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A capacidade de imputação do agente criminal psicopata à luz do artigo 26 

do Código Penal 

 

Victoria Zambolin Vieira1 

 

Resumo 
O objetivo do presente artigo é estudar a figura do portador de transtorno antissocial 
de personalidade e os critérios adotados pelo artigo 26 do Código Penal Brasileiro, 
suscitando que a problemática da psicopatia trata-se de um transtorno mental em 
que restam intactos a capacidade de consciência da ilicitude e o controle da vontade 
do agente, que ausentes indicam a inimputabilidade como pressuposto para a 
isenção de pena. Busca entender as razões sociais e morais, além das motivações 
que levam ao sujeito delinquir, analisando a sua personalidade conforme a origem e 
o histórico da psicopatia. Por fim, a psicopatia requer um tratamento especial, que 
em tese seria a medida de segurança, demonstrando como é aplicada. 
Palavras- chave: Transtorno Antissocial de Personalidade. Psicopatia. 
Culpabilidade. Imputação. Medida de Segurança. 
 
Abstract 
The purpose of this article is to study the figure of antisocial personality disorder and 
the criteria adopted by article 26 of the Brazilian Civil Code, raising the issue of 
psychopathy that is a mental disorder in which there remains intact the capacity of 
conscience of the unlawfulness and control of the will of the agent, that absent 
indicate the incapacity as a prerequisite for the exemption of sentence. It searches to 
understand the social and moral reasons, as well as what lead the subject to commit 
a sin or a foul, analyzing his/her personality as the origin and history of psychopathy. 
Finally, the psychopathy requires a special treatment, which in theory would be 
measure of security, demonstrating how it is applied. 
Key Words: Antisocial Personality Disorder. Psychopathy. Culpability. Imputation. 
Security Measure. 

 
Sumário: 1. Introdução – 2. Capacidade de imputação do agente criminal portador 
de transtorno mental – 3. A evolução e o histórico da psicopatia – 4. A 
responsabilidade penal do psicopata e aplicação da medida de segurança – 5. 
Conclusão – 6. Referências.  

 

 

 

                                                           
1 Graduanda do 10º semestre do Curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente diversos crimes bárbaros e desumanos atingem a nossa 

sociedade, cometidos com um muita insensibilidade, manipulação, crueldade e 

frieza. No presente artigo, em primeiro momento serão analisados o direito penal e o 

conceito da culpabilidade e imputação do agente portador de transtorno mental, 

sendo abordado, como a consciência atua para o resultado de culpabilidade. Em 

seguida, expõe-se um breve estudo sobre a evolução da psicopatia, que há séculos 

esse sujeito é estudado, procurando mostrar o que leva a esses indivíduos a 

cometerem tamanhas barbáries sem ter remorso algum; como funciona a sua 

capacidade de percepção de certo ou errado, e a consciência desses sujeitos. Por 

fim, dando continuidade, arguirá sobre a aplicação da pena ao lado da imputação de 

responsabilidade desses indivíduos, enfatizando sobre as medidas de segurança, 

seu conceito, pressupostos, aplicações, prazos, periculosidade e sua cessação e 

como esses sujeitos portadores de transtorno mental influenciam à massa comum 

carcerária, ocasionando muito mais reincidência do que o normal. Esse artigo tem 

por objetivo, contribuir para o entendimento a respeito desse assunto, que cada vez 

mais é discutido nos tribunais e vem aumentando na sociedade; entender qual ação 

penal atende melhor às necessidades do indivíduo e da sociedade, tudo com base 

em doutrinas, opiniões e normas, a fim de não causar danos no âmbito da vítima, do 

agressor, da família e da sociedade. 

2. CAPACIDADE DE IMPUTAÇÃO DO AGENTE CRIMINAL PORTADOR DE 

TRANSTORNO MENTAL 

                 O estudo da capacidade de imputação dos portadores de transtorno da 

personalidade antissocial por certo deve passar pela explanação das exigências 

inscritas no Código Penal quanto a semi-imputabilidade e a inimputabilidade 

daqueles que são portadores de doença mental e venham a cometer um crime. 

Para uma sociedade viver em harmonia, há normas que orientam e 

disciplinam seus cidadãos afim de manter a boa convivência em conjunto, mas 

muitas vezes não é o que acontece, por motivos sociais, de incapacidade ou até de 

doenças mentais, as pessoas acabam tendo a sua consciência, sua personalidade e 
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o seu comportamento afetados, influenciando uma possível prática de fato ilícito, 

culpável ou não. 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a culpabilidade ocorre com 

a reprovação pessoal e moral sobre determinada conduta de um agente que pratica 

um ato considerado ilícito e antijurídico, ou seja, crime. Para existir culpabilidade, 

são necessários três requisitos: 1 imputabilidade, potencial consciência da ilicitude 

do fato e exigibilidade de conduta diversa, assim, na ausência de um desses, a 

culpabilidade é afastada. 

