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Psicopatas à luz do código penal brasileiro 

                                                                   Ana Beatriz Macieira Barreira 

 
 

Resumo: Este trabalho tem a finalidade de abordar tanto o psicopata como a psicopatia à luz do 

Código Penal Brasileiro, analisando o método utilizado para identificar o psicopata, bem como a 
distinção entre inimputável, imputável e semi-imputável. A metodologia utilizada no presente 

trabalho é pesquisa bibliográfica. A psicopatia é um transtorno da personalidade que pode assolar 

parte da população mundial sem qualquer predeterminação em razão de classe social, cor, sexo 
ou orientação sexual. Busca-se ainda analisar se há legítima comunicação entre a ciência do 

Direito Penal e da Psiquiatria Forense no que tange à definição de psicopata, demonstrando como 

estas ciências se auxiliam para a conclusão desde conceito e ainda, qual a postura que o Estado 

tem tido ante aos casos de psicopatia comprovados pela Psiquiatria Forense. 
Palavras-chave: Psicopata. Transtorno de personalidade. Direito Penal. Política Criminal. 

 

Abstract: This study aims to address both psychopath and psychopathy in light of the Brazilian 

Penal Code, analyzing the method used to identify the psychopath, as well as the distinction 

between unputable, imputable and semi-imputable. The methodology used in the present work is 
a bibliographical research. Psychopathy is a personality disorder that can devastate part of the 

world population without any predetermination due to social class, color, sex or sexual 

orientation. It also seeks to analyze if there is legitimate communication between the science of 
Criminal Law and Forensic Psychiatry in regard to the definition of psychopath, demonstrating 

how these sciences help each other for the conclusion from concept and also, what the posture 

that the State has had before To cases of psychopathy proven by Forensic Psychiatry. 

 
Keywords: Psychopath. Personality disorder. Criminal Law. Criminal Policy 

 

Introdução 

 

A psicopatia sempre foi um tema bastante instigante e polêmico. E há tempos vem 

sendo estudada por vários teóricos da Psiquiatria, Psicologia, e ultimamente por muitos 

k. Diante aos variados níveis de psicopatia, existe ainda certa dificuldade em diagnosticá-

la, igualmente, de encontrar uma sanção penal adequada para os psicopatas autores de 

infrações penais. Portanto, o objetivo desse trabalho é por meio de estudos realizados 

acerca do tema, discutir, questionar e ponderar sobre as sanções penais apropriadas para 

os crimes cujos autores são portadores de psicopatia. Aproveitando, ainda, para discutir 

se o psicopata pode ser considerado imputável, semi-imputável ou inimputável, sempre 

sob a égide do Direito Penal.   

Por isso, os especialistas estudam, numa tentativa de entender as causas do crime. 

O que altera uma pessoa a cometer crime violento? Quais as causas da psicopatia? Ela 

pode ser considerada uma doença mental? A sanção penal é adequada e justa?  Esse 

fenômeno, a psicopatia, deve ser exposto a toda sociedade, como afirma Silva (2008). 

Pois são vários séculos de especulações, para que somente nos últimos anos fosse possível 
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desvendá-la. Os psicopatas vivem em meio à sociedade, o que nos torna tão vulneráveis 

a eles. 

Com relação ao conceito, as causas, ao diagnóstico da psicopatia, o estudo foi 

realizado e fundamentado nas teorias dos autores aqui dispostos, pois o objetivo é destacar 

e ter um olhar mais crítico e científico sobre o transtorno da psicopatia. Fazendo uma 

análise se há proporcionalidade entre o crime cometido por um psicopata e a pena 

cominada. 

 

I. Da Psicopatia 

 

 

Breve histórico e conceito 

 

 

... Ele era um velho de corpo franzino, com boas maneiras, cabelos 

grisalhos e terno surrado – como se fosse um indivíduo de aparência 

inofensiva que alguém poderia desejar conhecer. Porém, sob o exterior 

plácido havia um homem de violência extraordinária à espreita; 1 

 

 

Quando pensamos em psicopata é natural associarmos a personagens já conhecidos, 

como Hannibal Lecter de “O silêncio dos inocentes”, ou Adolf Hitler, Ted Bundy, Charles 

Manson, ou ainda ao Jack, “O Estripador”. Não há como negar que todos estes indivíduos 

deram uma nova “cara” ao mal, através de suas bizarras e grotescas atitudes. Porém não 

se pode atribuir aos mesmos a alcunha de psicopatas, muito menos chegar à conclusão de 

que para ser psicopata é necessário agir como um assassino frio. De acordo com diversos 

psicólogos especialistas na área, nem todo psicopata é, necessariamente, um assassino 

frio, afastando, assim, a imagem sensacionalista que a mídia criou. 

