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RESUMO 

 
Crimes como assassinatos em série ou os popularmente conhecidos “serial 

killers”, geram pânico e grande comoção na sociedade, pois esses crimes são tão 

bárbaros que acabam gerando uma cobrança social no tocante às punições aplicadas. 

Existe um pré-conceito da sociedade de que para prática de tais atrocidades afirma-

se que o indivíduo é portador de doenças mentais, pois de forma leiga acredita-se 

que, de um viés genérico, somente um “louco”, ou seja, uma pessoa com suas 

capacidades mentais diminuídas seria capaz de cometer tais crimes. Eis algumas 

indagações, será “loucura”? Apenas crueldade? E qual a forma de punir? Assim, 

questiona-se: Será um distúrbio de personalidade ou apenas crueldade? Ser 

condenado como um homicida e cumprir pena na cadeia comum ou, ser punido com 

medida de segurança e receber tratamento psiquiátrico? Com a finalidade de tentar 

responder os referidos questionamentos, é que a presente pesquisa se desenvolverá, 

abordando a imputabilidade e a inimputabilidade. Para tanto, serão estudados a 

capacidade mental desses serial killers, e as penalidades aplicadas para cada caso 

em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na presente pesquisa será questionada a imputabilidade ou inimputabilidade 

de assassinos em séries que matam suas vítimas de forma fria e cruel. Esses 

criminosos são doentes mentais? A penalidade aplicada a esses criminosos são 

efetivas?  

O tema abordado é de grande relevância para tentar entender a mente 

criminosa de um serial killer e definir as sanções a ele aplicadas. 

Crimes como assassinatos em série geram pânico e grande comoção na 

sociedade, pois esses crimes são tão bárbaros que acabam estabelecendo uma 

cobrança social no tocante às punições aplicadas.  

Assim, questiona-se: Será um distúrbio de personalidade ou apenas 

crueldade? Ser condenado como um homicida e cumprir pena na cadeia comum ou, 

ser punido com medida de segurança e receber tratamento psiquiátrico?  



. 

1.OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as penalidades aplicadas aos seriais killers, de modo a observar sua 

capacidade mental para responder como imputável ou inimputável. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I  – Definir um serial killer; 

II – Classificar um serial killer; 

III – Apontar as características de um serial killer; 

IV – Pesquisar os aspectos jurídicos de imputabilidade ou inimputabilidade do 

serial killer. 

 

2. METODOLOGIA 

O método a ser utilizado na pesquisa será através de consultas doutrinárias, 

artigos publicados na mídia, digital e impressa, livro especializado sobre o assunto em 

pauta, estudo de caso, Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal 

e Jurisprudências. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Harold Schechter, quem definiu a expressão “serial killers” foi um 

agente especial do (FBI) Robert Ressler, que também foi um dos membros fundadores 

da Unidade de Ciência Comportamental (SCHECHTER, 2013, p.13). 

 

Ressler conta que no início dos anos 1970, enquanto participava de 
uma conferência na academia britânica de polícia, ouviu um colega 
fazer alusão a “crimes em série”, no sentido de “uma série de estupros 
, roubos, incêndios criminosos ou assassinatos. Ressler ficou tão 
impressionado com a frase que, ao retornar a Quantico, começou a 
usar o nome “serial killer” em suas próprias palestras para descrever ‘o 
comportamento homicida daqueles que praticam um assassinato, 
depois outro e mais outro de forma bastante repetitiva” (SCHECHTER, 

2013, p.14). 

 

E de forma mais detalhada Ilana Casoy aduz, conforme suas pesquisas, em 

seu entendimento a revelar suas descobertas que, 



 

Um serial killer é definido como aquele que comete dois ou mais 
assassinatos, envolvendo ritual com mesmas necessidades 
psicológicas, mesmo que com “modus operandis” diverso, 
caracterizando no conjunto uma “assinatura” particular. Os crimes 
devem ter ocorrido em eventos separados e em datas diferentes, com 
algum intervalo de tempo relevante entre eles. As vítimas devem ter 
um padrão de conexão entre elas; a motivação do crime deve ser 
simbólica e não pessoal (CASOY, 2004). 