Ensina Rogério Greco,  

“Culpabilidade diz respeito ao juízo de censura, ao juízo de 
reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita praticada 
pelo agente. Reprovável ou censurável é aquela conduta levada a 
efeito pelo agente, que nas condições em que se encontrava, podia 

agir de outro modo.2”  

 

 Sendo assim, a culpabilidade deve ser tratada como juízo de censura voltado 

ao sujeito que possui o livre arbítrio de optar pela execução ou não de um crime com 

a consciência de que aquela conduta é ilícita e reprovável. Entende-se que a 

culpabilidade (e a sua responsabilidade penal) é a capacidade do agente de 

compreender a ilicitude do ato praticado e uma expectativa social de um 

comportamento diferente daquele que foi adotado pelo agente, ou seja, ele poderia 

ter atuado de forma diversa da que agiu. 

É no contexto de culpabilidade e de consciência da antijuricidade de atos que 

o psicopata está inserido, vez que, esses sujeitos, como vamos ver posteriormente, 

possuem pleno conhecimento das normas que desobedecem, porém, não se 

importam com isso e pratica atos sem remorso e com frieza. 

Imputar a culpa em determinada pessoa, do latim “imputare”, tem como 

objetivo atribuir uma responsabilidade a alguém, mediante o conjunto das condições 

pessoais que darão ao agente a capacidade para lhe ser juridicamente imputada à 

                                                           
1  CARLOS, André e Reis Friede, Teoria Geral do Delito, Primeiras Lições. 2.ed, Rio de Janeiro. 
Freitas Bastos Editora.2015. Pg. 285. 
2 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 19. ed. Rio de Janeiro. Impetus. 2017. p. 169 - 
https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/1296-Curso-de-Direito-
Penal-Vol-1-Parte-Geral-2017-Rogrio-Greco.pdf - acesso em 23 mar. 19 

https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/1296-Curso-de-Direito-Penal-Vol-1-Parte-Geral-2017-Rogrio-Greco.pdf
https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/1296-Curso-de-Direito-Penal-Vol-1-Parte-Geral-2017-Rogrio-Greco.pdf
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prática de fato punível, a culpabilidade supramencionada e, por conseguinte, será 

responsabilizado criminalmente. 

A imputabilidade é a capacidade do agente para delinquir, ou seja, nenhum 

fato externo ou interno o impossibilita de praticar determinado ato que afeta o 

ordenamento jurídico, assim, será penalmente responsabilizado por esse delito.  

Caso contrário, há causas em que a imputabilidade penal será afastada ou 

parcialmente considerada, como disposto no artigo 26, caput e parágrafo único, do 

Código Penal Brasileiro: 

“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. 
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”. 

 
 O caput do artigo supracitado, o agente isento de pena será aquele que 

inteiramente no momento da conduta típica não possuía capacidade de 

entendimento e de autodeterminação, exigindo-se ser portador de doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 

Porém, o parágrafo único desse mesmo artigo, trata dos semi-imputáveis, 

cuja pena poderá será reduzida de um a dois terços se no momento da ação, a 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato for diminuída e não totalmente 

afastada, ou seja, possui parcial capacidade de entendimento e autodeterminação 

do ato. 

Mesmo que o sujeito seja portador de doença mental ou de desenvolvimento 

incompleto ou retardado, será preciso saber se no momento da ação ou da omissão, 

o agente era plenamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, sendo adotado caráter biológico e 

psicológico, assim, não basta ser portador de anomalia psíquica, deverá ser 

observado os requisitos causal, consequencial e cronológico.   
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Conhecer a ilicitude do ato é conhecer o caráter proibitivo da conduta, tanto 

conhecimento da lei, quanto o próprio e leigo conhecimento do que se considera 

injusto ou justo, certo ou errado pela sociedade, difundidos culturalmente, 

socialmente e moralmente. Para que seja considerado responsável e a pena ser 

imputada, basta que comprove a possibilidade de atingir um fim típico em que o erro 

fosse possível de evitar. 

Os indivíduos com transtorno antissocial de personalidade que vamos 

mencionar nesse artigo, não tem êxito em ajustar-se às normas sociais referentes a 

comportamento legal3, ou seja, ele fracassa no seu comportamento perante o 

determinado na lei. 

Os transtornos de personalidade (TP) não são propriamente doenças, mas 

anomalias do desenvolvimento psíquico, sendo considerados, em psiquiatria 

forense, como perturbação da saúde mental. Esses transtornos envolvem a 

desarmonia da afetividade e da excitabilidade com integração deficitária dos 

impulsos, das atitudes e das condutas, manifestando-se no relacionamento 

interpessoal.4 

Diante disso, a pessoa com transtorno antissocial de personalidade possui 

raciocínio e conhecimento do que faz, porém, a sua personalidade em si, é afetada e 

não o seu psicológico, sendo sujeitos completamente irresponsáveis em relação às 

suas condutas. 