Em uma análise histórica, o termo “psicopata” vem sendo usado para 

delimitar uma série de comportamentos que são vistos e analisados como moralmente 

repugnantes.   

                                                             
1 GREIG, Charlotte, Serial Killers: nas mentes dos monstros. São Paulo: Madras, 2º Ed, p. 34, 

2012.  
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No final do século XVIII alguns filósofos e psiquiatras começaram a estudar a 

relação entre o livre arbítrio e as transgressões morais, questionando se os indivíduos 

seriam capazes de entender as consequências de seus atos. Em 1801, Philippe Pinel foi o 

primeiro a notar determinados pacientes, nos quais estavam envolvidos em atos 

impulsivos e autodestrutivos, e estes mantiveram sua habilidade de raciocínio intacta bem 

como a consciência da irracionalidade sobre o que estavam fazendo. Pinel denominou ser 

“manie sans delire”, ou insanidade sem delírio. Nesta época era considerada uma doença 

mental, ou insanidade, qualquer inabilidade racional ou intelectual, onde Pinel apresentou 

a possiblidade de existir um individuo insano (manie), mas sem qualquer confusão mental 

(sans delire).  

Mais tarde, em 1835, o britânico J. C. Prichard aceitou a teoria de Pinel acerca do 

“manie sans delire”, no entanto, pontoou que a moralidade neutra do transtorno era na 

verdade um defeito no caráter, no qual o individuo merecia condenação social. Ainda 

segundo o britânico, aqueles que tinham determinada condição eram, na verdade, 

seduzidos, embora estivessem com plena habilidade de escolha, por um “sentimento”, 

que os conduzia a realizar certos atos contrários à norma da sociedade.  

Curran e Mallinson2, em 1944, afirmaram que a psicopatia era na verdade uma 

doença mental. No entanto, com base numa análise histórica, fica evidente que a 

psicopatia não deva ser considerada como uma doença mental, como é o caso, por 

exemplo, de um transtorno bipolar ou esquizofrenia.  

O indivíduo considerado psicopata não possui nenhum tipo de visão, psicose ou 

neurose, ele tem plena noção de suas capacidades mentais, no entanto, possui 

determinadas características cerebrais que o diferencia da normalidade.  

Atualmente a psicopatia é entendida como um tipo de personalidade que tem como 

principais características a fata de culpa, remorso e empatia para com os outros. O 

psicopata é desprovido de emoções e não se importa com o sofrimento alheio, são 

superficiais, manipuladores, egocêntricos e tem um senso de grandiosidade exacerbado3. 

Usualmente o comportamento do psicopata é visto como consequência de fatores 

familiares ou sociológicos, no entanto, alguns pesquisadores encontraram em distinções 

cerebrais entre psicopatas e pessoas normais que não podem ser descartadas.  

                                                             
2 HUSS, MATTHEW T. Psicologia Forense, Porto Alegre, Editora Artmed, pag. 91, 2011. 

3 MORANA, Hilda C P; STONE, Michael H; ABDALLA-FILHO, Elias. Personality disorders, 

psychopathy and serial killers, São Paulo, Revista Brasileira de Psiquiatria, 2012. 
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O Dr. Christopher Patrick4, em um artigo em 1994, defende que psicopatas têm 

menor taxa de mudanças cardíacas e de condução elétrica na pele como reação ao medo. 

Nesta pesquisa, seu grupo aplicou a seguinte experiência: mostrou para um grupo de 

prisioneiros, psicopatas ou não, slides agradáveis, neutros e desagradáveis. No 

experimento, ficou evidente que os prisioneiros psicopatas tinham uma deficiência em 

sua capacidade de sentir medo, não demonstrando diferentes emoções entre os diversos 

tipos de imagens.  

