
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

DÉBORA SOARES JALLAD 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PSICOPATIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 
  

DÉBORA SOARES JALLAD 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PSICOPATIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL BRASILEIRO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie como requisito parcial à obtenção do 

grau de Bacharel em Direito 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: Professora Mestre Jéssica Pascoal Santos Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 
  

DÉBORA SOARES JALLAD 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PSICOPATIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie como requisito parcial à obtenção do 

grau de Bacharel em Direito 

 

 

 

Aprovada em 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________ 

Professora Mestre Jéssica Pascoal Santos Almeida (Orientadora) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

______________________________________________ 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

______________________________________________ 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 



 
  

AGRADECIMENTOS 

 

Há várias pessoas que me acompanharam nesta trajetória e foram essenciais para 

que eu encerrasse esse ciclo da minha vida. 

Agradeço a Deus, por me guiar quando passei por momentos difíceis e sempre me 

manter esperançosa. 

Aos meus pais, Sérgio e Raquel, por serem exemplos admiráveis de pessoas e 

profissionais, por todo o carinho e motivação que sempre me deram e por todo 

esforço que já realizaram por mim. 

Ao meu irmão, Pedro, por sua preocupação inquestionável e por se mostrar presente 

sempre que necessário. 

Ao Cesar Grisanti, pela cumplicidade, amor e carinho que me demonstrou em todos 

esses anos, me acalmando e me dando suporte quando eu mais precisava e por ter 

sempre tentado me estimular e cuidar de mim em diversas situações. 

Às minhas amigas de longa data, Carla Lutfi, Fernanda Haddad, Julia Evangelista e 

Juliana Sayeg, pela amizade e apoio duradouros e sinceros, e às minhas amigas 

que conheci na faculdade, Ana Carolina, Ana Laghi, Giovana Menani, Luiza 

Bormanas e Marylia Forte, que estiveram ao meu lado nesses cinco anos. 

Aos professores que me passaram tanto conhecimento ao longo desses anos, e que 

levarei para a vida. 

À minha orientadora, Jéssica Pascoal Santos Almeida, por ser um exemplo de 

professora e ter se preocupado e me ajudado da melhor maneira possível, mesmo 

com minhas falhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A existência do crime não deve fazer-nos pessimistas. A vida 

não é em si nem um bem nem um mal, mas apenas o logar em 

que o homem pratica o bem ou o mal. Melhoremos as 

condições desse logar e o mal enfraquecer-se-ha-

progressivamente (Ferreira-Deusdado).  

 

 



 
  

RESUMO 

 

O presente trabalho tem o intuito de analisar o enquadramento de indivíduos 

portadores do transtorno da psicopatia no ordenamento jurídico penal brasileiro a 

partir do juízo de culpabilidade que pode ser inferido a eles, sendo esse o da semi-

imputabilidade, sob a ótica do Código Penal. Doravante, o labor intencionará trazer à 

reflexão a discrepância de posicionamentos doutrinários no tocante à categorização 

de indivíduos com psicopatia como doentes mentais, à possibilidade de tratamento 

satisfatório do distúrbio com base em pesquisas já realizadas e à eficácia das duas 

sanções penais aplicáveis aos psicopatas atualmente, tais quais a medida de 

segurança e a pena privativa de liberdade. Através de pesquisas na doutrina e em 

artigos científicos brasileiros e estrangeiros, decorrerá no desenredo de que, nos 

tempos contemporâneos, não existe uma imposição penal apropriada aos 

psicopatas e que atinja suas finalidades, devendo ser exigida uma mudança na 

perspectiva sobre o tema atual, para que seja promovida uma futura reinserção 

social de tais indivíduos. 

 

Palavras-chave: Psicopatia. Semi-imputabilidade. Medida de segurança. Pena 

privativa de liberdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the context of individuals with psychopathy 

disorder in the Brazilian criminal legal system from the guilty verdict that can be 

inferred to them, being that of semi-imputability, from the point of view of the Penal 

Code. The task will be to reflect on the discrepancy of doctrinal positions regarding 

the categorization of individuals with psychopathy as mental patients, the possibility 

of satisfactory treatment of the disorder based on research already done and the 

effectiveness of the two criminal sanctions applicable to psychopaths currently, such 

as the security measure and custodial sentence. Through research in doctrine and 

brazilian and foreign scientific articles, it will be clear that, in contemporary times, 

there is no appropriate penal imposition on psychopaths and that it achieves its 

purposes, and a change in perspective on theme should be required, so that future 

social reintegration of such individuals is promoted. 

 

Keywords: Psychopathy. Semi-imputability. Security measure. Deprivation of liberty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O panorama de pessoas portadoras de transtorno de psicopatia no 

ordenamento jurídico penal brasileiro enfrenta muitas disparidades em razão de não 

se firmar um consenso doutrinário no que se refere à classificação deste transtorno 

como uma enfermidade mental, à viabilidade de tratamento terapêutico surtir efeitos 

e à eleição entre medida de segurança e pena privativa de liberdade como sanção 

mais pertinente. 

Por se tratar de um tema muito interessante e controvertido, o presente 

artigo é dissociado em subtemas, com o propósito de, através da exposição de 

questões vinculadas, remeter à questão primordial do trabalho. 

Preliminarmente, é realizada uma explanação do instituto penal da 

imputabilidade, para a compreensão dos elementos necessários para a possibilidade 

de imputação ao agente de uma sanção penal. No seguimento, é ressaltada uma 

sanção específica, a medida de segurança, havendo sua conceituação e um 

esclarecimento relativo à sua aplicação. A partir disso, decorrerá o seguinte ponto: 

examinar se os aspectos negativos da medida de segurança tornam essa 

inapropriada. 

No capítulo seguinte, há um aprofundamento no teor da psicopatia, por 

meio de uma interpretação de sua concepção e de suas factíveis formas de origem, 

para, em desenvolvimento, observar as convicções contraditórias em referência à 

perspectiva de um tratamento satisfatório para psicopatas. 

Ao final, resta ostentada a identificação do agente psicopata no que 

concerne à imputação de culpa, o debate existente em torno da predileção entre 

medida de segurança e prisão para ser adotada em casos de psicopatia e o tratamento 

contraproducente que esses indivíduos recebem na instituição carcerária. Perante 

todo o conteúdo elucidado, o leitor, então, é levado à tese precípua: identificar se, na 

contemporaneidade, existe uma sanção penal que abarque propriamente sujeitos com 

psicopatia. 

Assim sendo, o leitor poderá depreender do artigo as correntes doutrinárias 

e as indagações realizadas relativamente ao tema em certame, e, consequentemente, 

exprimir o seu próprio posicionamento. 

A metodologia empregada consistiu em uma investigação de livros de 

doutrinadores renomados, como também de artigos brasileiros e estrangeiros, 



10 
 

direcionados às áreas do direito e da psiquiatria, disponibilizados no Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais, na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e na 

Biblioteca Virtual em Saúde do Brasil. 

 

2 MEDIDA DE SEGURANÇA 

 

2.1 JUÍZO DE CULPABILIDADE 

 

Primeiramente, demonstra-se imprescindível iniciar o estudo aclarando o 

conhecimento do instituto da imputabilidade e seus correlacionados.  

Para caracterização de uma infração penal, se faz necessária a existência 

da ilicitude, isto é, que o fato esteja em divergência com o ordenamento jurídico; da 

tipicidade, ou seja, o fato deve estar enquadrado em um tipo descrito na legislação 

penal; e da culpabilidade, sendo que esta atribui à conduta do agente um juízo de 

reprovação. 

A culpabilidade se subdivide em três elementos, sendo estes a 

imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude dos fatos e a exigibilidade de 

conduta diversa. 

Adentrando na esfera da imputabilidade, esta é conceituada como o 

conglomerado de condições da pessoa, tais como intelecto e ímpeto, o qual permite 

que o agente compreenda a ilicitude do fato e comporte-se conforme tal compreensão. 

É indeclinável que as condições pessoais de um imputável compreendam a sanidade 

mental e a maturidade.1  

Ainda, Brodt2 complementa: 

 

A imputabilidade é constituída por dois elementos: um intelectual 
(capacidade de entender o caráter ilícito do fato), outro volitivo 
(capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento). O 
primeiro é a capacidade (genérica) de compreender as proibições ou 
determinações jurídicas. Bettiol diz que o agente deve poder ‘prever 
as repercussões que a própria ação poderá acarretar no mundo 
social’, deve ter, pois, ‘a percepção do significado ético-social do 
próprio agir’. O segundo, a ‘capacidade de dirigir a conduta de acordo 
com o entendimento ético-jurídico. Conforme Bettiol, é preciso que o 

                                                           
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2018. p. 264. 
2 BRODT, Luís Augusto Sanzo. Da Consciência da Ilicitude no Direito Penal Brasileiro. 
Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1996. p. 46. 
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agente tenha condições de avaliar o valor do motivo que o impele à 
ação e, do outro lado, o valor inibitório da ameaça penal.  