A psicopatia, não afeta a capacidade de entendimento quanto ao caráter do 

ilícito e nem a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, 

resta concluir que o psicopata, a priori, deve ser considerado pelo direito penal como 

um infrator imputável, ao qual deverá ser imposta uma pena como sanção adequada 

no caso de cometimento de infrações penais 

                                                           
3 Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais – DSM - 5 – American Psychiatric 
Association– 5 ed. – Artmed p.660 – versão on line https://aempreendedora.com.br/wp-
content/uploads/2017/04/Manual-Diagn%C3%B3stico-e-Estat%C3%ADstico-de-Transtornos-Mentais-
DSM-5.pdf – acesso em 23 mar. 19 
4 MORANA, Hilda C P, STONE, Michael H, ABDALLA-FILHO, Elias Transtornos de personalidade, 
psicopatia e serial killers Revista Brasileira de Psiquiatria. 2006;28(Supl II):S74-9  Disponível em:   
http://www.scielo.br/pdf/rbp/v28s2/04.pdf - acesso em 23 de março de 2019. 

https://aempreendedora.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Diagn%C3%B3stico-e-Estat%C3%ADstico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5.pdf
https://aempreendedora.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Diagn%C3%B3stico-e-Estat%C3%ADstico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5.pdf
https://aempreendedora.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Diagn%C3%B3stico-e-Estat%C3%ADstico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbp/v28s2/04.pdf
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A cada dia que passa, a sociedade se transforma e o comportamento humano 

muda diante de todos esses contextos, físicos, biológicos e psicológicos de 

determinadas situações. É notório que no nosso sistema judiciário e legislativo, as 

pessoas portadoras de transtornos mentais, como veremos a seguir, não recebem 

um tratamento especial e o Estado ainda é inerte quanto ao encarceramento em 

massa de presos comuns e sujeitos com transtornos mentais em um mesmo 

ambiente. 

3.  EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PSICOPATIA  

A palavra “psicopatia”, refere-se ao sujeito portador do transtorno de 

personalidade antissocial, no qual, possui uma má formação da personalidade, que 

acarreta em comportamentos antissociais, afetando moralmente e socialmente a 

vida do indivíduo portador. Como veremos a seguir, o psicopata não apresenta 

qualquer tipo de desorientação, delírios ou alucinações e tampouco, remorso e 

sofrimento mental. 

Diante disso, para Jorge Trindade: 

“Mesmo que a psicopatia seja considerada uma patologia social (pelo 
sociólogo), ética (pelo filósofo), de personalidade (pelo psicólogo), 
educacional (pelo professor), do ponto de vista médico (psiquiátrico) 
ela não parece configurar uma doença no sentido clássico, sendo 
que atualmente há uma tendência universal de considerar os 
psicopatas como plenamente capazes de entender o caráter lícito ou 
ilícito dos atos que pratica e de dirigir suas ações5”. 

O conceito da psicopatia existe há séculos, e o pioneiro foi Philipe Pinel em 

1801. Pinel cunhou o termo “mania sem delírio” para descrever o quadro de alguns 

pacientes que, embora se envolvessem em comportamentos de extrema violência 

para com os outros ou para consigo mesmos, tinham um perfeito entendimento do 

caráter irracional de suas ações e não podiam ser considerados delirantes.6 

Considerava a psicopatia como uma mania sem delírio, ou seja, o sujeito podia ter 

manias, consideradas como distúrbios comportamentais, e sem o delírio, assim, a 

doença mental era uma forma de doença orgânica, correspondente ao que 

                                                           
5 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito. 6. edição 
revisada atual e ampliada. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 179. 
6 FILHO, Nelson Hauck, TEIXEIRA, Marco Antonio Pereira, DIAS, Ana Cristina Garcia – 
PSICOPATIA: O CONSTRUTO E SUA AVALIAÇÃO – Avaliação Psicológica: Interamerican Journal 
of Psychological Assessment – 2009 – disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5115932 – acesso em 09 de abril de 19. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5115932
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entendemos hoje por transtorno psicótico. Que tratada apenas como um distúrbio 

nervoso, que embora o sujeito possuísse um déficit central no que tange à emoção, 

ele apresentava um estilo de vida compatível com o de pessoas normais e sociais, 

mas sem manifestações empaticamente e socialmente para com a sociedade.  

No século seguinte, em 1941, Cleckley, psiquiatra norte-americano, buscou 

separar o conceito de psicopatia do crime em si, destacando a personalidade e os 

comportamentos atípicos dos indivíduos portadores desse transtorno. Para ele, esse 

sujeito não tem todos os sintomas da neurose, mas sim uma demência semântica, 

vez que possuem um déficit na compreensão dos sentimentos humanos em 

profundidade, mesmo que em nível comportamental parecesse entender. 

