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1- RESUMO 

Este presente trabalho de pesquisa intenta a pretensão de trazer 

reflexões acerca da psicopatia no sistema carcerário brasileiro, a qual, traz 

malefícios a toda sociedade, tanto dentro, quanto fora do cárcere. Por consequência, 

um grande número de seres humanos restam acometidos de inúmeras patologias 

tendo a falta de conhecimento e tratamento como principal causa, necessitando de 

uma mudança drástica imediata. Traz ainda importantes comentos quanto ao 

tratamento a respeito em diversos lugares do mundo. No entanto, desta reflexão 

vislumbra-se um possível equilíbrio ante a situação, uma vez que, a dignidade da 

pessoa humana deve ser sempre preservada. 

2- INTRODUÇÃO 

A psicopatia vem ganhando muita notoriedade através de filmes, novelas 

e séries que trazem personagens que tem este transtorno e que na maioria das 

vezes abordam crimes bárbaros e ou em series, como por exemplo o "Monstro do 

Morumbi" apelido de José Guerra Leitão que foi acusado por mais de 20 mortes de 

mulheres; "Maníaco do Parque" apelido de Francisco de Assis Pereira que foi 

acusado de 7 mortes e 9 estupros; "Chico Picadinho" apelido de Francisco da Costa 

Rocha que foi acusado de esquartejar duas mulheres;"Vampiro de Niterói" apelido 

de Marcelo Costa de Andrade que foi acusado de 13 mortes.  

Devido a esta fama, o grande público acaba tendo uma visão distorcida 

da realidade, por isto, o intento deste trabalho é contribuir para o aprendizado do 

público em geral e em especial aos estudantes de Direito que muito precisam saber 

para compreender como trabalhar, seja como Advogado, Juiz, representante do 

Ministério Público ou qualquer outra carreira jurídica. Mas há necessidade de 

aprendizado para a vida, visto que a qualquer momento podemos ser manipulados 

por um psicopata. 

Com este estudo pretende-se responder algumas perguntas comuns a 

qualquer homem médio de nossa sociedade, tais como: O que é a psicopatia? Como 

está atualmente o Sistema Carcerário no Brasil? Qual é a atual legislação brasileira? 

Qual a possível punição para eles?  

 



3- OBJETIVOS 

a) Trazer uma necessária reflexão em torno da psicopatia no sistema carcerário 

brasileiro; 

b) Trocar informações a respeito de técnicas e estudos mais recentes para tratá-

los; 

c) Possibilitar uma troca de informações a respeito do diagnostico e tratamento 

de pessoas com essa patologia; 

d) Tecer algumas reflexões sobre a importância de um tratamento especifico a 

essas pessoas; 

e) E por derradeiro trazer reflexões acerca da legislação vigente e da sua 

efetividade. 

4- METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o presente trabalho, pode ser considerada 

bibliográfica documental, eis que desenvolveu-se este labor em pesquisa com base 

nas estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízo de visitas em 

sítios eletrônicos que abordam a temática eleita. 

5- DESENVOLVIMENTO 

A Psicopatia 

A psicopatia é um transtorno antissocial da personalidade, também 

caracterizado como uma anomalia psíquica, sendo que, devido a isso o indivíduo 

têm seu convívio social afetado. Mesmo possuindo integridade de suas funções 

psíquicas e mentais, o diagnosticado encontra-se com sua conduta patologicamente 

alterada.  

Conforme o exposto, o Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS) 

caracteriza-se pelo conceito subjetivo de um conjunto de características como 

desprezo das obrigações sociais, falta de empatia com seus semelhantes, de culpa, 

de remorso, bem como a mentira patológica, com conduta extremamente 

manipuladora e persistente violação das normas e expectativas sociais com grande 

capacidade de manipular pessoas e incapacidade de aprender com seus erros.  



É importante ressaltar que o processo para se diagnosticar o transtorno é 

bastante complexo, considerando que os primeiros instintos desses assassinos 

podem ser observados de inicio na infância ou na adolescência e subsistindo na 

idade adulta e que quando em grau leve e detectada precocemente, a psicopatia 

pode em alguns casos ser modulada através de uma educação mais rigorosa. O 

Transtorno pode apresentar formas e graus diversos e é muito importante que os 

pais tenham pelo menos um pouco de conhecimento sobre o assunto e observem 

seus filhos. Este diagnostico só pode ser estabelecido quando o sujeito tem pelo 

menos 18 anos, e ao mesmo tempo, antes dos 15 anos de idade, se possuir um 

histórico de desordens comportamentais.  