 

Renato Posterli aduz que na maioria dos casos este assassino vive uma vida 

normal como uma pessoa que trabalha, normalmente do sexo masculino, casado, e 

tem filhos.Tem como características ser de cor branca, o grau de inteligência auto, e 

seguem uma ritualística como, por exemplo, suas vítimas não são familiares desses 

homicidas, a idade varia de 25 a 35anos com raras exceções e o numero de vítimas 

que assassina geralmente é acima de três. E a idade das vítimas varia de acordo com 

interesses particulares do homicida. 

Em geral, os crimes são “justificados” com simplesmente porque precisava 

matar, e o intervalo entre um delito e outro é em geral de dias, meses e até anos, isso 

difere do assassino em massa, que é, por exemplo, o assaltante de banco que pode 

matar várias pessoas em questão de horas, minutos ou segundos (POSTERLI, 2001, 

p.124/125). 

Para que esses assassinos venham a ter sucesso em sua trama é necessário 

que eles consigam dissimular, que venham a ter uma vida normal como a de qualquer 

pessoa que tenha suas faculdades mentais regulares.  

Contudo, nunca sabemos o que se passa na cabeça de uma pessoa, tão logo 

quando nos deparamos com um desses assassinos que são pessoas de nosso 

convívio nos surpreende muito, pois normalmente a pessoa nunca demonstrou sinais 

de que era capaz de tamanha barbárie.  

Quando se fala em assassinos que matam uma quantidade múltipla de 

pessoas, não significa que estes são seriais killers. Nesse estudo veremos que 

assassinatos são separados por categorias e que há apenas um fator em comum. 

 As doenças mentais características de um serial killer são: a psicopatia e 

esquizofrenia. 

 
Psicopata é um indivíduo clinicamente perverso, que tem personalidade 
psicopáticas, com distúrbios mentais graves. Um psicopata é uma pessoa 
que sofre um distúrbio psíquico, uma psicopatia que afeta a sua fonte de 
interação social, muitas vezes se comportando de forma irregular e anti-
social. Em um sentido mais amplo, uma psicopatia é uma doença causada 



por anomalia orgânica no cérebro. Em sentido restrito, é um sinônimo de 
psicose (doença mental de origem neurológica ou psicológica), 
(SIGNIFICADO, 2017). 

 

Na aludida conceituação sobre psicopata pode-se encontrar algumas 

semelhanças decorrentes da personalidade do serial killer, entretanto não é suficiente 

para afirmar que todos os psicopatas são serial killers.  

Nesse sentido, verifica-se que: 

 

Como alguns psicopatas são serial killers, existe o erro comum de assumir 
que todos os psicopatas são pessoas violentas ou assassinos. No entanto, 
muitos psicopatas não são assassinos. Os psicopatas frequentemente fingem 
ter sentimentos genuínos em relação a outras pessoas. (SIGNIFICADO, 
2017). 

 

Destarte, nesse prisma, entende-se não ser uma regra. Ser psicopata 

concomitante a um serial killer, em sentido amplo, varia de indivíduo para indivíduo, 

visto que, nem todos os psicopatas podem ser considerados serial killers. 

Em que pese, estudos feitos por especialistas de cérebro e comportamento 

entendem que o psicopata não é um doente. Contudo em face desse desvio de 

atitudes que não condizem com o comportamento adotado pela sociedade como 

sendo o correto, pode se verificar através de ressonância magnética onde explica: 

 

A neurologia já sabe que os circuitos do cérebro de um psicopata (pelo menos 
daqueles que cometem crimes) são fisicamente diferentes dos de uma 
pessoa normal e que elas ativam menos certas partes do cérebro 
relacionadas a julgamento morais. Isso explica a sua incompetência para 
sentir o que é certo e o que é errado. Um novo estudo conduzido pela 
universidade wisconsin-Madison fez descobertas específicas (...) e 
descobrira que basicamente, os psicopatas têm menos conexões entre o 
córtex pré-frontal ventromedial (ou vmPFC, uma parte do cérebro 
responsável por sentimentos como empatia e culpa) e a amígdala, 
relacionada ao medo e ansiedade (SOUZA, 2015) 

