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 RESUMO 
 
 
MARIANO, Thaynara Ferreira. Ponderações A Respeito Da Psicopatia e o 
Sistema Penal. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação 
em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2017. 
 
 
 
Este trabalho tem o objetivo de analisar como o Direito Penal lida com indivíduos 
que possuem transtorno de personalidade psicopática, como são identificados. 
Para entendermos o tema, será explanado sobre o conceito de psicopatia, seu 
diagnóstico, se existe cura, tratamento e qual o papel da Psicologia e da 
Psiquiatria em diagnosticar um psicopata. Propõe, ainda, estudar o conceito de 
crime, capacidade, imputabilidade, como o sistema jurídico lida com a 
penalização dos indivíduos entre outros. A metodologia adotada foi a de 
pesquisas bibliográficas. De acordo com a análise desta monografia, foi possível 
verificar o papel do Estado em aplicar a Justiça, mediante ao sistema penal. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicopata; Sistema Penal; Psicologia, Psiquiatria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
This paper aims to analyze how the Criminal Law deals with individuals who have 
psychopathic personality disorder as they are identified. To understand the 
theme, it will be explained about the concept of psychopathy, its diagnosis, if 
there is cure, treatment and what is the role of Psychology and Psychiatry in 
diagnosing a psychopath. It also proposes to study the concept of crime, capacity, 
imputability, how the legal system deals with the penalization of individuals, 
among others. The methodology adopted was that of bibliographical research. 
According to the analysis of this monograph, it was possible to verify the role of 
the State in applying Justice, through the penal system. 
 
 
 
KEY WORDS: Psychopath; Penal System; Psychology, Psychiatry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, o conceito de psicopatia foi alvo de várias influências. 

Inicialmente, este termo surgiu associado à loucura ou criminalidade. Para 

entender o psicopata, é necessário analisar o diagnóstico da doença o qual é 

feito pelos especialistas, bem como quais os fatores que influenciam o 

agravamento do transtorno de personalidade e a característica do perfil do 

psicopata e como identificá-lo. 

No Brasil, o tema da psicopatia é praticamente desconhecido na 

legislação penal, devido a isto o sistema penal brasileiro não possui uma 

legislação ou uma sanção específica para aplicar a esse indivíduo.  Pelo Código 

Penal brasileiro esse sujeito será tratado como imputável como alguns casos 

divulgados: Pedro Rodrigues Filho (Pedrinho matador), João Acácio Pereira da 

Costa (Bandido da Luz Vermelha), Suzane Von Richthofen entre outros que 

foram considerados responsáveis pelos crimes que cometeram, devido ao fato 

de possuírem o discernimento para entender o caráter ilícito. 

 A grande problemática no Brasil está vinculada ao fato que indivíduos 

que são diagnosticados com transtorno de personalidade ficam enclausurados 

no sistema carcerário juntamente aos demais presos. Todavia, o correto seria 

que as penas associadas a psicopatas fossem individualizadas conforme 

previsão legal da Constituição Federal Brasileira que dispõe em seu artigo 5º 

inciso XLVI que a lei regulará a individualização da pena e adotará, em casos de 

privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social 

alternativa, suspensão ou interdição de direitos, sendo assim a lei o afasta do 

convívio da sociedade como ocorre em outros países, mas com certo tipo de 

cuidado, porque a tendência da psicopatia sem tratamento é piorar e é o que 

acontece no nosso país.  

Como esses sujeitos são negligenciados, ao colocar eles em convívio com 

a comunidade carcerária, isso pode acarretar na evolução do transtorno e 

também acabam colocando a segurança dos demais presidiários em risco: um 

exemplo que pode-se destacar é o de Pedrinho matador, ele matou mais 

pessoas dentro da penitenciária. Este tipo de reincidência é disposto no artigo 

63 do Código Penal, que conceitua a reincidência quando o agente comente 
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novo crime, depois de transitar em julgado a sentença, que no País ou no 

estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 

 A psicopatia é um tipo de desvio de conduta que impõe risco a população 

e como não é considerada uma doença mental e sim transtorno, mas um tipo 

de transtorno vinculado à personalidade, ausência de empatia e culpa para com 

tudo e todos. Sendo assim não seria possível recuperá-lo e nem inseri-lo 

novamente no ambiente social, já que esse transtorno é considerado sem cura.  

O correto seria nesse caso ter casas hospitalares próprias para 

tratamento de indivíduos com psicopatia ou se colocassem os mesmos em 

prisões para o cumprimento de suas penas deveria haver uma segregação 

desses indivíduos, porque, como já ressaltado, eles não podem ser curados. 

Todavia, com certo tratamento adequado a psicopatia pode ser contida para 

que o quadro não se agrave. Como será abordado neste artigo, há fatores que 

contribuem para o desenvolvimento do transtorno de personalidade 

psicopática. 

O objetivo central desse trabalho é demonstrar o papel do Estado em fazer 

justiça (jus puniendi), como é feita a identificação dos psicopatas. 

Um fator que contribuiu para a pesquisa desse tema foi a curiosidade de 

entender como as pessoas que sofrem com a psicopatia são tratadas perante a 

Justiça, como ele é tratado no âmbito penal. Outra discussão que suscita é a 

questão de qual o tipo de tratamento existente para controlar essa doença no 

Brasil. 

A psicologia tem um papel fundamental no âmbito penal não só nos casos 

relacionados à psicopatia, visto que é ela que vai estabelecer se o indivíduo 

estava gozando de capacidade, se no momento em que o sujeito transgrediu a 

lei havia o discernimento para entender o caráter ilícito do fato, pois tem papel 

elementar na decisão do juiz, é dela que vêm a avaliação se o sujeito é imputável 

ou não. 

Neste projeto, foram utilizadas várias fontes de pesquisas como: livros, 

internet, artigos científicos, assim como o ordenamento jurídico vigente no país, 

foi usado monografias escritas para embasar esta pesquisa. Esta monografia se 

baseia na forma que o psicopata é tratado diante do sistema jurídico, tendo como 

tema: Ponderações a respeito da psicopatia e o sistema penal. Com intenção de 
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esclarecer se o poder judiciário tem a capacidade de lidar com esse tipo de 

transtorno na sociedade.   

Este trabalho vai esclarecer que mesmo o Direito sendo uma ciência 

autônoma ela se comunica e precisa das demais ciências para uma aplicação 

justa da norma. Essa monografia abrangerá como a psicologia, a psiquiatria e o 

poder judiciário trabalham juntos para proteger a população de indivíduos com 

psicopatia. 
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2   A HISTÓRIA DA PSICOPATIA  

 

O conceito de transtorno de personalidade psicopática foi alvo de muitas 

influências até a definição atual. Durante essa evolução houve participações de 

grandes nomes da Psiquiatria, Psicologia e do Direito. 

Pode-se dizer que a contribuição mais marcante no Direito foi a definição 

entre o crime e o criminoso e a ideia de existirem pessoas predispostas a 

cometerem crime. A definição desse estudo foi proposta por Cesare Lombroso, 

com a teoria do Criminoso Nato. Para Lombroso, “o homem delinquente” teria 

um perfil. Em suas palavras: 

Talvez interesse conhecer como conseguir chegar as atuais 
conclusões que apresento. Em 1807 eu realizava umas 
investigações sobre cadáveres e seres humanos vivos nas 
prisões e asilos de anciãos na cidade de Pavia. Desejava fixar 
as diferenças entre loucos e delinquentes, mas não estava 
conseguindo. Repentinamente, na manhã de um dia de 
dezembro, fui surpreendido por um crânio de um bandido que 
continha anomalias atávicas, entre as quais sobressaíam uma 
grande fosseta média e uma hipertrofia do cerebelo em sua 
região central. Essas anomalias são as que encontramos nos 
vertebrados inferiores. (LOMBROSO: 1906, Pág. 665) 

 

 Em seus estudos, Lombroso conclui que havia uma relação entre o 

instinto sanguinário e a regressão atávica; após examinar 386 cadáveres, 

principalmente, as formações cranianas, classificou-as em fosseta occipital, 

braquicéfalo, plagiocéfalo, deformidades fisionômicas das orelhas, mandíbulas 

etc.  

 Dizer que a teoria do criminoso nato não podia ser aplicada em todos os 

casos que os indivíduos apresentassem aquelas características, mas ao traçar 

um perfil, Lombroso abriu espaço para o estudo da mente de um criminoso. 

 Um dos primeiros relatos relacionado ao transtorno de personalidade foi 

descrito pelo professor de medicina Girolano Cardamo (1501-1596), da 

Universidade de Paiva. Seu filho foi decapitado por envenenar a esposa de 

Girolano com raízes venenosas, ou seja, o rapaz envenenou a própria mãe. A 

partir desse incidente, Cardamo definiu esse comportamento como 

“improbidade”.  
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 No ponto de vista dele, esses indivíduos não alcançavam um quadro de 

total insanidade, pois na teoria criada essas pessoas mantinham algumas 

aptidões para que cuidassem de seus desejos e vontades. (Rivari, 2010) 

 Paolo Zacchia (1854-1654) é considerado o fundador da Psiquiatria Médico 

Legal, produziu um dos mais importantes estudos para esse tema que logo 

dariam significação às “psicopatias” e aos “transtornos de personalidade”. Foi o 

primeiro a reconhecer a necessidade de avaliação do paciente e concorda com 

a penalização dos indivíduos que cometem delito após tornarem a lucidez. Neste 

sentido, Cohen escreve: 

"Já na Renascença (séculos XV e XVI D.C.) nasce na Itália 
Paolo Zacchia, considerado como pai da medicina legal 
moderna. Ele afirmou que somente o médico tem capacidade 
para avaliar a condição mental de um indivíduo. Admitia que os 
pacientes com quadro de mania, quando se encontravam em um 
intervalo lúcido, ou seja, em períodos nos quais eles recobravam 
a lucidez mental, poderiam ser responsabilizados por seus 
crimes. Apontava também para a participação de uma forte 
emoção na gênese dos crimes passionais, colocando-a como 
atenuante da pena. Zacchia conferiu maior importância à pessoa 
do que a lei, mostrando dessa forma os princípios éticos da 
pessoa pode ser diferente dos princípios morais envolvidos na 
formulação da lei" (COHEN, 2006. p. 20).  

 

  Em suma os trabalhos de Zacchia serviram para ajudar tanto a psicologia 

e a psiquiatria como o Direito, pois, ao estipular que a avaliação necessariamente 

teria que ser feita pelo médico, fundamentou o papel da avaliação psicológica e 

que a partir dela os sujeitos que cometessem delitos poderiam ser penalizados 

conforme a sua imputabilidade. Seu papel é fundamental até hoje, não só para 

medicina legal como também para as demais áreas das ciências.  

 É impossível começar a falar de psicopatia sem falar de Phillipe Pinel, que 

é considerado até hoje como o fundador da psiquiatria no século XVIII. Ele 

aparece na história modificando o estereótipo criado para a loucura, ao conseguir 

criar tendências humanísticas em relação ao doente mental. 

 

Com o surgimento da Psiquiatria (Especialidade Médica 
considerada filha da revolução francesa e de Philippe Pinel, o 
primeiro a escrever cientificamente sobre o tema – em seu 
trabalho ‘Memória da Loucura’) como uma das especialidades 
médicas, e tomando sobre si, todas as relações entre Saúde 
Mental e a Justiça é que surge a Psiquiatria Forense. 
(RIGONATTI, 2003 p. 19). 
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 No século XVIII, todos que não se encaixavam na sociedade eram 

considerados loucos e por essa razão eram excluídos do convívio social, ou seja, 

os pacientes que padeciam de alguma doença mental eram colocados em uma 

instituição juntamente com outros indivíduos que tinham nenhum tipo de 

patologia. 

 Em suma, os loucos conviviam com leprosos, prostitutas, ladrões, 

vagabundos, com pessoas que eram consideradas a escória da sociedade. 

Pinel, ao verificar essa realidade, começou a estabelecer relações entre a saúde 

mental e a justiça, com esta iniciativa surgiu a psiquiatria forense. A partir de 

Pinel, o Direito ganha novos instrumentos para entender a mente humana. 

 Na visão de James Cowles Prichard, em 1835, a psicopatia era traduzida 

como “Insanidade Moral”. Ele utilizou esse termo tentando qualificar a conduta 

antissocial e a falta do senso ético de certos criminosos. Afirmava que existiam 

insanidades sem o comprometimento intelectual, mas possivelmente com 

prejuízo afetivo e volitivo. (MELE JÚNIOR, 2004, p.14). 

