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RESUMO 

 

 

A mente psicopata é uma incógnita tanto para a psicologia, quanto para o âmbito jurídico, posto 
que estes, conseguem conviver socialmente e se adaptam a qualquer lugar facilmente, são frios, 
calculistas, manipuladores, egocêntricos e inteligentes, são vazios de sentimentos e emoções. 

Ao fazer uma análise das causas sociais, morais e até mesmo científicas, busca-se descobrir o 
que leva o ser humano desenvolver esse tipo de comportamento. Para a ciência, a psicopatia 

não está relacionada a somente um fator, mas a vários fatores que ligados a outros causam o 
distúrbio. Deve-se considerar desde a genética, traumas psicológicos e disfunções cerebrais. 
Ressalte que no Brasil não há legislação específica para os psicopatas, e, em razão dos traços 

de sua personalidade, não absorvem a punição e tampouco se arrependem dos crimes cometidos, 
pretexto pelo qual a sanção ou a medida de segurança não efetiva a sua finalidade. Assim, 

abordaremos traços e características dos psicopatas e serão apontados casos reais de crimes 
praticados por eles no mundo, especialmente no Brasil. Também discutiremos como o 
ordenamento jurídico brasileiro lida com os psicopatas homicidas e quais seriam as melhores 

opções para puni-los visando evitar a morte de inúmeros brasileiros, bem como diminuir a taxa 
de reincidências. 

 

Palavras-chave: Homicidas. Personalidade Psicopática. Psicopatas.    
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ABSTRACT 

 
 

The psychopathic mind is a mystery both to psychology and to the juridical scope, since they 

can socially coexist and adapt anywhere easily, are cold, calculating, manipulative, egocentric 
and intelligent, they are empty of feelings and emotions. In making an analysis of social, moral, 

and even scientific causes, one seeks to discover what leads the human being to develop this 
type of behavior. For science, psychopathy is not related to only one factor, but to several factors 
that link to others cause the disorder. It should be considered from genetics, psychologica l 

traumas and brain dysfunctions. Emphasize that in Brazil there is no specific legislation for 
psychopaths, and because of the traits of their personality, they do not absorb punishment and 

do not repent of the crimes committed, a pretext for which the sanction or the security measure 
does not effect its purpose. Thus, we will discuss traits and characteristics of psychopaths and 
will point out real cases of crimes practiced by them in the world, especially in Brazil. We will 

also discuss how the Brazilian legal system deals with homicidal psychopaths and what would 
be the best options to punish them in order to avoid the death of countless Brazilians, as well as 

to reduce the rate of recidivism. 
 

Key-words: Homicidal. Psychopathic personality. Psychopaths. 
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1. INTRODUÇÃO  

Vivemos constantemente em busca de respostas e certezas, de fato, o ser humano 

procura desafios e conhecimento a todo o momento. Porém, uma incógnita que ainda não foi 

solucionada no mundo da ciência se trata da personalidade psicopática.  

Grandes estudos são realizados desde a antiguidade e o que vemos é que a personalidade 

psicopática vem preocupando tanto a sociedade, quanto os psiquiatras e os profissionais ligados 

ao Direito, por se tratar de algo que não é possível ser visto com certa transparência, e por não 

haver no Brasil uma legislação específica para a psicopatia. É notável como a atual justiça 

criminal brasileira pode ser falha na punibilidade de tais indivíduos, deixando os cidadãos de 

bem totalmente desprotegidos no País.  

Em razão das características peculiares de sua personalidade, os psicopatas homicidas 

não absorvem a punição como deveriam e sequer se arrependem dos crimes que cometem, 

motivo pelo qual a pena ou a medida de segurança aplicada não cumpre devidamente com sua 

finalidade.   

Podemos afirmar que a justiça brasileira não se atentou para os indivíduos portadores 

desse tipo de personalidade, esquecendo-se quão grande pode ser o estrago para a sociedade, 

quando os mesmos decidem pôr em ação a crueldade e frieza seja lá onde estiverem.   

Em nosso ordenamento jurídico, há diversos atos criminosos de psicopatas e nota-se 

elevados índices de reincidência acompanhada de inúmeras vítimas deixadas por estes 

indivíduos portadores de personalidade psicopática.  

Um verdadeiro psicopata é capaz de enganar a todos a sua volta, são aparentemente 

dóceis, encantadores, charmosos, inteligentes, possuem uma lábia invejável, são desprovidos 

de sentimentos e emoções, dentre várias outras características e em virtude disso, qualquer 

pessoa se torna facilmente vítima.  

Podemos dizer que há inúmeros tipos de personalidades psicopáticas, cada qual com 

suas singularidades. As personalidades vão de leve a grave, sendo estes últimos os que mais 

deixam vítimas e situações trágicas.  

Os efeitos negativos e desumanos decorrentes da prática homicida realizada por 

psicopatas atingem a sociedade como um todo, colocando em risco a integridade física de 

inúmeros brasileiros que podem ser os próximos alvos destes indivíduos.   

No entanto, as pessoas só passam a ter noção da gravidade deste transtorno quando 

algum homicídio praticado por um psicopata ganha as primeiras páginas dos jornais e destaque 

nos telejornais do país. Impende salientar que estes assassinatos ocorrem todos os dias, em 
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vários lugares do país e apenas poucos ganham destaques na mídia, o que gera a falsa impressão 

de que os números destes crimes não são tão alarmantes como na realidade o são.  

O presente trabalho busca estudar a figura do psicopata do ponto de vista científico, 

abrangendo suas características e atos criminosos de psicopatas homicidas que deixaram 

inúmeras vítimas pelo mundo, se tornando verdadeiras celebridades no mundo do crime.   

Além de fazer uma análise crítica das inúmeras características dos portadores de 

psicopatia, também analisaremos as sanções penais brasileiras aplicadas aos psicopatas 

homicidas, visto que não possuímos em nosso ordenamento jurídico uma legislação específica 

para a psicopatia. Também discutiremos quais seriam as melhores opções para punir esses 

psicopatas homicidas no ordenamento jurídico brasileiro, visando evitar a morte de inúmeros 

brasileiros, bem como diminuir a taxa de reincidências destes criminosos.  
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2. O UNIVERSO DO PSICOPATA 

 

Quando pensamos em psicopata, é comum vir à mente personagens, famosos, sempre 

destacados em filmes e seriados por seus papéis aterrorizantes, cruéis e maldosos, valendo-se 

citar o nome de Hannibal Lecter, protagonista do filme “Hannibal – A origem do Mal”, ou então 

Adolf Hitler e Saddam Hussein, conhecidos mundialmente por seus atos trágicos que tiraram a 

vida de incontáveis pessoas. Pode-se asseverar que todos estes seres personificaram o mal, com 

atitudes criminosas e grosseiras. Entretanto, não se pode cegamente atribuir o título de psicopata 

àqueles que matam a sangue-frio ou com requintes de crueldade sem demonstrar 

arrependimento e sequer medo. 

A psicopatia abrange muito mais do que a mídia nos provoca a acreditar. Na verdade, 

ela busca televisionar notícias cuja repercussão pode provocar escândalos, chocar uma 

sociedade, embora sejam maioritariamente falsos. O uso equivocado e inverídico do termo 

“psicopatia” em filmes, literatura e diversos meios de comunicação, visa meramente atrair e 

aguçar a curiosidade da sociedade. A situação construída por conta da midiatização transmite a 

ideia que os psicopatas são apenas assassinos em série, ou outro tipo de criminoso impiedoso e 

cruel. 

Ana Beatriz Barbosa sustenta: 

 

O que a sociedade desconhece é que os psicopatas, em sua grande maioria, não são 

assassinos e vivem como se fossem pessoas comuns. Eles podem arruinar empresas e 

famílias, provocar intrigas, destruir sonhos, mas não matam. E, exatamente por isso, 

permanecem por muito tempo, ou até uma vida inteira, sem ser descobertos ou 

diagnosticados (SILVA, 2014, p. 17). 

 

Visivelmente, é preciso um estudo acurado do tema, para que se possa definir um 

psicopata, como se verá adiante. 

 

2.1. Conceito 

A palavra psicopatia, etimologicamente, originada do grego psyché (mente), e pathos 

(doença), equivalente à expressão “doença da mente”, foi utilizada ao longo do século XIX, 

para qualificar genericamente toda a doença mental e subsequentemente, a psicopatia começou 

a ser a denominação atribuída a uma perturbação ou alteração de consciência específica, 

enquadrada na esfera de um registo de comportamento preciso e definido e que foi sendo 

identificado por variados estudiosos. 
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O conceito de psicopatia não é unânime entre os especialistas, clínicos, autores e 

pesquisadores, cada qual possui um entendimento distinto, os quais se valem de diferentes 

termos para denominá- la. Entretanto, apesar das inúmeras definições, o Manual de Diagnóst ico 

e Estatística dos Transtornos Mentais – DSM entende que a psicopatia é um transtorno da 

personalidade e não, uma doença mental, visto que os psicopatas não apresentam qualquer tipo 

de desorientação, delírios ou alucinações e, tampouco, intenso sofrimento mental. 

O Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais – DSM publicado pela 

Associação Americana de Psiquiatria (APA), tem como objetivo classificar categoricamente e 

dividir os transtornos mentais em tipos, baseando-se em grupos de critérios com característ icas 

definidas. Este manual visa facilitar o diagnóstico, o tratamento e análises dos transtornos 

mentais, pois, fornece instruções codificadas e precisas. No DSM a psicopatia é tratada sob a 

expressão “Transtorno de Personalidade Antissocial”, perante o código 301.7, para definir um 

padrão global de desrespeito e violação dos direitos alheios, onde também se inclui a sociopatia 

(APA, 2008). 

O transtorno da personalidade 

 

[...] exige a constatação de um padrão permanente de experiência interna e de 

comportamento que se afasta das expectativas da cultura do sujeito, manifestando-se 

nas áreas cognoscitiva, afetiva, da atividade interpessoal, ou dos impulsos, referido  

padrão persistente é inflexível, exibe longa duração de início precoce (adolescência 

ou início da idade adulta) e ocas iona um mal-estar ou deterioração funcional em 

amplas gamas de situações pessoais e sociais do indivíduo (GOMES & MOLINA , 

2008, p. 284). 

 

Todavia, a Organização Mundial de Saúde (OMS), utilizou-se do termo Transtorno de 

Personalidade Dissocial, para definir uma discrepância entre o comportamento e as normas 

sociais predominantes ao publicar a lista CID-10, isto é, a Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como Classificação 

Internacional de Doenças – CID-10). 

Essa lista visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à 

saúde, fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de 

sintomas, aspectos anormais, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou 

doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde um código, 

que contém até 6 caracteres, a Psicopatia está conceituada sob o código nº F60.2, no CID-10. 

 

F60.2 - Personalidade dissocial Capítulo: V - TRANSTORNOS MENTAIS E 

COMPORTAMENTAIS Grupo: (F60 - F69) Transtornos da personalidade e do 

comportamento do adulto. 
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Categoria: F60 - Transtornos específicos da personalidade. Subcategoria: F60.2 - 

Personalidade dissocial (MEDICINANET, 2016, p.36). 

 

Evidencia-se, entretanto, que os parâmetros e princípios compreendidos na 

Classificação Internacional de Doenças – CID-10 possibilita identificar cidadãos que sejam 

permanentemente antissociais, mas não necessariamente psicopatas, já que identificam as 

circunstâncias de personalidade que podem obter o caráter de psicopatia, ou a estrutura mais 

atenuada do comportamento antissocial. 

