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RESUMO 

 

A psicopatia é um assunto há muito discutido por profissionais de diversas áreas. 

Sendo a psicologia e psiquiatria ciências inexatas, há certo detrimento no 

diagnóstico de indivíduos com tendência psicopática. Assim, também há certa 

dificuldade na aplicação de uma sanção penal para esses casos. Visando isso, este 

trabalho de conclusão de curso, abordará e discutirá sobre questões como a 

imputabilidade, a semi-imputabilidade e a inimputabilidade de psicopatas, além de 

questionar à déficit da justiça criminal para os mesmos, apresentar os hospitais de 

custódia e o sistema carcerário e qual seria o melhor encaminhamento destes 

indivíduos. Para isso será exposto casos de psicopatas brasileiros e será mostrado 

como a justiça funcionou para cada um deles. 

 
PALAVRAS CHAVE: Psicopatia, Imputabilidade, Hospital de custódia, sistema 

carcerário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Psychopathy has long been discussed by practitioners in many fields. Since 

psychology and psychiatry are inaccurate sciences, there is a certain detriment in the 

diagnosis of individuals with a psychopathic tendency. Thus, there is also some 

difficulties in applying a criminal penalty for such cases. Aiming at this, this course-

completion work will address issues such as imputability, semi-imputability and the 

non-attributability of psychopaths. In addition to questioning the criminal justice deficit 

for them, presenting the hospitals of custody and the prison system and what would 

be the best referral of these individuals. For this we will expose three cases of 

Brazilian psychopaths and show how justice worked for each one. 

 
KEY WORDS: Psychopathy, Imputability, Custody Hospital, Prison system. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho, relacionado com as inquietações surgidas durante o 

curso técnico de Serviços Jurídicos e a falta de legislação especifica acerca da 

condenação de psicopatas, tem como objetivo especifico tornar claro para a 

maioria as questões que envolvem a psicopatia nos presídios, citando o jeito 

errôneo como esses criminosos são tratados e como seria o certo. É possível 

constatar que, o sistema judicial brasileiro tem um déficit muito grande quando se 

trata do direcionamento de crimes causados por psicopatas, pois não é viável 

manda-los para um hospital de custodia, já que a psicopatia é uma doença mental 

sem cura, sendo assim esses crimes são julgados através da jurisprudência e são 

encaminhados para presídios de segurança máxima ou presídios comuns.  

Tendo em vista a déficit do sistema carcerário brasileiro e a sua má 

distribuição, vimos que muitos casos considerados “especiais” são tratados igual a 

qualquer outro, como o caso dos psicopatas, que teriam que ter um tratamento 

psicológico especifico e não serem deixados com os presos comuns. Abordando 

mais sobre o assunto podemos notar que muitos presos comuns ao serem 

submetidos a convivência com psicopatas acabam sendo influenciados o que 

acarreta um grande problema na nossa sociedade, que acaba ficando sem 

segurança e com medo de andar na rua. 

Analisando esse problema o presente TCC visa, através de pesquisas e 

agregados de conhecimentos, tentar melhor entender a situação do sistema 

carcerário brasileiro e como a Constituição Federal lida com esses assassinos em 

potencial. 

Em nosso trabalho pretendemos explanar sobre os efeitos causados pela 

psicopatia no mundo tendo como objetivo esclarecer algumas dúvidas que a 

população tem sobre o assunto, dando ênfase na parte jurídica. 

Iremos mostrar circunstâncias vividas, através de relatos de pessoas que tem 

influência nessa área, além de tentar apontar os problemas que temos na nossa 

justiça. 

O presente trabalho tem como intuito detalhar os efeitos da psicopatia nos 

presídios brasileiros, citando também os aspectos mundiais, características do 

psicopata, e também, situações que os levam, muita das vezes, á pratica de atos 

ilícitos. 
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O embasamento básico de nossa pesquisa será em cima de juristas que 

falam diretamente ou indiretamente do assunto, além de pesquisas de campo e 

auxilio de pessoas da área. 