 

Com estudos realizados pela universidade Wisconsin-Madison de um prisma 

diagnóstico, ficou comprovado que os psicopatas dispõem de cérebros fisicamente 

diferenciados, apresentando menos conexões em seu cérebro, e que diferenciam de 

uma pessoa normal resultando em ausência de sentimentos como empatia e culpa. 

Válido é ressaltar que mentiras, manipulações e trapaças são características 

encontradas nos psicopatas. 



Trata-se de um transtorno mental, decorrente de vários fatores, nota-se que a 

esquizofrenia tende a perseguir a personalidade dos indivíduos, sintomas que 

começam a aflorar a partir da adolescência.  

Para explicar melhor tal definição Greco assevera que: 

 

Esquizofrenia é um rótulo aplicado a um grupo de transtornos caracterizados 
por profunda desorganização da personalidade, distorção da realidade e 
incapacidade de se adaptar à vida cotidiana. A esquizofrenia ocorre em todas 
as culturas, até mesmo naquelas que estão distantes do estresse da 
civilização industrial, e parece afligir a humanidade há pelo menos 200 anos. 
O transtorno afeta cerca de 1% da população, ocorre tanto em homens 
quanto em mulheres, geralmente aparece no final da adolescência.(GRECO, 
2013, p.165)  

 

  

O que leva um serial killer a cometer esses assassinatos não 

necessariamente é uma regra geral, existem diversas situações que os levam a 

cometer crimes bárbaros, e o mais assustador, é o fato de que, sentem prazer em 

cometer esses crimes.  

As penas estão descritas no Código Penal Brasileiro no art. 32, o qual dispõe 

que: “As Penas são: I- privativas de liberdade; II- restritivas de direitos; III- de multa” 

(CURY, 2018, p.155). 

Mas temos também a medida de segurança.  

Nesse sentido, passa-se a explicar cada uma dessas penas: 

 

Das penas privativas de liberdade  
Reclusão e detenção 
Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto 
ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo 
necessidade de transferência a regime fechado. 
§ 1º considera-se: 
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 
máxima ou média; 
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. 
§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes 
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência de regime mais rigoroso: 
a) o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em 
regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não 
exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, 
poderá desde o início, cumpri-la em regime aberto (...) (CURY, 2018, p.155). 

 



Mas, ainda, muito importante para a presente pesquisa é ressaltar a medida 

de segurança que com fulcro no artigo 96 do Código Penal Brasileiro: 

 

Art. 96. As medidas de segurança são: 
I- Internação em Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em 
outro estabelecimento adequado. 
II- sujeição de tratamento ambulatorial 
Paragrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe a medida de segurança 
nem subsiste a que tenha sido imposta. 
A imposição da medida de segurança para inimputável 
Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação(art. 
26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá 
o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.  
§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 um a três anos. 
§ 2º A perícia medica 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.(...) (CURY, 2018, p.162). 

 

Nota-se que mesmo o inimputável é submetido a tratamentos e internações 

dependendo da gravidade do delito. Todavia, se faz necessário determinar de forma 

pericial se o individuo criminoso é ou não passivo de receber uma penalidade dentre 

as descritas alhures ou se faz jus a medida de segurança descrita na quadra anterior. 

Sobre a imputabilidade e inimputabilidade podemos conceituá-las como: 

 
Imputabilidade: Responsabilidade penal, também, da capacidade para ser 
responsabilizado penalmente, ainda, da capacidade de entender o caráter 
criminoso do fato e de determinar-se por esse entendimento, assim, do 
conjunto de circunstâncias especiais, que levam a possibilidade de se atribuir 
a certo indivíduo  a causa eficiente da infração culposa ou dolosa de certa 
norma penal (OLIVEIRA NETO, 2016, p.121).  