Ademais, Hilda Morana et al. (2006) afirma que a psicopatia se refere a uma 

personalidade transtornada que apresenta uma tendência a práticas criminais e, por esse motivo, 

não pode ser utilizada como sinônimo de transtorno de personalidade antissocial, já que nem 

todos os indivíduos acometidos por este último adotam traços de um comportamento criminoso. 

Entretanto, pondera a mencionada autora que o diagnóstico de transtorno de personalidade 

antissocial é o que mais se aproxima do quadro da psicopatia, a qual não costuma ser escrita 

em laudos por não existir na atual classificação diagnóstica. 

 

2.2. A Mente: Traços Emocionais e Interpessoais 

A Psychopathy Checklist é uma ferramenta clínica complexa, um dos métodos mais 

conhecidos ao redor do mundo, destinada ao uso profissional, foi criada pelo Dr. Robert Hare, 

um psicólogo do Canadá, especialista em psicologia criminal e psicopatia. Tal ferramenta 

permite a discussão das características dos psicopatas sem o menor risco de descrever simples 

desvios sociais ou criminalidade ou de rotular pessoas que não tem nada em comum, a não ser 

o fato de terem violado a lei. Essa ferramenta fornece um quadro detalhado das personalidades 

perturbadas dos psicopatas que se encontram entre nós. 

O teste, também chamado de escala Hare, possui um questionário com 20 itens de 

avaliação com notas de 0 a 1. Este método de avaliação foi criado no ano de 1991 para 

diagnosticar e avaliar tendências comportamentais antissociais e graus de psicopatia de uma 

determinada pessoa. Apesar de esses critérios serem hoje universalmente aceitos para 

diagnosticar os portadores desse transtorno de personalidade, apenas no ano 2000 que a Escala 

Hare PCL-R (Psycopathy Checklist Revised) foi traduzida e validada no Brasil. 

O Hare PCL-R contém duas partes, uma entrevista semiestruturada e uma revisão dos 

registros do sujeito: arquivo e história. Durante a avaliação serão aplicados 20 escores clínicos 

que tem por objetivo central aferir a personagem psicopata. Os itens aferidos abrangem a 

natureza das relações interpessoais do sujeito, o seu envolvimento afetivo ou emociona l; 

http://www.invisual.com.br/consultacid/consulta-cid.php?pid=F60
http://www.invisual.com.br/consultacid/consulta-cid.php?pid=F60
http://www.invisual.com.br/consultacid/consulta-cid.php?pid=F60
http://www.invisual.com.br/consultacid/consulta-cid.php?pid=F60
http://www.invisual.com.br/consultacid/consulta-cid.php?pid=F60
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respostas a outras pessoas e situações, provas de desvio social e estilo de vida. Portanto, o 

material inclui dois aspectos fundamentais que ajudam definir o psicopata: vitimização egoísta 

e sem consternação com outras pessoas, e um estilo de vida instável e antissocial. 

 

2.2.1. Eloquente e Superficial 

Quando falamos de uma pessoa eloquente, nos referimos a pessoas que revelam 

expressividade, são persuasivas e convincentes, logo, recordamos dos psicopatas. Estes seres, 

com frequência são espirituosos e articulados. Como ressalta o autor Joseph Wambaugh em seu 

livro Ecos da escuridão, o psicopata nos faz acreditar em suas conversas, que na maioria das 

vezes são divertidas e envolventes, geralmente possuem respostas inteligentes e de imediato, e, 

são capazes de contar histórias inacreditáveis, mas agem com tanta eloquência que raramente 

percebemos que tudo aquilo não passa de mera ilusão e enganação. Joseph Wambaugh denota 

ainda que estes indivíduos ao se apresentarem, costumam ser muito afetuosos e, 

constantemente, são agradáveis e atraentes. Para alguns, porém, pelo fato de estarem a todo o 

momento elogiando demasiadamente as pessoas à sua volta, se torna perceptível que buscam 

obter alguma vantagem com isso, soando claramente falsos ou superficiais, mas isto só é visto 

por observadores bastante astutos. 

Os psicopatas às vezes são bastante comunicativos, falam demasiadamente com 

segurança sobre diversos temas. Tentam demonstrar conhecer sobre diversos assuntos, como: 

filosofia, literatura, direito, medicina, política, economia, psiquiatria, etc., mas na verdade nada 

ou pouco sabem sobre determinados assuntos, porém, se utilizam de jargões técnicos e 

conceitos que pessoas sem familiaridade com o tema ficariam verdadeiramente impressionadas.  

 

2.2.2. Egocêntrico e Grandioso 

O psicopata possui exagerada admiração por si próprio e pela imagem que refletem, Ana 

Beatriz Barbosa Silva (2014) grifa em seu livro Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado, 

que estes indivíduos chegam a ter uma visão narcisista e demasiadamente pedante em relação 

ao seu próprio valor e importância. Ela ainda afirma que este sujeito é egocêntrico ao extremo, 

possui ego inflado, muitas vezes alardeando conhecimento ou qualidades que de fato nem 

possui. Acredita que tem direito a fazer tudo de acordo com suas próprias regras, e que o mundo 

gira em torno de si, agindo como se fosse o centro do universo, superior a tudo e todos. É como 

se suas leis fossem diferentes dos demais cidadãos, seguem o que acreditam estar correto, 

violando tudo que discordam. 
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Frequentemente portam-se como pessoas convencidas, arrogantes e vaidosas, agem com 

segurança e possuem opinião implacável, dominadores ao extremo e esnobes. Daynes & 

Fellowes (2012) ressaltam em seu livro Como identificar um psicopata que eles visam o poder 

e controle sobre as pessoas, incapazes de reconhecer opiniões diferentes das suas. Podem até 

parecer carismáticos, mas não passa de um mero comportamento superficial e dificilmente se 

preocupam ou se sentem constrangidos com problemas pessoais ou até mesmo financeiros. Ao 

contrário, acreditam que essas questões são consequências de um sistema injusto e 

inconsequente, culpa de amigos traidores, apenas derrotas temporárias ou má sorte.  

Embora pareça que os psicopatas possuem objetivos específicos, como se tornar um 

advogado, um médico, um político, ou qualquer pessoa de sucesso profissional, é demonstrada 

pouca compreensão das qualificações necessárias e dificilmente alcançam seus objetivos, tendo 

em vista que oscilam constantemente em seus interesses e em seus históricos de desempenho. 

Estes indivíduos por possuírem variadas habilidades, acreditam ser capazes de transformarem 

no que desejam ser. Dadas às circunstâncias, oportunidades e vítimas, podem alcançar a 

grandiosidade de modo espetacular.  

 

2.2.3. Ausência de Remorso ou Culpa 

Os portadores de psicopatia não demonstram nenhum tipo de preocupação ou 

arrependimento por suas atitudes devastadoras. Ao serem questionados sobre as vidas que 

destruíram e causaram dor, são diretos sobre o assunto, declaram espontaneamente e 

tranquilamente que não sentem remorsos e culpa, e sentem prazer ao contar minuciosamente 

como praticaram os atos, não veem motivo para se preocupar. 

Robert D. Hare (2008) fala em seu livro Sem Consciência: O Mundo Perturbador dos 

Psicopatas Que Vivem Entre Nós, que muitos destes psicopatas declaram não sentir 

arrependimento nenhum, no entanto, as vezes utilizam-se de palavras e atitudes para expressar 

remorso, visando obter algum benefício em troca, mas ao observar suas ações é possível notar 

total contradição em relação ao que foi dito, são desprovidos de sentimento de culpa. 

Ou seja, de acordo com Robert D. Hare a falta de remorso ou de culpa está ligada ao 

fato de possuírem habilidade de racionalizar o seu comportamento e de não ter consciência e 

responsabilidade pessoal por ações que vão contra as regras sociais, ações estas que causam 

desapontamento e assustam a sociedade. Em geral, os psicopatas arrumam uma forma de 

justificar seus comportamentos, às vezes, até acreditam que estão fazendo um favor para as 
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pessoas que causaram o mal. Distorcem ironicamente as situações, e consideram que são as 

vítimas e não os vilões. 

 

2.2.4. Falta de Empatia 

Dentre as diversas características dos psicopatas, como o egocentrismo e ausência de 

remorso ou culpa, estão devidamente ligadas à falta de empatia dos psicopatas para com as 

vítimas, ressaltando que empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria 

uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela, como já supracitadas 

por diversos autores como Hilda Morana e Jéssica Fellowes, empatia consiste em tentar 

compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o 

que sente outro indivíduo. 

Obviamente tal adjetivo não se enquadra no perfil psicopata, evidentemente eles são 

incapazes de se colocar no lugar de outra pessoa, e de se preocupar com os sentimentos alheios.  

Em alguns aspectos, eles são parecidos como robôs da ficção científica, desprovidos totalmente 

de emoções e sentimentos. Como ressalta Ana Beatriz Barbosa Silva (2014), é como se não 

tivessem nenhuma ideia do que é sentir dor, amor, ódio ou felicidade, desconhecem as emoções 

e agem indiferentes a elas. 

Até mesmo indivíduos normais acreditam que os sentimentos, de certa forma, as vezes 

nos atrapalham, e buscamos desenvolver certo grau de insensibilidade em relação às 

dificuldades de relacionamento. A razão precisa sobressair em determinados momentos da vida, 

e o emocional deve ser deixado em segundo plano. Mesmo tentando é praticamente impossíve l 

ser totalmente indiferente em relação aos próximos, é da natureza do ser humano que possui 

uma mente saudável, nosso instinto está intimamente ligado ao altruísmo, ao amor e interesse 

pelo próximo, a vontade de ajudar, ser empático e se identificar com outra pessoa. 

Mas, no caso dos psicopatas, estes apresentam uma falta generalizada de empatia. São 

indiferentes aos problemas e emoções do próximo, não se envolvem emocionalmente, não há 

aquela identificação imediata, conexão afetiva e intuitiva. São indiferentes ao sofrimento até 

aos próprios familiares e amigos. Quando mantém algum laço com parentes, acontece porque 

considera aqueles como um bem que lhes pertence, sentimento de posse por um determinado 

objeto qualquer. 

Essa incapacidade de ser empático, de ter essa comunicação afetiva, faz com que os 

psicopatas tenham atitudes horrendas, e agem com naturalidade, enquanto as pessoas ficam 

abismadas e desconcertadas. Essa frieza aflora em situações dramáticas e devastadoras, 
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sugando os bens e a dignidade dos cidadãos, fazendo o que querem e como querem, 

envolvendo-se intimamente até mesmo em relações sexuais casuais e impessoais, agindo com 

negligência e vergonhosamente tomando o bem-estar físico e emocional de suas vítimas e 

familiares. 

 

2.2.5. Enganador e Manipulador 

Manipular, enganar e mentir são talentos inerentes da personalidade dos psicopatas. Não 

se intimidam com a possibilidade de serem desmascarados em suas mentiras, o poder vai além 

da própria imaginação. Caso, sejam desafiados a comprovar a verdade, dificilmente ficarão 

constrangidos ou acanhados com a situação, ocorre de mudarem de assunto ou tentarem 

retrabalhar as ideias e o roteiro, para transparecerem segurança diante daquela mentira. Diante 

desses episódios, a contradição está sempre presente em seus discursos e temas debatidos, 

deixando o ouvinte caótico e desordenado, Ana Beatriz Barbosa Silva (2014) relata ocorridos 

como esse em seu livro Mentes perigosas, e assevera que talvez as mentiras não tenham um 

motivo específico, pois acredite, visam apenas o prazer de enganar. 

Sentem orgulho da própria capacidade e talento para provocar uma mentira, buscando 

aperfeiçoa-la a todo tempo. São tão convincentes que parecem não ter consciência de que estão 

mentindo, as palavras, o tom da voz, os gestos, são meticulosamente planejados. Têm-se a 

impressão de que nem eles sabem que estão mentindo, como se fosse algo automático, não nos 

deixa questionar a sanidade dos mesmos. 