 Morel, em 1857 contribuiu para fundamentar o conceito de psicopatia com 

a teoria da degeneração, para ele a personalidade psicopática seria uma espécie 

de relações anormais que se estabeleceram entre a inteligência e seu 

instrumento doente, o corpo. A degeneração de um indivíduo se transmitiria e se 

agravaria ao longo das gerações, até chegar à decadência completa ele 

denominou como “maníacos instintivos”. (Bercherie, 1989)  

 Ele descreve em um dos seus relatos como seria esse indivíduo:  

 

Suas tendências inatas para o mal fizeram-me designá-los do 
ponto de vista médico legal, pelo nome de maníacos instintivos. 
O incêndio, o roubo, a vagabundagem e as propensões 
precoces para toda sorte de desregramentos formam o triste 
balanço de sua existência moral, e esses infelizes [...] povoam 
em grandes proporções as instituições penitenciárias para a 
primeira infância e os presídios. (MOREL apud BERCHERIE, 
1989, p. 116). 
 
 

 Em 1904, Kraepelin fez uma classificação das doenças mentais e usou o 

termo Personalidade Psicopática para definir as pessoas que não seriam 

neuróticos e nem psicóticos e também não estariam incluídas na mania e 
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depressão, para ele, estas pessoas se manteriam em contraposição aos 

parâmetros sociais vigentes.  

 Nessa classificação, enquadraram-se os criminosos congênitos, a 

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

os embusteiros e farsantes e os querelantes. Emil Kraepelin foi o primeiro a 

cunhar o termo Personalidade Psicopática para classificar psicopatas 

(Schneider, 1980). 

 Para Schneider, em 1923, a personalidade psicopática era um conjunto 

classificatório da personalidade, tais como, a inteligência, os instintos e 

sentimentos corporais e valorizava como elementos distintivos o conjunto dos 

sentimentos e valores, das tendências e vontades (Schneider, 1980). 

 Em suma, a relatividade dos valores não seria lícita ou válida realizar um 

diagnóstico do mesmo modo que se faz com as outras doenças, para o autor a 

psicopatia não é considerada uma doença mental e sim uma patologia como a 

tuberculose ou algo transitório do instinto.  

 Nesse sentido, a vontade do indivíduo com psicopatia nem sempre é toda 

psicopática, existindo momentos, fases e circunstâncias de condutas adaptadas, 

as quais permitem que ele passe despercebido em muitas áreas do desempenho 

social. Pode-se dizer que o psicopata é um “camaleão”, ele é um sujeito que 

consegue se camuflar e essa dissimulação garantiria sua sobrevivência social. 

 Em 1965, Henry Ey, em seu “Tratado de Psiquiatria”, incluiu as 

Personalidades Psicopáticas dentro do capítulo das doenças mentais crônicas. 

Ela considerava como um desequilíbrio psíquico resultante das anomalias 

caracterológicas das pessoas. Citou as características básicas das 

Personalidades Psicopáticas como sendo a anti-sociabilidade e impulsividade 

(Bruno, 1996). 

Em 1966, Robins fortalece a ideia dos Transtornos de Personalidade tal 

como sugerido pelos DSM. A partir da década de 60 e 70 começou a 

caracterização dos traços da psicopatia como: perturbações afetivas, 

perturbações do instinto, deficiência do Superego, tendência a viver só o 

presente, baixa tolerância a frustrações.  

A impulsividade do instinto e a propensão para condutas antissociais, 

ressaltando a dificuldade desses indivíduos conviver na sociedade com as 

regras estipuladas.  



- 17 - 
 

 
 

Na atualidade, a psicopatia ou transtorno de personalidade tem sido 

definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Transtorno de 

Personalidade Dissocial, registrado no CID-10 sob o Código F60. 2: 

 

Transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das 
obrigações sociais, falta de empatia para com os outros. Há um 
desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais 
estabelecidas. O comportamento não é facilmente modificado 
pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe 
uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga 
da agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a 
culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para 
explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em 
conflito com a sociedade (CID-10 – F60.2, 2000, p. 352). 
 

 

Não se pode falar da evolução do conceito de personalidade psicopática 

sem mencionar Hervey M. Cleckley que no seu livro “A máscara da saúde” 

desenvolveu uma escala para caracterizar e avaliar o transtorno de 

personalidade psicopática; já o psiquiatra americano do Medical College da 

Geórgia, escreveu que a psicopatia consistiria em um conjunto de 

comportamentos e traços de personalidade específicos e poderia ser confundida 

com o transtorno de personalidade antissocial separando assim os transtornos 

de personalidade. 

  Em 1976, Hare, Hart e Harpur completaram esses critérios de 

Cleckley criando uma checklist com 20 elementos, denominada PCL. R 

(Psychopathy Checklist Revised) para determinar a psicopatia. Esta lista é 

adotada até hoje em alguns presídios brasileiros para analisar o comportamento 

dos presos e foi validado no Brasil através HARE. Esses dados são:  

 

(01) loquacidade; charme superficial; 
(02) autoestima inflada;  
(03) necessidade de estimulação / tendência ao tédio;  
(04) mentira patológica; 
(05) controle/ manipulação;  
(06) ausência de remorso ou culpa; 
(07) frágil controle comportamental; 
(08) insensibilidade / falta de empatia;  
(09) estilo de vida parasitário;  
(10) afeto superficial;  
(11) promiscuidade sexual;  
(12) problemas comportamentais precoces; 
(13) falta de metas possíveis de realização em longo prazo;  
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(14) impulsividade;  
(15) irresponsabilidade;  
(16) dificuldade em assumir a culpa;  
(17) muitos relacionamentos conjugais de curta duração;  
(18) delinquência juvenil;  
(19) revogação de liberdade condicional; e.  
(20) versatilidade criminal 
(FIORELLI, 2014. p. 110.) 

 

Pode-se afirmar que os trabalhos de Sigmund Freud também são muito 

importantes para as ciências humanas. Ele foi um médico neurologista, criador 

da psicanálise. Seus estudos são válidos até hoje para entender um pouco mais 

da psicopatia. A psicanálise é uma ciência que busca os desejos ocultos dos 

indivíduos, como sonhos, delírios, atos falhos, entre outros. Nas palavras de 

Freud: 

 

A Psicanálise é a parte da psicologia que procura trazer à tona 
da consciência, através dos métodos de investigação e análise, 
os elementos perturbadores para que se possa aplicar a 
psicoterapia (Freud, 1969). 
 

Sendo assim, Freud demonstra como entender o que se passa no 

inconsciente de um indivíduo que possui psicopatia, pois a mãe é um fator 

primordial para a formação da personalidade de uma criança.  

Freud ficou conhecido por criar as fases a partir das primeiras relações da 

criança com os pais. Ele dividiu em fase oral (0 – 18 meses), anal (18 meses – 

2/3 anos), fálica (2 – 3/5 anos) para “terminar” no período de latência (3 – 5/12 

anos) e a fase genital (a partir da puberdade). Neste contexto, vale salientar: 

 

Freud acreditava que a personalidade formava-se nos primeiros 
anos de vida, momento em que as crianças passam por conflitos 
inconscientes entre seus impulsos biológicos inatos e as 
exigências da sociedade. [...] ocorrem em uma sequência 
invariável de fases de desenvolvimento psicossexual, baseadas 
na maturação, em que o prazer muda de uma zona corporal para 
outra – da boca para o ânus e depois para os genitais. Em cada 
fase, o comportamento, que é a principal fonte de gratificação, 
muda – da alimentação para a eliminação e posteriormente para 
a atividade sexual. (PAPALIA, OLDS & FELDMAN, 2006, p. 67):  
 

Para Freud, a criança começa a se socializar, porém as atitudes da figura 

da mãe podem influenciar no desenvolvimento social da criança provocando 

mudanças em suas tendências instintivas. O pai também tem uma função, mas 
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a mãe é o ponto central, caso a figura materna não saiba lidar com a educação 

infantil de seu filho, acaba dando origem ao complexo de Édipo.  

 
Ao mesmo tempo em que essa identificação com o pai, ou pouco 
depois, o menino começa a desenvolver uma catexia de objeto 
verdadeira em relação à mãe, de acordo com o tipo [anaclítico] 
de ligação. Apresenta então, portanto, dois laços 
psicologicamente distintos: uma catexia de objeto sexual e direta 
para com a mãe e uma identificação com o pai que toma como 
modelo. Ambos subsistem lado a lado durante certo tempo, sem 
qualquer influência ou interferência mútua. Em consequência do 
avanço irresistível no sentido de uma unificação da vida mental 
eles acabam por reunir-se e o complexo de Édipo normal origina-
se de sua confluência (Freud, 1921/1996, p. 115). 
 

Sendo assim para que a criança finalize o seu desenvolvimento de forma 

saudável ela deve adaptar-se socialmente, pois, o superego surge na fase de 

formação do grupo no seio da família. Como processo de imitação a criança imita 

os passos do pai e da mãe por isso não deve haver conflitos 

  Freud tentando entender a psicose, a constituição do EU e conceito do 

narcisismo cria a teoria Id, Ego e Superego, onde ele esclarece que esse “Eu” 

cresce no aparelho psíquico humano. 

O Id para Freud seria a energia psíquica, a libido, ou seja, a pulsão sexual, 

seria a busca incessante pelo prazer desviando-se do desprazer, a procura em 

satisfazer esse desejo faz com que o indivíduo desconheça o significado de 

ética, moral, valores, para alcançar a realização dessa fantasia, fazendo assim 

que esse sujeito aja de forma impulsiva, irracional, antissocial.  

O Ego, na definição de Freud, está vinculado ao Id, na verdade seria uma 

espécie de continuação tornando os impulsos mais eficazes e poderosos, 

associado ao princípio da realidade e a razão. O indivíduo, para que seu impulso 

seja satisfeito, planeja e espera até que essa pulsão se torne realidade.  

A teoria do ego permite ao sujeito que obtenha o prazer desejado com 

menos consequências negativas, sendo assim essa teria seria a harmonização 

entre o desejo e a realidade, ainda haveria a supervisão e a repressão do 

superego.  

 

[...] funciona independente, lutando pela perfeição e admirando 
o idealismo, o auto sacrifício e o heroísmo. O superego influencia 
o ego para atender os objetivos morais e forçar o id a inibir seus 
impulsos animais. Quando o ego comporta-se moralmente, o 
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superego é satisfeito. Quando as ações ou os pensamentos do 
ego vão contra os princípios morais, o superego gera sentimento 
de culpa. (DAVIDOFF 2001, p. 507). 

 

 Superego do alemão é traduzido como Über-Ich, "super-eu", "além-do-eu" 

é definido como a parte psíquica do homem que representa a parte moral. 

Associado a valores da sociedade, o superego tem como objetivo atribuir 

algumas funções. Neste contexto, Andriatte e Gomes descrevem esse objetivo: 

 

O superego será concebido como uma instância responsável, ao 
mesmo tempo, por diversas funções e é em seu seio que Freud 
vai tentar integrar as várias dimensões que balizara 
anteriormente. Vai terminar por atribuir ao superego três 
funções: a auto-observação, a consciência moral e a “base de 
apoio” dos ideais. Na apresentação formal do superego, este 
será concebido como uma instância de observação, como uma 
parte separada do ego, que exerce vigilância sobre a outra. 
(ANDRIATTE e GOMES 2000, p. 36). 

 

 Pode-se dizer que o superego serve com mecanismo de defesa, uma 

espécie de “freio moral” que impede o indivíduo de transgredir as regras morais 

imposta pela sociedade. O propósito dessa instância seria intimidar através da 

culpa ou da sanção qualquer tipo de conduta contrária às normas morais, fazer 

com que os indivíduos tenham um comportamento dentro dos valores éticos e 

da moralidade até mesmo de forma irracional, fazendo assim que o sujeito 

chegue o mais próximo à perfeição em palavras, pensamentos e gestos ditados 

pela doutrina social.  

 Analisando a teoria freudiana, pode-se concluir que o psicopata não 

possui esse “freio moral”, ele tem uma deficiência em seu superego. Alguns 

autores da psicanálise definem como Narcisismo Maligno. Nessa corrente, o Dr. 