O Dr. Robert Hare5, psicólogo da University of British Columbia, completou um 

estudo sobre como as ondas cerebrais monitoradas de psicopatas, reagiam à linguagem 

verbal, medindo as mudanças que ocorriam quando ouviam palavras como câncer, morte, 

mesa ou cadeira. Para as pessoas normais, as ondas cerebrais têm sua atividade 

modificada rapidamente, dependendo da palavra ouvida. Para os psicopatas, nenhuma 

atividade cerebral especial foi registrada, ou seja, todas as palavras são neutras para essas 

pessoas.  

O estudo sugere ainda que as crianças psicopatas fazem certas conexões cerebrais 

com mais lentidão que outras, mostram menos medo à punição e parecem ter a 

necessidade de “exercitar” seu sistema nervoso, sentindo fortes emoções e precisando de 

vibrações constantes.  

O Dr. Dominique LaPierre6 sugere que o córtex pré-frontal, área do planejamento 

em longo prazo, julgamento e controle de impulsos, não funciona normalmente em 

psicopatas.  

Outras pesquisas científicas, feitas pelo professor de psicologia da Universidade do 

Sul da Califórnia, Dr. Adrian Raine, e colegas, 21 homens com histórico de atos 

criminosos violentos, de assalto até tentativa de homicídio, mostraram o resultado de que: 

todos apresentaram o mesmo defeito cerebral, uma reduzida porção de matéria cinzenta 

no lobo pré-frontal, justamente atrás dos olhos. Indivíduos que são antissociais, 

impulsivos, sem remorso e que cometem crimes violentos têm, em média, 11% menos 

matéria cinzenta no córtex pré-frontal do que o normal. Os estudos de Raine e seus 

colegas são os primeiros a ligar o comportamento violento e antissocial a uma 

                                                             
4 Dr. Christopher J. Patrick, “Psychopaths: findings point to brain differences”, Department Of 
Psychology, Florida State University. 
5 “Psychopathy: a clinical construct whose time has come”, Robert D. Hare, Criminal Justice and 
Behavior, Vol. 23, p. 25-54, 1996. 
6 Dr. Dominique LaPierre, “The psychopathic brain: new findings”, Psychologie UQAM, Montreal, 
Canadá, Vol. 33, 1995. 
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anormalidade anatômica específica no cérebro humano. No entanto, segundo seus 

esclarecimentos, sua teoria diz que o “defeito” no cérebro não está inter-relacionado com 

o comportamento violento. A reduzida massa cinzenta apresentada por alguns apenas 

aumenta sua probabilidade de vir a ser um indivíduo violento, mas seria a combinação 

entre os fatores biológicos e sociais que “criariam” um criminoso.  

Tomando como base as descobertas dos pesquisadores, conclui-se que a psicopatia 

em momento algum se manifesta no mundo por meios de sintomas, mas de 

comportamentos sociais. A teoria Freudiana7 acredita que a agressão nasce dos conflitos 

internos do indivíduo. A Escola Clássica8 sustenta a ideia de que as pessoas cometem 

determinados atos ou crimes utilizando-se de seu livre arbítrio, tomando decisões 

conscientes relacionando o ato praticado ao beneficio no final, ou seja, se a recompensa 

é maior que o risco, vale a pena corrê-lo. A Escola Positivista considera que o indivíduo 

não tem controle sobre suas ações, para eles os fatores genéticos, do meio ambiente e a 

classe social são determinantes. Contudo, não importa a teoria, o psicopata não se 

enquadra em nenhuma linha de raciocínio específica. Em verdade, eles são um estudo à 

parte. 

 

 

II. Método de identificação do psicopata 

 

 

O psicopata não nega a prática do seu crime, porém atribui à 

vítima a responsabilidade de sua própria morte. 

 

Cleckley9 foi um dos primeiros pesquisadores a apresentar uma concepção 

definitiva e abrangente da psicopatia em seu livro “The mask of insanity”. O autor foi 

capaz de identificar, na década de 40, 16 características diferentes que definem ou 

compõem o perfil clínico do psicopata. Tais características são em suma:   

 Charme superficial e boa inteligência;  

                                                             
7 Freud, Sigmund. Freud (1930-1936): O mal-estar na civilização e outros textos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. 

