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RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo sobre criminosos portadores de psicopatia sob o aspecto da
política criminal brasileira, demonstrando quais são as maneiras de punição adotadas pelo Estado para esse tipo de
indivíduo, se as mesmas são eficientes e até que ponto pode evitar que não voltem a cometer os mesmos ilícitos. Os
psicopatas são sujeitos manipuladores que se utilizam da bondade de outras pessoas para atingir seus objetivos nem
que para isso tenha que cometer um crime, com isso os mesmos precisam ser afastados da sociedade para não coloca-
la em risco, porém no Brasil até o momento não existe nenhuma política criminal eficiente para tratar os portadores do
transtorno  de  psicopatia.  Com  o  enfoque  principal  nos  aspectos  jurídicos  e  psicológicos,  procurou-se  expor  as
características principais dos psicopatas, demonstrando assim a necessidade de um tratamento especial na esfera penal
no que tange essas pessoas, bem como as medidas adotadas até o momento para esses indivíduos tão complexos,
sendo  que  para  esse  tipo  de  transtorno  não  tem cura  e  nem tratamento  aumentando  assim  o  perigo  causado  a
sociedade caso não seja adotado as medidas corretas.
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1 INTRODUÇÃO

Durante anos o Direito Penal tem procurado maneiras de punir os indivíduos que cometem atos
ilícitos  para  que  estes  não  venham  cometer  os  mesmos  erros  no  futuro,  buscando  assim  a
ressocialização dessas pessoas. Sendo assim, como resposta do Estado, temos as sanções penais,
que são consequências impostas por lei aos indivíduos que cometeram tal crime ou contravenção
penal. Em nosso ordenamento jurídico existem duas espécies de sanções penais, as quais são as
penas e as medidas de segurança.

A primeira delas, as penas são aquelas em que o Estado impõe para quem comete alguma
infração penal, para Soler apud Mirabete (2004, p.246) “a pena é uma sanção aflitiva imposta pelo
Estado, através da ação penal, ao autor de uma infração (penal), como retribuição de seu ato ilícito,
consistente na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos”. 

De  acordo  com  o  artigo  32  do  Código  Penal  as  penas  são  divididas  em:  privativas  de
liberdade, restritivas de direitos e multa. A segunda espécie de sanção penal são as medidas de
segurança que para Nucci (2012, p. 580) são de caráter preventivo e curativo, com o objetivo de
evitar que o autor de uma infração penal, inimputável ou semi-imputável, cometa novamente algum
ilícito penal e receba tratamento adequado. 

Para  sabermos  qual  espécie  de  sanção  penal  será  aplicada  ao  sujeito  que  cometeu
determinada  infração  penal  uma  das  coisas  que  devemos  analisar  é  a  sua  culpabilidade,  que
conforme a maior parte da doutrina afirma, seria um dos elementos integrantes no conceito de crime.

Culpabilidade é o juízo de censura, o juízo de reprovabilidade, que incide sobre a formação e
exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a
necessidade de imposição da pena. Cuida-se assim, de pressuposto de aplicação da pena
Masson (2011, p.236).
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Culpabilidade é a possibilidade de considerar alguém culpado pela prática de um ilícito penal.
Segundo  alguns  autores,  a  culpabilidade  possui  três  elementos  os  quais  são:  imputabilidade,
potencial  consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta diversa.  Imputabilidade é quando a
pessoa  entende  perfeitamente  que  o  ato  que  cometeu  é  ilícito,  tendo  consciência  do  que  fez.
Quando a pessoa não tem essa capacidade, é considerada inimputável, e isso afasta totalmente sua
culpabilidade Mirabete (2004, p.210).

No  entanto,  em  alguns  casos  o  sujeito  que  cometeu  algum  ilícito  penal  apenas  tem  a
capacidade  de  compreender  seus  atos  reduzida  e  não  totalmente  excluídas,  sendo  assim  são
considerados semi-imputáveis, também chamada de imputabilidade diminuída. Para Cláudia Silva
(2012, p. 1) “O agente tem alguma consciência da ilicitude de sua conduta, mas sua culpabilidade é
diminuída em razão de suas condições pessoais, não tem a plenitude da capacidade intelectiva e
volitiva, não tem supressão completa do juízo ético, e são em regra mais perigosos que os insanos”.

Para que o indivíduo seja punido penalmente, é necessário que o mesmo tenha praticado
algum ato ilícito, e no momento de sua consumação ter discernimento de que o ato cometido é ilegal
e mesmo assim ainda querer praticar tal ato ilícito.

No entanto, com relação aos psicopatas isso muda completamente, pois tais indivíduos são
capazes  de  compreender  que  o  ato  cometido  é  errado,  porém  pela  falta  de  afetividade  não
conseguem se posicionar em relação a este.

No caso dos psicopatas pode-se verificar que tais indivíduos sofrem de um déficit emocional,
falta de afetividade e ausência de empatia. Esses sentimentos são cruciais para a formação do
chamado “julgamento moral”, que utiliza a razão e a emoção para discernir o certo do errado.
(MONTEIRO; FREITAS; SOARES, 2015, p. 6).