Na visão de Cleckley, o portador de transtorno antissocial de personalidade 

revelará uma autentica “mutilação” da personalidade, mascarada por uma 

enganação, ocultando para parecer com uma pessoa normal, se tratando de uma 

máquina sutil que mimetiza a personalidade humana, onde não age de modo 

antissocial a todo tempo, tornando a alternância com as condutas socialmente 

aceitas, por isso, escreveu seu livro chamado “A máscara da Sanidade”. O psicopata 

apresentará uma aparência de sanidade, inteligência anormal, atencioso, 

aparentemente feliz, livre de conformismos, seguro de si, apresentando apenas 

características positivas, possuindo assim, raciocínio lógico e capacidade de prever 

as consequências de seus atos, possui convicção e consistência a realizar 

determinados atos, seja lícitos ou ilícitos, não havendo sentimento de culpa ou de 

arrependimento, sem possuir responsabilidade algumas de seus atos.7  

Para Robert Hare, psiquiatra canadense e dedicado ao assunto da psicopatia, 

“psicopatas têm total ciência dos seus atos (a parte cognitiva ou racional é perfeita), 

ou seja, sabem perfeitamente que estão infringindo regras sociais e por que estão 

agindo dessa maneira. A deficiência deles (e é ai que mora o perigo) está no campo 

dos afetos e das emoções. Assim, para eles, tanto faz ferir, maltratar ou até matar 

alguém que atravesse o seu caminho ou os seus interesses, mesmo que esse 

alguém faça parte do seu convívio íntimo. Esses comportamentos desprezíveis são 

                                                           
7 BITTENCOURT, Maria Ines G. F. – Conceito de psicopatia: elementos para uma definição Arq. 
Bras. Psic., Rio de Janeiro, 1981– disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/abp/article/download/18612/17353 - acesso em 01 abril de 
19 

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/abp/article/download/18612/17353
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resultados de uma escolha, diga-se de passagem, exercida de forma livre e sem 

qualquer culpa.8”, ou seja, na visão de Hare, o psicopata homicida age de acordo 

com a estrutura do seu caráter, que funciona sem referência às regras e 

regulamentos, ferindo leis e princípios da sociedade.   

Robert Hare, depois de muitas pesquisas, criou a escala PCL-R, conhecida 

como escala Hare, cujo objetivo é reconhecer os aspectos e parâmetros capazes de 

identificar uma condição de psicopatia em sujeitos que cometem crimes, através de 

uma entrevista e um questionário com diversos itens para que o agressor preencha, 

a fim de discriminar os psicopatas dos não psicopatas de acordo com a pontuação 

de cada indivíduo; tomando como base traços da personalidade com seus 

comportamentos emocionais e interpessoais. 

A escala vem sendo muito utilizada para combater a camuflagem de presos 

psicopatas no meio da massa carcerária comum, e assim, sendo possível dar-lhes 

um tratamento mais rigoroso e diferenciado; reduzindo a taxa de reincidência dos 

crimes mais graves e violentos. 

Para Hilda Morana, o PCL-R atua como elemento de seleção para ressaltar 

que não é pelo tipo de crime que se define o reincidente criminal, mas pela análise 

de sua personalidade. A escala Hare permite de um ponto de corte determinado, a 

identificação de características de personalidade compatíveis com o conceito de 

psicopatia, características essas entendidas como condições mórbidas que 

pressupõem comportamento antissocial destrutivo e elevada tendência à 

reincidência delitiva. 9 

Para Hare, é possível controlar os traços e características da psicopatia se 

um tratamento for iniciado na infância, usando uma das fontes mais seguras que 

distingue a Escala Hare, pois ela é capaz de apontar os transtornos na infância 

                                                           
8 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2008. p. 36. 
9 MORANA, Hilda Clotilde Penteado – Identificação do ponto de corte para a escala PCL-R em 
população forense brasileira: caracterização de dois subtipos da personalidade; transtorno 
global e parcial – Tese de Doutorado – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, p. 37 2003 – disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-14022004-
211709/en.php - acesso em 09 de abril de 19. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-14022004-211709/en.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-14022004-211709/en.php
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evitando o desenvolvimento de uma futura conduta criminosa psicopata na vida 

adulta.10 

Ademais, depois de tudo o que foi exposto, atualmente há uma linha de 

pesquisa neurocientifica para explicar e analisar o cérebro de um indivíduo, 

concluindo se ele é ou não psicopata. Essa abordagem teve origem nos estudos de 

Damásio (1994)11 a respeito da base biológica do comportamento humano. Para 

entender desvios de personalidade, os estudos cerebrais foram feitos e começaram 

a ter maior importância a partir do caso de Phineas Gage, que no Século XIX, em 

um acidente com explosivos teve sua cabeça atravessada por uma barra de ferro 

que penetrou em sua bochecha esquerda e saiu no topo de sua cabeça, 

transpassando pelo córtex pré-frontal. 

