a liberdade do indivíduo, ao mesmo tempo em que 

busca sua ressocialização, a fim de que posteriormente este seja capaz de retornar ao convívio 

social. Nesse sentido, o artigo 1º da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), estabelece que:  

Art. 1º.  A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado.140 

Nathália Fracassi Ribeiro diz que “esta finalidade não pode ser meramente retributiva, 

deve levar em conta a volta do condenado à sociedade, reduzindo os riscos de que este 

reincida. A ressocialização é um direito tanto do apenado quanto da sociedade”.141  

O Código Penal brasileiro adota o sistema vicariante, ou seja, o agente só pode ser 

condenado a medida de segurança ou a pena, não havendo a possibilidade de cumular 

sanções. Desse modo, aos imputáveis aplica-se pena, aos inimputáveis, medida de segurança e 

aos semi-imputáveis medida de segurança ou pena, de acordo com as circunstâncias e 

particularidades do caso.142  

Com relação aos psicopatas, a busca pela pena adequada ainda é um grande desafio, 

uma vez que a viabilidade de ressocialização destes indivíduos é quase remota. O psicopata, 

como fora exposto em capítulo anterior, não detém remorso ou arrependimento pela 

realização de seus atos, o que aumenta consideravelmente a possibilidade de reincidirem na 

prática do delito.   

Por falta de um diagnóstico preciso estes, muitas vezes, acabam sendo direcionados a 

estabelecimentos carcerários e lá permanecem camuflados junto aos demais presos, sem que 

haja qualquer tipo de tratamento diferenciado.  

A pena privativa de liberdade é, por muitos, considerada ineficaz, uma vez que estes 

indivíduos possuem alto grau de periculosidade, sendo capazes até mesmo de prejudicar a 
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reabilitação dos demais detentos, influenciando-os com fulcro a atingir objetivos próprios 

dentro da cadeia.143  

Já a semi-imputabilidade trazida pelo artigo 26 do Código Penal, também põe em voga 

a eficácia da sanção, tendo em vista que ao terem sua pena reduzida, os psicopatas são 

capazes manipular e até mesmo apresentar excelente comportamento dentro do sistema 

prisional, o que resulta em indultos e progressões de regime. Nesse sentido, Jessyka Barros, 

dispõe que:  

Isso seria uma medida que garantiria uma punição branda a agentes que, de modo 
geral, são autores dos crimes mais bárbaros, haja vista que, somada à pena menor, 
estaria em jogo à capacidade de persuasão e manipulação de comportamento a fim 
de garantir a progressão de regime de cumprimento da pena cominada.144    

A outra possibilidade adotada pelo Judiciário brasileiro é a chamada medida de 

segurança, prevista no artigo 96 do Código Penal. Nesta, o indivíduo também é afastado do 

convívio social, todavia, é submetido a tratamentos que visam estimular sua empatia e 

ressocialização.  

Nucci acerca da medida de segurança afirma que: 

 É uma forma de sanção penal com caráter preventivo e curativo, visando evitar que 
o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, 
mostrando periculosidade torne a cometer outro injusto e receba tratamento 
adequado.145  

Em indivíduos inimputáveis a periculosidade, ou seja, o potencial para a prática de 

lesões ao bem juridicamente tutelado é presumida. Dessa forma, o inimputável está sujeito a 

medida de segurança, sendo necessário apenas laudo que aponte doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado.146  

Na semi-imputabilidade, porém, tem-se a chamada periculosidade real. Assim, mesmo 

que haja a constatação por meio de laudo, o juiz deverá analisar o indivíduo no caso concreto, 

decidindo pela aplicação ou não da medida imposta.  

Como se pode extrair do artigo 96 e seguintes do Código Penal, a medida de segurança 

poderá ser de duas espécies: internação ou tratamento ambulatorial.147  
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Em casos envolvendo semi-imputáveis, o juiz, ao analisar o caso, poderá optar por 

reduzir a pena de um a dois terços ou a substituir por medida de segurança. A internação 

ocorre quando o sujeito não possui condições de viver em sociedade, sendo a sua liberdade 

um verdadeiro risco para a população, já que a probabilidade de o mesmo voltar a cometer o 

injusto penal é grande.148 

O tratamento ambulatorial, por sua vez, dá-se quando o indivíduo não oferece perigo 

ao corpo social, podendo realizar seu tratamento em casa. Tal medida será empregada quando 

for comprovado através de laudo médico que o agente possui patologias mentais que viciam a 

culpabilidade do ato. Assim, o fato cometido é classificado como: típico, ilícito, mas não 

culpável, sendo aplicada a chamada absolvição imprópria. 

Ademais, vale salientar que, de acordo com o artigo 184 da Lei de Execução Penal, o 

tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação, caso o indivíduo se mostre 

incompatível com a medida.149 

Alguns estudiosos defendem que a medida de segurança seria a maneira mais eficaz 

para o tratamento dos psicopatas, enfatizando a necessidade de acompanhamento psiquiátrico. 