O objetivo desse trabalho é tornar claro para todos os leitores as questões 

que envolvem a psicopatia nos presídios, citando o jeito errôneo como são tratados 

e como a maneira mais adequada. 

A metodologia utilizada foi a análise de livros de especialistas no assunto, 

como Illana Casoy e Ana Beatriz Barbosa por exemplo, pesquisando as diversas 

teorias que constroem este assunto, foi utilizado a legislação em si para auxiliar no 

entendimento de como os psicopatas são tratados e também sites renomados com 

artigos e notícias sobre os indivíduos estudados para ter-se o máximo de 

informações possíveis. 
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2 PSICOPATIA  
 

 

 Psicopatas existem em nossa sociedade a anos, desde a antiguidade há 

relatos de pessoas que aparentam não sentir nada, que não tem remorso, e nem um 

apreço por outro ser humano. Tais pessoas causam terror por onde passam, 

marcando a vida dos que conhecem com medo, e desgraça. Ao manipula-las o 

psicopata faz o que quer, ele retira da pessoa tudo que ele precisa, semelhante a 

um parasita, e tudo isso por um simples motivo, e a vítima não saberá que foi 

manipulada até ser tarde demais, pois o psicopata sabe como se esconder, sabe 

como não chamar atenção e fazer todos acreditarem que ele é tão inocente quanto a 

vítima. 

 Por essas e outras razões que serão apresentadas, que o psicopata pode ser 

um grande perigo incontrolável, por assim dizer, uma pessoa que não pode ser 

descoberta e que age sem o mínimo de pudor, ou pena, causadores de grandes 

atrocidades e dos crimes mais hediondos. As pessoas que apresentam essa 

condição são perigosas, ao mesmo tempo em que trazem um certo fascínio aos que 

o cercam, o que facilita em sua manipulação. Mas a pergunta é, como é um 

psicopata e como identificá-lo? 

 

2.1. História 
 

 Na antiguidade existiu relatos de pessoas que apresentavam traços de uma 

possível psicopatia, mas na época, devido à baixa pesquisa sobre o assunto, havia 

uma crença em que eles eram apenas tidos como pessoas que estavam sendo 

possuídas por espíritos malignos. Mas não se tem muitos relatos sobre essas 

pessoas, talvez por não haver pesquisas nessa área o que possivelmente fazia esse 

transtorno se assemelhar mais com uma série de outros fatores. 

 A primeira pesquisa conhecida sobre a psicopatia foi o de Girolano Cardamo1 

(1501-1596), que concluiu sobre a existência de personalidade de improbidade, que 

ainda possui consciência de seus atos então não seria um caso de insanidade, mas 

mesmo assim a pessoa não se importa com as consequências de suas ações, ele 

                                                 
1 <https://sites.google.com/site/mundodospsicopatas12d/entrevistas-2/historia> 27/09/2017 -  16:30 

 

https://sites.google.com/site/mundodospsicopatas12d/entrevistas-2/historia%3e%2027/09/2017
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chegou a essa conclusão com o assassinato de sua mulher ao ser envenenada por 

seu filho e posteriormente decapitado. 

 Anos depois um outro pesquisador trouxe à tona novamente este conceito de 

um louco sem insanidade, ou seja, alguém que carece de aspectos psicológicos, 

mas que não possui seu intelecto afetado. James Cowles Prichard (1786-1848), ao 

lutar contra as ideias de John Locke, publicou o livro “Trateis on insanity and other 

disorders affecting the mind”, que falava exatamente sobre a possibilidade de uma 

doença ou um transtorno que afetava a pessoa sem alterar sua capacidade 

intelectual, uma “Insanidade Moral”, tal conceito hoje em dia é comparado ao nosso 

conceito de psicopata graças ao historiador G. Berrios (1993). 