8 CASOY, Ilana, Serial Killers: Louco ou Cruel. Rio de Janeiro: Darkside Books, p.19, 2014. 
9 HENRIQUES, Rogério Paes. De H. Cleckley ao DSM-IV-TR: a evolução do conceito de 
psicopatia rumo à medicalização da delinquência. Revista latino-americana de psicopatologia 
fundamental, vol. 12, n. 2, p. 285-302, 2009. 
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 Ausência de delírios e outros sinais de pensamento irracional (por isso a 

psicopatia não deve ser considerada doença mental, mas sim um 

transtorno mental);  

 Ausência de nervosismo;  

 Não confiável;  

 Falsidade e falta de sinceridade  

 Ausência de remorso ou vergonha;  

 Comportamento antissocial inadequadamente motivado;  

 Julgamento deficitário e falha em aprender com a experiência;  

 Egocentrismo patológico e incapacidade de amar;  

 Deficiência geral nas reações afetivas principais;  

 Perda específica de insight;  

 Falta de resposta nas relações interpessoais gerais;  

 Comportamento fantástico e desagradável com, e às vezes sem, bebida; 

 Suicídio raramente concretizado;  

 Vida sexual e interpessoal trivial e deficitariamente integrada; 

 Fracasso em seguir um plano de vida. 

Este rol de características apresentado foi, por muito tempo, a base da Psicologia, 

sendo utilizado para que pudesse haver o prognóstico de psicopatia de um indivíduo. 

Fundamentado nestes conceitos, Robert Hare, um dos principais especialistas em 

psicopatia moderna, criou a “medida” de psicopatia mais amplamente usada, o chamado 

Psychopathy Checklist (PCL). Através das informações de Cleckley, Hare elencou 20 

características que creditava aos psicopatas, e, utilizando uma pontuação para cada 

sintoma listado, determinou um mínimo da pontuação que, se atingido, configurava a 

psicopatia do indivíduo. Esta medida foi novamente aprimorada pelo próprio Hare, 

passando a ser chamada PCL-R (psychopathy checklist-revised), sendo o meio mais 

utilizado mundialmente para diagnóstico de psicopatia.  

Em 1985, J. Alves Garcia em sua obra “Psicopatologia Forense” apresentou a 

descrição dos diversos tipos de psicopatia: Psicopatas Amorais, Astênicos, Explosivos, 

Fanáticos, Hipertímicos, Ostentativos e os Sexuais.  

Psicopatas Amorais: são indivíduos insensíveis, antissociais ou perversos, 

destituídos de compaixão, de vergonha, de sentimentos de honra e conceitos éticos; não 

sentem simpatia pelas pessoas de seu grupo social e tem conduta lesiva ao bem-estar e a 
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ordem estabelecida. Os seus crimes ocupam todos os registros, roubo, furto, estelionato, 

fraude, homicídio. Esses psicopatas são absolutamente infensos ao pudor e a opinião 

pública e seu delito resultam da excessiva intensidade dos seus instintos e de nenhuma 

inibição, pois carecem de consciência moral. 

Psicopatas Astênicos: são indivíduos sensitivos, que fogem ao menor incidente, 

que desmaiam ao ver sangue, de extrema instabilidade emocional. Eles não trazem perigo 

algum para a sociedade. 

Psicopatas Explosivos: são indivíduos irritáveis, reagem com reações primitivas e 

por atos impulsivos. Diante dos estímulos afetivos explodem brutalidade e injustiça, e em 

regra não guardam lembrança do fato, dada a turvação da consciência no momento da 

ação. 

Psicopatas Fanáticos: são as pessoas que se caracterizam pela extremada 

importância que concedem a determinadas ideologias, sejam ligadas a sistemas religiosos, 

filosóficos ou políticos. Jamais tem uma atitude neutra sobre um tema, ao participarem 

de uma discussão estarão sempre exaltados e, às vezes, de maneira dramática sobre 

assuntos até mesmo estranhos ou insignificantes.  

Psicopatas Hipertínicos: diferenciam-se pelo humor alegre e vivo, e certa 

atividade; há os mais ou menos equilibrados, mais inquietos, os irritáveis, egocêntricos, 

discutidores. Por vezes vivem amigavelmente, aparentam placidez e felicidade, e 

subitamente explodem em fúria desproporcionada com o estimulo, e entram em 

discussões e agressões. 