Nesse sentido, França150 defende que “eles sejam considerados semi-imputáveis, ficando 

sujeitos as medidas de segurança por tempo indeterminado e a tratamento médico 

psiquiátrico”.151 

Todavia, alguns estudiosos, em sentido contrário, defendem a ineficácia da medida de 

segurança, alegando que a psiquiatria é pacífica no que tange à capacidade de entendimento 

destes indivíduos. Assim, segundo este entendimento, o psicopata deve ser considerado 

imputável, sendo empregada pena privativa de liberdade.152 

No entanto, como já fora anteriormente dito, a psicopatia não possui cura, não 

havendo qualquer estudo que demostre a eficácia de tratamentos dispensados a esta parcela da 

sociedade. Com isso, a função da medida de segurança, que seria o tratamento em si, não 

poderia ser efetivamente realizada. 

Ana Beatriz Barbosa da Silva compartilha desse entendimento e afirma que:  

[...] com raras exceções, as terapias biológicas (medicamentos) e as psicoterapias em 
geral se mostram, até o presente momento, ineficazes para a psicopatia. Para os 
profissionais de saúde, este é um fator intrigante e ao mesmo tempo desanimador, 
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uma vez que não dispomos de nenhum método eficaz que mude a forma de um 
psicopata se relacionar com os outros e perceber o mundo ao seu redor. É lamentável 
dizer que, por enquanto, tratar um deles costuma ser uma luta inglória.153 

             
A Organização Mundial de Saúde (OMS) também se manifestou sobre o assunto, 

apontando que:   

301.1. Distúrbio da personalidade caracterizado pela inobservância das obrigações 
sociais, indiferença para com outrem, violência impulsiva ou fria insensibilidade. Há 
um grande desvio entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O 
comportamento é pouco modificável pela experiência, inclusive as sanções. Os 
sujeitos desse tipo são frequentemente não‐afetivos e podem ser anormalmente 
agressivos ou irrefletidos. Toleram mal as frustrações, acusam os outros ou 
fornecem explicações enganosas para os atos que os colocam em conflito com a 
sociedade.154  

Vale salientar que, conforme preceitua o Artigo 97 do Código Penal, em seu parágrafo 

único, esta espécie de sanção não estabelece o tempo da “pena” que deverá ser cumprida, 

cabendo as perícias atestarem a aptidão do indivíduo de retorno ao convívio social.  

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. § 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.155 

 Alguns estudiosos do Direito atestam para a necessidade de que haja um tempo 

máximo pré-estabelecido para o cumprimento da medida, devendo o indivíduo ser liberado 

após o seu término. Assim, a não observância de um limite para a imposição da pena, abriria 

margem para uma possível privação de liberdade perpétua, instituto vedado pelo artigo 5º, 

XLVII, b, da CRFB/88.156   

Em meados de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 527, firmou 

seu entendimento acerca do assunto, dispondo que: “O tempo de duração da medida de 

segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito 

praticado”157. 

Porém, mesmo após a edição da presente Súmula, alguns magistrados e juristas 

permanecem aceitando a perpetuidade da medida e defendem que deve ser mantida a 
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2008. 
154 Organização Mundial de Saúde (OMS). Classificação Estatística internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde. Disponível em: <http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-f/f602/personalidade-
dissocial>. Acesso em: 04/07/2021. 
155 BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 30/08/21. 
156 PRATS DIAS, Thiago. O prazo máximo da medida de segurança. JusBrasil. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/75647/o-prazo-maximo-da-medida-de-seguranca> Acesso em: 16/07/2021.  
157 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 527. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27527%27>. Acesso em: 30/08/21. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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internação do indivíduo enquanto não houver laudo que comprove a cessação de 

periculosidade do mesmo.158  

Logo, o desacordo entre operadores do Direito é apenas um reflexo da inexistência de 

previsão legal que resolva o assunto e da incapacidade do Estado de cumprir o que é previsto 

na Lei de Execução Penal, o que resulta em grande insegurança jurídica.159  

Torna-se evidente, portanto, que nem a pena privativa de liberdade e nem a medida de 

segurança se mostram eficazes no trato do indivíduo acometido por psicopatia. Assim, 

persiste a dúvida sobre qual seria a forma mais adequada de puni-los, havendo grande 

escassez de pesquisas e discussões acerca do assunto.  