Para Damásio, é justamente o córtex pré-frontal que está implicado na 

conduta psicopática; pacientes com lesões frontais passam a agir impulsivamente, 

não controlando mais seus impulsos sexuais ou agressivos, como no caso de 

Gage.12 

Depois do acidente, a forma de agir moralmente de Gage foi modificada, 

passando a ter julgamentos morais diferentes de antes do ocorrido, se tornou uma 

pessoa moralmente pior. Conclui-se, a partir desse acidente, que havia uma 

determinada parte do cérebro que se referia exatamente à personalidade, emoções 

e, consequentemente, às escolhas morais, e que deveria ser estudada mais 

profundamente; estudos levaram ao resultado que pacientes com danos no lobo pré-

frontal sugerem que o córtex órbito-frontal leva a uma condição de 

“pseudopsicopatia”, onde concentram comportamentos relacionados à psicopatia, 

como a irresponsabilidade e a falta de empatia. 

                                                           
10 HARE, Robert D. Sem consciência: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre 
nós. Porto Alegre: Artmed, 2013 – disponível em: https://docero.com.br/doc/c0nvc - acesso em 10 de 
abril de 19. 
11 BECHARA, Antoine, DAMASIO, Antônio, DAMASIO Hanna, ANDERSON, Steven W. Insensitivity to 
future consequences following damage to human pré-frontal córtex Cognition, 50 (1994) 7-15OOlO-
0277/94 - 1994 - Elsevier Science B.V. 
12 CALLEGARO, Marco Montarroyos. Neurobiologia e evolução da psicopatia. Revista de 
Psicologia, n.2 – 2008 –disponível em 
http://virtual.cesusc.edu.br/portal/externo/revistas/index.php/psicologia/article/view/138  - acesso em 
14 de abril de 19. 

https://docero.com.br/doc/c0nvc
http://virtual.cesusc.edu.br/portal/externo/revistas/index.php/psicologia/article/view/138
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Essa “psicopatia adquirida” é o termo utilizado para descrever a mudança de 

personalidade observada em decorrência de danos cerebrais em regiões pré-

frontais. Esses dados levam à sugestão de que um comprometimento do 

funcionamento do lobo frontal ventromedial poderia contribuir para problemas 

relacionados ao controle de impulso e personalidade antissocial, é responsável pela 

incapacidade do sujeito ser condicionado pelo medo. Antonio Damásio, segue que a 

razão humana está dependente não de um único centro cerebral, mas de vários 

sistemas cerebrais que funcionam de forma concertada ao longo de muitos níveis de 

organização neuronal. 

Indivíduos normais ativam o lobo frontal, correspondente à área do cérebro 

responsável por “estados somáticos” como resposta em punições nas situações 

sociais, ou seja, se um indivíduo normal for punido severamente por algo errado, a 

mesma emoção se associará toda vez que algo parecido acontecer. 

De acordo com Damásio, pessoas com danos no lobo frontal são incapazes 

de ativar estes marcadores somáticos. Ele diz: "isto deprivaria o indivíduo de um 

dispositivo automático para sinalizar consequências deletérias relativas a respostas 

que poderiam trazer a recompensa imediata".13 Isso mostra o porque pacientes com 

danos no lobo pré-frontal mostram poucas respostas autônomas à imagens com 

conteúdo emocional e afetivo, mas tem respostas normais à estímulos 

incondicionados, ou seja, a razão e a emoção são coisas separadas e antônimas em 

nosso cérebro, porém, um é importante para o outro para se construir uma 

personalidade sadia e afetiva. 

Atualmente, na neurociência relacionada com a psicologia, pesquisas ainda 

afirmam que lesões no lobo frontal estão sim associadas ao desenvolvimento de 

comportamentos antissociais. Os estudos de neuroimagem estrutural com 

ressonância nuclear magnética apontam alterações volumétricas no lobo frontal no 

TPAS. Verifica-se que os pacientes com TPAS apresentam uma redução no volume 

da massa cinzenta pré-frontal. Verificaram que o volume da amígdala correlacionou-

se negativamente com ao scores em criminosos violentos. Para Del Ben, “a 

                                                           
13 DAMASIO, António O Erro de Descartes: Emoção, Razão e o Cérebro Humano, São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996 apud Sabattini, Renato M.E – O cérebro do Psicopata – Brain & Mind 
Magazine – Campinas, São Paulo - 1998 – Disponível em: 
http://www.cerebromente.org.br/n07/doencas/emotion.htm - acesso em 14 de abril de 19. 

http://www.cerebromente.org.br/n07/doencas/emotion.htm
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hereditariedade parece contribuir em grau substancial para o desenvolvimento de 

comportamentos antissociais”. A hipótese levantava é que filhos de pais biológicos 

com TPAS têm mais chances de apresentarem também o mesmo transtorno. 14 

Por fim, atualmente também existem as nosografias da CID-10 da OMS e 

DSM V da Associação Norte Americana de Psiquiatria, conforme veremos à seguir. 