Psicopatas Ostentativos: Segundo Schneider, equiparam-se aos mentirosos 

mórbidos e defraudadores. São indivíduos vaidosos, que procuram aparentar mais do que 

aquilo que na realidade são. São pessoas de humor alegre, otimistas, sorridentes e 

solicitas, mostram certo brilho intelectual, fazem relações e amizades facilmente, 

adquirem conhecimentos superficiais sobre arte, literatura e tecnologia, e de tudo usam 

para convencer suas vitimas. Do ponto de vista psicológico, tem ambição de adulto e 

imaginação de criança, e em certa medida incapazes de exercício da responsabilidade 

civil e penal.  

Psicopatas Sexuais: são perversões ou aberrações sexuais primitivas, 

caracterizadas pela intensidade do instinto como pelo desvio deste em sua natureza e 

finalidade. 

Grosso modo os psicopatas podem ser classificados como leve, moderado ou grave. 

O psicopata Leve é aquele que aplica pequenos golpes e engana as pessoas. O Moderado 
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é incisivo com as vítimas e quase sempre envolve muitas pessoas e muito dinheiro. Já o 

Psicopata Grave é o indivíduo que comete os crimes mais alarmantes, a sangue frio, como 

os homicídios, por exemplo. O que os diferencia é a forma de agir, onde uns podem sentir 

certo prazer no estupro, na tortura ou até mesmo em matar.  

 

 

III. Imputável, Inimputável Ou Semi-Imputável. 

 

 

Nós, serial killers, somos seus filhos, seus maridos, estamos em 

toda parte. E haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Vocês 

sentirão o último suspiro deixando seus corpos. Vocês estarão 

olhando dentro de seus olhos. Uma pessoa nessa situação é Deus! 

10. 

 

Imputável  

 

É todo aquele indivíduo mentalmente são e desenvolvido no qual é capaz de 

entender o caráter ilícito do fato e que é sujeito à pena.  A imputabilidade é a possibilidade 

de se atribuir, imputar o fato típico e ilícito ao agente, ou seja, para que o agente seja 

responsabilizado pelo fato típico e ilícito é necessário que ela seja imputável. Importante 

ressaltar que ao agente somente será imputado o fato delituoso se, no momento de usa 

ação ou omissão, o mesmo estiver com sua total capacidade de compreensão e 

autodeterminação diante do ato.  

Para ser capaz o agente deverá ter capacidade de: 

1- Entender o caráter ilícito do fato (compreensão das coisas) 

2- Determinar-se de acordo com esse entendimento (capacidade de guiar sua 

conduta considerando a compreensão que obtivera anteriormente). 

Segundo o Fernando Capez, a imputabilidade apresenta um aspecto intelectivo, 

consistente na capacidade de entendimento e a faculdade de controlar e comandar a 

própria vontade. 

                                                             
10 CASOY, Ilana, Serial Killers: Louco ou Cruel. Rio de Janeiro: Darkside Books, p.97, 2014. 
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A princípio todos são imputáveis perante a lei, já que a mesma pressupõe. Somente 

em casos extraordinários o legislador apontará hipóteses para a exclusão da 

imputabilidade.  

Para Mirabete só será reprovável a conduta se o sujeito tiver certo grau de 

capacidade psíquica, ou seja, se ele puder compreender a antijuridicidade do fato e 

também se for possível adequar essa conduta a sua consciência. O indivíduo que não tem 

capacidade de entendimento é inimputável, excluindo-se a culpabilidade.  

 

Inimputável  

 

O Código Penal Brasileiro prevê duas situações nas quais um agente pode ser 

considerado inimputável:  

a) Inimputabilidade por doença mental  

b) Inimputabilidade por maturidade natural  

O artigo 26, 27 do Código Penal e o artigo 228 da Constituição 

Federal conceituam a inimputabilidade, “in verbis”. 

 

 Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo 

da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento.  

 

Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial.  

 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito 

anos, sujeito às normas da legislação especial.  

 

Para que seja possível a constatação da inimputabilidade penal, é necessário 

observar alguns critérios.  

a)  Higidez Biopsíquica (saúde mental + capacidade de apreciar a criminalidade 

de fato)  
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b) Maturidade (desenvolvimento físico + mental que permite o ser humano viver 

em harmonia social).  