 

Dessa forma, a imputabilidade consiste na capacidade de o agente 

assimilar que o ato que cometeu viola princípios éticos e jurídicos, que seria o 

elemento intelectual, e de agir em conformidade com essa assimilação, que seria o 

elemento volitivo.  

A respeito da capacidade de entendimento, não se trata de possuir 

efetivamente uma consciência da injuridicidade objetiva da conduta, mas sim, de 

possuir a capacidade de discernir se deve ou não agir com determinada conduta, do 

ponto de vista ético-jurídico no geral, no momento da ação ou omissão.3  

Já no tocante à capacidade de ter conduta apropriada ético-juridicamente, 

também chamada de capacidade de autodeterminação, consiste na capacidade de o 

indivíduo possuir uma força de vontade suficiente para que resista ao impulso para a 

ação e, assim, agir em conformidade com a consciência ético-jurídica geral. Em outras 

palavras, é a capacidade de resistência ou de inibição ao impulso criminoso.4  

Na prognose de o agente não possuir tais capacidades, estamos diante do 

instituto da inimputabilidade. Esta é uma das causas excludentes da culpabilidade. 

Isso porque, caso o agente não possua o condão para diferenciar o certo do errado, 

não poderá adequar-se à essa diferenciação e, consequentemente, poderá praticar 

um fato típico e antijurídico, sem poder ser censurado por isso, ou melhor, sem que 

possa sofrer juízo de culpabilidade.5 

Para aferição da inimputabilidade, o Código Penal brasileiro adota o critério 

biopsicológico, o qual é uma junção de dois critérios: o biológico, o qual considera a 

saúde mental do indivíduo, ou seja, se é ou não doente mental ou se possui ou não 

desenvolvimento completo ou retardado; e o psicológico, o qual pondera a capacidade 

de o indivíduo reconhecer a ilicitude do fato ou de comportar-se em conformidade com 

tal reconhecimento no momento que praticou o crime.6  

                                                           
3 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 5. ed. Niterói: Editora Forense, 1978. 
p. 358. 
4 Ibidem, p. 358-359. 
5 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2018. p. 264. 
6 ABDALLA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisleux E. de Borba. Psiquiatria 
Forense de Taborda. 3. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2016. p. 205. 
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Avaliemos a seguir o artigo 26, caput, do aludido código7, que formaliza o 

apreço da inimputabilidade: 

 

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. 
 

Faz-se necessário salientar que o termo “doença mental”, expresso na 

legislação penal, deve ser entendido em caráter restrito, referindo-se apenas aos 

casos de alienação mental, o que abarca as patologias mentais graves, como psicoses 

e transtornos neurocognitivos maiores (demências).8 

Ademais, tem-se a figura da semi-imputabilidade, com previsão no 

parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, a qual aplica-se na conjectura de o 

agente não ter plena capacidade de compreensão acerca da ilicitude de seu ato 

praticado ou de, mesmo possuindo a compreensão, agir de forma adequada ético-

juridicamente. Vejamos seu enquadramento jurídico9: 

 

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 “perturbação mental” a que se refere o dispositivo abarca transtornos 

mentais que não implicam quebra do juízo de realidade, sendo estes os quadros 

psiquiátricos menos graves, sendo aplicado para os casos de transtornos da 

personalidade, parafilias e neuroses.10 

Portanto, os sujeitos denotados como inimputáveis e, em alguns casos, os 

semi-imputáveis, por não possuírem as plenas capacidades de entendimento e 

autodeterminação dos imputáveis, irão receber uma imposição penal diversa, de 

acordo com suas condições pessoais, como contemplaremos no seguimento.  

                                                           
7 ______. Código Penal. Lei 2.848/1940, de 7 de dezembro de 1940. Brasília. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 23 
maio. 2019. 
8 ABDALLA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisleux E. de Borba. Psiquiatria 

Forense de Taborda. 3. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2016. p. 209. 

9 BRASIL, op. cit., p. 162-223. 
10 ABDALLA-FILHO; CHALUB; TELLES, op. cit., p. 210. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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2.2 NOÇÕES DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA 

 

A medida de segurança é aplicada a indivíduos sobre os quais a pena não 

traria resultados suficientes.11 São eles os denominados inimputáveis e, em alguns 

casos, os semi-imputáveis, caso suas circunstâncias pessoais demonstrem que seu 

estado pessoal necessita de maior tratamento.12  

O Estado consagrou a medida de segurança como um instrumento de 

sanção penal, cuja finalidade crucial é de tratamento. No entanto, dela denota-se 

também uma natureza preventiva especial, pois, tratando o doente, o Estado expecta 

que este não pratique mais qualquer fato típico e ilícito.13  

Ao passo que a pena privativa de liberdade possui o objetivo de punir o 

agente pela sua conduta criminosa e prevenir a sociedade da possibilidade de futuros 

crimes, a medida de segurança constitui sanção penal que visa apenas a prevenção, 

com único enfoque em recuperar o indivíduo.14   

A distinção entre ambas se mostra evidente na exegese de Hungria15: 

 

A pena é reação ético-jurídica (choque de retomo do crime, mal 
infligido ao indivíduo que, culpadamente, violou a lei) e, no mesmo 
passo, prevenção especial (segregação, escarmento ou emenda do 
criminoso) e prevenção geral (controspinta à prática de futuros crimes 
por outros membros da coletividade). A medida de segurança, 
diversamente, não é um mal ou castigo, mas um meio curativo ou 
reeducativo, de hospitalização, de internação benéfica, de possível 
readaptação: sua única ratio essendi é a prevenção especial, isto é, o 
objetivo de conjurar a probabilidade de novos malefícios por parte do 
indivíduo, procurando-se recuperá-lo para o seu próprio bem e para o 
bem da sociedade. 

 

Isto posto, a pena é associada à culpabilidade e voltada ao passado, 

enquanto a medida de segurança é associada à periculosidade e voltada ao futuro.16  

                                                           
11 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 5. ed. Niterói: Editora Forense, 1978. 

p. 198. 
12 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17. Ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2012. p. 1875. 
13 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Impetus, 2017. p. 838. 
14 Ibidem, p. 838. 
15 HUNGRIA, op. cit., p. 198. 
16 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 
p. 813. 
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Faz-se evidente que a medida de segurança é uma maneira de o Estado 

tutelar os imputáveis, e até mesmo protegê-los de suas próprias ações negativas, 

todavia não deixando de ser uma medida restritiva de liberdade.17 

Antigamente, a legislação penal brasileira adotava o sistema duplo binário, 

também chamado de dualista, segundo o qual a pena e a medida de segurança 

poderiam ser aplicadas cumulativamente. No entanto, não havia sentido lógico para 

tanto, tendo em vista que a medida de segurança possui caráter aflitivo e, pela sua 

indeterminada duração, mais ainda que a pena. Em decorrência da impossibilidade 

de execução das medidas de segurança detentivas para imputáveis em regime 

diverso do previsto para a prisão, houve a crise do sistema duplo binário.18  

Ainda existe uma corrente de pensamento retrógrado, que se posiciona a 

favor do antigo sistema, como elucida Garcia, ao afirmar que, na realidade e no 

ambiente em que vivemos, as medidas de segurança não se mostram suficientes para 

proteger a sociedade, sendo preciso fixar penas para “esses anormais, que agem com 

certo discernimento, o qual variará segundo as hipóteses, e nem sempre poderá ser 

bem apreciado”.19 

Todavia, a corrente vanguardeira que prevalece, acertadamente, a qual 

aprecia de forma crítica o antigo sistema. Bitencourt preleciona que a aplicação 

cumulativa de pena e medida de segurança configura uma farsa, visto que impõe uma 

dupla punição ao indivíduo pela prática de um mesmo delito.20 

Destarte, foi substituído pelo atual sistema vicariante, no qual apenas pode 

ser aplicada uma das sanções penais. 

Como já mencionado previamente, a medida de segurança associa-se à 

periculosidade. Essa pode ser real ou presumida. A periculosidade real é aquela que 

o juiz necessita certificar, no caso concreto, a existência da periculosidade, que é 

como ocorre no caso dos semi-imputáveis; ao mesmo tempo que a periculosidade 

                                                           
17 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral. 3. ed. São Paulo: 
Editora Forense, 2018. p. 146. 
18 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 5. ed. Niterói: Editora Forense, 1978. 
p. 618. 
19 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. 7 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 
p. 606. 
20 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17. Ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2012. p. 1814. 
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presumida é aquela que o juiz não necessita apontar, já que a própria lei já o faz, que 

é como ocorre no caso dos inimputáveis.21 

O inimputável, no momento em que lhe é aferida a medida de segurança, 

recebe uma sentença absolutória imprópria, uma vez que é absolvido, mas ainda 

recebe uma sanção penal. Já o semi-imputável, primeiramente sofre uma 

condenação, na qual é fixada uma pena, para, posteriormente, ser substituída pela 

medida de segurança.22  

A medida de segurança possui duas espécies: a internação em hospital de 

custódia (ou na falta deste, em outro estabelecimento adequado) e tratamento 

psiquiátrico, e o tratamento ambulatorial. A primeira reside em uma medida detentiva, 