Cabe ressaltar que é garantido ao psicopata todos os direitos e garantias previstos na 

Constituição, devendo este ser tratado com dignidade como qualquer outro infrator.  Logo, é 

necessário que seja feito um estudo multidisciplinar a fim de que seja aplicada a medida mais 

adequada ao caso concreto, tendo por base o princípio da individualização da pena, previsto 

no artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.160 

 Nesse diapasão, após a análise de alguns conceitos essenciais à compreensão do tema, 

é notória a lacuna existente no Direito Penal acerca do assunto, devendo ser analisado no 

capítulo seguinte alguns posicionamentos acerca do que fora tratado em casos concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 PRATS DIAS, Thiago. O prazo máximo da medida de segurança. JusBrasil. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/75647/o-prazo-maximo-da-medida-de-seguranca> Acesso em: 16/07/2021. 
159 Idem. 
160 Idem. 
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5. UMA ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS QUE TRATAM DO TEMA DA 

PSICOPATIA 

No presente capítulo será realizada uma análise de casos concretos que envolvem 

personalidades psicopáticas, os quais tiveram grande repercussão social, tal qual o tratamento 

destes no âmbito do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro.  

 

5.1. Caso 1 - Francisco Rocha da Costa - O Chico Picadinho 

O presente caso diz respeito aos crimes cometidos por Francisco Rocha da Costa, o 

Chico Picadinho. O primeiro homicídio praticado por ele data-se em 1966, contra Margareth 

Suida, uma bailarina e dançarina Austríaca, tendo o feito ocorrido no apartamento em que 

Chico dividia com um amigo. A vítima foi friamente esquartejada e teve seu corpo retalhado 

com uma faca de cozinha, uma tesoura, uma lâmina de barbear e uma chave de fenda.161   

Um dia após o crime acima descrito, Francisco foi preso sem que houvesse qualquer 

resistência de sua parte. O mesmo foi condenado a 18 de reclusão por homicídio qualificado, 

cumulado com dois anos e seis meses pela destruição do cadáver de Margareth. Tempos 

depois sua pena foi comutada para 14 anos e 4 meses de reclusão.162  

                                                 
161 NUNES, Rafaela Pacheco. SILVA, Roberta Christie. LIMA, Érica Fontenele Costa Lima. JESUÍNO, Filipe 
de Menezes. A psicopatia no direito penal brasileiro: respostas judiciais, proteção da sociedade e tratamento 
adequado aos psicopatas – uma análise interdisciplinar. Disponível em:< http://www.mpce.mp.br/wp-
content/uploads/2019/07/ARTIGO-9.pdf > Acesso em: 22.07.2021 
162 LEMOS, Eduardo Dallagnol. FACHEL, Thiago Aguiar. BOHMANN, João Arthur Krupp. Chico Picadinho: 
o novo julgamento. JusBrasil. Disponível em: 
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Depois de cumprir oito anos de prisão Chico foi posto em liberdade, no dia 21 de 

março de 1974, após parecer de junta médica que atestou que o mesmo estava apto a voltar ao 

convívio social.163  

No dia 16 de outubro de 1976, porém, a história voltou a se repetir, dessa vez contra 

Ângela Alves da Silva. A mulher foi levada ao apartamento de um amigo de Chico, onde teve 

seu corpo dividido em 11 partes com o auxílio de facas, lâmina de barbear e serrote.164 Poucos 

dias depois Chico Picadinho foi capturado. Em seu julgamento a defesa alegou que Francisco 

sofria de insanidade mental, sendo considerado semi-imputável, por portar personalidade 

psicopática de cunho complexo. Porém, mesmo assim, Chico foi condenado novamente a 

pena de reclusão, dessa vez pelo período de vinte e dois anos e seis meses.165 

Francisco teve sua punibilidade extinta em 07 de junho de 1988 e sua situação, desde 

então, é indefinida. Não foi imposta pena ou medida de segurança ao mesmo, tendo Francisco 

permanecido sob custódia a pretexto de uma “interdição civil”.166  

Posteriormente, a defesa de Chico Picadinho buscou sua liberdade, tendo por 

argumento o fato de que este já havia cumprido a pena em sua integralidade, porém, o 

julgamento do recurso ordinário em Habeas Corpus nº 82.924-4 foi julgado improcedente 

pelo STF por unanimidade de votos no ano de 2013.167 

A sentença que decretou a interdição assim dispôs:  

O perito concluiu que o interditando sofre de patologia psíquica que lhe causa 
transtorno caracterológico misto, ou seja, fluência à multiplicidade de caráter nos 
níveis patológicos de tipo erótico, sádico e de esquizóide. Tal transtorno tem 
características constitucionais e também resultantes de influências familiares- 
incluindo aspectos ambientais e de violência culturais e religiosas. 