Esses indivíduos não são loucos, não sofrem nenhum tipo de delírio mental dentre outras
coisas semelhantes que geralmente caracterizam alguns tipos de doenças mentais. Os psicopatas
são pessoas que sofrem de um transtorno de personalidade a qual afeta o lado emotivo e afetivo do
mesmo, podendo ter suas faculdades intelectuais normais. Para esse sujeito cometer algum ato de
crueldade  contra  alguém  é  muito  natural,  pois  o  mesmo  não  irá  sentir  nenhum  tipo  de
arrependimento.

Importante dizer que nem todos os criminosos encarcerados são psicopatas, bem como nem
todos os psicopatas cometem crimes. A psicopatia possui três níveis, os quais são: leve, moderado
e grave.  Sendo o  leve e o  moderado aqueles  indivíduos que aplicam golpes em empresas ou
pessoas, enganando as mesmas, acarretando muitas vezes um grande prejuízo. Já os que possuem
o nível mais grave, cometem assassinatos e outros tipos de crimes cruéis que causam mais impacto
à sociedade (BARROS, 2014, p.1).

Para saber se o individuo é portador de psicopatia é importante avaliação pericial,  a qual
busca obter o diagnóstico da situação atual do indivíduo, para isso é utilizado um exame psíquico do
estado mental atual do mesmo, com isso busca-se avaliar alguma doença ou alteração psíquica,
depois disso o direito penal pode incidir sobre o caso concreto (COSTA, 2014, p.1).

Porém, mesmo sendo comprovada a psicopatia, no Brasil não temos nenhum tipo de prisão
especial  e  adequada  para  as  pessoas  que  sofrem  desse  transtorno,  sendo  assim,  ao  serem
condenados, geralmente lhe são aplicadas penas privativas de liberdade, e nas prisões os mesmos
permanecem junto com os outros presos que não são considerados psicopatas. Ao saírem das
prisões o índice de reincidência é muito maior do que o de criminosos comuns.

As medidas de segurança têm seu caráter curativo, e como já foi colocado acima, a psicopatia
não  tem cura,  então  caso  as  mesmas  sejam aplicadas  ao  sujeito  considerado  psicopata  seria
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somente para proteger as pessoas enquanto o mesmo não estivesse convivendo em sociedade, o
mesmo se diz sobre as penas privativas de liberdade, pois mesmo que este ficasse por muito tempo,
após 30 anos ele sairia da prisão e consequentemente voltaria a conviver em sociedade.

Para  tentar  sanar  esse  problema,  seria  necessário  criar  um  novo  dispositivo  o  qual
dispusesse de algum meio para se verificar a psicopatia no individuo para então fazer com o que de
alguma forma o mesmo ficasse afastado da sociedade, não colocando a mesma em risco.

2 MATERIAL E METODOS

Para  a  realização  desse  estudo  foi  utilizado  o  tipo  de  pesquisa  básica  e  exploratória
utilizando-se da técnica de pesquisa bibliográfica em seus diversos meios, bem como na legislação
nacional para demonstrar a periculosidade dessas pessoas e também a falta de uma política criminal
especifica  para  tratar  desses  indivíduos  corretamente,  fazendo  com que  cada  vez  mais  essas
pessoas cometam crimes.

No que tange ao método de pesquisa será utilizado o hipotético-dedutivo, ou seja, o problema
de pesquisa será estudado a partir das hipóteses estudadas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pessoas portadoras de transtorno psicopático na atualidade não possuem cura,  o que
torna difícil sua ressocialização após o cumprimento da pena, pois é bem provável que após saírem
da prisão irão cometer novamente atos ilícitos, os sujeitos portadores de psicopatia que cometem
crimes geralmente são aqueles que possuem o grau mais elevado desse transtorno.

Sendo assim, é de grande preocupação para o Direito Penal uma maneira de retirar esses
indivíduos da sociedade para que os mesmos não a coloquem em risco,  no entanto em nosso
ordenamento jurídico fica difícil manter o psicopata afastado, sendo que nas penitenciarias convivem
com os outros presos, geralmente prejudicando a convivência em conjunto neste local pelo fato de
sua personalidade, bem como após 30 anos de cumprimento da pena o indivíduo será posto em
liberdade, colocando assim a sociedade em risco novamente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até  agora  pode  se  verificar  que  as  espécies  de  sanções  penais  aplicadas  no  Brasil  no
momento não são eficientes para as pessoas com esse tipo de transtorno, visto que a possibilidade
do agente voltar a cometer crimes após sua liberdade é bem grande, pelo fato de não conseguir
controlar seus impulsos. As medidas de segurança também não são adequadas pelo fato de que
pretendem curar  o  sujeito,  e  no  caso  do  psicopata  não  tem cura  e  até  o  momento  não  se  é
conhecido nenhum tipo de tratamento eficaz para que o mesmo possa controlar seus impulsos.

Pode-se  concluir  que  a  maneira  mais  adequada  para  a  punição  desses  indivíduos  seria
criando uma nova legislação, a qual afastaria os mesmos da sociedade por bastante tempo. Porém
como exposto acima, ainda não está se dando a devida atenção a esse assunto e enquanto isso os
psicopatas  continuam  convivendo  na  sociedade  e  nas  penitenciarias  como  pessoas  comuns,
colocando todos em risco.
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