à proporção que a segunda se vale de tratamento clínico, sem internação.23 O 

submetimento a tratamento ambulatorial pode, em qualquer fase, ser convertido em 

internação, se assim for preciso para fins curativos.24 

Vale observar que, em tempos passados, a internação da medida de 

segurança se estabelecia nos chamados manicômios judiciários, os quais foram 

substituídos pelos hospitais de custódia tão somente na terminologia, porém não na 

realidade prática, visto que não foram construídos novos estabelecimentos.25 

A extinção da medida de segurança se dará por meio de exame de 

verificação de cessação de periculosidade, o qual é realizado por psiquiatra forense 

na própria instituição em que o agente está sendo tratado ou em instituições periciais 

oficiais. Por meio deste exame, será verificada a probabilidade de reincidência em 

condutas criminosas, tendo por base tanto critérios clínicos, como também 

instrumentos padronizados de apreciação de risco.26  

Caso o indivíduo obtenha laudo favorável, indicando que não há mais 

necessidade do tratamento em virtude da cessação da periculosidade, será 

desinternado ou liberado do tratamento ambulatorial, ficando em observação por um 

                                                           
21 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2018. p. 548. 
22 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17. Ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2012. p. 1883. 
23 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 

p. 826. 
24 BITENCOURT, op. cit., p. 1881. 
25 BITENCOURT, op. cit., p. 1879. 
26 ABDALLA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisleux E. de Borba. Psiquiatria 
Forense de Taborda. 3. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2016. p. 276. 
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ano e se submetendo às mesmas condições do livramento condicional. Se praticar 

algum ato bastando ser indicativo de periculosidade, retornará à medida de 

segurança. Caso contrário, será completamente cessada.27 

 

2.3 ASPECTOS NEGATIVOS DA MEDIDA DE SEGURANÇA 

 

A observância da medida de segurança suscita em questões imperiosas 

para apreciar se é uma imposição penal que atende aos seus escopos. 

Primordialmente, em retomada às duas variedades de medida de 

segurança, vale dirimir que o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico constitui 

um hospital-presídio, com o destino de custodiar e tratar o internado, no qual não se 

requisita cela individual, denotando características hospitalares, e contendo um 

mínimo de aparelhagem destinada às diferentes formas de tratamento.28 Já o 

tratamento ambulatorial consiste no comparecimento periódico do doente mental a um 

estabelecimento médico, preferivelmente próximo à sua residência, no qual recebe 

atendimento e acompanhamento de uma equipe médica especializada.29  

A seleção para aplicação entre as duas categorias de medida de segurança 

fica condicionada à gravidade do delito praticado. Na hipótese de ser um fato punível 

com reclusão, será atribuída ao indivíduo a internação em hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico. Já se tratar de um fato punível com detenção, será aplicado o 

tratamento ambulatorial. Segundo os artigos 97 e 98 do Código Penal30: 

 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação 
(art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com 
detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. 
[...] 
Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e 
necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena 
privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou 

                                                           
27 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 
p. 829. 
28 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado 
Democrático de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
29 ZIMMARO, Rafael Barone. Medidas de Segurança: fundamentos de aplicação e 
execução. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5963>. 
Acesso em: 23 maio. 2019. 
30 ______. Código Penal. Lei 2.848/1940, de 7 de dezembro de 1940. Brasília. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 23 
maio. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, 
nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º. 

 

As disposições legais referidas ensejam críticas na doutrina, as quais 

indagam se o fito da medida de segurança está sendo observado. Isso dado que a 

relação entre a gravidade do crime cometido e a gravidade da medida tomada pauta-

se em um intuito retributivo ao fato cometido, dessa forma, remetendo ao passado, o 

que não se concilia com o objetivo da medida de segurança, devendo ser este o 

tratamento da saúde mental. Isto pois, ao compreender que o problema mental que 

acometeu o indivíduo contribuiu para que ele realizasse a conduta ilícita, este 

transtorno que deve ser a referência para decidir o melhor tratamento a ser concedido. 

Quer dizer, a medida de segurança deve ser norteada pela magnitude da necessidade 

de tratamento do indivíduo, independentemente do crime que realizou, uma vez que 

é possível que o ato ilícito praticado tenha sido grave, porém a doença mental requeira 

um tratamento sem internação, ou até mesmo, que o ato ilícito não tenha sido de 

grande elevação, no entanto a doença tenha um prognóstico grave, solicitando uma 

internação.31 

Nos dizeres de Nucci32: 

 

[...] esse preceito é nitidamente injusto, pois padroniza a aplicação da 
sanção penal e não resolve o drama de muitos doentes mentais que 
poderiam ter suas internações evitadas. Imagine-se o inimputável 
autor de uma tentativa de homicídio, com lesões leves para a vítima. 
Se possuir família para abrigá-lo e ampará-lo, fornecendo-lhe todo o 
suporte para a recuperação, por que interná-lo? Seria mais propícia a 
aplicação do tratamento ambulatorial. 

 

Portanto, o critério para aferição de determinada espécie de medida de 

segurança não condiz com o intuito da mesma, tendo em vista que o tratamento 

imposto ao agente se pauta não na graveza de seu estado mental que o levou a 

cometer o fato, mas sim, na do fato em si. 

                                                           
31 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 
p. 826. 
32 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral. 3. ed. São Paulo: 
Editora Forense, 2018. p. 945. 
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Parte da doutrina entende que o artigo 97 do regimento penal deve ser 

interpretado de forma mais liberal, facultando ao juiz decidir pelo tratamento que 

considerar necessário.33 

Inclusive, a classe médica tem, há alguns anos, motivado que os 

portadores de doença mental não sejam submetidos à internação, devendo esta ser 

atribuída excepcionalmente, apenas para casos mais graves, nos quais o convívio do 

doente mental com outras pessoas seja perigoso a elas e, até mesmo, a ele próprio.34 

Outro ponto que gera impasse é no que tange ao prazo da medida de 

segurança. Ambas as modalidades possuem prazo indeterminado, nos ditames do 

regimento penal, subsistindo até a cessação da periculosidade. Apesar de o juiz, ao 

proferir a aplicação da medida de segurança, ser sujeito a estipular um prazo de um 

a três anos, este refere-se apenas a um marco para a realização do primeiro exame 

de verificação de cessação de periculosidade, o qual repetir-se-á indefinidamente, em 

regra.35 

Importante aclarar que a indefinição de prazo apenas impacta os 

inimputáveis, tendo em vista que os semi-imputáveis, por terem sido condenados em 

uma pena antes da conversão em medida de segurança, têm o prazo dessa limitado 

ao tempo da condenação.36  

No que concerne a esta omissão de restrição de um prazo, a doutrina se 

divide. Existe o posicionamento de que, sendo o objetivo da medida de segurança o 

tratamento do indivíduo, se este não se encontra curado ainda, de acordo com o laudo 

médico, a medida não deve cessar.37  

A elucidação deste pensamento tem respaldo no fato de que muitos 

condenados, após cumprirem suas penas de prisão por já terem atingido o teto legal 

de 30 anos (previsto no art. 75 do Código Penal), são interditados civilmente por serem 

considerados perigosos e até mesmo sofrendo com distúrbios mentais. Deste modo, 

por possuir a medida de segurança o intento curativo e terapêutico, se o indivíduo 

submetido à internação não estiver ainda curado, deveria permanecer sob custódia 

                                                           
33 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Impetus, 2017. p. 838. 
34 Ibidem, p. 838. 
35 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17. Ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2012. p. 1886. 
36 Ibidem, p. 1883. 
37 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral. 3. ed. São Paulo: 

Editora Forense, 2018. p. 946. 
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do Estado, visto que, limitar a duração da medida ao teto máximo da pena 

correspondente ao fato criminoso que praticou, ou ao teto máximo de 30 anos, não 

resultaria em diferenças na prática, partindo da premissa de que seriam interditados 

civilmente, sendo apenas transferidos de um hospital de custódia e tratamento 

criminal a outro.38 

Por outro lado, existe também a exposição arrazoada de que o prazo 

ilimitado de duração da medida de segurança afronta a cláusula pétrea da 

Constituição Federal de que é proibida a prisão perpétua, sendo que a medida de 

segurança se equipararia a ela.39 Dessa forma, seria possível arguir que a previsão 

legal deste prazo não teria sido recepcionada pelo atual texto constitucional.40 

Nos mesmos moldes, advém a assertiva de que o prazo indeterminado é, 

na realidade, uma maneira paliativa de condenação perpétua, sendo esta derivada de 

regimes ditatoriais.41 

O sistema vicariante, já aludido anteriormente, somente resguarda a 

inaplicabilidade concomitante de pena e medida de segurança, sendo insuficiente 

para a garantia dos direitos. Para tanto, se faz imperiosa a inviabilização de uma pena 

indeterminada que se dissimula através da medida de segurança.42 

Dessa posição doutrinária, sucedem duas proposições para restringir o 

prazo da medida de segurança, sendo uma para limitar ao teto legal de 30 anos43, e 

outra ao teto máximo da pena em abstrato.44 

Acerca do tema, por fim, o STJ editou a Súmula 527, segundo a qual: “O 

tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da 

pena abstratamente cominada ao delito praticado”. 