Mesmo diante de observadores sofisticados, conseguem ser comoventes, articulados, 

sinceros e diretos, utilizam de diversas habilidades interpessoais, e podem falar por horas sem 

dizer qualquer coisa que seja verdade. 

As psicólogas forenses Daynes & Fellowes (2012) afirmam que dada a facilidade em 

mentir, o psicopata não surpreende em levianamente causar tantas trapaças, fraudes, 

enganações, manipulações e ilusões às pessoas. Em geral, se baseiam na teoria de que há duas 

espécies: a presa e os predadores, sendo eles encaixados no segundo. E são necessariamente 

responsáveis por beneficiar das fraquezas do próximo e usá-las em seu próprio benefício. 

Muitas das ações dos psicopatas são planejadas e bastante elaboradas, algumas são 

simples e não demanda grande esforço, como fingir ter algum problema de saúde e se envolver 

com alguém visando pedir dinheiro emprestado. 

Seja qual for a operação, é acompanhada de frieza, confiança e audácia. 
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2.2.6. Emoções Rasas 

Os psicopatas carecem de emoções, sofrem de uma espécie de pobreza emocional que 

limita a profundeza e a imensidade de seus sentimentos assim afirma Ana Beatriz Barbosa, que 

ainda que, configuram pessoas frias e desprovidas de emoções, tendem a demonstrar 

dramaticamente, breves sentimentos e emoções rasas. Ao observar minuciosamente suas 

demonstrações de afeto, é evidente que tais emoções são superficiais, há pouca coisa que de 

fato é real. 

Às vezes, estes indivíduos afirmam experimentar emoções e sentimentos de forma 

intensa, mas se questionados sobre as particularidade e minúcias desses estados emociona is, 

são incapazes de descrever os detalhes e sutilezas. Geralmente, igualam sentimentos de atração 

ao amor, frustração e tristeza, ódio e irritação, de fato, não são familiarizados com essas 

emoções/sentimentos, falta afeto e profundidade emocional. 

Robert Hare (2008) afirma que essas emoções dos psicopatas não passam de emoções 

primárias, ou até então chamadas de proto-emoções, de tão “rasas”. Basicamente é como se em 

determinado pudessem ligar um botão que ativasse aquela emoção por ser uma necessidade 

imediata daquele momento, uma resposta primitiva. Fazem isso com facilidade, ligam e 

desligam para tentar levar vantagens à custa dos outros. 

Normalmente, para mentes saudáveis a apreensão e o medo estão intimamente ligados 

a uma série de sensações corporais, que por sinal, chegam a ser desagradáveis, como tremor, 

sudorese excessiva, coração palpitando rapidamente (sensação de disparo), boca seca, tensão 

musculares, estômago embrulhado, e até fraqueza. Com frequência, podemos descrever 

diversas sensações que identificamos diante do medo. 

Porém, essas sensações corporais não acompanham os portadores de personalidade 

psicopática. Para eles, o medo, inclusive as demais emoções, é raso, sem profundidade e não 

envolve o turbilhão e sensações fisiológicas que a maioria de nós desagradavelmente sente em 

determinadas situações. 

 

2.3. O Lado Social: Estilo de Vida 

A outra faceta da síndrome se compõe do estilo de vida instável e sem objetivos ou 

propósitos, caracteristicamente antissocial do psicopata. Um estilo de viver desordenadamente, 

violações casuais e flagrantes de regras e expectativas sociais. 
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2.3.1. Impulsivo 

Ao sentir vontade de fazer algo, os psicopatas de imediato colocam em prática, não 

costumam pensar nas consequências de seus atos, ou nos pontos positivos e negativos de suas 

determinadas ações, ainda frisando o que Ana Beatriz Barbosa Silva (2014) assevera em seu 

livro Mentes Perigosas tudo que o psicopata tem é mais do que uma amostra de um estado de 

espírito, esses atos carregados de impulso, frequentemente derivam de um objetivo concreto 

que está presente na maior parte da conduta do psicopata: atingir prazer, satisfação ou até 

mesmo o alívio imediato. 

Para os psicopatas não há no que se pensar no dia de amanhã, ou até mesmo nas 

consequências das suas ações praticadas, o que realmente importa é agir de imediato, fazer 

coisas no calor do momento, de acordo com suas vontades e desejos. 

 

2.3.2. Controles Comportamentais Pobres 

Além de atitudes impensadas, os psicopatas tendem a ser extremamente reagentes ao 

perceberem e vivenciarem situações de desprezo e insulto. Seres mentalmente saudáveis, 

buscam se equilibrar ou conter sentimentos negativos nessas ocasiões desagradáveis que 

literalmente nos tiram do sério. A maioria de nós possui controles inibitórios de 

comportamento, e mesmo quando a vontade é de agir ou responder com grosseria e arrogância, 

somos capazes de nos segurar.  

No entanto, como já grifou Hilda Morana et al. (2006), esse tipo de comportamento não 

faz parte da personalidade psicopática, esses controles inibitórios são relativamente fracos, 

bastando um mínimo de provocação para que sejam rompidos. Motivo esse que eles têm pavio 

curto, e tendem a responder ao fracasso, crítica, frustração, com demasiada grosseria repentina, 

ameaças e violência verbal. Explodem-se emocionalmente facilmente, às vezes por um curto 

período de duração, voltando a agir como se nada de diferente tivesse acontecido. 

Por mais que tenham explosões de raiva e reações agressivas imediatas, os psicopatas 

não perdem a noção sobre o próprio comportamento, diferentemente dos indivíduos normais, 

eles sabem exatamente o que estão fazendo, são atitude frias e acumuladas de agressividade. 

 

2.3.3. Necessidade de Excitação 

Os psicopatas buscam a excitação em suas vidas, almejam e necessitam viver em 

constante euforia, entusiasmo e agitação. Há aqueles que infringem a lei, justamente para fugir 

do cotidiano monótono e calmo. Como já citado por Ana Beatriz Barbosa (2014), os psicopatas 
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são incapazes de tolerar uma rotina pacata e sem adrenalina, por isso, às vezes cometem surtos 

de frenesi, infringindo leis, insultando e ameaçando pessoas sem motivo, degradando 

patrimônios públicos, etc., evidentemente a inquietação faz parte sua personalidade.  

Alguns até mergulham no mundo das substâncias psicoativas ilícitas em busca por algo 

novo e excitante, e, frequentemente trocam de trabalho e residência atrás de agitação e novas 

experiências e desafios. Geralmente praticam crimes pelo simples e puro prazer de vivenciar a 

excitação do momento por praticar coisas perigosas e loucuras que elevam a adrenalina do 

corpo. 

2.3.4. Falta de Responsabilidade 

Compromissos e obrigações estão praticamente fora do vocabulário dos psicopatas, não 

possui nenhum significado para eles. O fato de não serem pessoas, de fato, confiáveis, atinge 

todas as esferas de sua vida. Desde o seu desempenho no trabalho, com faltas frequentes ou 

procrastinação com tarefas que deveriam ser realizadas com urgência, uso indevido de 

informações sigilosas, violação a política da empresa, e até mesmo em seus lares, quando faltam 

com o compromisso em cuidar dos filhos, realizar tarefas domésticas, participar de eventos 

considerados importantes para a família. Em geral, não honram compromissos formais ou 

intrínsecos, com pessoas, organizações e princípios. 

Um comportamento típico de psicopatas é a forma irresponsável e indiferente em 

relação ao bem-estar dos próprios filhos. Eles veem os filhos como obstáculos, que atrapalham 

e embaraçam suas vidas. Alguns insistem que se preocupam com as crianças, mas suas atitudes 

contradizem suas palavras. Os psicopatas não demonstram dúvida ao precisar utilizar de algum 

recurso da família ou de amigos em momentos de dificuldades. Induzem facilmente as pessoas 

a sua volta, fazendo com que a própria família se comova com seus problemas financeiros e 

pessoais. É fato que não se sentem intimidados com a chance de que suas atitudes possam 

resultar em sofrimento ou risco posteriormente. 

 

2.3.5. Problemas Precoces de Comportamento 

A maior parte dos psicopatas já manifestam falhas no comportamento desde bem cedo. 

Isso abrange roubos, abuso de drogas, mentiras persistentes, incêndios, fraudes, vandalismo, 

agressão, bullying, sexualidade desregrada, inclusive, perturbação de aula nas escolas. 

Obviamente nem todos que exibem esses graves problemas de comportamento desde a infânc ia 

são considerados psicopatas, visto que há que se avaliar o comportamento como um todo. 
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Porém, quando essas questões são muito intensas, mais do que no histórico das outras 

pessoas mentalmente saudáveis, mesmo que essas sejam criadas em ambientes complicados e 

desajustados, pode-se dizer que é um comportamento típico de um psicopata. Há crianças 

psicopatas, que nascem em famílias ajustadas e tradicionais, mas que procuram quebrar regras 

e leis desde pequenas, faltam aulas, roubam objetos sem necessidade, usam drogas, além de se 

envolver-se em atividade sexual precocemente. 

Faz parte desse cenário também praticar atos cruéis contra animais, sendo considerado 

um grave problema emocional e comportamental na infância. São atitudes que, de certa forma, 

nos causa indignação, pois estamos acostumados a imaginar crianças ingênuas e inocentes, e 

por mais que façam besteiras, não imaginamos que dentre essas besteiras, está a de matar 

animais ou até mesmo pessoas. 

 

2.3.6. Comportamento Adulto Antissocial 

Regras e normas são consideradas inconvenientes, verdadeiros obstáculos para os 

psicopatas, porque atrapalham agir como querem e almejam. Eles criam suas próprias leis, 

desde quando eram crianças até a fase adulta. Impulsivos na infância, enganavam todos, não 

sentiam empatia e eram egoístas ao extremo, assim também se comportarão ao se tornarem 

adultos. 

Esses sujeitos vangloriam-se de seus comportamentos ilegais, e variados tipos de crimes 

praticados, sentem-se orgulhosos de si mesmos. Infelizmente nem todos acabam por ser presos, 

e vivem às escuras. Existem psicopatas que não participam do mundo do crime, mas realizam 

atos imorais, antiéticos, e por mais que não sejam ilegais, acabam por prejudicar os demais.  
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3. CRIMINOSOS EM SÉRIE 

A psicopatia também conhecida como transtorno antissocial, manifesta-se através de 3% 

da população mundial segundo estudo norte-americano feito pela APA, calcula-se que o 

número de psicopatas no mundo é de 4%, sendo mais comum em homens do que em mulheres, 

pondera-se que seja de aproximadamente 3% em homens e 1% em mulheres, segundo o mesmo 

levantamento. Não há registros de estatísticas especificamente brasileiras. 

No âmbito do sistema penitenciário, são apontados índices bastante significativos, já que, 

no sistema prisional dos Estados Unidos, por exemplo, a predominância de psicopatas fica em 

torno de 20% da população carcerária, o que não diminui os riscos proporcionados por estes 

indivíduos, posto que, ainda que seja baixa a incidência, são eles os protagonistas por 50% em 

média dos crimes violentos praticados nos EUA. No Brasil, também há participação 

considerável de portadores de psicopatia na população carcerária, aproximadamente 20% dos 

presos são psicopatas criminosos. 

Conforme já mencionado anteriormente, não se pode afirmar que todo e qualquer 

psicopata é capaz de cometer crimes, dentre esses últimos, somente uma parcela são 

considerados criminosos violentos, verdadeiros homicidas. Porém, geralmente esses indivíduos 

estão devidamente ligados e envolvidos em transgressões sociais, mas nem sempre são punidos 

por tais comportamentos, visto que se camuflam como cidadãos de bem e agem 

demasiadamente com esperteza, característica intrínseca à suas personalidades psicopáticas. 