Conforme a CID 10 (classificação internacional de doenças da OMS), as 

pessoas com transtorno de personalidade antissocial definidas como um distúrbio da 

personalidade antissocial, apresentam “perturbação grave da constituição 

caracterológica e das tendências comportamentais do indivíduo, usualmente 

envolvendo várias áreas da personalidade e quase sempre associada a considerável 

ruptura social.15 

O DSM-V descreve a perturbação da personalidade antissocial como um 

padrão persistente de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que ocorre 

desde dos 15 anos (tendo o indivíduo ter de ter mais de 18 anos) e baseando o 

comportamento antissocial em diversos critérios. O DSM V leva crer que a psicopatia 

é marcada pela ausência de ansiedade ou medo, e por um estilo interpessoal 

audacioso que pode mascarar comportamentos ruins.16 

Por fim, ao longo do desenvolvimento da evolução da psicopatia, a ideia que 

predomina é a de um desvio de caráter, baseada em moldes morais e parâmetros 

éticos do relacionamento humano. A psicopatia então, torna-se a expressão 

característica da maneira de viver do indivíduo e de seu modo de estabelecer 

relações pessoais com ele mesmo e com os outros, incapaz de tolerar frustrações e 

de instrumentar sentimento afetivo pelo próximo. 

4.  A RESPONSABILIDADE PENAL DO PSICOPATA E A APLICAÇÃO DA 

MEDIDA DE SEGURANÇA 

                                                           
14 DEL BEN, C. M. . Neurobiologia do Transtorno de Personalidade Antissocial. Revista de 
Psiquiatria Clinica. São Paulo: São Paulo. – 2004, v. 32, p. 29-30. 
15 Classificação de Transtornos mentais e de Comportamento da CID-10: Descrições Clínicas e 
Diretrizes Diagnósticas – Coord. Organiz. Mund. da Saúde; trad. Dorgival Caetano. – Porto Alegre: 
Artmed, 1993 – versão on line https://docero.com.br/doc/sneve0 - acesso em 28 mar. 19 
16 DA SILVA, Eduarda Sofia Reis. Um estudo sobre psicopatia, reincidência e violência criminal – 
Dissertação apresentada no Mestrado da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto – Portugal – 2018 – disponível em: 
https://193.136.37.16/bitstream/10216/117123/2/300645.pdf - acesso em 10 de abril de 19. 

https://docero.com.br/doc/sneve0
https://193.136.37.16/bitstream/10216/117123/2/300645.pdf
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Os parâmetros que devemos analisar para afirmarmos que o sujeito que 

praticou o ato infracional estava consciente quanto aos resultados para com os atos 

que ele teve, é a consciência e entendimento de determinada conduta. 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, se o agente for considerado 

inimputável ou semi imputável por doença mental, o juiz da execução reconhecerá a 

sentença como absolutória imprópria, desde que se aplique medida de segurança 

como uma sanção penal do Estado com base no grau de periculosidade do sujeito, 

como uma forma de reintegração e reeducação social do individuo para com a 

própria sociedade, ou seja, é uma resposta penal justificada pela periculosidade 

social, punindo o indivíduo não pelo que ele fez, mas pelo o que ele era. 17 

Em geral, no nosso ordenamento jurídico, os sujeitos portadores do transtorno 

de personalidade antissocial considerados como semi-imputáveis ou inimputáveis 

por doença mental, têm plena consciência de seus atos, porém não conseguem 

controlá-los; e assim, podem ter sua pena reduzida de um a dois terços18, ou 

conforme o disposto no artigo 98 do Código Penal19 autoriza a substituição da pena 

privativa de liberdade por medida de segurança ao condenado que necessitar de 

especial tratamento curativo, ou seja, o magistrado primeiro condena o agente à 

uma pena privativa de liberdade, que será reduzida de um a dois terços, conforme o 

artigo 26, parágrafo único do Código Penal e em seguida, se for necessário será 

aplicado o que está disposto no artigo 98 do mesmo código. 

Juridicamente, é certo dizer que tendo em vista o distúrbio mental desses 

indivíduos, o senso de certo ou errado existe, vez que possuem uma inteligência 

acima do normal, porém a percepção desse senso não, assim, o encarceramento 

seria inútil, pois são incapazes de compreender que a punição serviria para rever ou 

modificar tal conduta ou comportamento, pois, esses sujeitos não refletem sobre o 

mal que fazem, achando aquela determinada conduta normal e socialmente 

aceitável e não será a detenção que fará com que eles revertam a situação e se 

sintam culpado com aquilo. 