As influências culturais e religiosas moldam atualmente os seus discursos 
superficiais e conflitivos, de natureza erótica, sexual e afetiva. A presenta também 
sinais de deterioração progressiva da personalidade, agravada pela racionalização 
frágil e pelo expediente excessivo e fragmentado de recorrer a temas oníricos e 

                                                                                                                                                         
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/361923548/chico-picadinho-o-novo-julgamento>. Acesso 
em: 22/07/2021. 
163 SACRAMENTO, Lívia de Tartari e. Psicopatologia Forense e o Caso Chico Picadinho: estória pregressa e 
primeiro assassinato, 2012. Disponível em: < http: //www.redepsi.com.br/2012/06/21/psicopatologia-forense-e-
o-caso-chico-picadinho-est-ria-pregressa-e-primeiro-assassinato/> Acesso em: 22/07/2021 
164 LEMOS, Eduardo Dallagnol. FACHEL, Thiago Aguiar. BOHMANN, João Arthur Krupp. Chico Picadinho: 
o novo julgamento. JusBrasil. Disponível em: 
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/361923548/chico-picadinho-o-novo-julgamento>. Acesso 
em: 22/07/2021. 
165 Idem. 
166 PERCIVAL, Souza. Quarenta anos depois, Chico Picadinho deixa a prisão. R7. Disponível em: 
<https://noticias.r7.com/prisma/arquivo-vivo/quarenta-anos-depois-chico-picadinho-deixa-a-prisao-22012019>. 
Acesso em: 22.07.2021 
167 LEMOS, Eduardo Dallagnol. FACHEL, Thiago Aguiar. BOHMANN, João Arthur Krupp. Chico Picadinho: 
o novo julgamento. JusBrasil. Disponível em: 
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/361923548/chico-picadinho-o-novo-julgamento>. Acesso 
em: 22/07/2021. 
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utópicos, ou seja, pensamentos em conflito entre imagens da fantasia vivencial e da 
realidade ética e moral.  

Concluiu também que os indícios de sua regeneração são superficiais, seus planos, 
inconscientes, seu comportamento imaturo, com tendência a emoções afetivas pueris 
e sem identidade. Seus planos não tem estrutura lógica e concreta. Seus conceitos 
sobre o amor, o afeto e a sexualidade são primitivos e reforçados por sua 
destruturação afetiva e humoral, aumentam os seus sentimentos de desvalorização 
de si mesmo e de culpabilidade por vínculos religiosos pregressos e atuais. Os seus 
conflitos existenciais o predispões à baixa capacidade inibitória. Sua violação está 
indefinida, podendo reativar seus atos impulsivos e reprimir os atos de sua 
determinação capaz. 

Constitui, portanto, para si próprio e para a sociedade, risco iminente de 
periculosidade, sendo conveniente para o seu caso acompanhamento 
multidisciplinar, por meio de equipe especializada em saúde mental e em instituição 
fechada e própria para o tratamento de distúrbio de personalidade com risco social 
iminente, por prazo indeterminado. Sua capacidade de controlar sua própria pessoa e 
administrar os seus bens está absolutamente prejudicada (392,398). 

A assistente técnica do Ministério Público não divergiu do perito, diagnosticando 
transtorno de personalidade anti-social, pois apresenta indiferença pelos sentimentos 
alheios, atitude e obrigações sociais, incapacidade de manter relacionamentos, 
embora os estabeleça sem dificuldade, baixa tolerância à frustação e baixo limiar 
para descarga de agressão, incluindo a violência, incapacidade de experimentar a 
culpa e aprender com a experiência, particularmente a punição, e propensão para 
culpar os outros ou justificar o comportamento que o levou a conflito com a 
sociedade. O prognóstico é sombrio, em termos de reversão de tais quadros clínicos, 
além do que não existe terapia eficaz, sendo baixa a aderência as terapias propostas, 
ainda que de pouca eficácia. É grande, pois, a possibilidade de reincidência, de 
modo que o interditando não tem condições de convívio fora do ambiente de 
custódia. Se for posto em liberdade, será perigoso para si próprio, por falta de 
capacidade de administrar sua vida, e também para outros, pelo descontrole que 
episodicamente revela em relação aos impulsos agressivos e sexuais. Ele também 
nunca soube controlar sua vida financeira e sempre foi instável nos empregos. A 
vida na sociedade atual exige a pessoa tenha tolerância à frustação, característica que 
o interditando particularmente não apresenta (fls. 400/410). 

A douta defesa criticou os laudos. As críticas, porém, não têm fundamento 
científico, pois não foram subscritas por assistente técnico. Não se trata de julgar o 
presente pelo passado e vice versa, nem tirar do interditando o direito ao perdão e à 
recuperação de sua saúde psíquica. Trata-se de assegurar a ele o tratamento de que 
cárcere, com cautelas que a situação impõe, para que a sua própria vida não corra 
riscos, sem a dos outros.  

Embora estejam presentes os dados referidos no item 3 da petição de fls. 416/418, o 
fato é que pericialmente se demostrou, sem impugnação de assistente técnico, que o 
interditando não tem condições de controlar sua própria pessoa e administrar os seus 
bens. Reconhece-se que a prisão não é o ambiente que agora se deve reservar a ele. 
Mas a situação atual é provisória e será alterada assim que o juízo dispuser de vaga 
em instituição fechada a que aludiu o perito à fls. 397. 