Augusto Zafra descreve a visão do Psicanalista Otto Kernberg como o 

narcisismo maligno seria caracterizado: 

*Tendências antissociais presença mais acentuada de atos de 
crueldade refrigeração, violência e até mesmo assassinato com 
patologia grave de superego, o que explica a ausência de culpa 
perante os comportamentos destrutivos que é capaz de exibir.  
*Tendências limítrofes extremamente graves, que se manifesta 
com irritável, impulsividade, mitomanía, baixa tolerância à 
frustração, incapacidade de adiar a gratificação, sentimento de 
vazio e pensamentos suicidas crônicas.  
*Comportamento altamente sádico e traços paranóides 
marcados mecanismos de defesa projetiva, desconfiança, 
suspeita e sensibilidade.  



- 21 - 
 

 
 

*Falta de consciência, culpa e autocrítica em relação à sua 
conduta, às vezes sendo intensamente agressivo, propenso a 
lesões se eles levaram o oposto, provocando a ira (raiva 
narcisista)".  
*Presença de ligações instáveis, sem suportar uma outra 
perspectiva da realidade, somente o auto, que é o que rege a 
existência inteira1. 

 

Para Otto Kemberg (1994), seria um indivíduo opressor, insensível, 

sádico, narcisista e egoísta. Sendo assim, ele não se encaixaria na sociedade, 

pois esse desvio de conduta, essa falta do superego, faz com que o sujeito que 

possui psicopatia não e nenhum tipo de senso de moral. Devido a esse fator a 

sanção e a culpa que servem como punições para os demais não têm efeitos 

nenhum sobre os psicopatas, pois eles não têm remorso e as penas aplicadas a 

eles não impedem a busca em satisfazer o seu desejo a qualquer custo, 

independente de quantas regras terão que quebrar para a obtenção do que 

desejam.   

 

2.1 A Aplicação do Ordenamento Jurídico e o Estado 

 

O famoso jurista e penalista Cesare Beccaria dividiu conosco um 

pensamento sábio em seu livro Dos Delitos e das Penas que a obrigação do 

legislador em fazer leis que concedam melhor bem-estar aos cidadãos e evitar 

o sofrimento que os criminosos possam causá-los, salienta que: 

 
É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo 
legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que 
repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de 
proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e 
preservá-los de todos os sofrimentos que se lhes possam 
causar, segundo cálculos dos bens e dos males desta vida. 
(BECCARIA, 2011, p. 115). 

 

Beccaria sugere que os crimes deveriam ser impedidos e como não é 

possível, o poder legislativo tem o dever de criar normas para defender e 

proteger os homens. O primeiro pensamento do legislador não deve se punir, 

                                                      
1 ZAFRA, Augusto.  El narcisista y el narciso maligno de kernberg. Dr. Augusto Zafra 
Psiquiatria. Seção Mi blog. Disponível em: <http://www.psiquiatra-valencia.com/mi-blog/el-
narcisismo-maligno-de-o-kernberg/>. Acesso em 08 jul. 2017 
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mas tentar evitar o crime, pois a pena não deve ser vista como castigo, é uma 

forma de educar os indivíduos que transgridam a lei, desencorajando a prática 

do ato ilícito.  

A sociedade, desde a antiguidade, necessita de regras para a convivência 

de seus indivíduos, pois os seres humanos agem por instinto e por isso 

necessitam de limites para que não coloquem suas vidas em risco e a dos 

demais, dessa forma foi necessária a inserção de regras de conduta para todo o 

grupo social. Com isso surgiram às leis e devido a sua criação quem a 

desrespeita sofre uma punição.  Duguit descreve em suas palavras a 

necessidade das regras para a sociedade: 

 
O “direito objetivo” ou a “regra de direito” designa os valores 
éticos que exigem dos indivíduos que vivem em uma sociedade. 
O respeito a essa ética, em determinado momento, implica, no 
âmbito social, a garantia de preservação do interesse comum, e, 
em contrapartida, sua violação acaba desencadeando uma 
respectiva reação da coletividade visando, de alguma forma, o 
responsável por tal violação. O “direito subjetivo”, por sua vez, 
constitui um poder do indivíduo que integra uma sociedade. Esse 
poder capacita o indivíduo a obter o reconhecimento social na 
esfera do objeto pretendido, desde que o seu ato de vontade 
possa ser considerado deliberadamente legítimo pelo direito 
objetivo. (DUGUIT, 2009, p.15). 

 

Nesse sentido, Gonçalves afirma que é necessário ter a imposição de 

regras na sociedade para um existir bom convívio entre todos. Em suas palavras: 

 

A psicologia profunda tem demonstrado que o ser humano é 
movimentado por instinto, que se não sujeitos a repressão, 
podem colocar em risco a própria vida em comunidade. Por isso, 
desde há muito que o grupo social estabeleceu regras de 
conduta, impostas a todos ou a alguns de seus membros. A 
preservação da vida em comum exige a imposição de regras, 
pois o homem não pode existir exclusivamente para satisfazer 
os próprios impulsos e instintos (GONÇALVES, 2014. p. 21).  

 

O ordenamento jurídico surgiu para impor limites à sociedade, para trazer sentido 
de justiça à população e também proporcionar as penas. Antes do surgimento 
do direito as penas não eram proporcionais e devido a isto se alguém ferisse 
uma pessoa da sua família você matava toda a família desse sujeito, isso era 
denominado como vingança privada. Nesse sentido Noronha escreveu: 
 

Cometido um crime, havia a reação da vítima, dos parentes e do 
seu grupo/tribo, que, agiam sem proporção à ofensa, atingindo 
não só o agressor, mas também toda a sua tribo. A vingança era 
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privada, pois a reação à ofensa era puramente pessoal, sem 
intervenção ou auxílio de terceiros. (NORONHA, E, Magalhães. 
1999, p. 192). 
 

A proporcionalidade veio com o Código de Hamurabi e evoluiu para os 

códigos da atualidade, a lei procura manter o equilíbrio entre o Estado e a 

sociedade de forma que ele deve zelar pelo cumprimento do direito. Neste 

sentido, Canto afirma que: 

A vingança privada, com o evoluir dos tempos, produziu duas 
grandes regulamentações: o talião e a composição. Apesar de 
se dizer comumente pena de talião, não se tratava propriamente 
de uma pena, mas de um instrumento moderador da pena. 
Consistia em aplicar no delinquente ou ofensor o mal que ele 
causou ao ofendido, na mesma proporção. (CANTO, 2000, p. 8). 

 

A lei de talião pode não existir mais no Brasil, mas o Estado tem um papel 

fundamental na sociedade como um limitador, como um poder maior que tem a 

função de manter ordem. Engels descreve este papel: 

 

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à 
sociedade de fora para dentro; tampouco é ‘a realidade da ideia 
moral’, nem ‘a imagem e a realidade da razão’, como afirma 
Hegel. É antes um produto da sociedade, quando esta chega a 
um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que 
essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com 
ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que 
não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, 
essas classes com interesses econômicos colidentes não se 
devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se 
necessário um poder colocado aparentemente por cima da 
sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro 
dos limites da ‘ordem’. Este poder, nascido da sociedade, mas 
posto acima dela se distanciando cada vez mais, é o Estado 
(ENGELS, 1984. p. 191). 

 

O Estado, em virtude de ter retirado o direito de autotutela da sociedade, 

ou seja, o direito de fazer justiça com as próprias mãos, tem o dever e o poder 

de resolver os conflitos através do sistema jurídico. 

A sanção penal é a forma que o Estado encontrou para dar essa resposta 

à população através da pena ou medidas de segurança, como a sanção. O 

mesmo tenta comunicar que se o indivíduo infligir as regras de convivência 

sempre terá uma consequência, com a finalidade de desestimular as infrações 

penais e manter as pessoas dentro das normas legais. Neste contexto 
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Gonçalves entende que o Estado tem o poder e dever de fazer justiça conforme 

descreve que: 

 
O Estado assumiu para si, em caráter de exclusividade, o poder-
dever de solucionar os conflitos desde então, compete-lhe a 
elaboração das regras gerais de conduta e sua aplicação aos 
casos concretos. Ele é suficientemente forte para impor a 
qualquer membro da coletividade o cumprimento da norma 
jurídica concreta. A solução dos conflitos é dada pelo Estado 
mesmo quando ele próprio é um dos envolvidos, por isso há 
divisão de funções das atividades estatais. Compete ao Estado-
juiz a solução dos conflitos de interesses, que, desde então, 
passou a ser imparcial. O Estado substituiu-se às partes, 
incumbindo a ele dar a almejada para o litígio (GONÇALVES, 
2014. p.22).   

 

Em suma é dever do estado em garantir a paz social e como ele assumiu 

a responsabilidade de solucionar os litígios, o mesmo deve dar uma resposta a 

população para evitar principalmente o sentimento de impunidade no Brasil. 

Como já discutido, o Estado tem o poder e o dever de trazer justiça a sociedade, 

por isso não pode, em hipótese alguma, eximir de punir o indivíduo que vier a 

transgredir a lei.  

 

2.2. Conceito de Personalidade, Capacidade e Classificação da Imputabilidade 

no âmbito Penal. 

 

Pode se definir a personalidade como um conjunto de características 

marcantes e importantes de um sujeito e essas particularidades ajudam a definir 

o relacionamento dos seres humanos, associados ao modo de agir, pensar e 

sentir e também como algo único de cada pessoa relacionado ao caráter e ao 

comportamento. Na visão de Emilio Mira y Lopez a definição é: 

 
A personalidade, síntese funcional do organismo humano, não 
pode de modo algum ser concebida como alguma coisa rígida e 
estática, incapaz de evoluir no tempo; ao contrário, o indivíduo 
modifica-se com a idade e, do mesmo modo como as marcas 
desta alteração se traduzem em modificações corporais 
morfológicas, dão lugar também a alterações do aspecto de sua 
personalidade. Existe, até certo ponto, uma norma geral de 
evolução da personalidade, de suma importância para o jurista, 
pois, sem seu conhecimento não chegará nunca a compreender 
devidamente os problemas psicológicos suscitados por seus 
clientes (MIRA Y LOPEZ, 2008. p. 43).  
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Nesse sentido, Jorge Trindade define comportamento como:  

 

Comportamento é aquilo que caracteriza ações do ser humano, 
como falar, caminhar, ler, nadar etc. Processos mentais são 
experiências internas, como sentimentos, lembranças, afetos, 
desejos e sonhos. (TRINDADE, 2009, p. 19) 

 

Henry A. Murray traz a definição de personalidade como:  

 

É a continuidade de formas e forças funcionais que se 
manifestam através de sequências de processos organizados e 
comportamentos manifestos, do nascimento até a morte do 
indivíduo (apud FERNANDES, 2002, p. 201). 

 

Para o Direito, a personalidade está vinculada ao sujeito ser titular de 

direitos e de deveres na ordem civil de um indivíduo, essa característica começa 

a partir do momento de seu nascimento. Nesse sentido, para Clóvis Beviláqua, 

 
A personalidade jurídica tem por base a personalidade psíquica, 
somente no sentido de que, sem essa última não se poderia o 
homem ter elevado até a concepção da primeira. Mas o conceito 
jurídico e o psicológico não se confundem. Certamente o 
indivíduo vê na sua personalidade jurídica a projeção de sua 
personalidade psíquica, ou, antes, um outro campo em que ela 
se afirma, dilatando-se ou adquirindo novas qualidades. 
Todavia, na personalidade jurídica, intervém um elemento, a 
ordem jurídica, do qual ela depende essencialmente, do qual 
recebe a existência, a forma, a extensão e a força ativa 
(BEVILÁQUA, 1999, p. 81). 

 

No entanto, para aplicar uma pena deve-se nos atentar ao discernimento 

do indivíduo em entender o caráter ilícito e determinar a sanção conforme esse 

entendimento. Sendo assim o sujeito só poderá ser penalizado se compreender 

a ilicitude da infração penal que praticou. Ele somente responderá ao sistema 

jurídico se tinha consciência do fato que cometeu. Nesse caso, será analisada a 

imputabilidade do agente se ele será: imputável, inimputável ou semi-imputável.  

A capacidade em nossa legislação é definida como aptidão do agente em 

gerenciar sua vida, seus bens e praticar os atos da vida civil. Está elencada no 

Código Civil Brasileiro dos artigos 1º a 4º que dispõem:  

 
Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
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Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 
do nascituro. 
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira 
de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade; 
IV - os pródigos. 
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por 
legislação especial. 

 

O indivíduo imputável tem um desenvolvimento intelectual normal, é 

capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar esse entendimento, em 

suma, o sujeito sabe que está cometendo o ato ilícito e por isso pode ser 

penalizado conforme o tipo penal que cometeu, ou seja, o indivíduo pode 

responder criminalmente pelo seu delito. 