 

3.1. Conduta Homicida dos Psicopatas 

Todos psicopatas possuem um grau de perigo elevado, no entanto há aqueles que 

excepcionalmente agem com tamanha insensibilidade, atingindo perversidades inimagináve is 

em suas condutas criminosas, condutas estas que pessoas em sã consciência seriam incapazes 

de cometer. São os psicopatas homicidas, como estupradores e assassinos, severos ao extremo, 

sem limites e em busca de desafios. Seus crimes não apresentam motivações específicas e nem 

relação direta com alguma situação, são aleatórios e movidos unicamente por satisfação, prazer, 

indiferença e sensação de poder. 

Os psicopatas homicidas praticam crimes conduzidos por impulsos irresistíveis. Ao 

observar os crimes cometidos, são notáveis atos incendiários, perversões sexuais, cinismo, 

compulsão em mentir, homicídio, etc. No momento dos atos o indivíduo se encontra desprovido 

de emoção, e mesmo depois de cometer as atrocidades não sente culpa, não há que se falar de 

angústia ou qualquer tipo de conflito interno. 
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Cumpre evidenciar, que como bem denota Ana Beatriz Barbosa, já há uma sutil 

particularidade entre as razões e motivos de conduzir uma pessoa psicopata a praticar um 

homicídio, das razões que motivam um indivíduo não psicopata a liquidar a vida de uma pessoa. 

Os criminosos comuns geralmente possuem seu código de moralidade interno com regras e 

vedações próprias, ainda que divergentes por inteiro dos valores da sociedade, eles agem 

estimulados, por fatores sociais negativos como hipossuficiência, violência familiar, estresse 

econômico, abuso na infância, má criação, abuso de substâncias ilícitas ou alcoolismo, ou 

também por se sentirem pressionados a seguirem as regras existentes no meio em que convivem 

ou grupo que pertencem. 

De maneira oposta, o psicopata homicida atua em decorrência de sua natureza ou de sua 

condição de caráter que opera sem nenhum tipo de referência ou subordinação a regulamentos 

e regras da sociedade, são incapazes de demonstrar lealdade a qualquer grupo, longe de códigos 

e princípios morais. 

As variedades de condutas violentas e agressivas cometidas por estes indivíduos 

psicopatas, mesmo dentro e fora dos presídios, ultrapassam o número dos demais criminosos, 

sendo que em nenhum momento essa conduta pode ser comparada ou fruto de um profundo 

sofrimento emocional ou de qualquer fator em que o criminoso agiu sem refletir, tendo uma 

atitude incompreensível e precipitada, que normalmente acontece e impulsiona esses indivíduos 

comuns a praticarem crimes. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Transtornos de 2008, os psicopatas, afirmam que suas vítimas tiveram o destino que mereceram, 

culpam-nas de serem fracas e imbecis, buscando minimizar, as consequências drásticas de seus 

atos, sem demonstrar qualquer sentimento de sensibilidade ou culpa. 

 

3.2. Classificação e Grau de Psicopatia 

Dentre as numerosas classificações da psicopatia, vale destacar a posição do psiquiatra 

alemão, Kurt Schneider, que sob seu entendimento distinguiu os tipos de personalidade 

psicopática. Foram levados em consideração atributos, como, os sentimentos corporais e 

instintos, a inteligência, os valores, tendências e vontades. Para o psiquiatra, apesar de suas 

características anormais, tais aspectos não podem ser comparados aos sintomas de outras 

doenças. O portador de psicopatia, não se compara a alguém que possui um câncer, ou algo 

transitório, pois ele se comporta daquela forma de maneira estável no seu dia a dia. 

Esse conjunto classificatório da personalidade psicopática, foi conceituado por 

Schneider (1980), da seguinte forma: 
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Psicopatas hipertímicos: São caracterizados por seu estado de ânimo alegre e 

temperamento vivo. Há aqueles equilibrados e menos equilibrados, inquietos, irritáve is, 

egocêntricos e propensos a se envolver em discussões. Geralmente são amigáveis, e aparentam 

felicidade e placidez, mas repentinamente são capazes de explodir em fúria, e entrar em 

discussões e até mesmo agressões. Podem cometer crimes de estelionatos, brigas, disputas, 

entre outros. 

Psicopatas depressivos: Estes vivem em um estado de ânimo melancólico e 

permanentemente deprimido, ligados a uma concepção cética e pessimista da vida e do mundo, 

iniciada às vezes na própria juventude. Vivem em constante angústia, que impedem a execução 

de deveres cotidianos. Há indivíduos que se enquadram nas variantes bondosas, aqueles que 

possuem timidez, melancolia, fáceis de desanimar, mas há aqueles depressivos malvados, frios, 

críticos, desconfiados, irritáveis, rígidos. 

Psicopatas inseguros: Não possuem confiança em si mesmo, e, frequentemente 

possuem sentimentos de insuficiência, que acabam por repercutir em suas condutas éticas e 

profissionais. Aparecem, às vezes, ideias obsessivas, acompanhadas de sensações corporais 

como palpitação, vertigem, etc. Não gozam da vida que possuem, vivem constantemente em 

temor de ter feito algo errado. 

Psicopatas fanáticos: Estes indivíduos apresentam personalidade ativa e expansiva, 

inclinando-se para a personalidade paranoica. São dominados por ideias políticas, religiosas e 

filosóficas. Lutam por seu direito e suas verdades, sendo estas impostas aos outros. Ao assumir 

a liderança de algum grupo, são conduzidos por atitudes extremistas, podendo levar à guerra ou 

a consequências drásticas. 

Psicopatas carentes de atenção: Esses tipos desejam parecer mais do que efetivamente 

são. Procuram atrair a atenção de todos, utilizando-se às vezes de opiniões e atitudes estranhas. 

Agem como se tivesse encenando o tempo todo, de modo a realçar sua própria imagem, são 

personalidades inautênticas. Chegam a cometer agressões e até mesmo estelionatos. 

Psicopatas emocionalmente lábeis: Atualmente conhecido como transtorno de 

personalidade com instabilidade emocional. Tais psicopatas se irritam com extrema facilidade, 

possuem o estado de ânimo exaltado que sofre oscilações desproporcionais e imotivadas. De 

tais mudanças no humor, surgem atitudes impulsivas e incompreensíveis. Largam o trabalho 

com facilidade e cometem crimes como roubo. 

Psicopatas  explosivos: Geralmente, esse tipo de psicopata reage bruscamente de 

maneira impulsiva, são irritáveis e coléricos. Ao lidar com qualquer tipo de estímulo de afeto 

explodem com total rispidez e ignorância, em regra, após o ocorrido não costumam lembrar-se 
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do fato, dada a perturbação da consciência no momento do acontecimento. Esses indivíduos, 

em grande parte, se revelam como tais quando estão embriagados ou sob o efeito de drogas. 

Frequentemente cometem delitos graves sem qualquer motivação específica, ou circunstânc ias 

banais, cometendo agressões, resistência às autoridades, maus tratos a animais, e estragos 

materiais. 

Psicopatas desalmados: São verdadeiros inimigos da sociedade, desprovidos de 

compaixão, consciência, vergonha, remorso e de culpa por quaisquer atos horrendos praticados. 

Demasiadamente frios, impulsivos, sombrios e brutalmente cruéis, porém, com uma 

inteligência considerável.  

Psicopatas abúlicos: São pessoas que não tem vontade própria, entregam-se sem 

resistência a qualquer ação. Sua característica marcante é a de instabilidade. Pois, são vítimas 

de qualquer tipo de influência, positiva ou negativa.  

Psicopatas astênicos: são indivíduos sensitivos e covardes, tendem a fugir de incidentes, 

mesmo que pequenos. São capazes de desmaiar ao ver sangue, possuem extrema fraqueza 

emocional e acanhamento, são facilmente dominados por outras pessoas, podendo até cometer 

delitos por indução. Se sentem incapazes e inferiores, são insatisfeitos. Esse tipo de psicopata 

não costuma trazer perigo para a sociedade.  

Classificando de maneira simplificada e resumida, existem os psicopatas leves, 

moderados e graves. O psicopata leve é o indivíduo que aplica pequenos golpes de baixo 

potencial e engana cidadãos de bem.  O moderado ou intermediário é aquele que se envolve de 

maneira mais dilacerante com as vítimas dos golpes por ele praticados, geralmente seus atos 

envolvem diversas pessoas e grandes valores em dinheiro. Já o psicopata grave, é o tipo que 

pratica homicídios friamente, sejam em série ou não. A forma de agir desses indivíduos é 

singular. Alguns acabam por sentir prazer ao estuprar, torturar, outros em assassinar. 

 

3.3. Psicopatas Internacionais 

Estamos cercados de histórias inacreditáveis de crimes que chocaram a sociedade, 

baseados em sentimentos de ódio, ganância, medo, luxúria, raiva e inveja, que por muitas vezes 

se transformam até em sucesso nos cinemas. Atos meticulosos e cheios de mistérios, que 

ultrapassam limites de criminosos comuns serão relatados a seguir, como também ações e 

condenações de psicopatas conhecidos internacionalmente por deixarem inúmeras vítimas pelo 

mundo. 
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3.3.1. Ted Bundy: O Assassino de Jovens Mulheres 

“Nós serial killers, somos seus filhos, nós somos seus maridos, nós estamos em toda a 

parte. E haverá mais de suas crianças mortas no dia de amanhã. Você sentirá o último suspiro 

deixando seus corpos. Você estará olhando dentro de seus olhos.” Ted Bundy (CARDOSO, 

2004, p.97) 

Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu no dia 25 de 

novembro de 1946 em Burlington, Vermont, Estados Unidos. Ele cresceu acreditando que seus 

avós eram seus pais, e, que a mãe Louise Cowell era sua irmã. Apesar de ser um pouco 

introvertido, ele era bom aluno, participante ativo da igreja e do clube de escoteiros. No entanto, 

desde cedo já começou a desenvolver fascínio pela morte e violência sexual, gostava de 

examinar livros e revistas com atos de violência e pornografia. 

Em 1965, terminou o ensino médio e posteriormente foi para a Universidade de Puget 

Sound (UPS), cursou poucos semestres e transferiu-se para a Universidade de Washington, em 

Seatle, onde começou a namorar com uma aluna, que após mais de dois anos rompeu o 

relacionamento sério com Ted por estar cansada de sua falta de objetivo. Devastado 

emocionalmente com o término, resolveu visitar o local que tinha nascido, e descobriu que 

Louise era sua mãe e não irmã como ele acreditava. 

Após esses acontecimentos tornou-se focado e objetivo. Iniciou um namoro com uma 

secretária e se matriculou novamente na Universidade de Washington, graduando-se em 

psicologia. Envolveu-se na política, apoiou e trabalhou para o partido Republicano, e também 

foi aceito pela faculdade de direito da UPS. Era visto como um jovem promissor, de futuro 

brilhante. 

No verão de 1973, encontrou-se com sua ex-namorada de faculdade e começaram um 

relacionamento, apesar de ainda estar com a secretária. Ele a pediu em casamento e foi aceito 

– então, largou-a de repente, da mesma maneira que ela fizera com ele anos antes, como uma 

vingança, posteriormente a onda de assassinatos de Bundy começou. Ele tinha boa aparência, 

charmoso, inteligente, comunicativo e convincente, consequentemente utilizava-se de seus 

atributos para atrair suas vítimas e assassiná-las. Ted tinha um padrão que seguia ao escolher 

suas vítimas, todas eram mulheres, jovens, atraentes, com cabelos lisos e escuros na altura dos 

ombros e repartidos no meio. 