 

Encontramos uma definição para o inimputável, no artigo 26 do Código Penal 

Brasileiro de forma sucinta aduz. 

 

Art.26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 
da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Redução da pena 
Paragrafo único. A pena pode ser reduzida de um terço a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado não era inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento 
(CURY, 2018, p.154). 

 



Essa definição demonstra que para que um indivíduo seja considerado 

imputável, é necessário que ele tenha plena consciência de seus atos, porém, estando 

o indivíduo em estado mental relativamente incompleto, pode ser considerado semi-

imputável, logo, estando o indivíduo incapaz de entender a ilicitude de um ato, pode 

ser considerado inimputável. 

 

4.RESULTADO 

Com a presente pesquisa os resultados apresentados foram satisfatórios, haja 

vista concluiu-se a peculiaridade de cada caso concreto, ou seja, não dá para 

generalizar a aplicação das penas para essa categoria de criminosos, vez que, cada 

caso tem que ser verificado e levar em conta as faculdades mentais do assassino na 

época dos fatos e desse modo receber a pena que lhe cabe. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa em tela aduziu a figura do serial killers que de modo claro, são 

assassinos em série que arquitetam seus crimes, escolhem suas vítimas e cometem 

barbaridades com elas, desde simplesmente matar por matar, passando por vezes 

pelo cenário da tortura vendo a vítima agonizar até a morte, e ainda aqueles que 

estupram suas vítimas e depois as matam e tem também aquele que matam e 

cometem vilipêndio  

O nosso Código Penal Brasileiro traz as penalidades para os indivíduos 

imputáveis e isentam os inimputáveis, porém, dependendo do crime e da capacidade 

mental, este é tratado com medida de segurança, podendo ser internado ou mesmo 

receber tratamento ambulatorial. 

De modo que se conclui com a presente pesquisa que, justo é, identificar de 

forma peculiar cada caso, pois como demonstrados em alguns casos trata-se de 

doença mental, em outros, pura maldade e tem aqueles que, motivado por algo de 

ruim que lhes aconteceu na infância sentem a necessidade de fazer o mal. Mas para 

cada uma dessas situações o Código Penal tratou de tipificar e aplicar no caso 

concreto. 

Sendo assim, não se pode generalizar dentro de uma isonomia, essa classe 

“serial killers” a serem punidos todos da mesma forma, só porque o modus operandi 



é o mesmo. Eis que cada um deve pagar sim pelos crimes cometidos, mas como todo 

e qualquer crime e criminoso tem sua peculiaridade, devendo ser punido de forma 

justa e pelo tempo justo, nem a mais e nem a menos.  

Particularmente, com todo o exposto, chego a conclusão de que os serial 

killers são imputáveis sim, visto que ele necessita de capacidade mental para 

arquitetar todos detalhes dos seus planos de tortura, para escolher suas vítimas, tendo 

preocupação de ter todos os apetrechos que irá utilizar, e de forma organizada e muito 

bem estudada para não serem pegos, e não se pode deixar de comentar a paciência 

que se precisa para esperar o momento certo de agir. 

Uma pessoa que age nesses moldes não pode ser identificada como um 

doente mental. É notória sim, a falta de caráter, a imoralidade a frieza, falta de amor 

ao próximo, falta de educação, falta de bons costumes, isso explica o citado na 

presente pesquisa, com relação aos motivos que levam uma pessoa a cometer esses 

crimes. 

Ademais, não podem ser considerados inimputáveis, pois os assassinos em 

série, agem várias vezes, com espaços de tempo consideráveis e neste prisma, não 

há falar que ele é um doente mental, tampouco que vive entorpecido, pois em todos 

os casos vistos esses serial killers vivem uma vida normal, ou seja, trabalham estudam 

e constituem famílias. 

Portanto, são imputáveis sim e devem receber a pena que merece mediante 

a gravidade de seu crime. 
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