Há, ainda, além do semi-imputável, outra circunstância que se excepciona 

da polêmica indeterminação de prazo, que é a superveniência de doença mental ou 

de perturbação à saúde mental, no curso da execução da pena privativa de liberdade, 

                                                           
38 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral. 3. ed. São Paulo: 

Editora Forense, 2018. p. 946. 
39 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17. Ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2012. p. 1886. 
40 Ibidem, p. 1886. 
41 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 
p. 828. 
42 Ibidem, p. 783. 
43 BITENCOURT, loc. cit. 
44 BUSATO, op. cit., p. 783. 
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se tiver caráter duradouro, que será verificada através de exame psiquiátrico.45 Nesta 

hipótese, a medida de segurança perdurará o limite imposto pela pena.46  

No que diz respeito à conversão de uma espécie de medida de segurança 

em outra, apenas há previsão expressa (no artigo 184 da Lei de Execuções Penais) 

de tratamento ambulatorial em internação. A despeito disso, a conversão de 

internação em tratamento ambulatorial, chamada de desinternação progressiva, tem 

sido aplicada por magistrados, visto que “muitas vezes, o agente pode não revelar 

periculosidade suficiente para manter-se internado, mas ainda necessitar de um 

tratamento acompanhado”.47 

Perante as vulnerabilidades expostas da medida de segurança, se faz 

imperioso interrogar se não é válido aclamar por emendas neste instituto, tanto para 

que atinja aperfeiçoadamente sua finalidade, quanto para que sua implementação não 

seja arbitrária. 

 

3 PSICOPATIA 

 

3.1 CONCEITOS GERAIS DA PSICOPATIA 

 

A psicopatia também recebe as denominações de sociopatia e transtorno 

de personalidade antissocial. Este último, no entanto, acarreta uma ambiguidade, 

conforme se evidencia a seguir. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais48 (DSM, em inglês, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 

elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico diferencial entre a 

psicopatia e o transtorno de personalidade antissocial gera controvérsia, haja vista 

que a psicopatia se volta mais para a conduta, em detrimento dos traços da 

personalidade. A maioria dos indivíduos psicopáticos satisfaz os critérios 

característicos dos indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, no entanto 

                                                           
45 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2018. p. 548. 
46 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 

p. 830. 
47 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral. 3. ed. São Paulo: 

Editora Forense, 2018. p. 953. 
48 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
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os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial não necessariamente 

preenchem as características do transtorno da personalidade psicopática. Dessa 

forma, a psicopatia está reconhecida no DSM-5, o mais atual, como um subtipo da 

categoria mais ampla de transtorno de personalidade antissocial.49 

Em resumo, a constatação da psicopatia, que é um tipo de transtorno de 

personalidade, gera uma confusão compreensível com o transtorno da personalidade 

antissocial, pelo fato de ambos os distúrbios compartilharem atributos.  

Para conceituação de transtornos de personalidade, a Classificação 

Internacional de Doenças (CID), realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), é também extremamente essencial. Segundo a CID-11, a mais atual, o 

transtorno de personalidade se caracteriza por: 

 

[...] problemas no funcionamento de aspectos do indivíduo em si (por 
exemplo, identidade, autovalor, precisão da autoimagem, autodireção) 
e/ou disfunção interpessoal (por exemplo, capacidade de desenvolver 
e manter uma convivência próxima e mutuamente satisfatória, 
relacionamentos, capacidade de compreender as perspectivas dos 
outros e de gerenciar conflitos nos relacionamentos) que persistiram 
durante um longo período de tempo (por exemplo, 2 anos ou mais). A 
perturbação manifesta-se em padrões de cognição, experiência 
emocional, expressão emocional e comportamento que são mal 
adaptativos (por exemplo, inflexíveis ou mal regulados) e se 
manifestam em diversas situações pessoais e sociais (isto é, não se 
limitam a relacionamentos específicos ou sociais). 

 

Se faz nítido que tal transtorno se qualifica em uma grave perturbação nas 

características e tendências comportamentais do indivíduo portador. Essa 

perturbação não deve ser associada a doença ou lesão cerebral, ou nem mesmo a 

um transtorno psiquiátrico, mas sim a uma ruptura pessoal e social. Em outras 

palavras, os transtornos de personalidade não são doenças, mas anomalias do 

desenvolvimento psíquico, sendo identificados na psiquiatria forense como 

perturbação da saúde mental.50 

O transtorno de personalidade antissocial é caracterizado pela 

insensibilidade aos sentimentos alheios e, no momento que essa insensibilidade 

                                                           
49 ABDALLA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisleux E. de Borba. Psiquiatria 
Forense de Taborda. 3. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2016. p. 733. 
50 MORANA, Hilda; STONE, Michael; ABDALLA-FILHO, Elias. Transtornos de 
Personalidade, Psicopatia e Serial Killers. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 28, n. 2 São 
Paulo, 2006. Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
44462006000600005>. Acesso em: 23 maio. 2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005
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apresenta um grau elevado, conduzindo o sujeito a um proeminente descaso afetivo, 

ele pode manifestar um quadro clínico com a figuração da psicopatia e, 

consequentemente, pode assumir um assíduo comportamento criminal.51 

O diagnóstico desse transtorno somente pode ser definido após os 18 anos 

de idade, todavia é necessário que o indivíduo tenha manifestado indícios antes dos 

15 anos.52 

Realizando uma breve retrospectiva dos estudos da psicopatia ao longo de 

muitos anos, Hervey Cleckley, professor de psiquiatria, se tornou referência ao 

publicar seu livro “A Máscara da Sanidade”, no qual faz uma ampla descrição dos 

sintomas e da conduta psicopáticas. Conforme Cleckley53: 

 

Esses sujeitos se caracterizam por um coeficiente intelectual normal, 
suas funções cognitivas estão intactas, e distinguem com clareza a 
diferença entre o bem e o mal, mas sua emocionalidade está 
empobrecida. Suas condutas são irresponsáveis, suas motivações, 
inadequadas, e têm necessidade permanente de excitação para 
enfrentar o sentimento de aborrecimento que parecem experimentar 
constantemente. Esse tipo de sujeito pode exibir um encanto aparente 
destinado à sedução das suas vítimas ou usado para atingir seus 
objetivos, e se destaca por sua violência e crueldade, em particular 
quando enfrenta sentimentos de frustração ou raiva, 
independentemente de suas condutas constituírem matéria de delito 
ou não. 

 

O conhecimento detalhado divulgado por Cleckley serviu como base às 

investigações que permitiram conceber a Escala de Avaliação de Psicopatia de Hare 

(PCL, em inglês, Psychopathy Checklist), que foi posteriormente revisada em 1991 

(advindo a PCL-R, em inglês, Psychopathy Checklist – Revised).54  

                                                           
51 MORANA, Hilda; STONE, Michael; ABDALLA-FILHO, Elias. Transtornos de 

Personalidade, Psicopatia e Serial Killers. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 28, n. 2 São 
Paulo, 2006. Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
44462006000600005>. Acesso em: 23 maio. 2019. 
52 SERAFIM, Antonio de Pádua; BARROS, Daniel Martins; CASTELLANA, Gustavo Bonini; 

GORENSTEIN, Clarice. Personality traits and violent behavior: A comparison between 

psychopathic and non-psychopathic male murderers. Psychiatry Research, v. 219, n. 3, 

2014. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178114005290?via%3Dihub>. 

Acesso em: 23 maio. 2019. 

53 CLECKLEY, Hervey M. The Mask of Sanity. St. Louis: Editora Mosby, 1941. 
54 ABDALLA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisleux E. de Borba. Psiquiatria 
Forense de Taborda. 3. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2016. p. 728. 
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A Escala de Avaliação de Psicopatia de Hare é um instrumento utilizado 

em diversos países. Segundo Hare e colaboradores, psicopatia é o constructo clínico 

de maior proeminência para o sistema jurídico penal, e as inferências estudadas 

acerca deste transtorno são relevantes, tanto pela relação com as taxas de 

reincidência criminal, quanto para a análise do tratamento apropriado e de programas 

de reabilitação no sistema penitenciário.55 

O conceito de psicopatia se embasa em comportamentos transgressores 

dos modos e fundamentos que predominam em uma época determinada e que a 

sociedade mantém para sua própria sobrevivência. Apesar de ser um conceito 

universalizado, tem-se observado que suas manifestações poderiam se expressar de 

maneiras diferentes, de acordo com as condições socioculturais.56 

Da perspectiva de Abdalla-Filho, Chalub e Telles, a característica da 

antissocialidade se mostra imprescindível, sendo que essa “[...] não se trata somente 

de uma simples consequência do estilo interpessoal, afetivo ou de formas de conduta, 

mas de uma associação recíproca entre variáveis”.57 Há os que acreditam que a 

psicopatia tem como base os traços da personalidade, não sendo a conduta 

antissocial necessária para qualificação e diagnóstico e, ainda, fundamentar-se nela 

poderia levar a um sobrediagnóstico, isto é, um diagnóstico excessivo, principalmente 

na população delituosa, sem ponderar que os atos antissociais podem ser causados 

por diversos outros fatores além de um desvio de personalidade.58  

Logo, resta claro que há uma preocupação em não relativizar o termo 

“psicopata”, empregando este a qualquer indivíduo que tenha cometido conduta 

delituosa e comporte-se de maneira antissocial. 