Mirabete traz à luz o tema da imputabilidade definindo o indivíduo 

imputável para o ordenamento jurídico como: 

 
O agente tem capacidade psíquica que lhe permitia ter 
consciência e vontade dentro do que se determina 
autodeterminação, diante de suas condições psíquicas, a 
antijuridicidade de sua conduta de adequar essa conduta à sua 
compreensão, essa capacidade psíquica denomina-se a 
imputabilidade (MIRABETE, 2001-a, p. 196). 

 

O sujeito tem a capacidade mental de discernir e por esse motivo quando 

apanhando em delito pode ser punido, o autor será culpado. Neste caso, o 

estado poderá aplicar a sanção penal cabível conforme o crime cometido, pois o 

Estado tem o poder e o dever de solucionar os conflitos da comunidade. Já o 

indivíduo inimputável é definido por Dotti como:  

[...] quem, por força de uma anomalia psíquica, for incapaz, no 
momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de 
se determinar de acordo com essa avaliação. (DOTTI, 2002, 
p.412). 

 

É considerado inimputável os indivíduos menores de 18 anos nos termos 

legais ou que padece de uma anomalia psíquica, doença mental, 

desenvolvimento mental incompleto e devido a essas condições não pode 

responder judicialmente. 
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Sendo assim no momento do delito o agente não tem capacidade de 

avaliar o fato ilícito, devido a isto não pode ser punido pelo crime praticado, pois 

não consegue discernir o caráter ilícito do fato que praticou ou no caso de não 

ter alcançado a maioridade não pode ser penalizado, ou seja, adolescentes não 

cometem crimes eles praticam atos infracionais.  

O menor de 18 anos não pode responder penalmente pelos atos 

inflacionais que cometer, no entanto, eles serão submetidos às normas da Lei 

8069 de 1990 ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Nesse sentido, 

Damásio Jesus afirma que:  

 
Inimputabilidade é a incapacidade para apreciar o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com essa apreciação. Se 
a imputabilidade consiste na capacidade de entender e de 
querer, pode estar ausente porque o indivíduo, por questão de 
idade, não alcançou determinado grau de desenvolvimento 
físico ou psíquico, ou porque existe em concreto uma 
circunstância que a excluí. Fala-se, então, em inimputabilidade. 
(JESUS, 1995, p.419). 
 
 

Para Damásio de Jesus a inimputabilidade do menores está baseada no 

fato do indivíduo não compreender ou de não saber o que quer, ou que é melhor 

para ele por causa de sua idade por ainda não ter atingido todo seu 

desenvolvimento e por isso não poderia penalizado. Os inimputáveis estão 

sujeitos à medida de segurança; no caso por ser incapaz de entender a ilicitude 

do fato. 

No ordenamento jurídico o inimputável está definido no artigo 26 no caput 

do Código Penal que prevê que: 

 
É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 
 

O psicopata é o sujeito mais difícil de identificar, uma vez que 

aparentemente ele é uma pessoa normal, ele possui a capacidade plena de 

entender o fato ilícito, no entanto, esse indivíduo reduz emoções o que torna frios 

e calculistas capazes de fazer o impossível para conseguir o desejam; como os 

psicopatas não são considerados doentes mentais e sim pessoas que têm 

transtorno, o Código Penal os elenca como imputáveis, pois não são capazes de 
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agir conforme as regras éticas e morais. Todavia, conseguem entender o ato 

ilícito que está cometendo por isso podem ser penalizados. 

Para verificação das causas da imputabilidade do indivíduo em ser 

responsabilizado ou não pelo ato criminoso o Brasil adota um sistema com três 

aspectos: o biológico, o psicológico e biopsicológico para Guilherme de Souza 

Nucci (2007), a definição dessas diretrizes são feitos da seguinte forma:  

O autor defende que no aspecto biológico, o desenvolvimento mental do 

autor do fato, prendendo-se à conceituação do art. 26 em relação ao 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Caso somente este critério 

seja adotado, então o julgador ver-se-á completamente dependente do laudo 

pericial; sendo assim o exame psicológico será determinante para estabelecer a 

capacidade do indivíduo. 

Nucci (2007) entende que o aspecto psicológico é muito importante, pois 

vai avaliar a capacidade de compreender a personalidade criminosa de seu 

delito, bem como o de agir de acordo com este entendimento. Em suma será 

analisado a “razão” e o “livre-arbítrio” do indivíduo.  Quando o juiz opta por esse 

aspecto poderá decidir conforme seu entendimento, sobre o fato e o autor, sendo 

o mais subjetivo de todos os aspectos. 

No entanto, o fator biopsicológico na visão de Nucci (2007) é o mais 

completo, pois é a união dos dois primeiros aspectos apresentados e é o critério 

adotado pelo Código Penal, que vai analisar a existência de enfermidade mental 

ou desenvolvimento mental incompleto e se este fato influenciou diretamente no 

modo de agir do sujeito.  

Nesse aspecto, o juiz tem o poder e o dever de analisar se o sujeito tinha 

ou não alguma enfermidade, a decisão está dependente de laudo técnico-

pericial, ou seja, os testes, a entrevista psicológica e o exame psiquiátrico são 

de suma importância para seu entendimento sobre a capacidade de 

autodeterminação frente aos fatos (NUCCI, 2007).  

Quando constatada mediante os testes psicológicos e psiquiátricos algum tipo 

de “deficiência” no sujeito que cometeu o ato ilícito, a pena será aplicada ao caso 

concreto será diferenciada. Sobre a forma de aplicação de pena às pessoas que 

se enquadram na descrição trazida pelo art. 26, nesses cenários serão aplicadas 

as medidas de segurança. 
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O artigo 96 do Código Penal traz o rol de medidas de segurança aplicadas 

no Brasil; já o artigo 97 vem para disciplinar como será aplicada ao inimputável 

a medida de segurança:  

 
Artigo 96 
I – Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico 
ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;  
II - sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único - Extinta 
a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste 
a que tenha sido imposta. Logo em seguida,  
Artigo 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. 
 § 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo 
fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer 
tempo, se o determinar o juiz da execução. 
 § 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional 
devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes 
do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência 
de sua periculosidade. 
 § 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o 
juiz determinar a internação do agente, se essa providência for 
necessária para fins curativos.  
 

Todavia, o indivíduo diagnosticado com transtorno de personalidade 

psicopática como possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e por 

isso podem ser penalizados por seus delitos. Na verdade, a única diferença entre 

um sujeito considerado normal e o psicopata seria a inexistência do “freio moral”, 

ou seja, sua imputabilidade pode ser determinada conforme esse entendimento. 

Os sujeitos com psicopatia sabem o que estão fazendo quando comentem 

a conduta criminosa e tem o desejo de praticar o ato ilícito, todavia sua ausência 

emocional e seu “sangue frio” os diferenciam dos demais, são capazes das 

maiores atrocidades para alcançar o que almejam. 

 

2.3 Conceito de crime e conduta  

 

O conceito de conduta é fundamental para o Direito Penal, pois é a partir 

da conduta que o agente será punido, pois há a necessidade de uma 

repercussão da vontade do indivíduo, ou seja, a decisão é do sujeito. Existem 



- 30 - 
 

 
 

casos onde a pessoa é forçada a praticar a conduta, um exemplo quando ele 

está sendo motivado por coação ou por circunstâncias extraordinárias. 

Para Damásio de Jesus, a conduta criminosa é “a ação ou omissão 

humana consciente e dirigida à determinada finalidade” (2008, p. 225). Para 

Fernando Capez “é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida 

a uma finalidade.” (2005, p. 109). Sendo assim o primeiro elemento para definir 

o fato típico  

Rogerio Greco definiu o conceito de conduta criminosa como   

 
Qualquer comportamento humano comissivo (positivo) ou 
omissivo (negativo), podendo ser ainda dolosa (quando o agente 
quer ou assume o risco de produzir o resultado) ou culposa 
(quando o agente infringe o seu dever de cuidado, atuando com 
negligência, imprudência ou imperícia). (GRECO, 2011, p. 148)  

 

Em suma a conduta criminosa é dividida em ação e omissão o conceito 

de ação mais aceito pelo âmbito penal foi feita por Welzel teórico finalista, 

descrita por Juarez Cirino dos Santos que dispõe: 

 
Ação humana é exercício de atividade final. Ação é, por isso, 
acontecimento final, não meramente causal. A finalidade ou o 
sentido final da ação se baseia no poder humano de prever, em 
determinados limites, por força de seu saber causal, os possíveis 
efeitos de sua atividade, propor se diferentes fins e dirigir, 
planificadamente, sua atividade para realização destes fins. 
(SANTOS, 2007, p. 85) 

 

Para Fernando Capez, a omissão é definida como não fazer o que devia 

ser feito (CAPEZ, 2005, p. 137). Para ele, a omissão pode ser caracterizada em 

quatro formas de crime: crime omissivo próprio ou impróprio, omissivo por 

comissão e participação por omissão. 

Crime omissivo próprio é quando a determinação proibitiva implícita na 

norma incriminadora (lei) for descumprida; nessa situação a omissão será por 

desrespeito a proibição. 

Crime omissivo impróprio: é quando um indivíduo deveria fazer algo para 

evitar o resultado e não faz quando isto estava a ele incumbido mesmo sendo 

possível.  
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Omissivo por comissão: essa hipótese não é muito aceita pela doutrina 

penal seria quando o indivíduo age de forma que impossibilite a ação posterior 

necessária.  

Participação por omissão: quando o agente que tinha o dever jurídico de 

evitar o resultado favorece-o omitindo-se, um exemplo seria: um bombeiro que 

responde por crime de incêndio, pois, não cumpriu seu dever se agir para 

combater o fogo. 

 Humana: Para que haja o crime é necessária à participação do ser 

humano, ou seja, é preciso a atuação de pessoas físicas (exceto alguns crimes 

ambientais). Assim a conduta humana é penalmente relevante, ou seja, estará 

vinculado ao sujeito que praticou o ato e não a eventos naturais como: ações 

climáticas (chuva, raio) e nem animais, como um cão, gatos, leões entre outros.  

Todavia se um cão a mando de seu dono atacar alguém esse indivíduo 

poderá ser punido pela ação do cão pelo fato que o animal apenas obedeceu a 

ordem de seu dono. Claro que o pensar e o querer não podem ser punidos na 

teoria da Repercussão da vontade externa, para que haja punição é necessária 

à manifestação externa dessa vontade. 

O Código Penal não cria, mas prevê sanções, aquele que transgredir as 

regras nele estipulados, as penas podem variar de acordo com a gravidade do 

ato praticado e conforme a capacidade do agente no momento que cometeu a 

conduta delituosa.  

No sistema penal existem vários tipos de sanções que podem ser aplicada 

como: medidas de segurança, multas, serviços comunitários, mas a última ratio 

seria a pena restritiva de liberdade (prisão), mas não sempre foi assim, na 

verdade esses parâmetros de penas foram estipulados com base no princípio da 

dignidade e da proporcionalidade respeitando a nossa carta magna que prevê 

que ninguém será penalizado sem que haja transito em julgado. Nesse sentido 

Paulo Cesar Correa Borges: 

 
Assim é que os princípios constitucionais penais, implícitos e 
explícitos, são de fundamental importância para o sistema penal 
seja na imposição e execução das sanções penais. São 
orientações que devem ser necessariamente seguidas, sob 
pena de ausência de justificação do sistema penal, ou, em outras 
palavras, de fragrante inconstitucionalidade (BORGES, 2007. 
p.12) 
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A tarefa de conceituar e classificar o crime ficaram a cargo da doutrina 

penal Segundo o art. 1° da Lei de Introdução do Código Penal (decreto-lei n. 

2.848, de 7-12-1940) crime é definido como: 

 
[...] 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, penas de prisão simples 
ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

 

Pode - se classificar o crime como material; formal e de mera conduta. O 

crime material é que está vinculada a norma jurídica que prevê a conduta delitiva, 

sendo assim, o indivíduo comete o crime a partir do momento que consuma a 

ação prevista na norma. Exemplo: o artigo 121 do Código Penal que dispõe em 

seu caput matar alguém, é necessário para consumação o crime que o sujeito 

mate uma pessoa provocando o resultado homicídio. 

O crime formal é definido pela legislação penal, todavia não é necessário 

o resultado para que haja a penalização do indivíduo que cometeu esse ato, a 

simples conduta já caracteriza o crime. Exemplo: o Código Penal em seu artigo 

333 prevê que: Art.333 “Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 

público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. 

Nesta concepção o simples fato de oferecer a vantagem já caracteriza o 

delito de corrupção ativa, não é necessário efetuar o pagamento a vantagem ao 

funcionário. 