 Outro importante pesquisador, embora atualmente tenha suas teorias 

refutadas em sua maior parte, é Cesare Lombroso (1835-1909), considerado até 

como o pai da criminologia moderna, ele falava que um psicopata era encontrado 

por algumas características físicas: olhos vidrados, maxilar largo, rosto deformado e 

feio, nariz adunco, entre outras características2. Apesar de hoje saber-se que tais 

afirmações seriam preconceituosas e até tendenciosas, antigamente isso ajudou a 

popularizar o perigo e incentivar o estudo para se identificar um possível psicopata. 

 Já Kurt Schneider (1987-1967), em 1923 conceitualiza o que seria um 

psicopata, mas sem analisar o perfil intelectual, e sim, o perfil social, que para ele o 

perfil psicopático é um perfil anormal, mas diferentes de outros perfis considerados 

anormais, pois o mesmo não pode ser reconhecido pelo paciente, nem para o grupo 

social em que ele se insere, como por exemplo um revolucionário, que é um herói 

para uns e para outros um terror, avisando que muito por conta disso, não se 

poderia realizar o diagnóstico seguindo os mesmos critérios de outras doenças. Ele 

também formaliza um conceito muito conhecido de que não se está com psicopatia, 

como uma doença igual a gripe, mas sim se é um psicopata, se nasce com essa 

característica na personalidade. Ele afirmava que essa característica permitia que o 

indivíduo tomasse decisões desconsiderando totalmente as circunstâncias sociais, 

porém, em situações especificas para a garantia de sua sobrevivência social, ele 

conseguiria tomar a decisão socialmente aceita, o que dificulta ainda mais o 

diagnóstico deste indivíduo. Mas mesmo com essas semelhanças, ainda existem 

alguns aspectos na personalidade psicopática de Schneider que diferem do conceito 

atual de personalidade psicopática atual. 

                                                 
2 <http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area=NO/LerNoticia&idNoticia=72> 27/09/2017 

– 16:50 

http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area=NO/LerNoticia&idNoticia=72
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2. 2 Conceito Atual 
 

 Para fins didáticos o conceito aqui utilizado é o baseado na obra de Ana 

Beatriz Barbosa Silva, “Mentes Perigosas” (2008), médica formada pela UERJ 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro), e pós-graduada em psiquiatria pela 

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), escreveu sua obra e a lançou em 

2008 pela editora Principium. 

 Como dito anteriormente psicopatas são um grupo de pessoas muito 

perigosas, porque eles nascem sem nenhum tipo de consciência moral, diferente de 

nós, eles não conseguem enxergar algo como machucar alguém para benefício 

próprio, ou manipular uma pessoa para fazer o que querem, como uma ação errada, 

sem essa consciência moral, eles facilmente fazem isso sem hesitar ou pensar 2 

vezes, assim que eles agem. E fazem isso com maestria pois não há como 

identifica-los com facilidade, pois os mesmos se escodem de todos, possuem essa 

habilidade incrível de fingir se importar, até mesmo simulando choro, apenas para 

serem “ignorados”, passarem despercebidos e serem considerados inocentes, 

vítimas em alguns casos. 

 Apesar do consenso geral de serem perigosos, o que são, porque são, e 

quais os comportamentos deles, até mesmo a nomenclatura adequada, tudo isso 

não é igual para todos, tendo em vista que eles diferem até em âmbitos gerais como 

a Associação de Psiquiatria Americana (DSM-IV-TR)3 e a Organização Mundial de 

Saúde (CID-10)4, que divergem com a primeira usando o termo de Transtorno 

Personalidade Antissocial, e a segunda usando o termo Transtorno Personalidade 

Dissocial. E tais divergências podem aumentar até o nível de certos comportamentos 

que os mesmos podem ter ou não, mas como supracitado, se há um consenso sobre 

isso, é o fato dos possuidores deste transtorno serem um perigo para a sociedade e 

para todos a sua volta. 