A responsabilização criminal exige que o agente seja capaz de compreender a 

ilicitude de sua conduta e de agir de acordo com esse entendimento. Essa responsabilidade 

só passa a existir quando o agente possui estrutura psíquica suficiente para entender e 

querer, no momento da ação ou omissão delituosa. 

Para que a imputabilidade possa ser reconhecida ela deve ser aferida ao momento 

em que o autor do ilícito pratica o fato, para que seja possível dizer se, ao tempo da ação 

ou omissão delituosa, o mesmo tinha capacidade de determinação e entendimento.  

 

Semi-imputável  

 

Ainda de acordo com o Código Penal em seu art. 26, parágrafo único, para um 

agente ser considerado semi-imputável, o crime deve ter sido cometido nas seguintes 

condições: 

 

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, 

se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento.   

A semi-imputabilidade deve ser imputada ao indivíduo cuja responsabilidade é 

considerada mínima, em razão de seu estado mental no momento do fato ilícito.  

No caso da semi-imputabilidade o legislador entende que o agente é imputável por 

ter alguma consciência da ilicitude e alguma capacidade de determinação, mas para 

atingir o conhecimento e a autodeterminação é necessário um esforço maior, logo, torna-

se menor a reprovação de sua conduta, e em consequência, diminui o grau de 

culpabilidade.  

 

IV. Posição da legislação brasileira sobre o psicopata e a psicopatia 
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A maldade é a vingança do homem contra a sociedade pelas 

restrições que ela impõe. [...] É o resultado do conflito entre 

nossos instintos e nossa cultura. 11. 

 

 

Da responsabilização  

 

 

A responsabilidade penal é o dever jurídico de responder por uma transgressão 

penal, caracterizando um crime ou contravenção. Ela recai sobre o agente imputável 

sendo aplicada uma pena, de caráter pessoal e intransferível ao agente agressor, em 

virtude da gravidade de sua infração cometida e tem a finalidade de reparar a ordem social 

e punir o agente.  

Para que alguém seja penalmente responsável pelo delito são necessárias as 

seguintes condições: 

a) Ter praticado o delito; 

b) Ter tido, no momento, o entendimento do caráter criminoso da ação ou 

omissão; 

c) Ter sido livre para escolher entre praticar ou não a ação ou omissão.  

Diante disso, a responsabilidade pode ser: 

Total quando o agente tem total capacidade em praticar o ato e de determinar se 

está de acordo com o seu entendimento. Neste caso o agente será considero imputável, 

podendo, inclusive, ser responsabilizado penalmente. 

Parcial ocorre quando o agente, no momento do delito, possuía parcialmente sua 

capacidade de entender e determinar. Neste caso o agente será parcialmente julgado e 

poderá ser considerado semi-imputável, o que implicará na redução da sua pena de um a 

dois terços, ou a mesma poderá ser substituída por medida de segurança.  

Nula, é quando, à época do delito, o agente encontrava-se totalmente incapaz de 

determinar ou entender o caráter criminoso do fato. Neste caso o agente será considerado 

inimputável, será julgado irresponsável penalmente pelos seus atos.  

                                                             
11 CASOY, Ilana, Serial Killers: Louco ou Cruel. Rio de Janeiro: Darkside Books, p.19, 2014. 
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Em se tratando do Processo Penal, quando há existência de dúvida quanto à 

sanidade mental do réu, o juiz instaura o incidente de insanidade mental a fim de dirimir 

tal questão, onde é realizada uma pericia psiquiátrica para medir a capacidade de 

imputação do agente, e tem como objetivo constatar se o mesmo tinha plena capacidade 

de determinação e entendimento no momento em que praticava a ação ou omissão. 

Concluindo-se pela negativa do agente em relação a sua culpabilização, buscar-se-á os 

mecanismos dentro do direito penal para tais situações.   