O crime de mera conduta está vinculado a apenas uma conduta, e não 

um resultado, assim, o delito consuma-se no exato momento em que a conduta 

é praticada, pois apesar de não causar dano a vítima, essa conduta fere o bem 

tutelado, exemplo: os crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138, 139 

e 140 do Código Penal que apesar de não causar danos externos, ele ainda sim 

feriu um bem jurídico tutelado.  

 Como o Código Penal não define o conceito de crime, essa tarefa de 

conceituar ficou a cargo da doutrina definir. Uma das definições foi ressaltado 

por Jiménez de Asúa estaria relacionado a uma ação contrária ao ordenamento 

jurídico, ou seja, fora do padrão cultural reconhecido pelo Estado de direito:  

Crime é a conduta considerada pelo legislador como contrária a 
uma norma de cultura reconhecida pelo Estado e lesiva de bens 
juridicamente protegidos, procedente de um homem imputável 
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que manifesta com sua agressão perigosidade social. 
(Asúa1951. p. 61) 
 
 

Já para Durkheim, o conceito de crime seria um fato que pode ser 

verificado de um indivíduo que apresenta caráter criminoso: 

 
[...] o crime é um fato verificável em todas as sociedades, pois, 
não há uma sequer onde não exista a criminalidade. Assim 
então, uma vez que não pode existir sociedade que os indivíduos 
não divirjam mais ou menos do tipo coletivo, é inevitável também 
que, entre estas divergências, existam algumas que apresentem 
caráter criminoso (DURKHEIM, 1974. p. 60).  
 
 

Em suma, crime seria qualquer conduta praticada fora das normas, regras 

estabelecidas pela sociedade. Sendo assim qualquer pessoa que por ação ou 

omissão infligir esse ordenamento será penalizada. 

Dessa forma conclui-se que a punição mais severa não é aquela que é 

imposta pelo ordenamento jurídico-penal brasileiro, pois até mesmo após uma 

pessoa pagar sua dívida com o Estado, esse indivíduo fica com uma espécie de 

marca, a própria sociedade o marginaliza, a diferença entre esses dois tipos de 

sanção é que tanto a pena associado ao Estado como a da sociedade não tem 

efeito algum sobre o psicopata, pois ele não tem nenhum sentimento culpa, para 

o psicopata o que importa é que seu objetivo seja satisfeito.  
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3.   FATORES QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO DA PSICOPATIA 

 

Especialistas afirmam que existem três fatores de risco para a psicopatia: 

a predisposição genética, um ambiente hostil e possíveis lesões cerebrais no 

decorrer do desenvolvimento, cada um deles tem um peso sobre o indivíduo, 

esses fatores são descritos pela Revista Psiquiatria Clínica que dispõe: 

 
Além de fatores psicossociais, outros biológicos têm sido 
implicados na fisiopatogenia do transtorno de personalidade 
antissocial (TPAS). Estudos de neuroimagem apontam o 
envolvimento de estruturas cerebrais frontais, especialmente o 
córtex Orbitofrontal, e a amígdala. Também tem sido sugerido 
que prejuízos na função serotonérgica estariam associados à 
ocorrência de comportamento antissocial, já que pacientes com 
diagnóstico de TPAS apresentam respostas hormonais 
atenuadas a desafios farmacológicos com drogas que 
aumentam a função serotonérgica cerebral e redução da 
concentração de receptores serotonérgicos. Uma abordagem 
ampla dos diferentes fatores possivelmente envolvidos na 
fisiopatogenia do TPAS poderia contribuir para o 
desenvolvimento de novas técnicas de prevenção e 
intervenção (Revista Psiquiatria Clínica32 (1); p. 27-36, 
2005). 

 

Para salientar sobre lesões cerebrais que podem afetar a personalidade 

é necessário primeiramente entender como ocorre o funcionamento deste órgão. 

Na visão de Fiorelli e Mangini o cérebro é caracterizado como: 

 
[...] o palco das funções mentais superiores; o que a mente 
comanda não ultrapassa os limites de funcionamento das 
estruturas cerebrais e as possibilidades dessas funções, por 
meio do processamento do que ali se encontra armazenado. As 
funções mentais superiores (separadas apenas por motivos 
didáticos, porque constituem um todo integrado) constituem uma 
espécie de programação por meio da qual os indivíduos 
desenvolvem imagens mentais de si mesmos e do mundo que 
os rodeia, interpretam os estímulos que recebem, elaboram a 
realidade psíquica e emitem comportamentos. (Fiorelli e 
Mangini, 2012. p. 11). 

 

Sendo assim em suma pode-se afirmar que o cérebro é responsável por 

todas as funções de um indivíduo, armazenamento, além de ser responsável por 

interpretar os estímulos que recebe. Mas nesses casos de transtorno de 

personalidade psicopática o que pode se destacar é a função da atividade 

cerebral em elaborar a realidade psíquica e gerar comportamentos nas pessoas.  
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Pode-se dizer que cérebro é uma “máquina”, o qual formará a 

personalidade, sendo assim é uma peça fundamental para o estudo da 

psicopatia, pois, através dele extraímos todas as informações de um sujeito. Na 

verdade os especialistas como psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, extraem 

seus laudos a partir do comportamento que o psicopata apresenta que é gerado 

por impulsos cerebrais. 

Nesta linha de raciocínio, Silvio José Lemos Vasconcellos (2009) explica 

que: 

 
Afirmar, por exemplo, que um comportamento é 
neurobiologicamente determinado, não é o mesmo que afirmar 
que esse mesmo comportamento seja geneticamente 
determinado. Com base na primeira afirmação, infere-se que 
ocorrências cerebrais específicas geram, por si só, 
comportamentos específicos. Mas, ao contrário do que pode 
ocorrer diante da segunda afirmação, não se infere que 
ocorrências cerebrais só possam ser geradas por uma cadeia de 
eventos genéticos. Em outras palavras, determinismo 
neurobiológico não é o mesmo que determinismo genético e 
nem o mesmo que determinismo ambiental. A primeira 
afirmação remete-nos ao fato de que tudo aquilo que acontece 
no cérebro é condição necessária e presumivelmente suficiente 
para gerar um comportamento. Independe, por sua vez, do 
próprio fato de que os acontecimentos cerebrais tenham sido 
anteriormente determinados por fatos genéticos e/ou 
ambientais. Constata se apenas, com base nessas 
considerações, que todo e qualquer comportamento é gerado no 
sistema nervoso central e em nenhum outro lugar 
(VASCONCELLOS et. al, 2009, p. 65). 

 

A Neurologia em suas pesquisas recentes aponta que indivíduos com o 

transtorno de personalidade psicopática, possua má formação cerebral distinta 

a de uma pessoa que tenha um desenvolvimento considerado normal, apesar de 

o psicopata agir de forma consciente ele apresenta uma carência em áreas 

cerebrais específicas podendo ser investigadas mais profundamente com base 
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em estudos contemplados pela área da Neurociência Cognitiva, que se utiliza de 

pet-scans2 e FMRI3 para analisar o cérebro destes indivíduos.  

As pesquisas da atualidade definem que duas regiões cerebrais têm sido 

consideradas como causadoras de psicopatia: 

 
[...] os principais locus de alterações cerebrais em psicopatas 
quando comparados a grupo controle formado por indivíduos 
sem esse mesmo diagnóstico. Essas regiões dizem respeitos ao 
córtex pré-frontal ventromedial e a amígdala (GORDON, BLAIR 
e END, 2004; BLAIR, 2006). A primeira está situada na parte 
mais frontal do cérebro e exerce um papel-chave na capacidade 
de representar informações que são utilizadas no processo de 
tomada de decisão (BLAIR, 2008). A segunda pode ser chamada 
de “porta de entrada do sistema límbico” (RAMACHANDRAN E 
BLAKESLLE, 2002) e desempenha importantes funções para o 
processamento de informações com conteúdo emocional 
(BLAIR, 2008). A investigação de desempenhos específicos 
relacionados à ativação dessas mesmas áreas cerebrais têm 
gerado achados concordantes (VASCONCELLOS et. al, 2009, 
p. 63). 

 

Nesse sentido, Ilana Casoy enfatiza a pesquisa feita por Pavlos 

Hatzitaskos a respeito de lesões cerebrais apoiando a ideia que esses ferimentos 

no cérebro podem desencadear o transtorno de psicopatia: 

 
Um estudo feito por Pavlos Hatzitaskos e outros reporta que uma 
grande porção de prisioneiros no corredor da morte sofreu sérios 
ferimentos no cérebro, e aproximadamente 70% dos pacientes 
que têm graves ferimentos cerebrais desenvolvem tendências 
extremamente agressivas. Alguns desses ferimentos são 
acidentais, mas muitos deles aconteceram durante surras na 
infância. (Casoy, 2004, p. 30) 

 

De acordo com um dos maiores especialistas em psicopatologia, Robert 

Hare o psicopata pode sim apresentar disfunções cerebrais, conforme descreve 

no texto abaixo: 

                                                      
2 PET sigla que em inglês significa tomografia por emissão de pósitrons, trata-se de um exame 
de imagem da medicina nuclear que possibilita a realização do mapeamento da atividade 
metabólica de diversos sistemas do corpo humano. Disponível em: 
https://www.infoescola.com/exames-medicos/tomografia-por-emissao-de-positrons-pet/. 
Acessado em 20/11/17.  

3 FMRI Ressonância magnética funcional: uma forma de ressonância magnética do cérebro que 
registra o fluxo sanguíneo para áreas funcionais do cérebro. Disponível em: 
http://www.biomedresearches.com/root/pages/researches/epilepsy/eeg_fmri_and_pet.html. 
Acessado em 20/11/17. 
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Um modelo biológico interessante argumenta que a psicopatia 
resulta de danos ou disfunções cerebrais no início da vida, 
especialmente na parte frontal do cérebro, que desempenha 
papel fundamental nas atividades mentais superiores. Esse 
modelo baseia-se em algumas similaridades comportamentais 
aparentes entre psicopatas e pacientes com dano no lobo frontal 
do cérebro. Essas similaridades incluem problemas com 
planejamento de longo prazo, baixa tolerância à frustração, 
irritabilidade e agressividade, comportamental social 
inapropriado e impulsividade (HARE, 2013, p. 175). 

 

Pode-se dizer que o indivíduo com psicopatia tem uma espécie de má 

formação no córtex órbito frontal, essa parte o cérebro é responsável pelo 

controle das emoções, como esta região cerebral do psicopata é “defeituosa”, 

impossibilita que ele tenha domínio sobre suas emoções, ou seja, não funciona 

como nas demais pessoas, sendo assim muitos sentimentos que são comuns 

aos seres humanos que não padecem desse mal como: amor, compaixão, 

piedade, remorso, solidariedade, bondade, são inexistentes na vida de um 

psicopata. 

Ele até sente algumas sensações, mas de raiva, egoísmo, ódio. Para ele 

a coisa mais importante é ele mesmo. Nesse sentido, Robert Hare define os 

psicopatas como predadores:  

[...] intraespécies que usam charme, manipulação, intimidação e 
violência para controlar os outros e para satisfazer suas próprias 
necessidades. Em sua falta de consciência e de 
sentimentopelos outros, eles tomam friamente aquilo que 
querem, violando as normas sociais sem o menor senso de 
culpa ou arrependimento. (HARE, 2013). 

 

Crianças que passam por experiências traumáticas como: abusos físicos, 

sexuais, psicológicos podem ter perturbações de personalidade, umas das 

causas geram esse desvio de conduta, ou seja, elas têm mais tendências a 

tornar-se psicopata. 

 
[...] Um ambiente social no qual a violência e a insensibilidade 
emocional são “ensinadas” no dia a dia predispõe uma criança 
com tendências psicopáticas a ser uma pessoa extremamente 
perigosa. Por outro lado, um ambiente educacional cuja 
educação seja mais rigorosa e menos condescendente às 
transgressões pode levar essa mesma criança (propensa à 
psicopatia) a expressar a maldade de forma leve ou moderada. 
Ou seja, a psicopatia pode ser modulada por meio de processos 
educacionais. Contudo, é necessário que isso ocorra ainda na 
infância. Caso contrário, a bagagem genética aliada os 
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processos educacionais e sociais terá como resultado um 
indivíduo francamente perverso4. 