 Para iniciar o conceito geral é necessário salientar um fato, psicopatas, como 

serão aqui nomeados, não possuem uma doença mental em sua forma clássica, 

pois a psicopatia não é considerada assim no meio psiquiátrico, afinal eles não são 

loucos ou desorientados, eles sabem o que fazem, calculam e decidem antes de 

praticar o ato, premeditam todas as suas ações para que tudo ocorra como 

planejam. Não possuem delírios ou alucinações, muito pelo contrário, há certas 

                                                 
3 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4a edição - Texto Revisado. 
4 Classificação Internacional das Doenças. 
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vertentes que até dizem que eles conseguem ser mais lúcidos do que alguém 

“normal”, com menores chances de sofrerem de algum mal como esse. Eles também 

possuem um egocentrismo enorme e para um psicopata não há ninguém mais 

importante do que ele mesmo, vivem para retirar daqueles a sua volta o que ele 

precisa e quer, sem se importar com o que irá ocorrer com a pessoa que está tendo 

algo tomado de si. Esse egoísmo, é combinado com uma certa perversidade, pois 

psicopatas são pessoas com deficiência de consciência que os possa direcionar 

para o que é certo ou errado, eles agem como bem entendem sempre. Seguindo 

suas próprias regras, mesmo que essa conduta prejudique o próximo e viole seu 

direito, só o que importa é sua regra, ela é absoluta, os outros que estão errados por 

não seguirem a mesma percepção. 

 Um psicopata também consegue se passar por outra pessoa, talvez não 

literalmente, mas como se ele tivesse uma vida que nunca teve de fato. É comum 

ver psicopatas inventando histórias, divulgando informações que não são 

verdadeiras, mas o fazem com tanto charme, tanta convicção, que a pessoa 

acredita, ele realmente te convence de que o que está sendo dito é a mais pura 

verdade e não há erros em sua história. Eles até se passam como profissionais sem 

terem cursado uma faculdade de fato, utilizando linguajares técnicos da área, 

possuem um conhecimento básico sobre tudo, sendo que os únicos que 

conseguiriam perceber seriam aqueles que dominam o assunto e aprofundam até a 

mentira ser revelada. Mas mesmo nessa hora eles não se abalam, pois também 

possuem uma “falta de vergonha”, então sem hesitar mudam de assunto, ou criam 

mais uma mentira para alterar o objetivo inicial.  

 Junto com isso eles também não se sentem embaraçados por possuírem 

alguma dívida, pendência judicial, ou problemas pessoais, encaram isso como falta 

de sorte, ou como culpa de um terceiro, pois em suas mentes, são perfeitos demais 

para serem culpados de algo. 

Tamanha é sia megalomania que nem em estudos são igualados a uma 

pessoa normal, pois geralmente por se julgarem superiores a elas, não seguem uma 

carreira especifica, porque devem, e podem saber de tudo, sem precisar perder seu 

precioso tempo em uma instituição de ensino. 

Apesar da já citada ausência de culpa ou remorso, eles conseguem fingi-la, 

criando um teatro onde são os atores principais, realizando um incrível discurso de 

como estão arrependidos com a ação, e cinco minutos depois, fazer algo que 

contradiz tudo que ele se arrependeu anteriormente. No fundo eles simplesmente 
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não se importam, para eles o que aconteceu não importa, não se arrependem, 

seguem em frente como se nada tivesse ocorrido. Mas mesmo sem esse 

sentimento, e sabendo principalmente que aqueles a sua volta o possuem, usam 

isso como seu principal artifício de manipulação, porque sabem que ao atuarem 

dessa forma eles irão convencer, e na maioria das vezes convencem, contando uma 

história bem elaborada do porque aquilo foi feito, porque se arrependeram e como a 

culpa não foi totalmente dele e levam o ouvinte a crer inclusive de que o psicopata é 

a vítima.  