Resta concluir que o psicopata deve ser considerado pelo direito penal como um 

infrator imputável, no qual deverá ser imposta uma pena como sanção adequada no caso 

de cometimento de infrações penais. No entanto, diante da falta de capacidade de 

aprendizado dos psicopatas com a sanção penal, os estudiosos sinalizam para o problema 

da reincidência criminal, onde a pena não estará cumprindo o seu dever de coercitividade 

e prevenção. Neste sentido, torna-se inútil qualquer tentativa de reeducação ou 

regeneração. 

Diante das divergências quanto à classificação do psicopata como inimputável e 

semi-imputável, a psiquiatria, atualmente, tem desenvolvido a tese de que os psicopatas 

têm consciência dos seus atos, porém, devido à perturbação anterior ao seu 

comportamento, eles são incapazes de controlar seus estímulos à prática delituosa. 

Entretanto, a culpabilidade não será excluída, as considerações da psiquiatria acabam por 

captar as do Direito Penal, considerando o psicopata como semi-imputável.   

 

 

Das medidas de segurança  

 

 

Uma vez que a própria psiquiatria atual vem a considerar o psicopata como semi-

imputável, levando em consideração a falta de previsão para o caso dos psicopatas dentro 

do Código Penal, aplicar-se-á a medida de segurança nos agentes julgados e condenados 

ou haverá uma diminuição em suas penas.  

Em relação à diminuição da pena e seu cumprimento nos presídios, há se de falar o 

perigo que um psicopata poderá trazer para os mesmos, já que não há forma de regenerá-

los e estes necessitam de acompanhamento de perto. O fundamento para a aplicação da 

pena, que tem caráter retributivo-preventivo, é a culpabilidade do agente, enquanto a 
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medida de segurança, que possui natureza unicamente de prevenir, fundamenta-se na 

periculosidade do agente. 

A medida de segurança pode ser Detentiva (internação) ou Restritiva. A primeira 

constitui na internação que deverá ser feita em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico, ou na falta, em estabelecimento adequado. Ela somente será destinada ao 

autor que tiver cometido fato punível com pena de reclusão. Por outro lado, na Restritiva 

ficarão os sujeitos a tratamento ambulatorial, no qual receberão cuidados dos médicos, 

mas sem internação. Destinada aos autores que de fato cominem pena de detenção.  

Ante a periculosidade do agente, numa questão de paz social, seria mais 

conveniente ao agente psicopata a imposição da medida de segurança em substituição à 

redução da pena privativa de liberdade, uma vez que a simples redução da pena cumprida 

numa prisão pública fugiria do caráter de ressocialização, visto que de nada serviria para 

o indivíduo já que o mesmo possui a característica de não aprendizagem diante da 

punição. 

 

Posição Jurisprudencial  

 

O artigo 26 do Código Penal traz determinadas expressões (doença mental, 

desenvolvimento incompleto ou retardado) que se referem a enfermidades, defeitos e 

anormalidades que apresentam algo em comum: falta de capacidade de entender o caráter 

ilícito do fato prático ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ao tempo de 

sua conduta, o que configura a imputabilidade do agente.  

Delmanto12 descreve estes agentes como sendo aqueles que cometem atos 

reprováveis sem entender o que estão fazendo, ou por não conseguirem conter os seus 

impulsos, no qual o inimputável mata a pessoa gratuitamente, de forma que não entende 

o caráter da ilicitude cometida, ou, apesar de compreender, não consegue conter o seu 

impulso. O artigo 26 expressamente declara que é “isento de pena”, indicando que o crime 

subsiste, no entanto o autor não receberá a pena, devido à falta da imputabilidade, visto 

que o mesmo é pressuposto do juízo de culpabilidade.  

Artigo 26 do Código Penal, “in verbis”: 

 

                                                             
12 DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado, 7. Ed. Rio de Janeiro, Renovar, p. 103-104, 
2007. 
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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. 

 

Entretanto, esse não é o caso do indivíduo portador da psicopatia, visto que o 

mesmo deverá ser considerado semi-imputável, e, segundo maior parte do ordenamento 

jurídico, quer dizer que a pena do mesmo poderá ser reduzida de um a dois terços, 

conforme disposto no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, ou a pena deve ser 

substituída por medida de segurança.  

Art. 26, paragrafo único do Código Penal, “in verbis”. 

 

A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em 

virtude de perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento 

menta incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de 

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

com esse entendimento. 