 

Conforme o entendimento de Shine em sua obra sobre psicopatia, muitas 

vezes, o psicopata sofre algum tipo de violência que contribui para se tornarem 

um psicopata: 

 
As questões de maus-tratos e abusos sexuais de menores 
muitas vezes remetem diretamente para a problemática da 
psicopatia, na qual não raramente o próprio perpetrador é um 
outro menor de idade mais velho que a vítima, membro da 
família, muitas vezes ele mesmo uma ex - vítima de tais abusos 
no passado (SHINE, 2010. p. 98) 

 

  O ambiente familiar tem grande participação na formação do caráter do 

agente. Para formar nossa personalidade, a criança, muitas vezes, reproduz o 

que vê dentro de casa, por exemplo, se ela presencia em sua residência se ele 

vê o pai batendo na mãe pode ter a percepção que bater em mulher é normal, 

ou se passa por agressão sexual é capaz de se transformar em estuprador, claro 

que nem todos os seres que sofrem violência física, psicológica, sexual vão 

converter-se em seriais killers, mas tem grandes chances.  

Para se entender a predisposição genética de uma pessoa com transtorno 

de personalidade psicopática, é necessária entender o papel da genética, ela 

seria um ramo da ciência que estuda a carga hereditária, genes, em outras 

palavras a genética analisa os comportamentos e características transmitidos de 

geração para geração. 

Sendo assim, é no gene que fica armazenada toda a herança genética de 

um indivíduo, ou seja, todas as características biológicas, fisiológicas e 

psicológicas dos ascendentes, seguindo essa lógica de raciocínio o sujeito 

adquiri tanto os atributos genéticos bons ou maus, claro que como os 

cromossomos são transmitidos pelo pai e pela mãe, o ser humano adquire 

características ou semelhanças tanto da família da parte paterna como da 

materna.  

 
“O fator genético explica a maior parte da variação da 
personalidade psicopática”; em que ambos os estudos 

                                                      
4 
Disponível:<<https://www.fadivale.com.br/portal/revitaonline/revistas/2016/picopatia_e
_o_direito_penal_brasileiro.pdf>> acessado em 15/07/17. 
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concluíram que a contribuição genética foi maior quando os 
traços insensíveis – sem emoções - se combinavam com o 
comportamento antissocial (Babiak & Hare, 2006). 
 

A hereditariedade transferida ao homem são fatores genéticos e não 

características, em outras palavras a carga genética transmite tendências para 

formação das características, mas elas podem se desenvolver de acordo com o 

ambiente em que o indivíduo vive.  

As teorias da hereditariedade genética da psicopatia aparecem em alta, 

em estudos com gêmeos monozigóticos - que partilham 100% dos seus genes -

, e gêmeos dizigóticos - que partilham cerca de 50% dos seus genes (Viding, 

2005) – que possuem um papel fundamental na estruturação e evolução dessas 

teorias agregando-se aos fatores ambiental a que o sujeito está exposto.  

Entretanto ainda não existe uma análise concreta da psicopatia na escala 

das ciências genética molecular, através das pesquisas dos casos de gêmeos, 

é possível concluir que os traços da psicopatia pode se apresentar muito mais 

transmissíveis do que outros traços da personalidade (Viding, 2005). 

 

Em sua extensa rede teórica, no Brasil do início do século XX, o 
criminoso é o louco moral, e, portanto a delinquência pode ser 
entendida como a loucura moral na infância. O crime é 
hereditário, mas a hereditariedade admite nuanças: progressiva 
ou regressiva, similar ou assimilar, descontínua ou ininterrupta 
(Zuquim, 2002, p.133).   
 

Para os especialistas, a herança genética não transmite genes 

criminosos, mas existem sim tendências, que dependendo da situação, pode ou 

não levar o indivíduo a se tornar um psicopata.  

Neste caso, pode ser que nem sempre o indivíduo nasce com o transtorno 

de psicopatia. Ele pode ser uma pessoa normal e se tornar um psicopata devido 

a uma lesão cerebral como, o caso de “Phineas Gage”, um jovem supervisor de 

construção de ferrovias em Vermont em 1848, precisava explodir uma pedra, 

trabalho que era feito abrindo-se um buraco na pedra e colocando pólvora e 

comprimindo com uma barra de ferro, que após um acidente teve uma lesão no 

córtex pré-frontal, resultado de uma barra de ferro que trespassou a base do 

crânio e atravessou a parte anterior ao cérebro.  
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Danos ao lobo frontal também podem alterar a personalidade, 
removendo as inibições da pessoa. Consideremos o clássico 
caso do operário de ferrovia Phineas Gage. Em uma tarde de 
1848, Gage, então com 25 anos, estava preenchendo uma rocha 
com pólvora usando um vergalhão de ferro. Uma faísca 
incendiou a pólvora, arremessando o vergalhão, que atravessou 
sua face esquerda e chegou ao topo do seu crânio, deixando os 
lobos frontais gravemente danificados. Para assombro geral, ele 
imediatamente conseguiu se sentar e falar e, depois que a ferida 
cicatrizou, voltou a trabalhar. Mas o Phineas Gage afável e de 
fala mansa tornara-se irritável, profano e desonesto. Embora 
suas habilidades mentais e memórias estivessem intactas, sua 
personalidade não estava. Aquela pessoa, disseram seus 
amigos, “não era mais Gage". Ele enfim perdeu o emprego e 
acabou ganhando a vida como atração em parques de 
diversões. Com os lobos frontais destruídos, a bússola moral de 
Gage se desconectou de seu comportamento. Deficiências 
morais semelhantes apareceram em estudos mais recentes de 
pessoas com danos nos lobos frontais. Elas não apenas podem 
ser tornar mais desinibidas (sem os lobos frontais para refrear 
seus impulsos), como seu julgamento moral parece não ser 
refreado por emoções normais (MYERS, 2010, p.56). 
 

Passado algum tempo do acidente que lesionou essa região, Gage não 

conseguiu mais conviver socialmente de forma adequada, apesar de toda sua 

estrutura cognitiva ter sido preservada. Pois ele não nasceu com a predisposição 

genética para ter um transtorno de personalidade, mas devido ao acidente ele 

conseguiu conviver em sociedade o que a firma a primeira influência discutida 

nesse tópico que lesões cerebrais podem colaborar para que uma pessoa se 

transforme em psicopatia.  

A herança genética e o ambiente hostil estes dois fatores estão 

correlacionados, pois, muitas vezes os indivíduos têm tendências atitudes 

criminosas, devido aos genes transmitidos por seus familiares, todavia devido ao 

ambiente onde vive e cresce jamais cometerá um crime.  

Em contrapartida, o ambiente hostil pode sim transformar o 

comportamento, a personalidade de um indivíduo, um exemplo que pode- se 

destacar são crianças que crescem em meio à violência, elas se acostumam a 

ver atos violentos e devido a este fator para essas pessoas esses atos são 

normais, ou seja, bater em alguém é normal, sufocar ou matar alguém é normal. 

Não pode-se afirmar que todas as crianças maltratadas vão se tornar um 

psicopata, porém há grande probabilidade.  
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3.1 Psicopatia na Infância 

 

Apesar de até os profissionais da psicologia e da psiquiatria ter dificuldade 

de identificar o psicopata, pode-se afirmar que o indivíduo com essa anomalia 

apresenta desde pequeno este transtorno de personalidade, geralmente a 

criança que sofre com a psicopatia frequentemente maltrata animais, machuca 

aos outros sem remorso, com frieza. 

Na infância desde cedo que começam a aparecer sintomas de transtorno 

de personalidade que se não tratado corretamente podem mais adiante ser 

diagnosticados como psicopata. São alguns traços presentes nas crianças com 

propensão à psicopatia, sintomas que muitas vezes são ignorados pelos pais por 

acharem que é algo bonito para aquela idade como: prazer com o sofrimento 

alheio. 

Algumas crianças são agressivas com as demais provocando lesões nas 

outras e não são devidamente corrigidas, em outros casos crianças têm 

habilidade em contarem mentiras para se livrar de algum tipo de castigo ou delito 

que cometeram estes indivíduos com predisposição a psicopatia na infância 

demonstram de forma mais velada o “monstro” que está crescendo dentro dela, 

porém seus genitores preferem vendar seus olhos para a realidade acham que 

isso é algo comum.  

Na escola crianças com tendência a psicopatia também demonstra 

algumas peculiaridades do transtorno como fugas da escola, mentiras para 

professores, violência gratuita para colegas, começam cedo com o consumo de 

drogas ilícitas, comentem atos de vandalismo, todavia as pessoas ao seu redor 

ignoram esses sintomas por se tratar de uma criança.  

Em análise do documentário “A Ira de um Anjo” que na atualidade se 

transformou filme baseado na história real Beth, uma criança psicopata 

diagnosticada com transtorno de personalidade psicopática, cuja mãe faleceu 

quando tinha um ano de idade, essa menina desde muito nova é vítima de abuso 

sexual e de agressão física realizada pelo próprio pai.  

Somente quando tem um ano e sete meses ela é encontrada com o irmão 

Johnatan de sete meses no chão, em condições lastimáveis rodeadas por urina, 

com garrafas de bebidas jogadas ao seu redor, sofrendo esse tipo de violência 



- 42 - 
 

 
 

e com a falta de afeto alguns sintomas começaram a se desenvolver de forma 

rápida. 

Essa evolução do transtorno de personalidade derivados de traumas é 

bem definida na Obra de Jorge Trindade, Andréa Beheregaray e Mônica 

Rodrigues Cuneo que afirmam que: 

 
Crianças que sofrem humilhações psicológicas, abandono e 
violência física podem, mais tarde, apresentar uma necessidade 
de repetir ativamente o que vivenciaram de maneira passiva. A 
modificação do papel passivo para o ativo acaba por estabelecer 
um processo defensivo, como forma de sobreviver ao abuso, e 
a vítima se identificaria com o agressor se convertendo em 
molestador e perturbando a violência com novas vítimas 
(TRINDADE, 2009, p. 80). 

 

No documentário, onde transcorre a entrevista psicológica de Beth 

demonstra que a menina no início ainda sentia um pouco de culpa quando 

agredia animais ou até mesmo seu irmão, todavia transcorrido certo tempo ela 

começou achar normal agredir seu irmão plantar alfinetes em seu corpo, chutar 

o estômago do mesmo e machucar as suas partes íntimas.  

No entanto, esse tipo de comportamento agressivo não afetava apenas 

seu irmão, agredia animais da família e devido à violência sexual sofrida 

precocemente pelo seu pai, Beth desenvolveu comportamentos sexuais 

impróprios para sua idade, como: como a masturbação em locais públicos e 

muita vez acabava se lesionando. 

Como Beth foi adotada por Tim e Julie em fevereiro de 1984 sua mãe 

adotiva começou a perceber os sintomas que sua filha demonstrava do 

transtorno de psicopatia e que seu quadro estava ficando sério. Em certa ocasião 

Julie percebeu que as facas da cozinha sumiram quando questionou Beth se 

assustou com sua frieza. Trecho retirado da entrevista: 

 
Têm várias facas da cozinha que estão perdidas, e meu primeiro 
pensamento foi Beth. Me senti um pouco culpada no começo, 
mas nem mencionei a ela, e passaram algumas semanas. Ela 
estava sentada na mesa desenhando, e perguntou para mim: 
“Como essas facas perdidas são, Mãe?”. E eu disse, “Que facas, 
Beth?”. Ela disse, “elas não eram prateadas e desse tamanho?” 
E deu esse sorriso que não era gentil, mas malicioso. E então 
eu soube que ela as tinha. 
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A partir desse momento Julie sentiu a necessidade em começar o 

tratamento de sua filha e começou o acompanhamento psicológico e descobriu 

que Beth sofria com transtorno de personalidade psicopática, como já 

mencionado neste trabalho a psicopatia não tem cura, o indivíduo com transtorno 

sempre será uma psicopata, todavia como iniciou seu tratamento cedo ela não 

tem mais o habito de agredir seu irmão e animais e vive uma vida considerada 

normal, ela tem psicopatia, mas pode dizer que foi “controlada”. Mas o caso dela 

teve um final feliz, pois, seus pais adotivos ao perceberem seu comportamento, 

tomaram uma atitude diferenciada.  

Estudos comprovam que quanto mais cedo os traços de psicopatia são 

identificados é mais fácil evitar graves resultados negativos associados ao 

transtorno de personalidade psicopática, pois como a psicopatia não tem cura, 

mas especialista tentam controlá-la e percebem que na vida adulta do indivíduo 

com psicopatia as técnicas aplicadas não possuem os mesmos efeitos que em 

uma criança com desvio de conduta, as pesquisas contemporâneas apontam 

que os registros antissociais e criminais têm se manifestados antes dos sujeitos 

atingirem a idade adulta. 