Esses mesmos fundamentos levam à rejeição das declarações que o interditando 
prestou quando do interrogatório. As conclusões do perito e da assistente técnica 
impedem o Juízo de aceitar, sem reservas, os possíveis propósitos de dedicação aos 
familiares, de fazer o bem e de reparar os erros outrora cometidos, de trabalhar como 
representante comercial ou corretor (fls. 173/175)”. (RHC 82.924/ SP).168  

                                                 
168 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RHC 82.924/SP. Primeira Turma. Min. Relator Sepúlveda Pertence. 
Julgamento: 19 de agosto de 2003. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/770605/recurso-
em-habeas-corpus-rhc-82924-sp>. Acesso em: 30/08/21. 
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Em 2017 uma nova decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo teve 

grande repercussão, após ter sido instaurado conflito de competência positivo. A magistrada 

Sueli Zeraik da Vara de Execuções Criminais determinou que Chico deveria ser transferido 

para instituição psiquiátrica, sob o argumento de que a permanência do mesmo em unidade 

prisional seria arbitrária, uma vez que Francisco já teria tido sua liberdade privada por 40 

anos, mais que o máximo permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro à época.169 

O conflito teve início quando o Juiz Jorge Passos Rodrigues, da Vara de Família e 

Execuções, contrariou a decisão da juíza supramencionada, salientando que Chico não deveria 

ser posto em liberdade, uma vez que este não estaria mais cumprindo pena corporal, mas 

estaria sendo submetido a interdição compulsória necessária, tendo em vista o seu 

entendimento de que: “Francisco Costa Rocha não tem vontade válida a externar, é 

absolutamente incapaz”170.  

Vale pontuar, ainda, que os últimos laudos psiquiátricos constataram que Chico 

Picadinho é portador de personalidade psicopática perversa, sádica e amoral. Ademais, o 

mesmo possui transtorno categórico misto e dissocial, o que fez concluir pela sua persistente 

periculosidade. Logo, sua liberdade seria um risco tanto para a sociedade quanto para si.171  

Diante de todo o exposto, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

em 2017, permitiu que Francisco, à época com 75 anos de idade, permanecesse internado na 

Casa de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté onde permanece até hoje.  

        

5.2. Caso 2 - Roberto Aparecido Alves Cardoso - Champinha 

O caso analisado a seguir diz respeito ao crime cometido por Roberto Aparecido Alves 

Cardoso, Antônio Matias, Agnaldo Pires e Antônio Caetano contra o casal Liana Friedenbach, 

de 16 anos, e Felipe Caffé de 19, no ano de 2003.172 

Os jovens estavam acampados em um vilarejo em Juquitiba/SP, quando foram 

surpreendidos por Champinha e Pernambuco, que anunciaram um suposto assalto. No 

primeiro dia do sequestro Liana foi estuprada por Pernambuco, enquanto seu namorado era 

mantido em outro quarto.  

                                                 
169 LEIMIG, Luara. Justiça revoga concessão de liberdade à Chico Picadinho. G1. Disponível em:< 
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/justica-revoga-concessao-de-liberdade-a-chico-
picadinho.ghtml>. Acesso em 22.07.2021. 
170 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Interdição 0005327-65.1998.8.26.0625, 2017. Disponível em:< 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DJSP/2017/04/26>. Acesso em: 22.07.2021 
171 Idem. 
172 MORAES, Vanessa. O matador adolescente “champinha” e o crime que chocou o Brasil. JUSBRASIL. 
Disponível em: <https://nessamoraest29.jusbrasil.com.br/noticias/658017013/o-matador-adolescente-
champinha-e-o-crime-que-chocou-o-brasil>. Acesso em: 22/08/2021. 
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No dia 2 de março de 2003, um dia após o início do cárcere, Felipe foi levado ao 

matagal do vilarejo, onde foi friamente assassinado por Pernambuco com um tiro em sua 

nuca.  Após a execução, o assassino fugiu tendo Liana permanecido em poder de Champinha.  

No dia 5 de novembro de 2003 temendo ser descoberto, Champinha decide matar 

Liana, que é surpreendida com inúmeros golpes de faca peixeira em seu pescoço, tórax e 

costas.  

Os corpos de Liana Friedenbach e de Felipe Caffé só foram encontrados no dia 10 de 

maio de 2003.173 

Em 14 de novembro do mesmo ano, Pernambuco, Antônio Caetano, Antônio Matias e 

Agnaldo Pires foram presos. Champinha, porém, por possuir à época 16 anos foi apreendido e 

levado ao local destinado a menores infratores. 

Em 2006 Antônio Matias, Agnaldo Pires e Antônio Caetano foram julgados pelo 

Tribunal do Júri. O primeiro foi condenado a seis anos de reclusão acrescido de um ano, nove 

meses e quinze dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e 

ocultação de arma de fogo.174 Agnaldo foi condenado a 47 anos e três meses de reclusão pelo 

estupro de Liana. Já Antônio Caetano a 124 anos de reclusão pelos diversos estupros 

realizados contra a jovem.175 

No ano de 2007, Pernambuco foi levado a Júri Popular, sendo condenado a 110 anos e 

18 dias de reclusão, pelos crimes de estupro, cárcere privado e homicídio qualificado.  