Sobre isso, Odon Ramos Maranhão: 

                                                           
17 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de 
Direito. 1ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 
18 Art. 26, parágrafo único do Código Penal.  
19 Art. 98 do Código Penal. 
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“A experiência não é significativamente incorporada pelo psicopata 
(anti-social). O castigo, e mesmo o aprisionamento, não modificam 
seu comportamento. Cada experiência é vivida e sentida como um 
fato isolado. O presente é vivenciado sem vínculos com o passado 
ou o futuro. A capacidade crítica e o senso ético se comprometem 
gravemente.”20 
 

A opinião de Hilda Morana: “Eles têm o perfil adequado para se tornar os 

chefões da cadeia e os líderes de rebeliões. Podem transformar os outros 80% dos 

presos em massa de manobra. ‘Além de recriarem o inferno na cadeia, atrapalham a 

ressocialização dos detentos que podem ser recuperáveis21”. Sendo assim, punir ou 

prevenir torna-se algo não prejudicial à esses indivíduos, mas sim, a massa prisional 

comum, sendo algo oposto à ressocialização e a reeducação para se tornar uma 

grave reincidência nos crimes. 

Sobre essa reincidência, para Ana Beatriz Barbosa, a taxa de reincidência 

criminal dos psicopatas é duas vezes maior que a dos demais criminosos, e quando 

for associado à violência, a reincidência cresce para três vezes mais.22 

As sanções penais comportam 02 (duas) espécies: as penas e as medidas 

de segurança, que podem ser diferenciadas, entre outros, pelos seguintes aspectos: 

fundamento, finalidade e duração. Nesse sentido, o fundamento para a aplicação da 

pena é a culpabilidade do agente, ao passo que o fundamente o para a aplicação da 

medida de segurança é a periculosidade do agente.23 

As medidas de segurança de acordo com Fernando Capez, trata-se de uma: 

“..sanção penal imposta pelo Estado, na execução de uma sentença, cuja finalidade 

é exclusivamente preventiva, no sentido de evitar que o autor de uma infração penal 

que tenha demonstrado periculosidade volte a delinquir […] é exclusivamente 

                                                           
20 MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do Crime. 2. ed. modificada. São Paulo: Malheiros,2008. 
p.88 – disponível em : https://pt.scribd.com/doc/163976112/Psicologia-Do-Crime acesso em 02 de 
abril de 19. 
21  AGUIAR, Alexandre Magno Fernandes Moreira. A Urgente Necessidade de uma Política 
Criminal para os Psicopatas. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/urgente-
necessidade-de-uma-pol%C3%ADtica-criminal-para-os-psicopatas – acesso em 02 de abril de 2019. 
22 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2008. p. 152. 
23 PALHARES, Diego de Oliveira e CUNHA, Marcus Vinícius Ribeiro. O PSICOPATA E O DIREITO 
PENAL BRASILEIRO QUAL A SANÇÃO PENAL ADEQUADA? – ORBIS: Revista Científica, Volume 
3, n.2 – 2012. Disponível em: http://cesrei.com.br/ojs/index.php/orbis/article/view/139 - acesso em 04 
de abril de 19. 

https://pt.scribd.com/doc/163976112/Psicologia-Do-Crime
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/urgente-necessidade-de-uma-pol%C3%ADtica-criminal-para-os-psicopatas
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/urgente-necessidade-de-uma-pol%C3%ADtica-criminal-para-os-psicopatas
http://cesrei.com.br/ojs/index.php/orbis/article/view/139
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preventiva, visando tratar o inimputável e o semi-imputável que demonstraram, pela 

prática delitiva, potencialidade para novas ações danosas.24”.  

Essas medidas estão elencadas nos artigos 96 à 99 do Código Penal, feitas 

através de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e na falta 

desse, em outro estabelecimento adequado ou sujeição a tratamento ambulatorial25 

para os sujeitos semi-imputáveis ou inimputáveis por doença mental, onde 

permanecerá em custódia ou tratamento até que sua periculosidade cesse, porém a 

periculosidade do psicopata nunca irá cessar, haja vista a limitação de tempo tanto 

da prisão (máximo de 30 anos) quanto a de internação (máximo de 3 anos), levando 

ao cometimento de novos crimes.  

A periculosidade é um fato provável, é o estado psíquico do agente como 

provável causa de novos crimes. Não serve a um objeto de justiça, mas de utilidade: 

não é fundamento à justa ou proporcionada retribuição do mal pelo mal, que o 

Estado, na sua função ética, se arroga, mas à atividade defensiva que o Estado tem 

o direito e o dever de exercer, em face da autorizada suposição de novos males por 

parte do indivíduo violador da lei. 26  

De acordo com o artigo 175 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210 de 11 de 

julho de 1984) a cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo 

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

do agente, observando o disposto nos incisos desse artigo, visando averiguar se foi 