Sendo assim, quanto mais rápida a identificação de indivíduos com 

transtorno de personalidade psicopática geram vantagens, pois psicólogos e 

psiquiatras conseguem classificar infratores que podem gerar um grande risco 

para a sociedade, podendo prevenir ou até intervir com tratamentos em clínicas 

para tratar pessoas com traços de psicopatia, isso não significa que esses 

sujeitos podem ser curados, todavia o impacto que causam na sociedade pode 

ser diminuído e como crianças começam apresentar desde pequenos sintomas 

é mais fácil tratar o mal quando está na raiz.  

 

3.2 A psicopatia e o psicopata 

 

Estudando a palavra psicopatia remete a doença da mente 

(Psyche=mente e Pathos=doença) porém esta anomalia não é uma doença 

mental como a etimologia da palavra sugere. Apoiando este pensamento, vale 

salientar as palavras do especialista no assunto, Dr. Robert D. Hare, que também 

não acreditava que o transtorno de personalidade psicopática fosse uma doença 

mental:  
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A maioria dos médicos e pesquisadores não usa o termo 
psicopata deste modo; eles sabem que a psicopatia não pode 
ser compreendida a partir da visão tradicional de doença mental. 
Os psicopatas não são pessoas desorientadas ou que perderam 
o contato com a realidade; não apresentam ilusões, alucinações 
ou a angústia subjetiva intensa que caracterizam a maioria dos 
transtornos mentais. Ao contrário dos psicóticos, os psicopatas 
são racionais, conscientes do que estão fazendo e do motivo por 
que agem assim. Seu comportamento é resultado de uma 
escolha exercida livremente (Hare, 2013. p. 38). 
 

O transtorno de personalidade psicopática pode ser definido pela 

psiquiatria como portadores de psicopatia, em outras palavras o indivíduo já 

nasce com um tipo de personalidade é frio e calculista e são incapaz de olhar 

para os demais ao seu redor como seres humanos, essas pessoas não 

representam nada, são irrelevantes, o único fator que os atrai nelas são as 

vantagens que pode retirar delas, não levando em consideração o mal que pode 

causá-las.  

Nesse mesmo sentido, explicam as psicólogas forenses Karry Daynes 

(2012) e a escritora Jessica Fellowes (2012), a diferença entre um indivíduo que 

possui uma doença mental e um psicopata: 

 
Embora possam desenvolver estados temporários de doença 
mental como outra pessoa qualquer, os psicopatas não são 
dementes. Eles têm total consciência e controle do seu 
comportamento. Seus atos são ainda mais assustadores por não 
poderem ser considerados consequência de uma doença 
temporária, mas, sim, de uma permanente indiferença fria e 
calculista em relação aos outros (DAYNES e FELLOWES, 2012. 
p. 19). 
 

 
Para o psicopata, o jargão “Custe o que custar” para um psicopata é um 

modo de vida, uma inspiração, um lema, ele utiliza de sua capacidade mental e 

principalmente de sua falta de remorso para alcançar seus objetivos não se 

importando com ninguém que cruze seu caminho, pois já ficou comprovando que 

sujeitos com transtorno de personalidade psicopática possuem traços marcantes 

como a perturbação da afetividade e do caráter, além de uma capacidade 

intelectual considerada normal ou acima da média. 

Corroborando com o que fora explanado, Genival Veloso de França 

estabelece que: 
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Os portadores de transtornos de personalidade são grupos 
nosológicos que se distinguem por um estado psíquico capaz de 
determinar profundas modificações do caráter e do afeto, na sua 
maioria de etiologia congênita. Não são, essencialmente, 
personalidades doentes ou patológicas, por isso seria melhor 
denominá-las personalidades anormais, pois seu traço mais 
marcante é a perturbação da afetividade e do caráter, enquanto 
a inteligência se mantém normal ou acima do normal (FRANÇA, 
2008. p.448) 

 

Aparentemente esses indivíduos parecem pessoas normais como os 

demais participantes da sociedade, reconhecer um psicopata é quase 

impossível, na verdade ele tem uma facilidade em camuflar-se diferentemente 

do que a grande maioria da população acha, nem sempre vão ter cara de 

assassinos, ser mal encarados ao contrário, o sujeito que padece com transtorno 

de personalidade psicopática geralmente é muito educado, inteligente, 

simpático, bonito, tem um bom vocabulário e se destaca na sociedade.  

A grande diferença entre uma normal e o psicopata é que este não 

consegue controlar suas emoções e desejos, sentir compaixão, remorso, amor, 

ou seja, não conseguiria demonstrar afeto sendo assim são indiferentes ao 

próximo. Nesse sentido Bárbara Lazzari Cavalheiro define o sentimento do 

indivíduo psicopata em relação aos demais: 

 
Ele é incapaz de estabelecer uma relação de empatia com outra 
pessoa. Esta deficiência é de difícil compreensão, já que ele 
utiliza todas as palavras, como se as compreendesse, mas, ao 
mesmo tempo, é alheio aos seus significados mais profundos. O 
psicopata não responde de forma convencional às 
manifestações de afeto e carinho. (CAVALHEIRO, 2011, p 17). 

 

A sociedade criou um estereótipo para o psicopata como um serial killer 

sanguinário, uma espécie de Jack, o Estripador, que ficou famoso no século XIX 

em Londres, por causa de uma série de homicídios no período de 1888 e 1891 

totalizando onze mulheres, ele escolhia um padrão para matar as prostitutas e 

da mesma localidade, mas na realidade nem todos que sofrem com a psicopatia 

são criminosos violentos, a grande maioria deles não chega a matar, cometem 

outros tipos penais como estelionato, fraudes, crimes sexuais entre outros. 

Conforme pontua a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva: 
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É importante ressaltar que os psicopatas possuem níveis 
variados de gravidade: leve, moderado e severo. Os primeiro se 
dedicam a trapacear, aplicar golpes e pequenos roubos, mas 
provavelmente não “sujarão as mãos de sangue” ou matarão 
suas vítimas. Já os últimos, botam verdadeiramente a “mão na 
massa”, com métodos cruéis sofisticados, e sentem um enorme 
prazer com seus atos brutais. Mas não se iluda! Qualquer que 
seja o grau de gravidade, todos, invariavelmente deixam marcas 
de destruição por onde passam, sem piedade. (SILVA, 2008. p. 
17). 
 
 

O Transtorno de personalidade psicopática não tira a capacidade de 

discernimento do sujeito, na verdade esse indivíduo sabe exatamente o que está 

fazendo distinguir entre certo e errado. Em suma, todos os seus passos são 

calculados friamente ele não se importa com as consequências para obter o 

quer. 

Os psicopatas são dotados de algumas características indispensáveis 

entre elas o raciocínio lógico, apatia, dissimulação, ausência de remorso / 

arrependimento, ele é cativante, mas, é incapaz de estabelecer verdadeiros 

vínculos afetivos tudo não passa de um teatro para o indivíduo para que possa 

obter o que almeja.  

Eles possuem boa aparência, boa oratória, o que auxilia na hora de 

enganar, ludibriar os que estão ao seu redor. Existe psicopata que nunca vai 

cometer nenhum tipo de crime, mas muitas vezes pode ser agressivo, violento, 

destemperado, às vezes, consegue até formar família, usa uma espécie de 

máscara, consegue até fingir algumas emoções como tristeza, mas, os únicos 

sentimentos próprios dele são: o ódio, raiva, ganância, luxúria entre outras, a 

única coisa que importa para o portador de psicopatia é conseguir o que ele 

deseja independente de quantas pessoas ele possam ferir no meio do caminho.  

A percepção da população é que existem poucos psicopatas no mundo. 

Todavia, pesquisas comprovam que o transtorno de psicopatia é mais frequente 

do que se imagina de acordo com a médica psiquiatra e autora do livro: Mentes 

Perigosas - A psicopata mora ao lado: “A psicopatia é considerada uma anomalia 

cuja incidência no mundo é de 3% em homens e 1% em mulheres. O que se 

pode constatar que a cada 25 pessoas, uma é psicopata” (SILVA, 2008, p.02).  

Esse dado levantado pela doutora Ana Beatriz, revela que a psicopatia é 

mais frequente dentro do convívio social do que se imagina, a diferença que pode 
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ressaltar está na forma em que o psicopata consegue se adaptar e passar 

despercebido.  

Assim, diz-se que os indivíduos com transtorno criam um mecanismo de 

defesa, sabe como se infiltrar na sociedade, mesmo sendo desprovidos de 

emoções como: amor, compaixão, piedade, remorso, conseguem criar vínculos 

para se proteger, como exemplo ressalta-se o caso do maníaco do parque 

aparentemente normal, tinha emprego, família, namorada, mas debaixo desta 

máscara que ele criou para esconder sua psicopatia, havia um homem cruel 

sanguinário responsável por sete mortes e outros nove estupros, além de roubo 

e ocultação de cadáver. 

 

3.3 Reforma Manicomial 

 

A reforma na psiquiatria foi um grande marco, não só na história, mas 

também para o Direito, Psicologia e a Psiquiatria, esse movimento iniciado em 

meados dos anos 70, lutava contra a segregação dos pacientes das alas 

psiquiátricas, sendo assim lutavam contra a política manicomial e também contra 

a medidas aplicadas pelo Direito Penal; acreditava que esse tipo de separação 

desses indivíduos da sociedade para seu tratamento em hospitais de custódia, 

trouxe uma visão desumana e acabou criando uma reputação desfavorável 

sistema manicomial; os manicômios judiciais ficaram desacreditados. 

Nesse sentido, Jacobina conceitua os manicômios judiciais. Em suas 

palavras:  

 
[...] ainda são hospitais no sentido medieval do termo – centros 
não medicalizados de segregação da miséria humana. E agora 
a lei está apontando no sentido de sua medicalização, em uma 
época em que a reforma psiquiátrica está destruindo o próprio 
modelo hospitalocêntrico de tratamento da loucura. Isso 
demonstra bem o sentido verdadeiro da legislação – 
simplesmente segregadora. (JACOBINA, 2008. p. 119)  
 
 

Em seu ponto de vista, Paulo Vasconcelos Jacobina não acreditava na 

abordagem coativa judiciais dos manicômios, ainda ressaltava em seus estudos 

que o juiz que estivesse usando esse tipo de medida “terapêutica” cometia um 

terrível engano conforme descreveu no texto baixo: 

 



- 48 - 
 

 
 

[...] tampouco se pode admitir que, no âmbito do direito sanitário, 
possa reconhecer se a validade desse procedimento 
clinicamente eficaz. A reforma psiquiátrica – e sua projeção no 
mundo jurídico – descaracterizou absolutamente a abordagem 
coativa, manicomial, unidisciplinar, repressora, como uma 
abordagem clínica eficaz. Portanto, o jurista que estiver 
utilizando a medida de segurança lastreado na convicção de que 
está utilizando uma medida terapêutica de cunho sanitário está 
se enganando. Em tempos de movimento antimanicomial, só um 
louco defenderia a internação compulsória como terapia 
bastante e suficiente para a reintegração do inimputável. 
(JACOBINA, 2008. p. 134) 
 
 

Após a reforma manicomial o direito se viu obrigado a se adequar a essa 

nova realidade e por isso elaborou o instituto das Medidas de Segurança com 

as suas várias facetas. Contudo, para aplicação das medidas de segurança e 

pena de restrição de liberdade o legislador foi compelido a conceituar a 

capacidade do indivíduo entre a inimputabilidade e a semi-imputabildade e os 

elementos basilares para a aplicação das mesmas e suas especificações. 

A medida de segurança foi o meio que o Estado encontrou, através do 

Direito, para penalizar as pessoas que não seguem as regras de convivências 

da sociedade. Entretanto, existe grande problemática dessas medidas no meio 

jurídico que está vinculada ao limite de prazo para sua aplicação, pois, ainda 

há um grande confronto entre o Direito de um modo coletivo (da sociedade que 

exige do Estado o direito que foi retirado de autodefesa) e o Direito Humano 

(que defende que esse tipo de medidas fere princípios constitucionais do 

paciente). 

Na verdade, o maior desafio do Direito Penal em relação à reforma 

manicomial está em penalizar o indivíduo com transtorno de personalidade 

psicopática de forma adequada.  
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4 PONDERAÇÕES A RESPEITO DA PSICOPATIA E O SISTEMA PENAL 

 

O sujeito com transtorno de personalidade psicopática é uma incógnita, 

pois como um juiz poderia identificar um indivíduo comum e um com desvio de 

conduta, mesmo o sujeito com psicopatia deixando rastro ainda é muito difícil 

para uma pessoa do poder judiciário penalizá-lo, por isso a necessidade de 

profissionais das ciências médicas: como Psicólogos, Psiquiatras e médicos, 

esses profissionais são de extrema importância para incluir o psicopata no 

sistema penal. 