Compactuando com o entendimento acerca da perversidade que é 

observada nos acometidos pela personalidade antissocial, Guilherme de Souza 

Nucci narra: 

São sujeitos frios, insensíveis e, por vezes, calculistas. Valem-se de sua 
inteligência, não raramente privilegiada, para cometer os mais atrozes 
delitos, ao menos à visto do senso comum. O ser humano maldoso sente 
prazer em atuar dessa forma. Do mesmo modo em que o altruísta sente-se 
aliviado ao promover o bem ao próximo, o perverso age em sentido oposto. 
O seu alívio advém da maldade concretizada ao semelhante. (2014, p.428) 

Como examinado acima a psicopatia caracteriza-se como um transtorno 

mental, e não como uma doença, sendo que sua taxa de prevalência na escala 

mundial é de cerca de 3% em homens e 1% nas mulheres, havendo prevalência 

mínima no que corresponde aos psicopatas mais graves, isso de acordo com Ana 

Beatriz Barbosa Silva. 

Sistema Carcerário 

Entre os estudiosos de Direito Penal e Direito Criminal, constata-se 

claramente que para a grande maioria destes, o sistema carcerário brasileiro se 

encontra em um estado lastimável. Seja pela precariedade dos serviços prestados, 

pela superlotação observada ou pelas inúmeras violação aos Direitos Humanos. 

Neste sentido Rafael Damasceno de Assis elucida que: "[...] acaba ocorrendo é uma 

dupla penalização na pessoa do condenado: a pena de prisão propriamente dita e o 

lamentável estado de saúde que ele adquire durante a sua permanência no cárcere." 

Completa Julio Fabbrini Mirabete: 



A falência de nosso sistema carcerário tem sido apontada, acertadamente, 
como uma das maiores mazelas do modelo repressivo brasileiro, que, 
hipocritamente, envia condenados para penitenciárias, com a apregoada 
finalidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já sabendo que, ao retornar 
à sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado, desambientado, 
insensível e, provavelmente, com maior desenvoltura para a prática de 
outros crimes, até mais violentos em relação ao que o conduziu ao cárcere. 
(2008, p.89) 

O Brasil é o quarto país que mais encarcera no mundo, com mais de 887 

mil presos, sendo que deste total, mais de 282 mil estão em regime fechado. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualmente há déficit de 248.863 

vagas nos estabelecimentos penais de todo o Brasil. Este é o reflexo do pensamento 

do senso comum de que "Quanto mais prender, mais as ruas estarão seguras" o que 

na realidade não gera nenhum reflexo positivo, pois além de prender, prende-se mal, 

deixando presos literalmente jogados em condições degradantes, à mercê da 

ociosidade e de mentes perigosas, o que torna as penitenciárias brasileiras uma 

faculdade do crime. 

Além de não possuir eficácia no que tange o caráter ressocializador da 

pena, o atual estado do sistema carcerário acaba por massacrar o metadireito da 

Dignidade da Pessoa Humana -  base de nossa Constituição Federal e de qualquer 

Estado Democrático de Direito -  que seria, ao menos em tese, o mínimo para 

garantir outros princípios constitucionais. 

A falta de pena específica no Ordenamento Jurídico Brasileiro  

Atualmente o ordenamento jurídico brasileiro não traz nenhuma previsão 

para punição ao psicopata, temos previsões de crimes mas para qualquer sujeito da 

sociedade, sendo previstas três tipos de penas, são elas: restritivas de direitos, 

multa e privativas de liberdade, sendo a última, o centro da discussão deste artigo. 

De início, ressalta-se o disposto no Artigo 59, do Código Penal: "O juiz, 

atendendo à culpabilidade, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 

a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas...". 

Observado o referido artigo, se torna imprescindível observar os conceitos atribuídos 

à culpabilidade, sendo que Rogério Greco ensina: 

Culpabilidade diz respeito ao juízo de censura, ao juízo de reprovabilidade 
que se faz sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Reprovável 
ou censurável é aquela conduta levada a efeito pelo agente, que nas 
condições em que se encontrava, podia agir de outro modo. (2010, p.85) 



Ainda na mesma diapasão Julio Fabbrini Mirabete elucida que a 

culpabilidade diz respeito a “reprovabilidade da conduta do agente, que praticou um 

fato típico e ilícito, quando o direito lhe exigia um comportamento diferente daquele 

praticado ou não" (2010, p.181). Nota-se que a culpabilidade é requisito fundamental 

para que a pena seja aplicada em conformidade com o que dita o Código Penal 

brasileiro, sendo seus elementos constitutivos:  a imputabilidade, possibilidade de 

conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de obediência ao direito.  