Champinha, por sua vez, como já fora dito anteriormente, era inimputável à época dos 

fatos, em decorrência de sua menoridade, tendo sido direcionado seu julgamento à Vara da 

Infância e da Juventude. Após o cumprimento de medida socioeducativa, não sendo possível a 

imposição de outra medida de caráter penal à Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Ministério 

Público, a fim de impedir que o mesmo saísse da vigilância do Estado, requereu sua interdição 

civil com base na Lei 10.216/2001, conhecida também como Lei da Reforma Psiquiátrica, que 

tem por objetivo proteger portadores de doença mental.176 O pedido foi aceito e acompanhado 

de laudo médico que indicava a inaptidão de retorno de Champinha ao convívio social.177 

                                                 
173 Idem. 
174 Idem. 
175 Idem. 
176 Gazeta do Povo, edição de 24 de junho 2018. 15 anos após os crimes, prisão de Champinha ainda divide 

especialistas. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/justica/15-anos-apos-crimes-prisao-de-
champinha-ainda-divide-especialistas-4cm1y4bw7tqb2i9d31sv29lk4/)>. Acesso em: 29/07/2021.  
177 MORAES, Vanessa. O matador adolescente “champinha” e o crime que chocou o Brasil. JusBrasil. 
Disponível em: <https://nessamoraest29.jusbrasil.com.br/noticias/658017013/o-matador-adolescente-
champinha-e-o-crime-que-chocou-o-brasil>. Acesso em: 22/08/2021. 
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Desse modo, Roberto foi transferido para a Fundação Experimental de Saúde onde 

permanece até hoje sob custódia do Governo Paulista. O local foi construído no ano de 2006 e 

é visto como uma alternativa para casos como estes.178 

Roberto Aparecido Alves Cardoso já teve pedidos de liberdade negados pelo Supremo 

Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e, ainda, pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.179  

Neste diapasão, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, ao julgar o habeas corpus nº 169.172 assim dispôs: 

HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM 
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 
PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - 
EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A 
RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE 
INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1. A internação 
compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última 
opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, 
portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico 
circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida. 2. A interdição civil 
com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, 
encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do 
Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de 
internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada 
em laudos médicos. 3. Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já 
apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, 
seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo 
prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida. 
4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas 
modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a 
aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da 
insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser 
notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos 
invocados no acórdão impugnado. 5. É cediço não caber na angusta via do habeas 
corpus, em razão de seu rito célere e desprovido de dilação probatória, exame 
aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as 
instâncias inferiores formaram sua convicção. 6. O documento novo consistente em 
relatório do Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes- (SPT) da Organização das Nações Unidas 
(ONU) não pode ser apreciado por esta Corte sob pena de supressão de instância. 7. 
A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos 
autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de 
segurança ou à medida socioeducativa à que esteve submetido no passado o 
paciente em face do cometimento de atos infracionais análogos a homicídio e 
estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja 
na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança. Por meio da interdição 
civil com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando 
e, secundariamente, a segurança da sociedade. 8. Não foi apreciada pela Corte de 
origem suspeição ou impedimento em relação à perícia, questionamento a respeito 
da periodicidade das avaliações periciais, bem como o pedido de inserção do 

                                                 
178 Gazeta do Povo, edição de 24 de junho 2018. 15 anos após os crimes, prisão de Champinha ainda divide 

especialistas. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/justica/15-anos-apos-crimes-prisao-de-
champinha-ainda-divide-especialistas-4cm1y4bw7tqb2i9d31sv29lk4/)>. Acesso em: 29/07/2021. 
179 Idem. 
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paciente no programa federal De Volta Para Casa. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de habeas 
corpus cuja matéria não foi objeto de decisão pela Corte de Justiça estadual, sob 
pena de indevida supressão de instância. (HC 165.236/SP, Rel. Ministro MOURA 
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; HC 
228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. Ordem denegada.180 

Ademais, sob o ponto de vista médico, o Instituto de Medicina Social e de 

Criminologia do Estado de São Paulo – IMESC, emitiu laudo o qual ficou consignado que:  

O examinando ROBERTO APARECIDO ALVES CARDOSO é portador de 
história objetiva, subjetiva, dados objetivos e exame psíquico compatível com 
Retardo Mental de Leve para Moderado (CID F70⁄71) e Transtorna de Personalidade 
Dissocial (CID F 60.2), piorado pelo uso de alcoólicos e drogas, tendo sua 
capacidade de entendimento reduzida e, por conta da somatória de problemática de 
ordem mental, absolutamente incapaz de auto determinação. Assemelha-se e gera 
efeitos, neste caso, estritamente sob o ponto de vista médico legal, à Doença Mental. 
É, sob o ponto de vista médico legal, absoluta e permanentemente incapaz de reger 
sua vida e administrar seus bens e interesses. 