A psicopatia pode ser descrita como a ausência de aptidão de o indivíduo 

se compadecer com o outro que esteja em condição sôfrega, particularmente quando 

esta condição foi ocasionada pelo próprio indivíduo psicopata. Este não revela os 

sintomas típicos dos transtornos de personalidade, não tem sua sensopercepção 

alterada, não sofre de alucinações, ilusões ou delírios. O sujeito portador de tal 

transtorno aprende a simular as expressões emocionais para representá-las. As 

                                                           
55 HARE, Robert D. The Hare PCL-R: some issues concerning its use and misuse. Legal 

Criminol. Psychol., v.3, p.101-122, 1998. 
56 ABDALLA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisleux E. de Borba. Psiquiatria 

Forense de Taborda. 3. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2016. p. 731. 
57 Ibidem, p. 731. 
58 Ibidem, p. 731. 
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experiências emocionais de outras pessoas não o comovem, porém ele não sente um 

detrimento pela sua insensibilidade.59 

O indivíduo com esse transtorno exibe uma índole dissimuladora, 

convencida e desinibida, o que os compele a enganar e controlar.60 Ele possui 

experiências fraternas escassas, e uma estreita capacidade de sentir remorso, 

empatia ou culpa, abeirando-se da insensibilidade por suas ações realizadas. Seu 

comportamento é guiado pela impulsividade e irresponsabilidade, constantemente em 

busca de excitação, e com uma ausência de objetivos.61 

No bojo do já mencionado PCL-R, para configuração da psicopatia, o 

sujeito deve se enquadrar em quatro fatores da renomada escala, com base na 

informação histórica desde a infância, sendo eles: interpessoal, no qual se avalia a 

forma como o sujeito se relaciona com outras pessoas; afetivo, no qual se considera 

a reação afetiva do indivíduo e a qualidade dela diante de diferentes acontecimentos 

em sua vida; estilo de vida, no qual se analisa problemas graves cometidos pelo 

sujeito antes dos 12 anos; e antissocial, no qual se verifica a versatilidade criminal da 

psicopatia, levando em conta a idade de início e os meios de violência empregados, 

entre outros.62 

Dado o desinteresse de muitos psiquiatras em proverem atendimento 

especializado a transtornos de personalidade, por serem permanentes e refratários 

ao tratamento, o diagnóstico de tais transtornos é de grande dificuldade. Outrossim, o 

diagnóstico requer uma acurada avaliação semiológica, na qual examina-se toda a 

história de vida do indivíduo. Ainda assim, o índice de confiabilidade é baixo, vez que 

há um grande risco de o profissional confundir a categoria de transtorno de 

personalidade, ou até mesmo de não distinguir do psicopata.63 
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3.2 ORIGEM DA PSICOPATIA 

 

Há uma grande polêmica em torno do questionamento relativamente à 

origem dessa perturbação mental.  

De um lado, há estudiosos que defendem que a pessoa já nasce com a 

psicopatia. Na visão de Kellerman, há pessoas que já nascem com uma propensão 

para o “mal”64, o que explicaria crianças de até mesmo 3 anos já possuírem tendências 

psicopáticas, não necessariamente sendo influência de uma sociedade violenta. 

Neste compasso, Skeem, Polaschek, Patrick e Lilienfeld ressaltam que a 

psicopatia tem decorrência em uma questão genética.65 

Existem neurologistas que corroboram esta linha de pensamento, por 

acreditarem que o transtorno decorre de condição cerebral com a qual a pessoa já 

nasce. Meffert, Gazzola, Boer, Bartels e Keysers realizaram um estudo66, no qual 

realizam um comparativo da atividade cerebral de agressores psicopatas com sujeitos 

de controle enquanto estimulavam ações, emoções e sensações, tanto com eles 

próprios, quanto com os outros. 

Nesse seguimento, Decety, Skelly e Kiehl dirigiram um estudo similar67, 

com o objetivo de identificar diferenças nos padrões de estimulação de áreas do 

cérebro em psicopatas encarcerados e controles encarcerados, enquanto induzidos a 

estímulos provocadores de empatia representando outras pessoas com dor. 
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Por outro lado, há também o posicionamento de que a psicopatia é uma 

decorrência do ambiente em que a pessoa se desenvolve. Nas palavras de 

Winnicott68: 

 

[...] uma criança sofre privação quando passam a lhe faltar certas 
características essenciais da vida familiar. Torna-se manifesto um 
certo grau do que poderia ser chamado de “complexo de privação”. O 
comportamento antissocial será manifesto no lar ou numa esfera mais 
ampla. 

 
Outros autores revalidam afirmando que as condutas humanas, tais como 

o crime, têm origem nas experiências da primeira infância do indivíduo, o que 

explicaria a existência de crianças psicopatas.69  

Desta maneira discorre Stekel, ao sustentar que o homem é intimamente 

bom e mau, podendo seguir uma das direções. Cabe à sociedade fazer com que os 

instintos antissociais do indivíduo se transformem em instintos sociais, por meio de 

afetos positivos que os seres humanos dão uns aos outros. Disto, então, que surge a 

importância dos vínculos parentais para a formação da personalidade do indivíduo. O 

emprego de violência e punições produziriam, portanto, efeitos opostos que o 

esperado.70 

Além do mais, existe também a corrente que razoa que apenas um dos 

fatores não é suficiente, como ilustra Vasconcellos, ao expor que, ao surgir uma 

anomalia em alguma parte do cérebro desses indivíduos, seria, parcialmente, por já 

haver algo lá anteriormente, não sendo consequente apenas de circunstâncias 

externas.71 

A psicopatia consistiria em uma perturbação cerebral, a qual apenas 

poderia ser compreendida por intermédio de seus componentes biológicos, 

psicológicos e sociais.72 
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Stout compartilha da mesma visão, ao prelecionar que no momento da 

procriação do indivíduo, já se encontraria uma predisposição para determinado traço, 

ao passo que o ambiente nortearia a maneira que esse traço seria exteriorizado.73 

Em uma pesquisa neurológica, Cummings ressalta a necessidade das 

variações fenotípicas herdadas geneticamente combinadas com infância e influências 

sociais maléficas. Ele sugere que as intervenções precoces com o intuito de reduzir o 

amargor na infância e obstar influências antissociais podem fortalecer o combate do 

desenvolvimento de psicopatia.74 

 

3.3 TRATAMENTO DA PSICOPATIA 

 

O tratamento do transtorno da psicopatia é outro tema que possui grande 

discussão controversa. Como já alegado anteriormente, por não ser reconhecido 

como transtorno psiquiátrico, mas sim um desvio de conduta que se mostra 

insubmisso ao tratamento, muitos especialistas permanecem com o parecer de que 

não há método eficaz.75 

Harris e Rice, após analisarem diversos estudos coordenados ao longo dos 

anos por outros estudiosos da área, nos quais foram adotados diferentes tipos de 

tratamento, concluíram acreditar que os psicopatas não possuem déficits biológicos 

ou médicos, e, em virtude disto, as descobertas acerca do tratamento deveriam ser 

dirigidas ao planejamento de intervenções desses indivíduos, podendo reduzir o dano 

ocasionado por eles.76 

Hare e Newmann retificam que os tratamentos se revelaram ineficazes, não 

existindo, atualmente, alternativas para corromper positivamente as condutas destes 

indivíduos, fundamentando que eles não aprendem com a experiência, o que 

significaria que nem mesmo o aprisionamento seria útil para a reinserção social.77 
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Já Sellbom, Wygant, Salekin e Krueger, por meio de seu estudo analítico, 

vislumbraram um diferente panorama para a questão, ao acreditarem que o 

tratamento seria mais bem viabilizado se os critérios para configuração da psicopatia 

extraídos do DSM5 fossem redefinidos em suas futuras edições, no entanto fazendo 

a ressalva de que restringir os conceitos atuais de psicopatia não seria de grande 

serventia.78 

Na prática clínica, seria mais vantajoso enfatizar o conjunto dos traços reais 

do indivíduo e a descrição associada a eles, do que taxar características para indicar 

um distúrbio pré-definido. Temos como exemplo um sujeito que se enquadra em um 

nível alto de insensibilidade, manipulabilidade, falsidade, hostilidade e grandiosidade, 

porém possui nível baixo de irresponsabilidade e impulsividade; mesmo não estando 

em conformidade com o perfil tradicional de psicopatia, ele possui potencial para 

manipular a sociedade, sem ser identificado pelo sistema de justiça penal.79 

A despeito de ser muito difundida a conceituação de psicopatia 

fundamentada na falta de empatia, o estudo previamente referido de Meffert, Gazzola, 

Boer, Bartels e Keysers expõe uma revelação, que pode alterar os recursos de 

tratamento usualmente empregados. Vale observar que os pesquisadores apontaram 

que o estudo tem duas limitações: não foi analisado grupo de controle composto por 

não psicopatas encarcerados e, embora a pesquisa tenha sido realizada com um 

grande número de psicopatas encarcerados, não há conhecimento se pode 

generalizar a todos os psicopatas encarcerados, até mesmo de outros países.80  
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Conquanto, no estudo se constatou proveitosamente que, as atividades 

vicárias, as quais são desencadeadas nas pessoas ao verem alguém se machucar, 

também irrompem nos psicopatas, porém de maneira reduzida, isto é, não são 

incapazes de gerar ativações vicárias. Isto foi verificado através da exposição ao 

grupo de vídeos de atores, sendo que, as diferenças entre os grupos de controle e de 

indivíduos psicopatas foram significativamente reduzidas quando os participantes 

foram instruídos a terem empatia com os atores. Dessa forma, mesmo que sob certas 

instruções, os psicopatas demonstraram possuírem capacidade restrita de empatia.  