Mas a grande problemática das Ponderações a respeito da psicopatia e o 

sistema penal, se encontra em uma questão fundamental: “O sistema penal 

brasileiro está preparado para lidar com esse tipo de indivíduo com transtorno 

de personalidade psicopática?” Infelizmente, o poder judiciário do Brasil ainda 

não é estruturado para cuidar das pessoas que possuem psicopatia. Além disso, 

os psicopatas são sujeitos que não podem ser ressocializados, pois 

personalidade não se muda é algo único do ser humano. 

A questão chave seria como o poder judiciário deveria tratar esses 

indivíduos que possuem capacidade, sabem o que estão fazendo, mas não 

possuem freios morais, como são impulsivos e devido a estas circunstâncias 

acabam se tornando um risco para a sociedade e também para o meio onde 

estão. Ultimamente, como o Brasil não possui pena perpétua, o psicopata retorna 

ao convívio como alguns casos que já foram noticiados. 

Como já demonstrado nesse projeto, a psicopatia é um tipo de transtorno 

de personalidade a partir da qual o sujeito sabe discernir o caráter do ato ilícito, 

por isso podem ser responsabilizados pelos seus atos e cumprem suas penas 

conforme o ato ilícito que cometeu, como um civil que é considerado normal. 

No Brasil não existe penas com caráter perpétuo, na realidade existe até uma 

vedação na própria constituição no artigo 5º inciso XLVII, alínea “b” que dispõe 

que: 

 
Não haverá penas: 
b) de caráter perpétuo, salvo em sentenças referentes a crimes 
hediondos, aos listados no inciso XLIII do texto constitucional e, 
ainda, aos crimes de sequestro de qualquer natureza, que serão 
cabíveis de pena perpétua. 
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Devido ao seu discernimento do ato ilícito o psicopata enfrenta as 

consequências de seus delitos como um indivíduo comum e inserido no sistema 

prisional. Sem um tratamento adequado, esse indivíduo realmente é lançado à 

própria sorte, como pode se observar na mídia nosso sistema prisional é falido, 

quando as prisões foram criadas seu intuito era reeducar o agente criminoso. 

No entanto nosso sistema penitenciário está falido conforme pontua Júlio 

Fabbrini Mirabete: 

 
A falência de nosso sistema carcerário tem sido apontada, 
acertadamente, como uma das maiores mazelas do modelo 
repressivo brasileiro, que, hipocritamente, envia condenados 
para penitenciárias, com a apregoada finalidade de reabilitá-lo 
ao convívio social, mas já sabendo que, ao retornar à 
sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado, 
desambientado, insensível e, provavelmente, com maior 
desenvoltura para a prática de outros crimes, até mais violentos 
em relação ao que o conduziu ao cárcere. (2008, p.89) 

 

Quando mais tempo o sujeito passa dentro do cárcere e sai pior, com 

isso aumenta as reincidências, na verdade segundo pesquisas afirmam a taxa 

de reincidência em indivíduos com transtorno de personalidade psicopática e 

maior, conforme explica Ana Beatriz Barbosa Silva: 

 
Estudos revelam que a taxa de reincidência criminal (capacidade 
de cometer novos crimes) dos psicopatas é cerca de duas vezes 
maior que a dos demais criminosos. E quando se trata de crimes 
associados à violência, a reincidência cresce para três vezes 
mais. (2008, p.77). 

 

Isso pode ser analisado em casos práticos, por exemplo: Pedrinho 

matador dentro da prisão fez mais vítimas no cárcere do que quando estava 

em liberdade, também pode se recordar o caso de bandido da Luz Vermelha 

que foi liberado após cumprir sua pena, e como não conseguiu segurar os 

instintos do transtorno da personalidade psicopática, agrediu e tentou violentar 

uma idosa, o filho da senhora acabou o matando para proteger sua mãe.  

Contudo, como esse transtorno ainda é considerado como incurável, por 

isso, ele não pode ser ressocializado, já que não possuiu “freio moral” e age 

por instinto, são reintegrados ao convívio social, mesmo com os exames 
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psiquiátricos. Alguns psicopatas até podem fingir, contudo a personalidade é 

algo único não se muda. 

 

4.1 Critérios que determinam a condição psicológica do indivíduo 

 

A definição encontrada para unificar os diversos objetos de estudo da 

Psicologia baseou-se na subjetividade do indivíduo para caracterizar cada ser 

humano, suas emoções, forma de viver em sociedade. Nesse sentido: 

 
A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de 
nós vai construindo conforme vamos nos desenvolvendo e 
vivenciando as experiências da vida social e cultural; é uma 
síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos 
iguala, de outro lado, na medida em que os elementos que a 
constituem são experienciados no campo comum da 
objetividade social. Esta síntese – a subjetividade – é o mundo 
de ideias, significados e emoções construídas internamente pelo 
sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de 
sua constituição biológica; é, também, fonte de suas 
manifestações afetivas e comportamentais (BOCK; FURTADO e 
TEIXEIRA, 1999, p. 23). 
 
 

A psicologia e a psiquiatria têm várias formas de analisar um indivíduo e 

suas patologias, para determinar a melhor forma de tratá-los, um dos objetos 

utilizados por essas ciências para identificação de sujeitos que possuem 

psicopatia é através do exame de exames psiquiátricos. Foucault (2001) no livro 

“Os Anormais” traz uma concepção de como estes testes auxiliam o Direito 

Penal.  

 
O exame psiquiátrico permite dobrar o delito, tal como e 
qualificado pela lei, com toda uma série de outras coisas que não 
são o delito mesmo, mas uma série de comportamentos, de 
maneiras de ser que, bem entendido, no discurso do perito 
psiquiatra, são apresentadas como a causa, a origem, a motiva, 
ao, ver o ponto de partida do delito. De fato, na realidade da 
prática judiciária, elas vão constituir a substância, a própria 
matéria punível. (FOUCAULT 2001. p.17) 
 
 

Além disso, existe outro ramo empírico importantíssimo para o Direito: à 

psiquiatria forense. Essa ciência que auxilia o Direito, pois é através da perícia 

médica que o juiz e os auxiliares da justiça adquirem a concepção da 

imputabilidade do sujeito, em suma essa matéria tem a função de unir a 
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psiquiatria ao âmbito jurídico utilizando a perícia médica esclarecendo as 

dúvidas do juiz ao longo do processo com seu conhecimento técnico, ajudando 

assim o magistrado a tomar sua decisão sem que haja nenhum fato obscuro em 

relação à imputabilidade do indivíduo.  

Nessa concepção pelo autor Guido Arturo Paloma define a 
responsabilidade do perito: 

 
Os peritos estão vinculados a uma ética rigorosa e são obrigados 
a dizer a verdade, sendo certo que a lei lhes impõe penalidades 
se descumprirem tal necessidade. Podem até ir para a cadeia, 
ou responder pelos prejuízos causados à parte ou ficar 
inabilitados. O Código de Ética Médica também é rigoroso, 
sendo vedado ao médico, pelo art. 118, “deixar de atuar com 
absoluta isenção quando designado para servir como perito ou 
auditor, assim com ultrapassar os limites das suas atribuições ou 
competência”. (PALOMA, 2003) 

 
 

Nesse sentido, afirma-se que o perito tem um dever ético-moral com a 

justiça principalmente no momento de esclarecer obscuridade sobre a 

imputabilidade do indivíduo. Além disso, pode se classificar as repostas da 

perícias em juízo. Francisco Silveira Benfica afirma que existem três documentos 

oficias emitidos por um perito para embasar suas decisões em relação a 

imputabilidade do agente infrator e define eles em:  

Atestado – é a afirmação por escrito de um fato médico e suas 
consequências, sem exigência de compromisso legal, 
implicando providências administrativas, judiciárias ou oficiosas. 
 
Relatório (auto ou laudo) – é a narração escrita e minuciosa dos 
atos de um perito, determinada pela autoridade competente a 
um perito oficial ou compromissado, cujo objetivo é esclarecer 
um ou mais fatos de ordem médico-legal. Se é ditado para um 
escrivão, durante o próprio exame pericial, chama-se auto; se é 
redigido posteriormente pelos peritos, denomina-se laudo.  
 
Parecer – é um documento solicitado, pela parte ou por seu 
representante legal, a quem tenha competência especial no 
assunto, independentemente de qualquer compromisso legal, e 
que é aceito ou faz fé pelo renome de que o subscreve. Em tais 
pareceres, o médico age como profissional liberal, podendo 
combinar honorários com a parte interessada, aceitar ou negar 
o encargo. O parecer não tem uma forma fixa, seguindo 
aproximadamente, a mesma sequência do relatório. 
 
Além desses, existem os esclarecimentos não-escritos de 
interesse dos tribunais, denominados depoimentos orais. O juiz 
pode convocar os peritos a fim de esclarecerem oralmente 
certos pontos duvidosos de perícias realizadas por eles ou por 
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outrem ou mesmo qualquer assunto de interesse da justiça, o 
qual será registrado por termo de depoimento. (BENFICA,2003, 
p.11 a 15)  
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5   CONCLUSÃO 

Atualmente esses indivíduos são inseridos no sistema prisional 

juntamente aos demais presos e são classificados como criminosos comuns, no 

entanto o psicopata pode representar um risco à comunidade carcerária, pois 

como já foi apontado não possuem freios morais o que realmente importa é que 

seu desejo seja satisfeito, sendo assim seria necessário a criação de hospitais 

próprios para tratamento de pessoas com transtorno de personalidade 

psicopata. 

A legislação penal ainda não está preparada para lidar com casos de 

pessoas que possuem transtorno de personalidade psicopática, como frisado 

neste trabalho, o remédio não é apenas punir estes indivíduos e sim fornecer um 

tratamento. No entanto o Estado pode até ter a infraestrutura para custear um 

tratamento ao psicopata, mas não possui interesse deixando o direito penal com 

as “mãos atadas”. 

Os portadores de transtorno de personalidade psicopática têm uma 

capacidade surpreende, são extremamente sábios, dificilmente são apanhados, 

pois calculam cada passo que darão, é raro quando perdem a linha de raciocínio, 

pois conseguem persuadir e manipular pessoas sem dificuldades alguma; são 

habilidosos, conseguem elaborar mentiras e como não sentem culpa e nem 

remorso, para esses indivíduos as histórias que criam tornam-se verdades 

absolutas, agem naturalmente. Por isso é causa impossível identificá-los, sua 

identificação só ocorre a partir de seu comportamento. 

Entretanto, em algum momento ele poderá cometer alguma falha, pois 

não existe crime perfeito, o sujeito que cedo ou tarde deixa “pista”, por mais que 

sejam aparentemente muito gentis, atraentes, charmosos, manipuladores, mas 

o que faz ele pecar seria o instinto, muitas vezes são impulsivos, irresponsáveis 

e por isso podem ser capturados. 

Uma pessoa considerada normal pela Psicologia e pela Psiquiatria, 

mesmo que esteja totalmente atento aos passos de um psicopata, teria 

dificuldade de para identificar um psicopata até mesmo os especialistas, às 

vezes, fica em dúvida. Todavia, os psicólogos e psiquiatras possuem aliados 

para descobrir a personalidade psicopática de um indivíduo, entre eles a 

entrevista psicológica, a avaliação psiquiátrica.  
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Como o psicopata é uma pessoa que não pode ser ressocializada, e pelo 

nosso ordenamento jurídico o psicopata pode receber é uma medida de 

segurança em casos ou cumprir pena como um delinquente comum, em cenários 

de internação seria estipulado um tempo determinado pelo prazo mínimo deverá 

ser de 1 (um) a 3 (três) anos, devido à promulgação da lei antimanicomial e pelo 

fator do Brasil não ter pena perpétua, o portador de transtorno de personalidade 

não pode ser mantido internado por tempo indeterminado, todavia ele muita das 

vezes representa um risco não somente a população como, aos portadores de 

doenças mentais. 

Nessa linha de pensamento é indispensável que o Estado invista no 

sistema prisional e em hospitais psiquiátricos, pois como esse sujeito não 

consegue conviver com os padrões da sociedade e apesar do avanço da ciência 

ainda não há uma cura para o transtorno de personalidade psicopática, é 

necessário que tais agentes tenham um tratamento individualizado.  
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