Assim, o acórdão denegatório da ordem asseverou: 

O   paciente,   comprovadamente padecente de doença mental agravada por 
alcoolismo e toxicomania e que concretamente o levou a prática de crime de extrema 
violência e crueldade, se liberado de qualquer tipo de confinamento ficaria 
evidentemente sujeito a cometer inclusive suicídio, ou novo ataque físico a qualquer 
pessoa do qual poderia resultar inclusive em novo homicídio ou, se confinado em 
local inadequadamente estruturado geraria esse mesmos riscos, não havendo 
portanto outra alternativa senão o seu confinamento em estabelecimento apropriado 
para o tratamento do seu mal psíquico até que esteja definitivamente curado e deixe 
de representar perigo à sociedade. 
O paciente, através de atitudes concretas, exauriu as sua tendências comportamentais 
nocivas a si próprio e às pessoas em geral, demonstrou que é realmente capaz de 
praticar as maiores atrocidades contra quem sequer conhecia, nenhum mal lhe fez, 
apenas teve a infelicidade de estar vulnerável em local desprotegido e ao seu 
alcance, ou seja, representa o paciente perigo iminente erga omnes e também corre o 
risco de acabar sendo gravemente ferido, ou morto através de eventual reação bem 
sucedida de alguma de suas futuras vítimas. 
A realidade do comportamento do interditando no caso concreto se compatibiliza 
com as condições psiquiátricas no sentido da sua internação em estabelecimento 
apropriado que evidentemente não é o comumente utilizado em casos de menor 
gravidade de patologia psíquica.181  

  

5.3. Caso 3 - Francisco de Assis Pereira - O maníaco do Parque 

Francisco de Assis Pereira, conhecido como o “maníaco do parque”, foi condenado 

pelo assassinato de 7 mulheres e pelo estupro de outras 9, no ano de 1988. Um ponto que 

intrigou muitas pessoas à época acerca deste caso, foi a facilidade que Francisco possuía de 

                                                 
180 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC: 169172 SP 2010/0067246-5. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Data de Julgamento: 10/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2014).  
181 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC: 169172 SP 2010/0067246-5. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Data de Julgamento: 10/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2014). 



58 
 

convencer as vítimas a subir em sua moto, oportunidade em que as levava para o parque de 

São Paulo, onde cometia as atrocidades.  

Após análises clínicas, Francisco foi diagnosticado pela perícia como portador de 

“Transtorno de personalidade antissocial”, definida como psicopatia. Desse modo, a perícia 

concluiu que o réu era semi-imputável, o que faria com que sua pena diminuísse de forma 

considerável.182 Todavia, o Conselho de Sentença, composto pelo Júri popular, entendeu pela 

imputabilidade de Francisco, tendo sido o mesmo julgado como plenamente capaz em relação 

as práticas delitivas.183  

A defesa de Francisco interpôs diversos recursos com fulcro a combater a decisão do 

Júri que considerou o réu imputável, ignorando sua psicopatia. Todavia, o Tribunal em 

decisão em sede de apelação, entendeu que o laudo pericial não vincula a decisão de juízes e 

que havendo outras fundamentações a decisão pode se dá de forma contrária. Desse modo, 

assim fora decidido184:  

(...) Ficou claro que Francisco sofre de transtorno de personalidade antissocial, o 
qual, porém, não constitui doença mental nem chega a abalar a saúde mental. O 
Doutor Paulo Argarate Vasques, um dos médicos encarregados da perícia 
psiquiátrica, afirmou, na sessão de julgamento, que o réu tinha preservado a 
capacidade de entender o caráter criminoso do sucesso; quanto à capacidade de 
autodeterminação, asseverou a dificuldade de detectar seu eventual 
comprometimento, razão pela qual anuiu na possibilidade de se considerar a plena 
imputabilidade de Francisco. Mister reconhecer, portanto, que o conselho de 
sentença optou por uma das vertentes da prova trazida aos autos. Não se há de dizer 
seja o veredicto, porque afastou a semi-imputabilidade, manifestamente contrário à 
constelação probatória. 

O maníaco do parque foi condenado a 271 anos de reclusão e cumpre pena atualmente 

no presídio de Laras, localizado no interior de São Paulo. Porém, como o tempo máximo para 

o cumprimento de penas privativas de liberdade no Brasil era à época de 30 anos, Francisco 

deve ser posto novamente em liberdade.  