De acordo com os pesquisadores, a redução das ativações vicárias 

espontâneas pode levar a uma diminuição do sofrimento pessoal e repercutir em 

consequências desinibidoras da violência. Seguindo este pensamento, as terapias 

deveriam ser readequadas, tendo como meta não mais a criação de uma capacidade 

de empatia, pois essa pode já existir, mas sim, a automatização desta capacidade, ou 

seja, torná-la espontânea ao indivíduo, por meio de uma normalização das ativações 

vicárias indiretas, instigando-os a sentirem empatia pelos outros.81 

O modelo para tratamento de Wong de 2015 fornece uma estrutura para 

orientar e restringir os comportamentos de interferência, de forma que atinge a árdua 

tarefa de contemplar os riscos essenciais e, assim, reduzir a reincidência, 

possibilitando a promoção de uma reintegração social exitosa.82 

Ante o afinco que especialistas da área se distinguem por ter ao 

perseguirem estratégias terapêuticas para os psicopatas, não se devem prevalecer 

visões pessimistas acerca do assunto. Não existem indícios de que os programas de 

tratamento agravem a situação dos infratores psicopatas, mas sim, o oposto, que há 

algumas evidências que sugerem que eles podem se aperfeiçoar se permanecerem 

em um programa de tratamento baseado em evidências.83 

 

4 ENQUADRAMENTO DO PSICOPATA NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 
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4.1 CONFIGURAÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE 

 

No atinente ao enquadramento do psicopata no sistema penal, mais 

especificamente, ao juízo de culpabilidade que deve ser atribuído a ele, a despeito de 

existir uma corrente que acredita que a psicopatia não é uma doença mental, logo seu 

portador teria plena consciência da ilicitude de seus atos, como também de 

autodeterminação para praticá-los ou não, devendo assim ser considerado 

imputável84; se foi instituído um consenso, haja vista que, para a maior parte dos 

juristas, o portador deste transtorno é classificado como fronteiriço, por situar-se entre 

a doença mental e a normalidade.85 

No ministério de Palomba, por não apresentarem particularidades próprias 

de doença mental, muitas vezes juristas consideram os psicopatas normais, sendo 

que, na realidade, não são.86 

Devido a esta mensuração, o psicopata seria delimitado como um indivíduo 

semi-imputável, uma vez que se acredita ser incapaz de proferir um julgamento moral 

de sua conduta ou de ter controle sobre seus impulsos destrutivos, em razão da 

natureza agressiva de suas condutas.87 

Assim corroboram, como já referenciado anteriormente, Abdalla-Filho, 

Chalub e Telles, ao explanarem que a “perturbação mental” expressa no artigo 26, 

parágrafo único, o qual trata sobre semi-imputabilidade, faz referência a transtornos 

mentais que não implicam quebra do juízo de realidade, sendo um destes, o transtorno 

da personalidade.88 

Se faz mais forçoso que a mera discussão acerca da responsabilidade 

diminuída, uma observação do sujeito em si, de forma a dar um julgamento 
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individualizado, preliminarmente analisando as informações da magnitude da 

psicopatia, o nível de sua agressividade e sua possibilidade de reincidência, para 

somente então o magistrado alcançar a solução mais benéfica e segura, e que 

também atinja o anseio da justiça criminal.89 

 

4.2 MEDIDA DE SEGURANÇA OU PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

O apuramento da imposição entre as duas sanções penais, medida de 

segurança e pena privativa de liberdade, ao indivíduo com psicopatia é uma temática 

do direito penal que enfrenta imenso debate, e para a qual não foi firmada uma 

diretriz.90 

Esta indeliberação é resultado da complexidade de categorização da 

psicopatia, a julgar pelas concepções opostas de ser ou não considerada uma doença 

mental, e de haver ou não tratamento. Desta maneira esclarece Gonçalves91: 

 

Um outro dilema aborda a polêmica da psicopatia vs. doença mental. 
[...] um indivíduo só pode ser julgado se o tribunal concluir que ele está 
na posse das suas faculdades mentais e portanto pode exercer, em 
consciência, o seu direito de defesa. Ora, não é claro se a psicopatia 
ou a desordem de personalidade anti-social são verdadeiras doenças 
psíquicas, pois nem sequer possuem o critério de existência de 
sofrimento ou mal-estar para o paciente nem tampouco se pode alegar 
um estado de inconsciência ou atraso mental que impeça a correcta 
avaliação das situações por parte do sujeito. [...] Todavia, e na esteira 
dos estudos mais recentes sobre a estrutura e funcionamento cerebral 
dos psicopatas, há fortes probabilidades de se encontrarem matrizes 
biológicas na psicologia, o que equivaleria a classificá-la como uma 
doença mental com raízes orgânicas, podendo levar os juízes a 
decretar a inocência baseada na existência de doença mental. [...] 

 

Na visão favorável à aplicação da medida de segurança, essa deve ser por 

tempo determinado, de tratamento ambulatorial, e justifica-se pelo objetivo de 

recuperar o indivíduo acometido pelo transtorno.92 
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Ademais, tal perspectiva encontra respaldo no argumento de que, no texto 

constitucional está previsto que a pena deve ser executada de forma individualizada, 

adaptando-se à realidade do indivíduo e ao crime cometido, objetivando que produza 

o efeito desejado, porém, na prática, as diferenças individuais são desprezadas, o que 

gera diversas distorções. Uma delas é a negligência com relação aos criminosos 

psicopatas, uma vez que, mesmo existindo apenas uma parcela de criminosos com 

características psicopáticas, eles são vistos como um potencial agente de 

periculosidade social, e mesmo sem cometer um crime real, são juridicamente 

passíveis a limitações de liberdade em prol da sociedade.93 

Em contrapartida, há estudiosos que compartilham da ideia de que o 

enquadramento penal que deve ser imposto seja a medida de segurança, no entanto, 

não pelo fundamento de que os psicopatas devem receber tratamento, mas sim, visto 

que se for aplicada a pena privativa de liberdade, esta será reduzida (vide o já citado 

parágrafo primeiro do artigo 26 do Código Penal), e, após o cumprimento, o sujeito 

retornará à sociedade, deixando de estar sob a custódia do Estado. Após, a grande 

maioria retorna a cometer novos crimes, porém de forma mais cuidadosa, evitando 

assim uma nova prisão.94 

A preocupação relativa à duração da pena privativa de liberdade é 

demonstrada por outros especialistas. Se discute a necessidade de se dosear a 

duração do tempo de prisão levando em conta o grau de resistência do condenado à 

ação da pena, de forma que a condenação a princípio seja apenas abstrata, 

mencionando exclusivamente em que regime deverá ser cumprida e, somente ao 

longo do cumprimento, poderia ser reduzida ou ampliada, a depender do grau de 

regeneração do apenado. No entanto, havendo a impossibilidade de recuperação do 

criminoso psicopata, a sentença teria os mesmos efeitos de uma condenação 

perpétua ou, ao contrário, terminaria em um tempo reduzido, devido à habilidade dos 

psicopatas de manipularem e fingirem, dificultando a avaliação dos profissionais 

responsáveis pela avaliação de sua recuperação.95 
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Também, existe a corrente que se manifesta a favor da pena privativa de 

liberdade em tais casos, com o fundamento de não avistarem vantagens em conceder 

tratamento. Isso pelo motivo de os psicopatas necessitarem de um rigoroso 

monitoramento durante a sua penalização, e a execução desta deve ser diferenciada 

da dos outros criminosos, pois quando consentem, excepcionalmente, com algum 

tratamento, é tão somente com o fim de obter regalias secundárias.96 

Neste mesmo sentido, dissemina-se a crença de que, mesmo que existam 

medicamentos para promover sensação de saciedade, inibir o comportamento 

violento, dentre outros, à psicopatia não devem ser aplicadas medidas de internação 

ou de tratamento ambulatorial, por não possuir cura, nem tratamento efetivo.97  

O Estado possui a obrigação de prover tratamento através da medida de 

segurança, todavia a inexistência de eficácia do tratamento resultaria na inaptidão da 

medida em exercer seu intuito de ressocializar o agente, e, em vista disso, a aplicação 

de tal medida ao psicopata não seria compatível com o desígnio do direito penal.98 