reprimida ou não a condição perigosa do sujeito.27 

Conforme o disposto no artigo 97, § 1º do Código Penal28, há um prazo 

mínimo de duração da medida de segurança, porém, o tempo para a cessação é 

indeterminado, e dependerá da periculosidade do indivíduo: “a internação, ou 

tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não 

                                                           
24 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral, Saraiva, 2007. p. 424. 
25 Art. 96, incisos I e II do Código Penal Brasileiro. 
26 PERES, Maria Fernanda Tourinho e FILHO, Antonio Nery - A doença mental no direito penal 
brasileiro: inimputabilidade, irresponsabilidade, periculosidade e medida de segurança – 2002 
– disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Fernanda_Peres/publication/26368470_A_doenca_mental
_no_direito_penal_brasileiro_inimputabilidade_irresponsabilidade_periculosidade_e_medida_de_seg
uranca/links/543459a90cf2bf1f1f27c145.pdf - acesso em 04 de abril de 2019. 
27 Art. 175 da Lei de Execução Penal. 
28 Artigo 97 do Código Penal. 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Fernanda_Peres/publication/26368470_A_doenca_mental_no_direito_penal_brasileiro_inimputabilidade_irresponsabilidade_periculosidade_e_medida_de_seguranca/links/543459a90cf2bf1f1f27c145.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Fernanda_Peres/publication/26368470_A_doenca_mental_no_direito_penal_brasileiro_inimputabilidade_irresponsabilidade_periculosidade_e_medida_de_seguranca/links/543459a90cf2bf1f1f27c145.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Fernanda_Peres/publication/26368470_A_doenca_mental_no_direito_penal_brasileiro_inimputabilidade_irresponsabilidade_periculosidade_e_medida_de_seguranca/links/543459a90cf2bf1f1f27c145.pdf
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for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade...”. Contudo, 

tendo em vista que a psicopatia não tem cura, resta evidente que a periculosidade 

de psicopatas homicidas não cessa nunca e sua permanência no hospital de 

custódia, além de, muitas vezes, ultrapassar os 30 anos, ainda conturba o ambiente 

hospitalar. 29 

A sentença que decidir sobre a imposição da medida de segurança criminal 

em nenhum momento rejeita o direito de punir. Configurando-se como sanção penal 

exige a presença do ilícito-típico, bem como da periculosidade criminal, constituindo-

se em imprescindíveis pressupostos a legitimar a restrição de um direito individual. A 

decisão que aplica a medida de segurança criminal denota sanção penal, contém, o 

jus puniendi estatal, possuindo, como finalidades essenciais, o tratamento e a 

tranquilidade social, afrontada diante do ilícito-típico.30 

Diante do exposto, a finalidade da medida de segurança é preventiva no 

sentido de evitar cometimentos futuros de outros delitos pelo sujeito, porém, na 

prática os doentes mentais são tratados como presidiários comuns, não tendo o 

necessário tratamento de saúde, tendo garantias constitucionais de sua dignidade 

violadas, assim, é necessário que o Estado saia da inércia em relação à esse 

assunto e faça uma legislação própria acerca da imputação dos sujeitos portadores 

de transtorno de personalidade antissocial, vez que possuem transtorno de 

personalidade e não doença mental para serem beneficiados com a isenção da pena 

ou a diminuição desta, e que o tratamento psiquiátrico seja dado individual e eficaz 

para cada caso e conduta. 

5. CONCLUSÃO 

O artigo teve como propósito discutir acerca da psicopatia, apegando-se aos 

estudos normativos e doutrinários, analisando como, de forma omissa, o assunto 

vem sendo tratado no ordenamento jurídico brasileiro em relação à responsabilidade 

penal desses sujeitos, com base na sua evolução histórica conceitual. 

                                                           
29 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes Perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2008. p. 173. 
30 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de 
Direito. 1ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.211. disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3927212/mod_resource/content/2/Eduardo%20Reale%20-
%20Medida%20de%20seguranca.pdf – acesso em 02 de abril de 19. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3927212/mod_resource/content/2/Eduardo%20Reale%20-%20Medida%20de%20seguranca.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3927212/mod_resource/content/2/Eduardo%20Reale%20-%20Medida%20de%20seguranca.pdf
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O sujeito com transtorno antissocial de personalidade, conhecido como 

psicopata, está frequentemente envolvido com franca crueldade em relação às 

outras pessoas, e possui características marcantes para a mentira e pouco 

capacidade de culpa ou remorso, de modo que seu comportamento parafílico jamais 

é passível de ser abordado durante a hospitalização para descobrir se o crime se 

deu por autoria desse sujeito ou não. O psicopata consegue ter raciocínio de toda a 

sua ação, sendo assim, sua falha não é no raciocínio e sim no comportamento, na 

sua personalidade, não existindo o discernimento do que é certo ou errado. 

Defende-se que a psicopatia deve ser tratada como um transtorno de 

personalidade, sendo o psicopata um infrator imputável, ao qual deve-se ser 

aplicadas penas em detrimento de medidas de segurança, e uma detenção 

exclusiva para esse tipo de sujeito, evitando a reincidência criminal da massa 

carcerária comum se tiverem contato com esses agentes. 
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