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1. Resumo 

Este trabalho aborda o provocador tema “a periculosidade do individuo”, e as 

medidas cabíveis para amenizar ou até mesmo solucionar este problema.  O Código 

Penal prevê em seu texto formas de lidar com estes transgressores, mas seriam 

estes meios verdadeiramente eficazes? A pesquisa vai a fundo num tipo especial de 

criminoso, o chamado psicopata, verificando se há a adequada tutela para a 

população em face destes famigerados seres. São fatores internos como a herança 

genética a determinar este tipo de transgressor, ou fatores externos como a 

sociedade e até mesmo a sua criação durante a infância?  

Pesquisas realizadas por Robert Hare, perito no assunto, apontam que cerca de 

20% da população carcerária é composta pelos criminosos estudados (psicopatas), 

e estes são responsáveis por mais de 50% dos delitos graves cometidos por 

presidiários. Estes dados apenas comprovam a necessidade emergencial de se 

revisar a forma como este assunto é tratado. Somente o trabalho conjunto entre o 

Direito e outras áreas de conhecimento pode combater esta grande problemática. 

Estes e outros assuntos serão abordados no projeto. 

2. Introdução 

Enquanto vivermos em sociedade, sempre estaremos sujeitos a problemas e 

conflitos, isto porque vivendo em comunhão estamos sempre a mercê da 

inconstância da personalidade humana. 

Esta pesquisa trata disso, apesar de sermos seres da mesma espécie, somos 

únicos, sempre haverá discórdia e atritos. Como sabiamente explanou Thomas 

Hobbes: “o homem é o lobo do próprio homem”. É necessário um terceiro para 

intervir e solucionar estas questões. O trabalho “A Periculosidade do individuo: 

estudo envolvendo o Direito e a Psicopatia” é apresentado reforçando esta ideia. 

3. Objetivos 

Esta pesquisa tem como principal escopo avaliar o sistema jurisdicional brasileiro, 

mais especificamente o Direito Penal e a sua aplicação nas questões referentes à 

periculosidade do indivíduo, com um maior enfoque no termo “psicopatia”.  



A eficácia das leis penais na prática será estudada e junto a ela a necessidade, ou 

não, de uma reforma das leis e das “medidas cabíveis”, sejam elas a pena, a medida 

de segurança ou outra. A partir da analise de diversos dados, os quais serão de 

suma importância para a reflexão que será feita durante a elaboração do trabalho, e 

em conjunto com discussões sobre o assunto, espera-se chegar a um 

posicionamento a respeito da gama de problemas e situações apresentadas na 

pesquisa, que nos levarão a concluir se a população está segura e satisfeita com as 

alternativas apresentadas, ou se novas medidas devem ser tomadas, visando o bem 

maior de toda a coletividade. 

4. Metodologia 

Pesquisa teórico-empírica com levantamento bibliográfico, análise normativa e 

pesquisa de jurisprudência, artigos de revistas especializadas e jornais. Além 

destes, documentários disponíveis acerca do tema escolhido e a internet também 

serão um grande instrumento de pesquisa.  

5. Desenvolvimento 

Até o presente momento, a pesquisa mostrou que as soluções utilizadas no nosso 

ordenamento jurídico tem se mostrado ineficazes no combate à crescente violência. 

A população clama por mudanças, e cabe aos respectivos responsáveis atende-las. 

É fato que no percurso desse projeto deparei-me com diversas figuras excepcionais, 

que de forma um tanto “inovadora” apresentam possíveis soluções e alternativas 

para o problema social abordado aqui, contudo, da mesma forma, o nosso sistema 

ainda apresenta um pensamento um tanto “retrogrado” em alguns aspectos, o que 

dificulta a implantar novas medidas, que poderiam melhorar a nossa atual condição. 

Desta forma, vislumbro que ainda há muito a ser trabalhado neste tema, e muito 

ainda a se discordar e concluir. 

6. Resultados Preliminares 

Nesta fase da pesquisa constatou-se que a comunidade está demasiadamente 

insatisfeita com as ocorrências sinistras que tardam a parar. Disto, resulta uma 

crescente reação das autoridades, que mais recentemente vem apresentando 

discussões sobre o tema, buscando novas soluções.  



Vejo que especialistas em diferentes áreas, como psiquiatras e juristas, já percebem 

a necessidade de reformas, buscando novos métodos de combate à crescente 

violência. As alternativas são várias, podemos destacar ideias como a reforma do 

Código Penal, deixando-o mais especifico para o problema da Psicopatia, já que 

este tipo de delinquente é diferente dos demais portadores de enfermidades 

mentais. O psicopata não pode ser considerado um mero “louco”, eles possuem 

características típicas como a superficialidade, o egocentrismo, a ausência de 

empatia e sentimento de culpa, e muitas outras que os tornam extremamente 

perigosos para a sociedade. Mas somente está revisão não seria suficiente, outra 

grande questão é a aplicação das leis brasileiras e das medidas de repressão, tanto 

a prisão quanto a Medida de Segurança, devem ter uma melhor eficácia prática, já 

que muitas vezes mostram-se insuficientes para a realidade dos fatos. 
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