Atesta Trindade, adicionalmente, que todas as medidas de reabilitação são 

inúteis aos psicopatas, por ser a personalidades destes imutável. São considerados 

indisciplinados no sistema prisional, e não demonstram uma resposta suficiente nos 

programas de reabilitação, e, desta forma, possuem elevados índices de 

reincidência.99 

No mesmo compasso em torno da reincidência, afirma-se que a taxa de 

reincidência criminal dos indivíduos que possuem o transtorno é, aproximadamente, 

duas vezes maior do que a dos demais criminosos, e três vezes maior quando se 

trata de indivíduos que tenham praticado crimes de violência acentuada.100 

Em contrapeso, se verifica mais outro posicionamento diverso, sendo este 

contrário à pena privativa de liberdade aferida a psicopatas, respaldando-se na ideia 

de que o aprisionamento não os ressocializa e, mais, prejudica os demais detentos, 
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em razão de uma má-influência. Morana exterioriza que os psicopatas são 

propensos a se tornarem os chefes nas cadeias e liderarem rebeliões, podendo 

atiçar os outros 80% dos detentos, o que, ainda, obstaculizaria a ressocialização dos 

demais criminosos.101 

Além, Maranhão cita que “a experiência não é significativamente 

incorporada pelo psicopata (anti-social). O castigo, e mesmo o aprisionamento, não o 

modificam”.102 

Neste mesmo andamento, qualquer que seja a pena sugerida ao criminoso 

psicopata, é comum o entendimento de que as personalidades psicopáticas não 

devem conviver com os criminosos recuperáveis. Isso se explica pelo fato de que os 

detentos psicopatas ou cooperam somente para conseguir uma rápida progressão de 

regime, ou não cooperam, manipulando os demais presos para realizarem os seus 

desejos, costumando ser líderes de rebeliões nos presídios.103  

Desta perspectiva, o psicopata apenas se enquadra nas regras quando lhe 

é conveniente, motivados por interesses próprios, alcançando com destreza 

benefícios durante o cumprimento da pena. 

À vista de todo o exposto, o debate acirrado que circunda o tema adota 

soluções que pendem entre a medida de segurança e a pena privativa de liberdade, 

bem como delimitado pelo texto legal.  

 

4.3 DIFERENÇA NO TRATAMENTO DO PRISIONEIRO COMUM E DO 

PRISIONEIRO PSICOPATA 

 

Não obstante uma grande parcela de doutrinadores e juristas se 

posicionar a favor da aferição de pena privativa de liberdade aos indivíduos 

psicopatas, o tratamento concedido a eles no sistema prisional não efetiva em 

respostas adequadas e eficazes a uma das metas, a ressocializadora, como será 

constatado prontamente. 
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Em um estudo dirigido por Lorna Rhodes em um hospital de prisão nos 

Estados Unidos, prisioneiros de segurança máxima que foram rotulados como 

psicopatas relataram o tratamento diferenciado que recebiam em razão do rótulo a 

eles imputado.104 

A mudança de comportamento durante o cumprimento da pena é um fator 

fulcral para concessão de certos benefícios aos detentos. Os que são vistos como 

psicopatas sofrem em obter esses privilégios, visto que os profissionais prisionais não 

reconhecem uma melhora em seus comportamentos.105 

Apesar de em muitos contextos o detento psicopata não haver cometido 

uma infração às regras prisionais, ele é reprimido como se o tivesse, em decorrência 

do medo que os carcerários possuem em conferi-lo liberdades.106 

Um tipo de liberdade que os condenados visam obter é a progressão de 

regime. No regime fechado, o cumprimento de pena ocorre em estabelecimento de 

segurança máxima ou média, sendo que o condenado tem períodos de trabalho e de 

isolamento.107 No regime semiaberto, o condenado cumpre pena em uma colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar, podendo trabalhar e participar de 

cursos. Por fim, no regime aberto, o condenado fica recolhido à casa de albergado ou 

estabelecimento adequado para ser reinserido na sociedade, podendo trabalhar e 

estudar, até mesmo sem vigilância.108 

O objetivo do sistema progressivo de regime é o estímulo do detento em 

retornar a conviver em sociedade, no entanto, por não haver, na prática, um 

acompanhamento individualizado dos presos e nem programas propícios para a 

reinserção social, o condenado perde a expectativa e não adquire uma capacidade de 

ressocialização, podendo até mesmo retornar à delinquência.109 

No caso de um prisioneiro específico apresentado no estudo de Rhodes, 

que foi condenado a um confinamento indeterminado e desejava ser transferido para 
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o convívio com a população geral, ao sugerir ser testado por um detector de mentiras 

para provar que não manifestava mais pensamentos violentos, teve seu pedido 

reprovado pelos profissionais da saúde mental, os quais reflexionaram que o indivíduo 

era calculista, esperto, frio e sedutor, e que a medicação não teria o condão de mudá-

lo.110 

Os profissionais de saúde mental empregam características 

constantemente assinaladas a psicopatas como base norteadora para enquadrar 

prisioneiros nesse conceito. Feito isso, intencionam excluí-los, argumentando que se 

adentrarem na população geral carcerária, irão afligir a instituição.111 

A convicção semeada nas instituições carcerárias de que psicopatas são 

frios e calculistas gera uma insegurança nos funcionários prisionais, os quais projetam 

que não devem acreditar em nenhuma palavra que digam para não serem 

manipulados.112 

Rhodes expende que113: 

 

Assim como os sistemas prisionais “endurecem” ou fortificam suas 
instalações contra danos físicos advindos dos detentos, os 
profissionais prisionais endurecem seus corações contra as palavras 
dos detentos. Os profissionais em unidades de segurança máxima 
passam a ver seu trabalho como uma negociação arriscada do “mais 
e do menos ‘humano’, do inumano [e do] humanamente impensável” 
(Butler, 1993: 8). 

 

Por conseguinte, o confinamento de longa duração já é atribuído com a 

mera pressuposição de que o sujeito seja psicopata114, bem como o princípio da 

instituição prisional de que o comportamento do indivíduo conduz sua alocação, para 

os psicopatas não é adotado, por não interpretarem como um comportamento 

verdadeiro115. Admitir a responsabilidade de liberar o condenado a uma unidade 

menos segura é evitado pelos funcionários prisionais.116 

O efeito de encadear pessoas e impedir seu contato com outras por receio 

de suas atitudes resulta em sequelas negativas a elas, que agonizam com a perda da 
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esperança e acabam por enrijecer seus sentimentos.117 Os detentos alegam se 

sentirem “mortos” e experimentarem episódios de distorção sensorial e de ódio 

irreprimível, aumentando seu potencial de violência.118 

Simone Savazzoni, a partir de sua pesquisa em presídio no estado de São 

Paulo, averigua que da pena somente se denota a finalidade retributiva, mas não a 

reeducativa, posto que o tratamento ao condenado é cruel e desumano, tendo sua 

dignidade violada, enquanto que a sociedade apenas se interessa com a sua exclusão 

do convívio social. Em grosso modo, a função do presídio restringe-se ao isolamento 

e esquecimento do preso.119 

Salientando a nocividade da prisão, do ponto de vista educativo, bem como 

o recuperatório, se demonstra um equívoco em considerá-la como único recurso 

admissível aos delinquentes de alta periculosidade.120 

 

4.4 EFICÁCIA DAS SANÇÕES PENAIS ATUAIS AOS PSICOPATAS 

 

Existe um impasse se deve-se admitir uma conduta jurídica aprazada para 

ser implementada em casos de psicopatia ou se deve-se optar pela conduta 

harmonizada em consonância com as especificidades do caso em concreto.121  

Além disto, do primeiro posicionamento irrompe a discórdia entre os que 

visam a efetivação de programas de reabilitação a todos os indivíduos psicopatas e 

os que expectam a criação de leis mais restritivas a eles, em virtude da periculosidade 

deles.122 

A dúvida que pende ao final é: existe uma sanção penal atualmente que 

seja absolutamente pertinente para o cenário de pessoas com o transtorno da 

psicopatia? 
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Por não se solidificar um assentimento a respeito da categorização do 

transtorno como doença mental, atualmente, é possível o juiz decretar a inocência 

com o fundamento de estudos recentes acerca do funcionamento cerebral dos 

psicopatas, ao passo que é também possível proferir sentenças de prisão mais 

rigorosas, unicamente pela reputação que levam consigo.123 

Partindo da premissa de que nas instituições carcerárias há uma profunda 

exclusão destes indivíduos, com a aplicação de regimes de isolamento para atalhar a 

reintegração à população geral124, e que este tratamento estimula a produção de 

violência125, se poderia afirmar que a prisão não seria o local adequado para penalizar. 