Seus crimes eram meticulosamente praticados, dificilmente deixava vestígios. Ele usava 

uma tipoia no braço para parecer vulnerável, pedia algum tipo de ajuda às vítimas, depois as 

sequestrava, levavam-nas a algum lugar reservado e lhes espancava, estrangulava, estuprava,  
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torturava psicologicamente, e por fim, assassinava. As vítimas eram brutalmente torturadas. 

Tinham dentes e mandíbulas quebradas, mamilos arrancados a mordidas, canos de metal 

introduzidos na vagina. 

Mesmo depois de mortas, Ted mantinha os corpos das vítimas, era capaz de lavar seus 

cabelos, maquia-las, e, muitas vezes voltava e fazia sexo com os cadáveres. Posteriormente 

esquartejava, descartava os pedaços em áreas remotas e também já manteve cabeças como 

troféus em sua casa. 

Por um longo período fizera muitas vítimas, sem deixar rastros, até que fora descoberto. 

Bundy descartou o advogado que seus amigos lhe arrumaram e fez questão de se defender nos 

seus próprios julgamentos. Confiante e muito seguro de que seria inocentado por não haver 

provas suficientes, sendo bastante elogiado por seu desempenho, inclusive pelo juiz. Mas não 

escapou, foi condenado pelo sequestro e tentativa de homicídio contra uma jovem. 

Na prisão, Ted Bundy foi submetido a uma avaliação psicológica solicitada pelo 

tribunal. No livro A stranger beside me, da autora Anne Rule, que fora uma das psicólogas que 

o avaliou na prisão o diagnosticou da seguinte forma: 

 

Psicótico, neurótico, vítima de doença cerebral orgânica, alcoólatra, viciado em 

drogas, que sofre de uma personalidade desajustada, um tipo amnésia, depressivo, e 

com um desvio de conduta sexual. Os psicólogos concluíram que ele tinha uma forte 

dependência por mulheres, e deduziram que ele tinha um medo de ser humilhado em 

qualquer relacionamento com as mulheres (RULE, 2008, p.42). 

 

Enquanto isso a investigação continuava, outras provas foram coletadas e diversos 

homicídios foram ligados a Ted Bundy. Estima-se que entre 1974 e 1978, este psicopata tenha 

matado aproximadamente 35 mulheres, deixando mais de 100 suspeitas, sendo considerado um 

dos mais cruéis assassinos da história dos EUA. No entanto, demorou quase uma década para 

que a justiça se realizasse. 

Em 24 de janeiro de 1989, o júri deliberou sobre o veredicto condenando-o à pena 

capital. Cerca de 500 pessoas do lado de fora do presídio aguardavam a execução do facínora 

com faixas e fogos de artifícios. E assim, aos 42 anos, foi executado por meio da cadeira elétrica, 

sendo alvo de uma ironia no dia de sua morte: foi uma mulher quem ligou a chave da cadeira 

elétrica que pôs fim à sua vida. Morto, seu corpo foi cremado. 

Suas últimas palavras foram para sua mãe, pedindo desculpas por ter causado a ela tanta 

dor e confessado que um lado seu estava escondido o tempo todo. Ted não se arrependeu dos 

crimes cometidos, uma vez que nunca considerou, de fato, suas vítimas como seres humanos, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Veredicto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veredicto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veredicto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeira_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeira_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeira_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeira_el%C3%A9trica


29 
 

tendo dito que suas vítimas se tratavam de meros objetos, como “uma planta em um vaso, uma 

pintura ou um porsche”. 

 

3.3.2. Jeffrey Dahmer: O Canibal de Milwaukee  

“Sim, eu tenho remorso, mas eu nem tenho certeza se é mesmo tão profundo como 

deveria ser. Eu sempre me perguntei por qual motivo não sinto tanto remorso.” Jeffrey Dahmer 

(CARDOSO, 2004, p.149). 

Jeffrey Lionel Dahmer, também chamado de Canibal de Milwaukee, nasceu no dia 21 

de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. Sendo um dos mais conhecidos serial killers da 

história, título este recebido por ser responsável pelo assassinato brutal de 17 homens e garotos 

entre 1978 e 1991, sendo estes quase todos homossexuais. 

Em sua adolescência, Dahmer já possuía algumas atitudes e características bastante 

peculiares, como dissecar animais mortos em sua residência, e fazer de seu quintal um cemitério 

particular. Ele era bastante solitário, e consumia demasiadamente bebida alcoólica, sendo que, 

com seus 15 anos, seus colegas notaram que Jeffrey era alcóolatra. Era taxado por seus poucos 

colegas de “bizarro” e “estranho”, por cometer brincadeiras constantemente. Mas tais atitudes 

eram tentativas de se entrosar com as pessoas. 

Nesta fase de sua vida, já possuía desejos e fantasias assassinas, mas nada tinha 

envolvimento com a bebida. Na verdade, ele bebia para tentar esquecer o que se passava na sua 

cabeça. Aos 18 anos de idade, após concluir o ensino médio, sua mãe o abandonou em Bath, 

Ohio. Jeffrey não possuía comida, nem dinheiro, mas apenas uma geladeira quebrada. 

Frequentou a Universidade do Estado de Ohio por três meses, mas largou os estudos, após 

iniciar uma rotina de bebedeiras. 

Cometeu seu primeiro assassinato em uma noite de junho de 1978. Depois disto, seu pai 

o fez entrar no exército, lugar este em que Dahmer deveria ter se instalado por seis anos, o que 

não ocorreu pelo fato de ter sido expulso, em 1981, devido ao seu alcoolismo, permaneceu no 

exército por apenas dois anos.  

Em 1982, morou com sua avó pelo período de seis anos, em West Allis, Wisconsin, 

tendo se mudado posteriormente, após ela lhe pedir para que saísse da casa, devido suas 

bebedeiras e noitadas. Foi preso em 1986, condenado a cumprir um ano de prisão, por cometer 

o crime de atentado ao pudor, depois de dois homens acusarem Jeffrey de ter se masturbado em 

público. Mas, cumpriu somente 10 meses da pena. 
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Dahmer foi detido novamente em 1988, por molestar um rapaz que possuía apenas 13 

anos de idade. Acabou por convencer o juiz que necessitava de sessões de terapia e foi acatado. 

Cumpriu apenas 10 meses da pena recebida. Consequentemente começou os assassinatos, tendo 

matado quase uma pessoa por semana. Essa onda de assassinatos somente se encerrou em julho 

de 1991, quando uma de suas vítimas escapou e conseguiu chamar a polícia, que foi conduzid a 

até o apartamento de Dahmer. 

Foram encontrados resíduos e várias partes de corpos humanos em seu apartamento, 

alguns até guardados no frigorífico, cadáveres em vasilhames de ácido, altar com velas e crânios 

humanos em seu armário, e diversas fotos de suas vítimas assassinadas.  

Seus crimes envolviam necrofilia, estupro, canibalismo, e uma forma de trepanação, que 

consiste na abertura de um ou mais buracos no crânio, através de uma broca neurocirúrgica. Na 

antiguidade a trepanação era muito utilizada em hospícios ou clinicas para doentes mentais. A 

técnica era feita por cirurgiões que acreditavam que com a trepanação os demônios e espíritos 

malignos iriam sair do corpo, mesmo muitas vezes causando morte. Tais atos eram praticados 

com intuito de criar “zumbis”. 

Oficialmente foi acusado de cometer 17 homicídios, tendo seu julgamento iniciado em 

1992. Apesar de todas as provas encontradas, Dahmer se declarava inocente e alegava 

insanidade durante os atos cometidos. O que obviamente não foi considerado pelo tribunal, que 

o condenou a 957 anos de prisão, a serem cumpridas na Instituição Penal Columbia, em Portage, 

Wisconsin. 

Ele se tornou cristão, recebia material evangélico de seu pai e frequentava aos cultos na 

capela da prisão. No dia 28 de novembro de 1994, foi atacado de surpresa e espancado por um 

preso, Christopher Scarver, que dizia ter visões oriundas do além, e que teria sido ordenado a 

cometer esse assassinato. Em decorrência de tal fato, Jeffrey sofreu vários traumas na cabeça, 

e não resistiu, tendo falecido a caminho do hospital. 

 

3.4. Psicopatas Brasileiros 

Há tempos o Brasil foi palco de crimes que chocaram a sociedade. Nos últimos anos, 

pode-se acompanhar diversos casos que causaram a indignação da população, devido à 

crueldade e a violência praticadas pelos psicopatas. São casos brutais, alguns motivados pela 

ganância, outros causados pela paixão, e, outros praticados apenas pelo simples prazer em matar 

desses portadores de psicopatia. 
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No País, ainda não há um estudo aprofundado sobre o assunto. Há diversos casos que 

só tiveram vítimas como fato concreto, sendo a maioria deles arquivados pela falta de preparo 

das autoridades que, muitas vezes, deixaram de relacionar um crime ao outro, não acreditando 

na capacidade intelectual desses assassinos. 

 

3.4.1. Francisco de Assis: O Maníaco do Parque 

 

Me aproximava das meninas como um leão se aproxima da presa. Eu era um canibal. 

Jogava tudo o que eu podia para conquistá-la e levá-la para o parque, onde eu 

acabava matando e quase comendo a carne. Eu tinha uma necessidade louca de 

mulher, de comê-la, de fazê-la sentir dor. Eu pensava em mulher 24 horas por dia. 

Francisco de Assis (MAGALHÃES, 2001, p.01). 

 

Francisco de Assis, vulgarmente conhecido como Maníaco do Parque, nasceu no ano de 

1967, no estado de São Paulo. Foi vítima de traumas sexuais, sua infância fora bastante 

conturbada, quando criança, uma tia materna o teria abusado sexualmente, com isso ele teria 

desenvolvido uma fixação por seios femininos. Já na fase adulta, o seu patrão o teria assediado, 

consequentemente começou a se interessar por relações homossexuais. Teve também um 

relacionamento com uma mulher, que teria quase arrancado o seu órgão genital com a boca, 

fazendo com que Francisco tivesse medo de perder o membro, e, sentisse dor ao ter 

relacionamentos sexuais. 

Na época dos assassinatos, trabalhava como motoboy, e usava o veículo para praticar os 

crimes. Sua estratégia era se identificar como agente de modelos de uma revista renomada, 

oferecia dinheiro e convidava as mulheres para uma sessão de fotos em um parque ecológico. 

Geralmente abordava mulheres jovens, e achava fácil convencê-las, dizia que era uma boa 

oportunidade, algo que não poderia ser desperdiçado, e utilizava de variados elogios para que 

as moças sentissem convencidas da sua história. Com isso, elas subiam na garupa da sua moto, 

e posteriormente seguiam para o parque do Estado, uma área de 550 hectares que ele conhecia 

bem. 

Após ficarem isolados no meio da mata, Francisco estuprava, mordia, espancava e 

estrangulava suas vítimas até a morte. As investigações começaram quando foram encontrados 

no parque cadáveres em decomposição. Depois foram localizados mais corpos pela polícia. E, 

concluíram que as mortes deveriam ter sido causadas pela mesma pessoa. Todas as vítimas 

eram mulheres, tinham cabelos longos e escuros. 
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Haviam registros anteriores de vítimas que conseguiram escapar do maníaco do parque. 

Com base nesses registros, fora criado um retrato falado do acusado. Em pouco tempo 

receberam notícias de uma pessoa que parecia com o suspeito, e a polícia conseguiu chegar até 

o verdadeiro assassino. Francisco de Assis foi preso, alegou ser inocente, mas depois acabou 

confessando o assassinato de dez mulheres. Apesar de, em 2001 ter dito que o número de 

assassinatos se resumia em 15 mulheres. 