De forma sucinta, Julio Rodrigues de Paula Neto transcorre sobre a 
inimputabilidade: 

Para comprovar a inimputabilidade do agente criminoso, surgiram então três 
critérios, o primeiro e mais comum vermos casos é o sistema biológico, no 
qual consiste em comprovação de doença mental. Já o segundo é um 
pouco menos exato, tendo em vista que é o critério psicológico, 
necessitando assim da demonstração que o agente não tinha capacidade 
de compreender a ilicitude dos seus atos, ou até mesmo o ato em si. Por 
fim, utiliza o sistema biopsicológico, onde o agente criminoso é considerado 
inimputável quando no momento do crime não tinha capacidade de 
entendimento e determinação, sistema este adotado pela legislação penal 
atual brasileira em seu artigo 26 do código penal vigente (2015, p.42) 

No tocante a fixação da pena, adota-se no Brasil o Sistema Trifásico - 

conforme disposto no Artigo 68 do Código Penal - onde em cada fase percorrida é 

exigido que o magistrado fundamente sua decisão, observando a forma estabelecida 

e ainda as particularidades do agente sob pena de nulidade caso não o faça. 

Entretanto, observa-se certa incoerência na prática forense,  como ensina o docente 

Alexandre Magno Fernandes Moreira: 

No Brasil, os condenados por qualquer crime são vistos pelo Estado da 
mesma forma que um passageiro de um avião vê a floresta abaixo, ou seja, 
de modo absolutamente homogêneo. O princípio da individualização da 
pena é frequentemente esquecido nas penitenciárias, sendo comum o 
tratamento igualitário de pessoas com personalidades e condutas 
absolutamente díspares. Raras são as iniciativas dos “biólogos”, que se dão 
ao trabalho de analisar as diferenças entre cada um dos habitantes dessa 
“floresta (2008) 

Sendo possível e muito facilmente, observar grande taxa de reincidência, 

conforme explica Ana Beatriz Barbosa Silva: 

Estudos revelam que a taxa de reincidência criminal (capacidade de 
cometer novos crimes) dos psicopatas é cerca de duas vezes maior que a 
dos demais criminosos. E quando se trata de crimes associados à violência, 
a reincidência cresce para três vezes mais. (2008, p.77) 

E reintera, Hilda Clotilde Penteado Morana: 



Para Hemphill e Cols (1998), a reincidência criminal dos psicopatas é 
aproximadamente três vezes maior que em outros criminosos. Para crimes 
violentos, a taxa dos psicopatas é quatro vezes maior que a dos não 
psicopatas. Morana (2003), em apenados brasileiros, encontrou reincidência 
criminal 4,52 vezes maior em psicopatas que em não psicopatas. Harris e 
Cols (1991) referem que reincidência de crimes violentos em uma amostra 
de 169 pacientes masculinos foi de 77% para psicopatas e 21% para não 
psicopatas; ou seja, mais de quatro vezes maior. Morana (2003) encontrou 
a taxa de 5,3 vezes mais versatilidade criminal em psicopatas quando 
comparada a outros criminosos. O Departamento Penitenciário Nacional (do 
Brasil) – DEPEN – (2003) estima a reincidência criminal no Brasil em 82%. 
A reincidência criminal na cidade de São Paulo é de 58%, ou seja, a cada 
dois presos que saem da cadeia, um retorna. 

Nota-se que há,  no que se refere aos agentes psicopatas clara omissão 

do referido código, pois carece de diferenciação na aplicação de pena a estes, o que 

acaba por acarretar em potencial ineficácia quando tenta-se punir tais agentes. 

6- RESULTADOS 

Conforme destacado acima, a falta de previsão de pena, bem como de 

tratamento específico dentro dos estabelecimentos penais a àqueles acometidos 

pelo transtorno antissocial, vem gerando grandes controvérsias dentre os 

estudiosos, Jéssyca Barros pontua: 

Não serve como forma de punição aos psicopatas somente o cárcere, uma 
vez que apresenta inteira indiferença aos institutos penalizadores diante da 
sua carência afetiva. E sem o adequado acompanhamento poderão 
manipular a realidade, apresentando bom comportamento para serem 
beneficiados com a progressão de regime, por exemplo, voltando mais 
rápido à convivência social. (2014) 

Importante ressaltar que há implantado em diversos países entre eles os 

Estados Unidos da América, um sistema de punição para os psicopatas 

extremamente severo, pois na concepção de tais países uma vez que o agente é 

incapaz de se ressocializar através das punições existentes, o que resta são as 

penas de morte e prisão perpetua. Tal meio de punição é completamente 

inadmissível pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a Constituição 

Federal toma como base a Dignidade da Pessoa Humana e protege a vida por 

considerá-la um bem jurídico fundamental. 