Ela apenas funcionaria como um estabelecimento para “depósito de internados”.126 

A partir do momento em que os funcionários prisionais tomam formas 

intensivas de encarceramento como solução e acreditam que, pelo fato de os 

psicopatas serem convencedores, tudo que dizem é “besteira”127, surge uma incerteza 

de que seriam as pessoas mais competentes para lidar com os indivíduos 

psicopatas.128 

O sistema carcerário apresenta frustração em cumprir com seu intento de 

reabilitação social dos condenados, em virtude de esses, ao retornarem ao convívio 

social, estarem mais incapacitados, desambientados, impassíveis e até mesmo mais 

depredadores do que antes da penalização, propiciando a prática de outros crimes.129 

É de suma relevância uma pesquisa apurada sobre a compreensão da 

neurobiologia da psicopatia com o propósito de buscar tratamentos eficazes, visto 

que o confinamento não representa a intervenção mais satisfatória.130 
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Apesar de muitos tratamentos psiquiátricos com psicopatas não terem 

demonstrado êxito e a sociedade possuir o direito de proteção de um comportamento 

perigoso destes indivíduos, se eles são inaptos de controlar seus impulsos, tanto em 

razão de uma anomalia, quanto de uma lesão cerebral, logo eles também possuem o 

direito de proteção.131 

Em contrapeso, a medida de segurança também compreende a 

problemática de não atender à meta de tratamento do sujeito, haja vista que o critério 

para aferir a espécie de medida adequada reduz-se à gravidade do crime cometido, e 

não à gravidade do distúrbio.132 Ademais, na conjectura de o indivíduo ser submetido 

ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, será encaminhado ao anteriormente 

nomeado de manicômio judiciário133, sem que possa usufruir de um melhor método 

terapêutico particular.134 

Deveras, o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e o presídio 

apenas se diferenciam na teoria, julgando pela ínfima chance que uma pessoa com 

distúrbio mental possui de se revigorar em um destes estabelecimentos. Ambos se 

escoltam, ao final, com uma finalidade de divisa, isto é, de uma simples retirada dos 

cabulosos doentes mentais do convívio em sociedade.135 

A inserção de psicopatas no sistema carcerário é, de fato, justificada na 

doutrina sob a ótica de que é a melhor solução que se pode proporcionar à sociedade 

para afastá-la de indivíduos perigosos.136 

Em síntese, tendo em vista as particularidades de um criminoso psicopata, 

a falta de ordenação do sistema carcerário brasileiro e a inexistência de capacitação 

dos profissionais, tanto para estabelecer o diagnóstico, quanto para tratar o transtorno, 
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se faz evidente que nem o sistema prisional e nem o manicomial oferecem condições 

devidas ao aprisionamento ou ao internamento desses sujeitos.137 

Dessa maneira, Trindade inteira-se138: 

 

O que fazer? Encarcerá-los até que cheguem a uma idade em que não 
representem mais risco para a sociedade? Constrange-los a participar 
de programas de tratamento com poucas possibilidades de êxito, 
enganando a eles e nós mesmos? Talvez, o melhor caminho seja o de 
conjugar esforços para desenvolver procedimentos inovadores 
especificamente destinados ao delinquente psicopata, no campo das 
neurociências, da psiquiatria e da psicologia, ou mesmo do controle 
do comportamento e monitoração eletrônico. O tempo, como sempre, 
será o senhor da razão. 

 

Na perspectiva de Gonçalves, um método de solucionar a problemática 

seria a criação de unidades hospitalares de segurança, as quais teriam dois escopos: 

o de tratamento e o de segurança. Desta maneira, estes indivíduos seriam 

adequadamente tratados e a segurança da sociedade estaria assegurada. Ao final de 

todas as fases do recurso terapêutico, poderiam ser reconduzidos ao convívio 

social.139 

Christian Costa infere uma solução semelhante, que seria a criação de 

prisões especificamente destinadas a psicopatas, no entanto o doutrinador parte da 

essência de que ao ficarem isolados dos detentos comuns, os psicopatas não 

poderiam exercer controle sob eles. Esta prisão receberia uma atenção especial do 

governo, colocando à disposição uma equipe médica e psicológica para 

acompanhamento permanente. Caso impossível tais prisões específicas para os 

dissociais, o estudioso aceita que o compartilhamento de instituições prisionais com 

presos comuns também surtiria efeitos, se psicopatas e presos comuns não fossem 

colocados em contato, regrando-se uma escala de horários diferenciada a eles, e de 

celas distantes.140 
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Neste mesmo diapasão, Morana já propôs a aplicação de testes para a 

identificação dos portadores de transtorno de personalidade dentro dos presídios 

brasileiros, como também a criação de prisões especiais para abrigar psicopatas, 

afastando-os dos criminosos comuns.141 

Malgrado a realidade em que vivemos, da qual revelam-se pensamentos 

reacionários adeptos à pena de morte a seres humanos com transtornos de tal 

espécie, há, coerentemente, um assenso de que o Estado deter o aval de aplicar 

uma sanção penal deste tipo é uma afronta aos direitos humanos, tanto do lado 

favorável à medida de segurança, quanto do lado favorável à pena privativa de 

liberdade.142 

A imposição da pena de morte ou da pena de caráter perpétuo às 

personalidades psicopáticas não atingiria qualquer finalidade, soando apenas como 

negação ao fato de que esses indivíduos, como seres humanos, também devem ser 

reconhecidos como sujeitos de direito e, portanto, igualmente protegidos pela 

Constituição Federal, o que serviria apenas para dar uma falsa sensação de justiça 

à sociedade.143 

Aliás, além da abolição da pena de morte encontrar resguardo em uma 

proteção mais efetiva do direito à vida, considerando as consequências irreparáveis 

que um erro judicial poderia causar, a sua aplicação também fere o ideal 

ressocializador do Direito brasileiro. Além do que, todos os argumentos que 

defendem sua aplicação são inconsistentes, podendo ser facilmente refutáveis pelos 

estudos práticos realizados em diversos países, que comprovam que a previsão de 

uma pena mais grave não é capaz de intimidar um criminoso psicopata, em virtude 

da sua dificuldade em frear a sua impulsividade.144 

Em suma, resta clara a extrema complexidade da questão suscitada, 

sendo possível assentar que, nos dias atuais, ainda não existe uma deliberação que 

é plenamente proveitosa para sancionamento penal dos indivíduos com 

personalidade psicopática, devendo ser reconhecido o merecimento em soluções 

alternativas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os indivíduos portadores do transtorno da psicopatia são intitulados como 

fronteiriços, por se enquadrarem entre a doença mental e a normalidade. Dessa forma, 

na esfera do juízo de culpabilidade, são tidos como semi-imputáveis ao cometerem 

um crime. 

Por conseguinte, existem duas sanções penais aplicáveis a eles: pena 

privativa de liberdade e medida de segurança. 

Embora seja propagado o pensamento de especialistas de que não há 

tratamento para a psicopatia, há estudos realizados que demonstram um progresso 

sobre o direcionamento que deve ser aplicado aos métodos terapêuticos.  

Em razão de o tratamento não resultar em um agravamento do transtorno, 

e mais, havendo a possibilidade de melhoria, esse não deveria ser um motivo para 

excluir a medida de segurança da perspectiva de observância aos psicopatas. 

Entretanto, a medida de segurança reflete aspectos negativos, suscitando 

o questionamento acerca de sua eficácia. 

Apesar de ser uma sanção cuja intenção é de tratar o indivíduo, o critério 

de escolha entre as duas espécies da medida não condiz com tal propósito. Ao 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é submetido o sujeito que cometeu um 

fato punível com reclusão, enquanto ao tratamento ambulatorial é adstrito aquele que 

cometeu um fato punível com detenção. Eis que, sendo o tratamento o escopo 

primordial da referida sanção, a aferição da medida deveria se pautar na gravidade 

do estado mental. 

Outra problemática do tema é a tão somente previsão legal de conversão 

de tratamento ambulatorial em internação, não havendo, na lei, portanto, a conjectura 

de converter internação em tratamento ambulatorial.  

De outro lado, a prisão, a qual se estabelece como uma das alternativas 

penais admissíveis aos psicopatas, se constitui, também, de imperfeições. 

No sistema carcerário, como verificado em estudos em presídios, os 

condenados com transtorno de psicopatia sofrem com um aprisionamento com 

intenso desígnio de excluí-los, sendo isolados do convívio com a população geral. 

Além disso, os funcionários prisionais os encaram como manipuladores, de maneira 
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que a melhora no comportamento desses indivíduos não acarreta concessão de 

benefícios, como ocorre com outros detentos.  

O isolamento e o tratamento permitido aos psicopatas nos presídios 

propiciam um aumento da violência, posto que eles endurecem seus sentimentos e 

não são integrados em programas de reabilitação social, resultando em uma maior 

incapacitação e impassibilidade de conviverem em sociedade. 

Finalmente, tanto a medida de segurança, quanto a pena privativa de 

liberdade, não possuem estabelecimentos com o condão de tratar devidamente, haja 

vista que nenhum deles atendem devidamente seus objetivos e os profissionais não 

são capacitados para tanto. 

Portanto, se faz imprescindível um enfoque persistente que vise o 

desenvolvimento dos tratamentos terapêuticos para os indivíduos psicopatas, bem 

como, uma concentração em métodos alternativos, os quais já vêm sendo 

especulados.   
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