Os crimes tiveram sua autoria confirmada através de uma comparação feita entre a 

arcada dentária do criminoso e a marca de uma mordida na coxa de uma das vítimas. Houve 

também outras evidências que ajudaram a incriminá- lo: ele utilizou cheques de uma de suas 

vítimas e ligou para a irmã de outra jovem que ele assassinou falando que ela tinha sido 

sequestrada e pedindo o valor de mil reais para o resgate. Posteriormente, a irmã da vítima 

informou à polícia que a voz que ouvira no telefone era a de Francisco. 

Disse em seu último julgamento, ocorrido em 2002, que agia de forma possessiva e que 

seus atos eram decorrentes de domínio de uma força maligna que contribuía para que cometesse 

os crimes. No entanto, segundo a avaliação psicológica a que Francisco foi submetido, o mesmo 

foi considerado imputável, ou seja, tinha pleno juízo e consciência no momento dos atos que 

foram praticados, em virtude disso, foi acusado de matar sete mulheres e por cometer nove 

estupros, além de ocultação de cadáver e roubo, passou por três julgamentos. No total, foi 

sentenciado a 271 anos de prisão. No entanto, de acordo com a lei brasileira, deverá ficar preso 

por no máximo 30 anos.  

Atualmente, Francisco se encontra preso, e que hoje se considera uma pessoa normal. 

Segundo ele, está vivo por causa de sua fé. Conheceu uma mulher, Jussara, através de cartas 

que eram enviadas à penitenciária, ela dedica seu tempo com a tentativa de solucionar seus 

problemas jurídicos. 

 

3.4.2. Marcelo Andrade: O Vampiro de Niterói  

“Eu deixei uma pedra grande cair em cima da cabeça dele, aí eu deixei o sangue dele 

cair dentro da vasilha, que eu levava comigo para o trabalho, né, aí eu bebi o sangue dele todo.” 

Marcelo Andrade (CARDOSO, 2004, p.271). 

Marcelo costa de Andrade, nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, na favela da Rocinha, 

Rio de Janeiro. Sua infância foi infeliz, visto que a família era desajustada e passava por muitas 

necessidades. Desde criança, tinha problemas graves que já se manifestavam, como 
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sangramentos pelo nariz, quedas e acidentes, surras com cabo de vassoura, visão de fantasmas 

e vultos durante a noite e diversos ferimentos na cabeça. 

Era chamado de “retardado” e “burro” pelos colegas da escola. Sentia vontade de ser 

internado em um hospital, mas nunca tomou medicamentos ou foi examinado. Não conseguia 

se concentrar na aula, não acompanhava os estudos, e, consequentemente não passava de ano. 

Conseguiu ser alfabetizado, mas com apenas o básico e contas simples de matemática. Em suas  

horas livres, gostava de nadar e pescar, e também costumava matar gatos. 

Marcelo era taxado de esquisito, sorria à toa e sem motivo, era bastante solitário e 

isolado, não tinha muitos amigos. Mesmo criança, passava muito tempo na rua. Partiu para a 

Central do Brasil, e dormia fora de casa. Nesse período, foi abusado sexualmente por adultos, 

e, começou a ganhar dinheiro se prostituindo.  

Houve várias internações em intuições como a Febem e Funabem. Viajava com o 

dinheiro ganhado da prostituição. Com apenas 16 anos, começou a se relacionar com um 

homem mais velho. Aos 17 anos, tentou violentar seu irmão mais novo, de 10 anos de idade. 

Viajou por algumas cidades tentando encontrar seus avós, mas não obteve êxito. 

Encontrou sua tia, mas a mesma ficou irritada com a sua chegada, e acabou maltratando-o. 

Depois, tentou morar com seu pai, mas não foi aceito, depois disso voltou à prostituição nas 

ruas, onde conheceu um senhor de 48 anos, por quem se apaixonou e morou pelo período de 4 

anos em um quarto alugado, até que o seu companheiro se mudou para Salvador, e não o levou.  

Marcelo completou 23 anos, mudou-se para a cidade de Itaboraí com sua família. 

Arrumou um emprego de distribuição de panfletos na rua e começou a frequentar a Igreja 

Universal do Reino de Deus. 

Com o passar do tempo, sua mãe começou a achar estranho os comportamentos de 

Marcelo, dizia que ele se sentia obcecado por revistas que mostravam fotografias de crianças e 

que ao sair voltava para casa com as roupas sujas de sangue. Também ficava sem entender o 

motivo dele ter uma coleção de bermudas infantis, que ficava guardado dentro de seu armário. 

Os crimes iniciaram no ano de 1991. Suas vítimas eram garotos de rua entre 5 e 13 anos 

de idade, Marcelo os atraía oferecendo dinheiro ou comida. Matou 13 crianças, num período de 

nove meses.  

Em quase todos seus crimes, suas vítimas eram estupradas e tinham a cabeça esmagada 

e ferida para que Marcelo bebesse o sangue delas, segundo ele, fazia esse ritual para “ficar tão 

bonito e puro quanto elas”. 

Marcelo foi submetido a um teste psicológico, que o considerou uma pessoa com traços 

psicopáticos de personalidade, o que pode ter acontecido devido a sua infância conturbada. 
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Conforme o laudo de sanidade mental, ele era uma pessoa fria, não possuía capacidade de 

entender o que fazia e se controlar. 

No diagnóstico realizado fora constatado doença mental grave que agrega psicopatia e 

esquizofrenia, e distúrbios comportamentais provindos da convergência de transtornos mentais, 

como a oligofrenia, deficiência do desenvolvimento mental, que acaba por abranger toda a 

personalidade, comprometendo sobretudo o comportamento intelectual e a psicopatia. 

A justiça o absolveu por ser considerado inimputável e foi enviado para tratamento por 

tempo indeterminado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, 

situado no Rio de janeiro. Apesar de manter um comportamento calmo e exemplar, sempre 

dizia ouvir vozes que o ordenavam a “mandar crianças para o céu”. 

Anualmente, todos os pacientes que cumprem medida de segurança são submetidos à 

exames de cessação de periculosidade, conforme previsão no Código Penal. Essa avaliação é 

enviada ao juiz da Vara de Execuções Penais, que pode ou não seguir as recomendações dos 

peritos. No entanto, em todas as avaliações, os peritos atestaram que Marcelo Costa de Andrade 

não tinha condições mentais de ser liberado da internação, e nenhum dos juízes discordou. 

Em 2003, foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátr ico 

Henrique Roxo, em Niterói, sem previsão de libertação. 
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4. OS PSICOPATAS E O DIREITO PENAL 

 

4.1.  Imputabilidade, Inimputabilidade e Semi-Imputabilidade 

O termo imputar, vem do latim imputare, que significa atribuir a alguém 

responsabilidade de algo. Segundo Guilherme Nucci, a Imputabilidade penal: 

 

É o conjunto das condições pessoais, envolvendo inteligência e vontade, que permite 

ao agente ter entendimento do caráter ilícito do fato, comportando-se de acordo com 

esse entendimento. O binômio necessário para a formação das condições pessoais do 

imputável consiste em sanidade mental e maturidade (NUCCI, 2010, p.56). 

  

Assim, o imputável é aquele sujeito mentalmente saudável e inteiramente em sã 

consciência, que possui condições de escolher entre o bem e o mal, devendo sofrer as 

consequências de seus atos, caso decida escolher uma conduta que lese os interesses jurídicos 

alheios. 

De outro lado, a inimputabilidade, consiste na impossibilidade do agente do fato típico 

e antijurídico de compreender o caráter ilícito dos seus atos ou de se comportar de acordo com 

esse entendimento, uma vez que não há sanidade mental ou maturidade, possui incapacidade 

total. A inimputabilidade constitui em uma das causas de exclusão da culpabilidade prevista no 

caput do art. 26 do Código Penal: 

 

Art. 26, Código Penal - 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 (GRECO, 2016a, p.19). 
 

Já o semi-imputável, possui incapacidade parcial, é aquele que não tem a plena 

consciência ou temporariamente incapaz, mas não é isento de pena ou medida de segurança. A 

semi-imputabilidade situa-se entre a imputabilidade e a inimputabilidade e não exclui a 

culpabilidade. A culpabilidade fica diminuída em razão da maior dificuldade de valorar 

adequadamente o fato e posicionar-se de acordo com essa capacidade. Os semi-imputáve is 

incluem a doença mental e os distúrbios de personalidade, presentes em psicopatas, sádicos, 

narcisistas, histéricos, impulsivos, anoréxicos, etc. Eles têm possibilidade de discernir os seus 

atos, mas por meio dessas perturbações torna-se difícil de controlar seus impulsos. 

Vale-se do momento para ressaltar que o sistema penal brasileiro adotou o critério 

biopsicológico para verificação da imputabilidade penal do agente. Sendo este critério também 

limitado, eis que num primeiro momento analisa se o agente possui desenvolvimento mental 



36 
 

incompleto ou retardado. Caso ele se encaixe nessa descrição é considerado inimputável. Por 

outro lado, caso este seja plenamente saudável, deverá ser aferido se no momento da prática da 

infração, o agente possuía discernimento necessário, ou se poderia se adequar, de acordo com 

esse entendimento. Só assim poderá ser tido como imputável ou semi-imputável. 

De acordo com Art. 26, parágrafo único, do Código Penal, a redução da pena é 

obrigatória. O juiz reduzirá a pena de 1/3 a 2/3 por medida de segurança. Em razão da falta de 

ilicitude de sua conduta, decorrente de alguma perturbação mental ou de seu desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado. Para a aplicação da medida de segurança é necessário o laudo 

de insanidade mental. Se o juiz considerar que o semi-imputável requer tratamento psiquiátr ico, 

poderá converter a pena em medida de segurança em consonância com Código Penal, art. 98, 

da qual a pena será substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo 

de 1 (um) a 3 (três) anos. 

  

4.2. A Psicopatia e o Artigo 26 do Código Penal 

Por seu turno, a psicopatia, muito embora gere a equívoca impressão de que os 

indivíduos por ela acometidos consistem em pessoas loucas ou doentes mentais, não se encaixa 

na visão tradicional das doenças mentais como bem explica Robert Hare: 

 

Os psicopatas não são pessoas desorientadas ou que perderam o contato com a 

realidade; não apresentam ilusões, alucinações ou a angústia subjetiva intensa que 

caracterizam a maioria dos transtornos mentais. Ao contrário dos psicóticos, os 

psicopatas são racionais, conscientes do que estão fazendo e do motivo por que agem 

assim. Seu comportamento é resultado de uma escolha exercida livremente (HARE, 

2008, p.38). 
  

No mesmo sentido, explica Ana Beatriz Barbosa: 

 

Esses indivíduos não são considerados loucos, nem apresentam qualquer tipo de 

desorientação. Também não sofrem de delírios ou alucinações (como a esquizofrenia) 

e tampouco apresentam intenso sofrimento mental (como a depressão ou o pânico, por 

exemplo). Ao contrário disso, seus atos criminosos não provêm de mentes adoecidas, 

mas sim de um raciocínio frio e calculista combinado com uma total incapacidade de 

tratar as outras pessoas como seres humanos pensantes e com sentimentos (SILVA, 

2014, p.37). 
  

Por sua vez, Maranhão explica a ausência de psicose de qualquer tipo, bem como de 

manifestações neuróticas no comportamento de um psicopata: 

  

Não apresentam sinais de psicose de qualquer tipo. Seu pensamento é lógico e 

convincente. Expressam serenidade e bem-estar físico. Não se observam indícios de 
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angústia ou ansiedade, fenômenos histéricos ou atos obsessivos compulsivos. 