Empatia é o sentimento que permite um ser humano a se colocar no lugar do 

outro, a ver o outro como semelhante e não querer lhe fazer mal, esse sentimento 

faz com que o ser humano viva em sociedade com o objetivo de prosperar junto aos 

demais. Este sentimento não está presente na vida de um psicopata, ele não 

consegue sentir isso, inclusive tende a zombar de quem possui esse sentimento de 

forma demasiada, e as torna seus principais alvos. O mais próximo que um 

psicopata sente é na verdade um sentimento de posse e não amor, um psicopata 

não consegue amar, mas sempre quer possuir, tudo que é dele, é dele, ninguém 

pode ter nada sem sua permissão, esse sentimento de posse excessiva aos olhos 

das pessoas pode até se passar por um sentimento de amor meio conturbado talvez, 

mas ainda assim amor. Mas para um psicopata é algo objetivo, simples, é dele e de 

mais ninguém, e qualquer um que tente tomar o que é dele, se torna seu inimigo, o 

que também torna os psicopatas possessivos, seja com objetos ou com pessoas, 

como seu(a) parceiro(a), por exemplo.  

Até mesmo emoções mais primitivas, como o medo em si, possui alguma 

deficiência em um psicopata, ele não consegue sentir nenhuma emoção por 

completo, apenas algo superficial do que ela seria, confundindo por conta disso 

emoções: amor com excitação sexual, tristeza com frustração e raiva com 

irritabilidade. 

Para testar uma neuropsiquiatria Ricardo de Oliveira Souza e um 

neurorradiologista chamado Jorge Moll, criaram e realizaram um teste conhecido 

como Bateria de Emoções Morais (BEM), que com o uso de ressonância magnética, 

mapeia as atividades cerebrais enquanto a pessoa toma decisões de julgamento 

moral, que englobam principalmente emoções sociais. Em caso de pessoas normais, 

havia atividade nessas áreas, mas no caso dos psicopatas se percebeu que não 

havia muita atividade nas áreas relacionadas a emoção no geral, enquanto havia 

uma grande atividade nas áreas cognitivas. Essa é responsável pelo pensamento 
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racional no ser humano, concluindo-se que os psicopatas são indivíduos racionais, 

com pouca ou nenhuma atividade emocional em seu cérebro. 

Para melhor visualização no Anexo A há a comparação do teste no cérebro 

de uma pessoa comum e no cérebro de um psicopata, no cérebro da pessoa comum 

(a esquerda) se vê as áreas pré-frontais ativas (amarelo e roxo), ligadas aos 

pensamentos racionais, e ao mesmo tempo é ativado o hipotálamo (azul) e o lobo 

temporal anterior (vermelho), que englobam as emoções. E no do psicopata (a 

direita) percebe-se uma grande atividade nas áreas pré-frontais (amarelo e roxo) e 

quase nenhuma nas áreas do hipotálamo (azul) e do lobo temporal anterior5. 

Outro aspecto importante do psicopata é sua impulsividade, afinal eles se 

importam apenas com a sua própria vida, então na menor vontade de fazer algo eles 

fazem, são impulsivos porque querem prazer e satisfação imediata, quer isso seja o 

correto ou não. Para exemplificar segue uma passagem do livro “Without 

Conscience”, do psiquiatra Robert Hare (1993) 

 

“Um presidiário psicopata, considerado grave pela avaliação do 

dr.° Hare, um dia estava a caminho de uma festa e resolveu 

comprar um engradado de cerveja. Ao perceber que havia 

esquecido sua carteira de dinheiro em casa, simplesmente 

pegou um pedaço de madeira robusto e assaltou o posto de 

gasolina mais próximo, deixando o funcionário gravemente 

ferido” 

 

 Um exemplo perfeito do dia a dia de um psicopata. Quer fazer algo? Apenas 

faça, não importa o que isso pode causar aos outros, afinal o que realmente importa 

é sua vida e o que ele quer. Diariamente psicopatas agem assim, talvez não 

transgredindo diretamente a lei, mas não por se preocuparem com a mesma, e sim 

porque transgredi-la no momento em especifico não é interessante. Esse exemplo 

demonstra outro problema que o psicopata tem, seu péssimo autocontrole. Quando 

algo irrita uma pessoa normal, mas não se pode fazer nada, ela se controla para não 

agir de maneira equivocada e acabar prejudicando um terceiro. O psicopata apenas 

tem um ataque com a raiva, agredindo ou ameaçando o provocador, mas, se 

                                                 
5 <http://psicopatas12.blogspot.com.br/2010/10/mapeamento-das-emocoes.html> 28/09/2017 - 16:30. 

http://psicopatas12.blogspot.com.br/2010/10/mapeamento-das-emocoes.html%3e%2028/09/2017
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recompõem rapidamente, pois como dito anteriormente, suas emoções são apenas 

superficiais, então rapidamente eles retomam o controle.  