 

Há entendimento dos Tribunais de São Paulo no sentido de que os psicopatas têm 

a capacidade diminuída, onde são considerados enfermos mentais, com a capacidade 

parcial de entender o caráter criminoso do ato praticado (RT 495/304), no mesmo sentido 

em que há entendimento de que a personalidade psicopática não significa, 

necessariamente, que o agente sofra de moléstia mental, enquadra-se, porém, nas 

perturbações da saúde mental, em sentido estrito, determinante da redução da pena (RT 

462/409/10).  

Conforme explica Delmanto, no que tange à redução da aplicação da pena de um a 

dois terços, a doutrina majoritária entende que esta é obrigatória, bem como quando da 

necessidade da substituição por medida de segurança. Delmanto esclarece que a 

diminuição da pena é obrigatória e não facultativa, onde o juiz pode reconhecer ou não 

da capacidade ou do entendimento, porém, se a reconhecer não poderá deixar 

arbitrariamente de reduzia a pena, pontua ainda a importância que a substituição é 

alternativa, não podendo cumular a pena e medida de segurança.  

V.  Conclusão 
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Depois desta breve exposição sobre o universo da interessante psicopatologia 

denominada “distúrbio da personalidade antissocial”, pode perceber que, fazendo uma 

análise acerca de todas as características que denotam esta personalidade, certamente 

chegaremos à conclusão de conhecer ao menos uma pessoa que podemos considerar ser 

um psicopata. Também é certo que iremos nos remeter a esta pessoa que julgamos ser um 

psicopata ao menos como um “mau caráter”, ou uma pessoa inescrupulosa.  

Por sorte, a maioria dessas pessoas não tem aptidão ao cometimento de homicídios 

ou de delitos graves, e usam seu instinto de maldade meramente para ter bom status na 

sociedade. 

Entretanto, quando desenvolvem a violência, são seres de alta periculosidade e 

dignos de muita preocupação e cautela. Mesmo após presos e condenados, esta 

preocupação não deveria cessar, o que infelizmente não acontece.  

Porém, após este estudo, concluímos que esta questão é sim muito digna de 

preocupação e clama por uma solução, pois as brutalidades cometidas por pessoas 

portadoras de personalidade antissocial certamente não se resumem aos poucos casos que 

chegam ao conhecimento e clamor público.  

As reflexões aqui apresentadas visam enfatizar a necessidade de uma maior atenção 

do Estado através de um estudo mais aprofundado das Medidas de Segurança, protegendo 

a sociedade das praticas infracionais cometidas por agentes altamente perigosos, 

portadores de distúrbio antissocial da personalidade, para a construção de meios efetivos 

de preservação da boa estrutura social.  

O preocupante, diante do nosso sistema penal, é a reincidência, uma vez que 

tomando a pena, um meio não coercitivo, tampouco será meio preventivo para os 

indivíduos psicopatas. Embora o Brasil disponha de meios para avaliar um individuo que 

possua indícios de psicopatia, ainda é insuficiente se comparado ao grau de complexidade 

do Transtorno.  

O fato de o psicopata ser considerado, na maioria dos casos, como semi-imputável 

é um enorme problema, visto que dessa forma ele cumprirá a pena de privação de 

liberdade, juntamente com outros presos, facilitando a comunicação direta com os 

mesmos.  

Portanto, insta concluir e ressaltar a importância de rever as sanções coercitivas e 

punitivas, maior rigor nos exames médicos para o diagnóstico da psicopatia.  
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Para finalizar este capítulo um teste: o teste abaixo é um famoso teste psicológico 

americano para reconhecer a mente de assassinos em serie. A maioria dos assassinos 

presos acertou a resposta. 

“Uma garota, durante o funeral de sua mãe, conheceu um rapaz que nunca tinha visto 

antes. Achou o cara tão maravilhoso que acreditou ser o homem de sua vida. 

Apaixonou-se por ele e começaram um namoro que durou uma semana. Sem mais nem 

menos, o rapaz sumiu e nunca mais foi visto. Dias depois, a garota matou a própria 

irmã.”  

Questão: qual o motivo da garota ter matado sua própria irmã? 

Resposta: Tendo em vista que para o psicopata os fins justificam os meios, a garota 

matou a irmã, na expectativa de ver o rapaz no funeral de sua irmã. 
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