Pensando em uma maneira de punir o agente TPAS, sem comprometer a 

ressocialização dos demais presos e ainda priorizando a Dignidade da Pessoa 

Humana, bem como o princípio da Igualdade e outros direitos fundamentais, propõe-

se que sejam criados estabelecimentos penais exclusivos para os diagnosticados 



com psicopatia. Partilhando do mesmo ideal, Mariana Vasconcelos Oliveira fazendo 

uso do entendimento de Hilda Clotilde Penteado Morana e Michel Focault expõe: 

 

Morana defende a utilização do método do PCL-R na população carcerária 
brasileira, sendo fiel ao que se propõe o instituto: a proteção da sociedade 
contra os psicopatas. Isto porque as pesquisas, tanto as brasileiras como as 
canadenses, concluem que os psicopatas dificilmente apresentam 
propensão à reinserção social, "sendo os mais indisciplinados no sistema 
prisional [os psicopatas], apresentam resposta insuficiente nos programas 
de reabilitação e os mais elevados índices de reincidência criminal".(2009) 

 

A ideia compartilhada visa garantir aos agentes TPAS a certeza de uma 

punição que seja adequada a sua realidade psíquica, não sendo portanto o correto 

colocá-los  isoladamente dos demais como se fossem doentes contagiosos. 

Buscando a proteção da sociedade, dos  detentos e dos próprios psicopatas, para 

que tente-se evitar casos lendários, que na sua maioria são quantitativos em relação 

a vitimas e cruel com relação a forma. 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia utilizada para o presente trabalho, pode ser considerada 

bibliográfica documental, eis que desenvolveu-se este labor em pesquisa com base 

nas estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízo de visitas em 

sítios eletrônicos que abordam a temática eleita. 

Denota-se que o psicopata é uma pessoa que vive em sociedade sem ser 

percebido, podendo ser considerado ate mesmo como uma pessoa boa e generosa, 

dado a sua capacidade de manipulação e sua grande inteligência e perspicácia, 

sendo tão comum que a estimativa é de 4% da população mundial, segundo Ana 

Beatriz Barbosa Silva. Pode parecer que essa porcentagem é pequena, porém se 

analisarmos em um grupo de cem mil pessoas quatro mil são psicopatas.  

Quanto ao sistema carcerário, vemos que ele não esta conseguindo 

cumprir sua função social de socializar seus detentos, muito pelo contrario, ele esta 

se transformando em  uma escola do crime, isso sem contar que é um local onde na 

sua maioria das vezes não há o mínimo de subsistência para uma vida digna, visto 

que a pena é restritiva de liberdade e não de direitos fundamentais, o Estado vem 

conseguindo formar um local de contagio de doenças por pura negligencia de seus 

órgãos. Com isso, não podemos dizer que o psicopata e o não psicopata serão 

ressocializados dentro desses presídios. 



Outra falha estatal é não haver uma lei especifica para o psicopata, o que 

gera uma impunidade e uma ineficácia, já que o psicopata não tem cura e se ele for 

solto ele reincidirá no crime, visto que ele tem prazer em cometer atos considerados 

errados, mesmo tendo noção do certo e errado.  

Diante do exposto, é inegável que indivíduos que sofrem de psicopatia 

oferecem riscos a eles próprios e à sociedade, essa doença é um transtorno de 

personalidade, que nada aprende com as punições a eles impostas, e as soluções 

adotadas pelo sistema penitenciário brasileiro apenas ampliam esses riscos. Se 

preso em um presídio há chances de reincidência do crime quando liberto, quando 

internado em hospital psiquiátrico não melhora psicologicamente, deste modo fica 

clara a urgência de novas medidas voltada para aquele que possui psicopatia, 

sendo que essa atitude não ultrapasse as garantias elencadas na constituição, 

sendo o maior exemplo entre todas: a dignidade da pessoa humana. Por outro 

lado, não deixe na sociedade um sentimento de medo e insegurança, cada vez que 

um psicopata volte ao convívio social.  

Portanto, a solução mais pratica seria mudar a punição, em vez de o 

mandar para o sistema prisional brasileiro, buscar um meio mais eficaz, como uma 

medida de segurança, onde o tempo da restrição de liberdade não seria 

determinado, com isso ele conseguiria ter um tratamento especifico, em um local 

adequado para tratamento de psicopatas, para que quem sabe um dia possam 

voltar ao convívio social, sem causar pânico na sociedade. 
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