Diferente de um indivíduo qualquer, em um ataque de raiva o psicopata sabe 

exatamente o que está fazendo, sabe até quando ir e a que ponto chegar, ele não 

perde controle por um acesso a raiva, mas com certeza irá usar isso como desculpa, 

porque como foi supracitado, o psicopata nunca é o culpado de suas ações, e o mal 

que ele causou ao ter esse descontrole de raiva foi por conta de uma injusta 

acometida pelo provocador, alterando seu estado de agressor para vitima 

rapidamente. 

 Outro fator importante sobre psicopatas são sua incessável procura por 

excitação, eles odeiam tédio acima de tudo, farão tudo ao seu alcance para escapar 

da rotina, querem sempre adrenalina, a criminalidade entre pessoas com essa 

característica é grande pois vivem em busca dessa adrenalina transgredindo a lei. 

Qualquer coisa que os coloquem em perigo para sentir a reconfortante adrenalina. 

Tudo para eles consiste em sua diversão, isso que importa. 

 Não se sentem responsáveis, porque simplesmente não seguem qualquer 

coisa que os prendam. No trabalho tendem a ter faltas frequentes e não realizarem 

trabalhos por completo, e na vida pessoal dizem que farão algo e realizaram o 

contrário. Talvez no começo pareçam a pessoa mais perfeita do mundo, mas fazem 

isso apenas para ganhar a confiança e no momento que julgarem melhor, irão trair 

por benefício próprio. 

 Em questões familiares seguem o mesmo modus operandi, falam que se 

importam e que amam, mas no final o que sentem mesmo é um desejo de posse, 

pois as pessoas são objetos para os psicopatas, então enquanto úteis eles a querem 

a qualquer custo, mas assim que se tornam um empecilho, são descartadas sem a 

menor hesitação. 

 Como mencionado anteriormente, a pessoa nasce psicopata e não se torna 

ao longo do tempo, logo pode-se notar traços desde a infância. Violência excessiva, 

certa facilidade de mentir, principalmente quando não há razão aparente para fazer 

o mesmo, esses são alguns dos vários traços demonstrados por crianças que 

possivelmente são psicopatas. Quando em casos mais severos, a criança pode 

maltratar e até matar de forma cruel animais de pequeno porte. Principalmente por 

ser criança, e não possuir o discernimento para esconder essa perversidade, é mais 

fácil diagnosticar. 
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 A partir dos traços aqui descritos, um profissional treinado para tal, consegue 

e irá fazer o diagnóstico para saber se alguém é de fato um psicopata. E deve fazer 

o mais rápido possível pois, como já dito aqui, o mesmo pode ser um grande perigo 

aos demais vivendo em sociedade, porque para esse transtorno não há cura, então 

a tendência é piorar e manter esse comportamento destrutivo perante todos, 

enquanto fingem ser inocentes. 

 Sendo perigoso para a sociedade, um psicopata precisa encarar de fato a 

justiça, afinal ela existe para impedir que esses indivíduos continuem a praticar atos 

lesivos em liberdade. O problema ao se lidar com o psicopata é a ambiguidade de 

possuir um problema então não conseguir se importar com os outros, mas ao 

mesmo tempo possuir consciência para saber que o que está sendo feito é de fato 

errado. Junto com a dificuldade imensa para se diagnosticar um psicopata, pois 

como mencionado, eles são manipuladores e irão enganar até o mais hábil dos 

psicólogos ou psiquiatras para os mesmos acharem que é alguma outra doença ou 

transtorno, a junção de todos esses fatores torna o psicopata um indivíduo complexo 

e de difícil julgamento, criando assim, diversas vertentes do que pode ser feito com 

ele. 
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3 O DIREITO PENAL 
 

O sistema punitivo contemporâneo começou sua trajetória nos 

primórdios da sociedade humana. Nas sociedades primitivas, grandes complicações 

já se faziam presente e com isso surgiu a necessidade de criar um ordenamento 

coercitivo que garantisse a paz e a harmonia entre os povos. Hoje o Direito Penal, 

em seu conceito formal, é o conjunto de normas jurídicas que estabelecem as 

infrações penais, fixam sanções e regulam as relações daí derivadas.  