Comunicam impressão de absoluta tranquilidade (MARANHÃO, 2008, p.87). 
 

Com base no exposto, verifica-se que a inimputabilidade prevista no referido art. 26, 

caput, do Código Penal não deve ser aplicada à psicopatia, em razão desta não ser considerada 

doença mental ou um transtorno mental que qualifique o indivíduo psicopata como inimputáve l. 

Como afirma Nucci (2010): “Não há que se falar em excludente de culpabilidade, mormente 

porque não afeta a inteligência e a vontade do agente psicopata. ” Entretanto, a discussão reside 

no enquadramento da psicopatia no parágrafo único do aludido artigo, que trata dos semi-

imputáveis, já que há divergências de opiniões quanto à capacidade do psicopata homicida em 

entender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento. 

Autores como Bitencourt, Mirabete, Fragoso, Damásio e Aníbal Bruno defendem que a 

psicopatia se encaixa no estado fronteiriço do parágrafo único do art. 26 do CP, sendo os 

psicopatas, portanto, considerados semi-imputáveis. 

Contudo, há opiniões contrárias e esta classificação dada ao referido transtorno, um 

exemplo é o psiquiatra Claudio Cohen, que também critica o fato das leis serem elaboradas 

somente por juristas e sem o assessoramento de outras áreas, e de Hilda Morana, a qual afirma : 

 

Nossos legisladores inventaram a semi-imputabilidade para os psicopatas porque 

“eles nasceram assim, não têm culpa e sua capacidade de discernimento está 

prejudicada” [...]. Mas a sociedade também não tem e ela não quer o psicopata nas 

ruas (CREMESP, 2010, p.22). 
 

Seguindo este mesmo entendimento, podemos perceber que embora os psicopatas sejam 

considerados por muitos como semi-imputáveis, é válido reconhecer que do ponto de vista 

científico e psicológico a tendência é considerá-los plenamente capazes, uma vez que mantém 

intacta a sua percepção, incluindo as funções do pensamento e do senso de percepção, que em 

regra, permanecem inteiramente preservados. Neste mesmo entendimento, acrescentam que: 

 

A semi-imputabilidade aplica-se a impulsos mórbidos, ideias prevalentes e 

descontrole impulsivo somente quando os fatos criminais se devem, de modo 

inequívoco, a comprometimento parcial do entendimento e da autodeterminação. Nos 

delitos cometidos por psicopatas – convém registrar – verifica-se pleno entendimento 

do caráter ilícito dos atos e a conduta está orientada por esse entendimento 

(premeditação, escolha de ocasião propícia para os atos ilícitos, deliberação  

consciente e conduta sistemática). Portanto, do ponto de vista psicológico -legal, 

psicopatas devem ser considerados imputáveis  (TRINDADE et al., 2009, p.133). 
  

Como fora demonstrado, muito se discute na doutrina, há aqueles que defendem a 

imputabilidade dos psicopatas, sendo estes indivíduos considerados mentalmente saudáveis e 
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em sã consciência para responsabilizar-se pelos atos praticados, ao passo que outros entendem 

serem os psicopatas indivíduos semi-imputáveis, os quais não possuem total discernimento da 

conduta delituosa que praticaram. O que muda bastante o cenário do ponto de vista jurídico, 

visto que dependendo de qual campo o psicopata situa-se, o caminho a ser seguido é totalmente 

distinto. 

  

4.3. Pena Privativa de Liberdade  

  

A pena, segundo Damásio, consiste em uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, 

mediante ação penal, ao autor de uma infração (penal), como retribuição de seu ato ilíc ito, 

consistente na diminuição de um bem jurídico. Quanto a sua finalidade, destacam-se as palavras 

de Guilherme Nucci: 

 

A pena é a sanção do Estado, valendo-se do devido processo legal, cuja finalidade é a 

repressão ao crime e a prevenção a novos delitos, objetivando reeducar o delinquente, 

retirá-lo do convívio social enquanto for necessário, bem como reafirmar os valores 

protegidos pelo Direito Penal e intimidar a sociedade para que o crime s eja evitado 

(NUCCI, 2007, p.378). 
 

Entretanto, existe uma grande barreira capaz de inviabilizar a correta assimilação pelos 

psicopatas homicidas para com as finalidades contidas na pena privativa de liberdade a eles 

imposta. Essa barreira se limita a incapacidade destes sujeitos a aprender com suas experiênc ias, 

logo, o sentido de reeducar o indivíduo é totalmente falha. Nesse sentido, aduz Maranhão: 

  

A experiência não é significativamente incorporada pelo psicopata (antissocial). O 

castigo, e mesmo o aprisionamento, não modificam seu comportamento. Cada 

experiência é vivida e sentida como fato isolado. O presente é vivenciado sem 

vínculos com o passado ou futuro. A capacidade crítica e o senso ético se 

comprometem gravemente (MARANHÃO, 2008, p.88). 
  

No que diz respeito ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelos psicopatas 

homicidas no Brasil, compete destacar que estes indivíduos, quando inseridos no sistema 

penitenciário do País, se passam por presos modelos para conseguir a redução da pena imposta, 

entretanto, de forma clandestina, se valem da persuasão para ameaçar outros presos, promover 

intrigas entre eles, liderá-los em rebeliões e prejudicar a reabilitação dos mesmos. “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 recuperáveis’” (AGUIAR, 2008, 
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p.132). Ainda, os psicopatas utilizam os outros presidiários para a obtenção de vantagens 

pessoais, usando-os, inclusive, como reféns no processo de negociação com as autoridades.  

A capacidade de manipulação dos psicopatas homicidas é tão saliente que tentam 

ludibriar o advogado, o promotor, o juiz e até mesmo a família da vítima e os próprios peritos 

de sua inocência ou de sua insanidade. Levando-se em consideração sua alta capacidade de 

simular arrependimento, estes indivíduos possuem grandes chances de conseguir liberdade e 

voltar ao convívio da sociedade, contudo, sua personalidade os impulsiona a cometer novos 

crimes (estima-se que 70% deles reincidem quando soltos), já que não mudam o próprio 

comportamento durante o tempo que estão na prisão. 

  

4.4. Medida de Segurança 

  

As medidas de segurança são espécies de sanções penais. Divergem das penas pelo fato 

de terem finalidade diversa, pois se destinam à cura, ou ainda, ao tratamento daqueles que 

praticaram injustos penais. 

A medida de segurança no Brasil tem escopo primordial de cura, isto é, o indivíduo 

praticante do injusto, é submetido a tratamento para que possa se adequar aos ditames da 

normalidade social. 

Rogério Greco, com maestria leciona sobre o tema: 

 
Ao inimputável que pratica um injusto penal o Estado reservou a medida de segurança, 

cuja finalidade será levar a efeito o seu tratamento. Não podemos afastar da medida 

de segurança, além da sua finalidade curativa, aquela de natureza preventiva especial, 

pois, tratando o doente, o Estado espera que este não volte a praticar qualquer fato 

típico e ilícito (GRECO, 2016b, p.659). 
 

Inicialmente a medida de segurança é curativa, pois visa primeiro o tratamento do 

incapaz que praticou o injusto. E, ao mesmo tempo preventiva especial porque evita que o 

inimputável volte ao contato com a população em geral enquanto não demonstrar, através de 

laudos periciais, sua cura ou melhoras significativas. 

O tratamento pode ocorrer de duas formas: internação ou ambulatorial. No primeiro 

caso, o indivíduo não apresenta a menor condição de ser posto em liberdade, já que fatalmente 

voltará a cometer injustos penais; a segunda hipótese só poderá ser aplicada aos casos em que 

o agente pode ser tratado em casa, sem acarretar qualquer risco para as demais pessoas. 
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A grande dúvida a qual persiste é a de saber se os detentores de personalidades 

psicopáticas possuem transtornos mentais propriamente ditos ou personalidades anormais, e se 

devem ser considerados realmente inimputáveis. 

O professor e doutor Genival Veloso, com maestria aduz sobre o tema: 

 

A expressão personalidade psicopática ficou consagrada para todos aqueles que 

detêm anomalia do caráter e do afeto, os que nascem, vivem e morrem desta forma, 

pois estes são seres privados do senso ético, deturpados de sentimentos e inconscientes 

da culpabilidade e do remorso (grifo nosso) (FRANÇA, 2011, p.74). 
 

Parte considerável da doutrina e jurisprudência, amparada por correntes médicas, alude 

que o psicopata deve ser considerado semi-imputável, ou seja, um ser o qual não possui total 

consciência das atitudes tomadas. Sendo assim, a estes indivíduos deveria ser aplicado o 

parágrafo único do art. 26, que em síntese propõe a redução da pena aplicada ou substituição 

desta pela medida de segurança. 

A medida de segurança aplicada aos psicopatas, em tese, resolveria todos os problemas 

atinentes aos crimes praticados por estes indivíduos, pois tal medida não possui um período 

determinado de duração, ou seja, persiste enquanto existir a doença. O psicopata criminoso 

permaneceria “enjaulado” por prazo não sabido. 

A crítica a esta alternativa reside no fato de que a finalidade da medida de segurança 

estaria sendo distorcida, pois, como a psicopatia sabidamente não tem cura, a medida de 

segurança não teria fim, seria perpétua, o que não é permitido no ordenamento jurídico atual.  

Logo, materialmente, tal sanção não poderia ser caracterizada como uma medida de segurança, 

mas sim como uma pena privativa de liberdade. 

O psicopata é um ser não dotado de consciência emotiva, o qual praticamente não possui 

atividade cerebral na região do sistema límbico (região das emoções). É um ser eminentemente 

racional. Estudos realizados sobre o assunto, tais como o psicólogo canadense Robert Hare, 

afiançam peremptoriamente que, nos dias atuais, a psicopatia não possui cura ou tratamento 

eficaz. 

Dessa maneira, a aplicação da medida de segurança ao psicopata, apesar de mais 

recomendável para a segurança da sociedade em geral, não atingiria a sua finalidade primordia l 

de medida curativa, sendo desnaturada. Como consequência, seria transformada em uma 

verdadeira privação de liberdade sem prazo determinado, a qual pode durar vários anos. 

Conclui-se que apesar de todos os esforços da comunidade médica e jurídica para 

encontrar uma solução para a problemática dos psicopatas criminosos no mundo, até o presente 
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momento, a alternativa que se mostra mais viável é o isolamento destes indivíduos por 

intermédio das medidas de segurança, tendo em vista que ao colocar o psicopata em reclusão 

junto com outros presos, estes podem interferir negativamente na ressocialização dos demais,  

até o dia no qual a ciência desenvolva alguma espécie de cura ou de tratamento eficaz para 

combater essa até então pseudo patologia mental. 

Todavia, há de se observar que somente se afigura proporcional a manutenção de 

indivíduos comprovadamente psicopatas em medidas de segurança se os crimes por eles 

praticados forem graves, tais como: homicídios, latrocínios e estupros. Pois, de outra forma, 

princípios jurídicos como o da razoabilidade seriam feridos frontalmente, conservando-se tais 

indivíduos privados por tempo indeterminado de sua liberdade em decorrência do cometimento 

de ilícitos menos gravosos, tais como: furtos ou contravenções penais. 

  

4.4.1. Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade 

  

Mencionada Perícia é titulada de Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade 

e tem por finalidade avaliar o risco de violência que o indivíduo oferece à sociedade, fornecendo 

elementos para o Sistema Judiciário cessar ou não sua periculosidade. 

Findo o prazo mínimo de duração da medida de segurança, será procedido o Exame de 

Verificação de Cessação de Periculosidade do indivíduo para averiguar se foi eliminada ou não 

a condição perigosa dele. 