Vale salientar que em entrevista realizada pelo G1, o procurador responsável pelo 

caso, Edilson Mougenote Bonfim, afirmou que: 

                                                 
182 CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS. Caso Liana Friedenbach e Felipe Caffé: vítimas de um inimputável. 
JusBrasil. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/561393292/caso-liana-
friedenbach-e-felipe-caffe-vitimas-de-um-inimputavel> Acesso em: 15/07/2021. 
183 MEDEIROS, Marta. Uma análise psico-criminológica dos casos do “Maníaco do Parque” e do “Maníaco 
da Cantareira”. JusBrasil. Disponível em: <https://martatsmedeiros.jusbrasil.com.br/artigos/787423103/uma-
analise-psico-criminologica-dos-casos-do-maniaco-do-parque-e-do-maniaco-da-cantareira>. Acesso em: 
09/08/2021. 
184 Idem. 
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São passados 20 anos. Se tudo correr dentro da normalidade ficará preso mais dez 
anos. Colocá-lo em liberdade é abrir as portas do cárcere para que ele volte a ter a 
possibilidade de matar, estuprar185. 

Ademais, o advogado de Franciso à época, Lineu Evaldo Engholm Cardoso, assim 
dispôs:  

Se ele não for 24 horas supervisionado, ele vai cometer crimes de novo. Da mesma 
forma”, afirma, advogado que defendeu Francisco. “Ele é um risco para a sociedade 
se não for supervisionado full time.186 

Diante de todo o exposto, permanece o questionamento acerca do que fazer com estes 

indivíduos que não podem ser postos em liberdade após o cumprimento integral da pena e 

qual seria o tratamento mais adequado dispensado pelo Estado.  

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo mostrar a situação atual de indivíduos 

acometidos pela psicopatia frente ao Sistema de Justiça Criminal Brasileiro. Diante disso, 

ficou notória a dificuldade de enquadramento destes criminosos no que tange a sua 

responsabilidade penal, ou seja, se devem ser considerados imputáveis, semi-imputáveis ou 

inimputáveis, tendo em vista posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais diversos e 

contrapostos, ante a não regulamentação da matéria pelo Sistema Penal vigente.  

Como ficou demostrado, a interligação entre o Direito e a Psiquiatria/Psicologia 

forense tem sido cada vez mais importante para o enfrentamento de conflitos. O estudo da 

personalidade do criminoso, atrelado aos elementos sociais e antropológicos é essencial, 

diante do desconhecimento da sociedade com relação a estes criminosos.  
A lacuna acerca do tema tratado é enorme. Como fora percebido, não há nenhuma lei 

direcionada a estes indivíduos, seja para determinar a realização de exame específico, como 

por exemplo, o PCL-R, seja para aplicar a sanção vista como mais adequada. Além disso, a 

                                                 
185 TOMAZ, Kleber. Preso há 20 anos em SP, Maníaco do Parque deve ser solto em 2028. G1. Disponível 
em:<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/26/preso-ha-20-anos-em-sp-maniaco-do-parque-deve-
ser-solto-em-2028.ghtml>. Acesso em: 07/07/2021 
186 Idem. 
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escassa produção doutrinária acerca do assunto, faz com que juízes não saibam a melhor 

forma de agir, quando constatado casos de psicopatia.  

A ciência médica não classifica os psicopatas como doentes mentais. Todavia, 

juridicamente falando, há aqueles que defendem seu enquadramento como imputáveis, mas 

também, como semi-imputáveis ou inimputáveis, por entenderem que o conceito de doença 

mental é amplo e, com isso, abrangeria também a psicopatia.  

Como visto anteriormente, a jurisprudência não possui entendimento consolidado 

sobre o assunto, tratando estes indivíduos ora como criminosos comuns, ora como doentes 

mentais. Entretanto, a falta de tratamento adequado durante toda a execução da pena é algo 

que influencia de forma direta nos índices de reincidência.  

Nesse sentido, é de extrema importância a realização de exames criminológicos de 

forma objetiva, segura e diferenciada que abarque as peculiaridades de cada quadro clínico. 

Além disso, este exame não deve ser feito apenas no início da execução penal, mas durante 

todo o cumprimento da pena, a fim de que seja possível acompanhar cada caso, sendo 

analisado a progressão ou regressão do quadro clínico, a redução ou aumento da 

periculosidade ou, ainda, a possibilidade de retorno ou não destes ao convívio social. 

Ademais, os métodos devem ser aplicados por profissionais qualificados a fim de que possam 

ser elaborados laudos técnicos eficazes.  

É evidente que a realidade do Sistema Penal Brasileiro carece de eficiência e ainda 

possui muitos pontos sensíveis a serem enfrentados. A falta de garantia de que indivíduos 

acometidos pela psicopatia seja tratado de forma eficiente põe em risco a segurança dos 

próprios criminosos, de suas vítimas e da sociedade de maneira geral. Logo, não há no Brasil 

preparo e estrutura para o enfrentamento destes casos, sendo a grande maioria decididos por 

juízes, sem ser levado em conta a importância que deveria ser dispensada.  

Diante de todo o exposto, é latente a necessidade que o Estado se volte para o 

enfrentamento da questão, dotada de grande relevância social e que até hoje não possui a 

atenção necessária, estando à margem de decisões difusas e não uniformes. O legislador deve 

romper com a inércia e omissão legislativa, desenvolvendo dispositivo específico no que 

tange ao tema.  
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