Nesse sentido, dispõe o art. 775 do Código de Processo Penal que: 

 

Art. 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mín imo 

de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver 

sido imposta, observando-se o seguinte:  
I- O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial incumbida 

da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se 

não for inferior a um ano, ou até quinze dias nos outros casos, remeterá ao juiz da 

execução minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a ces sação ou 

permanência da medida; 
II- Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de 

custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito  

por dois médicos designados pelo diretor do estabelecimento; III - O diretor do 

estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir 

pela conveniência da revogação, ou não, da medida de segurança; 
III- Se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar 

determinados lugares, o juiz, até um mês ou quinze dias antes de expirado o prazo  

mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias, para verificar se 

desapareceram as causas da aplicação da medida; 
IV- Junto aos autos o relatório, ou realizadas as diligências, serão ouvidos 

sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor, no prazo de três dias 

para cada um; 
V- O juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver; 
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VI- O juiz, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar 

novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de 

segurança; 
VII- Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior 

o juiz proferirá a sua decisão, no prazo de três dias. 
  

Embora haja um prazo mínimo para a duração da medida de segurança, finda a qual se 

averiguará a periculosidade do indivíduo internado no hospital de custódia, verifica-se que tal 

sanção penal possui tempo indeterminado de duração, já que se estende até a cessação da 

periculosidade do agente, conforme dispõe o § 1º do art. 97 do Código Penal: 

 

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. 
Prazo: 
§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado , 

perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de 

periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Perícia médica: 
§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser 

repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. 
  

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. 

  

4.5. Tratamento e Cura dos Psicopatas 

  

Infelizmente, salvo raríssimas exceções, os medicamentos e as psicoterapias em geral 

mostram-se ineficazes para a psicopatia, já que o psicopata é absolutamente satisfeito com si 

mesmo e não reconhece que seu problema emocional e psicológico deve ser tratado. Dessa 

forma, tendo em vista que a colaboração do paciente compreende um passo extremamente 

crucial para o bom êxito da psicoterapia, verifica-se que com estes indivíduos a chance de 

triunfo ao utilizar este método é extremamente reduzida, já que não exteriorizam nenhuma 

vontade em mudar seus comportamentos e atitudes. 

Segundo o psiquiatra Robert Hare, ao invés de ajudar, as terapias podem agravar ainda 

mais o problema: 

 

A maioria dos programas de terapia faz pouco mais do que fornece ao psicopata novas 

desculpas e racionalizações para seu comportamento e novos modos de compreensão 

da vulnerabilidade humana. Eles aprendem novos e melhores modos de manipular as 

outras pessoas, mas fazem pouco esforço para mudar suas próprias visões e atitudes 
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ou para entender que os outros têm necessidades, sentimentos e direitos. Em especial, 

tentativas de ensinar aos psicopatas como “de fato sentir” remorso ou empatia estão 

fadadas ao fracasso (HARE, 2008, p.202). 

 

Entretanto, as chances de se reduzir os impactos negativos que a psicopatia é capaz de 

causar mostram-se mais satisfatórias quando o problema é atacado logo cedo, ainda na fase 

infantil. Se os programas de tratamento forem aplicados quando o indivíduo ainda é criança, 

torna-se possível lograr êxito na modificação de padrões de seu comportamento, reduzindo, por 

exemplo, a agressividade e a impulsividade de seus atos e ensinando- lhe estratégias para que 

ele possa ter suas necessidades atendidas sem causar mal a ninguém. No mesmo sentido, afirma 

o neurologista Ricardo Souza, que: 

 

[...] qualquer tratamento futuro terá que ser feito cedo, muito cedo. Não adianta ficar 

gastando dinheiro com essas pessoas depois de uma certa idade (SOUZA, 2009, p.07). 
 

Em que pese haver esta possibilidade bastante satisfatória de se minimizar os efeitos da 

psicopatia quando o tratamento se inicia na fase infantil, em psicopatas adultos o quadro é 

bastante diferente, conforme já exposto. A psicopatia não tem cura, é um transtorno da 

personalidade e não uma fase de alterações comportamentais momentâneas. 

 

4.6. Uma Visão Alternativa Sobre a Questão 

  

Diante do exposto, pode-se afirmar que o desenvolvimento de uma política crimina l 

destinada especificamente para os psicopatas, e dotada de meios eficazes de punição e controle 

para estes indivíduos, seria, possivelmente, um meio eficiente para conter o avanço de práticas 

homicidas por eles praticadas. Entretanto, cumpre frisar que, lamentavelmente, não apenas o 

sistema judiciário esqueceu-se de tratar o assunto referente à psicopatia, mas igualmente a 

legislação penal brasileira não oferece nenhuma previsão normativa para tanto. Por conseguinte, 

evidencia-se no Brasil a ausência de uma necessária diferenciação legal entre os criminosos 

psicopatas e os não psicopatas. 

Foi apresentado em 24 de fevereiro 2010, à Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 

6858, de 2010, sendo o autor o Deputado Federal Marcelo Itagiba do PSDB/RJ, tendo este 

projeto de lei a finalidade de alterar a Lei nº 7.210, de 1984, para estabelecer que a realização 

de exame criminológico do condenado à pena privativa de liberdade, no momento em que entrar 

no estabelecimento prisional e em cada progressão de regime a que tiver direito, seja feita por 

comissão técnica independente da administração prisional. 
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Vale ressaltar que este projeto de lei foi arquivado, reiterando ainda mais, a falta de uma 

alteridade entre doença mental e distúrbio psicopático, no ordenamento jurídico brasileiro.  

Nesse sentido, Morana e colaboradores afirmam que: 

 

Os transtornos de personalidade, sobretudo o tipo antissocial, representam verdadeiros 

desafios para a psiquiatria forense. Não tanto pela dificuldade em identificá-los, mas, 

sim, para auxiliar a Justiça sobre o lugar mais adequado desses pacientes e como tratá-

los. Os pacientes que revelam comportamento psicopático e cometem homicídios  

seriados necessitam de atenção especial, devido à elevada probabilidade de 

reincidência criminal, sendo ainda necessário sensibilizar os órgãos governamentais a 

construir estabelecimentos apropriados para a custódia destes su jeitos (MORANA et 

al., 2006, p.78 e 79). 
 

Nesse aspecto, insta ressaltar que é essencial ter uma supervisão intensiva e rigorosa de 

psicopatas criminosos, fazendo com que o sistema de acompanhamento destes indivíduos não 

apresente falhas, devendo consistir em programas fortemente estruturados e bem delineados, 

com etapas muito claras que, se descumpridas pelos mencionados sujeitos, os façam retroceder 

a um regime de maior vigilância. Igualmente, é necessária que haja capacitação e treinamento, 

em termos de formação teórica e prática, das equipes de tratamento de criminosos psicopatas, 

em virtude destes indivíduos serem extremamente sedutores, manipuladores e com grande 

capacidade de envolver e prejudicar as pessoas com quem se relacionam. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante de tudo que fora exposto, é notório o fato de que a justiça brasileira não está apta 

a lidar com indivíduos tidos como psicopatas, especialmente os homicidas. A princípio, a 

legislação não é específica para estes, ressalta-se que há seres que são tidos como pessoas 

portadoras de algumas enfermidades mentais que são qualificadas como inimputáveis, porém, 

há indivíduos desprovidos de consciência moral e empatia para com o próximo, 

impossibilitando a boa convivência social, mas equipados de um sistema cognitivo e volit ivo 

em perfeitas condições de funcionamento, são eles, os psicopatas. 

Caso utilizassem procedimentos diferenciados e apropriados aos psicopatas das 

penitenciárias brasileiras, provavelmente ficariam presos por muito mais tempo e, 

consequentemente as taxas de reincidência de crimes violentos seriam minimizadas. Nos países 

onde a Escala Hare PCL-R (Psycopathy Checklist Revised) foi aplicada com essa finalidade, 

fora constatado uma diminuição significativa de dois terços das taxas de reincidência nos crimes 

mais graves e violentos. Atitudes como essas acabam por reduzir a violência na sociedade como 

um todo. 

Por conseguinte, através da análise, discutida neste trabalho, das principais caraterísticas 

das penitenciárias e dos hospitais de custódia, pôde-se verificar que tais estruturas estão 

direcionadas à punição e tratamento de criminosos comuns e não de psicopatas, em especial os 

homicidas. Conforme foi exposto, os psicopatas são dissimulados e ostentam uma aparência 

totalmente destoante com a verdadeira personalidade antissocial que possuem, razão pela qual 

conseguem, com facilidade, manipular os demais detentos e convencer o diretor do 

estabelecimento prisional que efetivamente se comportaram bem durante o cumprimento da 

pena aplicada. Situação não menos preocupante se dá com o cumprimento, por estes indivíduos, 

da medida de segurança nos hospitais de custódia no país, uma vez que, embora haja uma 

estrutura voltada para o tratamento (e, em alguns casos, para a cura) de transtornos e doenças 

mentais, tal objetivo definitivamente não se concretiza quando o criminoso é um psicopata. 

Como dito, estes sujeitos conturbam o ambiente hospitalar e atrapalham o tratamento dos 

demais internos da instituição psiquiátrica. 

A título de exemplo, em outros países que possuem tratamentos específicos destinados 

aos criminosos psicopatas, a criação de estabelecimentos adaptados para a custódia destes 

sujeitos no Brasil seria um meio eficaz para eliminar o contato deles com criminosos comuns 

não psicopatas, como infelizmente ocorre atualmente no país. Ademais, uma estrutura 

direcionada especialmente para criminosos psicopatas, dotada de meios de observação mais 
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acurados do comportamento destes indivíduos, de aplicação de diagnósticos apropriados para a 

psicopatia e de inaplicabilidade da concessão de benefícios a eles até o término da pena 

aplicada, possibilitaria um controle mais eficiente dos atos desumanos cometidos por estes 

sujeitos. Evidentemente, tal medida acarretaria investimentos financeiros altos e programas 

muito bem estruturados, todavia, o direito à vida dos cidadãos brasileiros deve falar mais alto 

no momento de se analisar a conveniência de implantação destes estabelecimentos. 

Caso não seja possível criar prisões especiais para os psicopatas no país, outra forma 

cabível de obstruir os problemas derivados da falta de punição específica para eles seria remetê -

los à alas isoladas e fechadas dos estabelecimentos prisionais, impossib ilitando a formação de 

rebeliões por eles lideradas e as perigosas manipulações que praticam na comunidade 

carcerária. O desafio, neste caso, seria a necessidade de efetivamente individualizar a pena ao 

condenado psicopata e implementar novos mecanismos de controle deste criminoso, como a 

adoção de diagnósticos padronizados para a averiguação e acompanhamento da psicopatia e do 

risco de violência por ele oferecido, por exemplo. 

De qualquer modo, destaca-se o quanto é necessário ampliar os debates a respeito da 

psicopatia, com a finalidade de obter soluções eficazes para o conjunto de problemas 

relacionados a punição de psicopatas no Brasil e suas reincidências. Trabalhar e lutar 

infindavelmente com intuito de evitar e prevenir que seres tão cruéis coloquem em prática suas 

ações homicidas e devastadores, porém revestidas de uma aparência de normalidade, sendo esta 

uma necessidade de urgência em benefício da paz social. Indubitavelmente, assim que der início 

a discussão sobre a punibilidade destes psicopatas, as taxas de ocorrências de homicídios por 

eles praticados, e também o índice crescente de reincidência nos crimes reduzirá de imediato, 

tornando possível o controle maior sob as ações desumanas por eles cometidas e a prevençã o 

de novos crimes mais efetiva. 
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