 

3.1 A função do Direito Penal 

  

Para uma melhor compreensão da ciência penal é importante saber qual é a 

sua função, insculpida na Carta Constitucional de 1988. 

A primeira função é a indispensável proteção de bens jurídicos essenciais, ou 

seja, os bens tutelados no artigo 5° da Constituição Federal de 1988. De modo geral 

é qualquer coisa - objeto material ou imaterial- que satisfaz uma necessidade 

humana, tudo que se apresenta como digno útil ou necessário. Dentro todos esses, 

apenas os mais essenciais recebem proteção através do Direito Penal. O Estado só 

após verificar a indispensabilidade da proteção a ser dado ao bem jurídico essencial, 

fará incidir a sanção penal. Ou seja, a necessidade concreta da sua proteção pela 

via sancionatória penal.  

A segunda função principal do Direito Penal é a função garantidora ou 

garantia que tem como princípios proteger a dignidade individual, além da vida e da 

liberdade das pessoas, esses princípios existem para que o Estado, durante sua 

atuação por meio do Direito Penal e da sua sanção, assegure a manutenção do 

ordenamento jurídico sem efetua-la de qualquer forma. 

Anibal Bruno6 defende que Direito Penal é um sistema jurídico de dupla face 

“que protege a sociedade contra a agressão do indivíduo e protege o indivíduo 

contra os possíveis excessos de poder da sociedade na prevenção e repressão dos 

fatos puníveis”. Logo não existe uma oposição entre as duas funções, ambas se 

complementam na busca de um sistema constitucional que seja garantidor da 

dignidade humana.   

 

                                                 
6 BRUNO, Anibal. Direito penal – Parte Geral. Rio de Janeiro, Forense, 1967. T.1 pag. 18-19 



20 

 

3.2 Conceito de crime 

 

O conceito de crime evolui e se modificou ao longo do tempo. Diferente de 

alguns anos atrás o Código Penal não traz em seu conteúdo a definição de crime, 

cabendo a doutrina elaborar esse conceito. Sendo assim ele passou a ser 

conceituado de diferentes formas para cada uma das escolas penais. Existe-

se hoje três conceitos de crimes, sendo eles o conceito material que dá uma 

definição real, o conceito formal que dá uma definição nominal, relacionando 

o termo com aquilo que ele designa e um conceito analítico que indica os 

elementos que constituem o crime, fazendo uma análise breve entre esses 

três conceitos é possível estabelecer que os três se complementam, logo 

nenhum pode ser descartado para o estudo penal. 

Segundo Durkheim7: “O crime é normal porque seria inteiramente 

impossível uma sociedade que se mostrasse isenta dele”.  

Logo nessa concepção pode se avaliar que o crime é mais que um fato 

social, é uma característica social.  

 

3.3 Culpabilidade 

 

A culpabilidade é um dos pontos mais difíceis de se conceituar no 

Direito Penal, pois é algo que se valia de elementos subjetivos como dolo e 

culpa, dependendo da condição de ser, não podendo assim ser aplicado da 

mesma maneira a mais de uma pessoa. Seu conceito, por estar em constante 

evolução, sofre mutações de tempos em tempos, ainda mais por não ser 

apenas um conceito jurídico, mas também social, baseando-se nos requisitos 

da vida social do indivíduo. Fazendo uma apuração de alguns pressupostos 

da culpabilidade é possível determinar que ela é um juízo sobre o autor do 

fato, um entendimento da ação geradora do delito que censura e reprova 

quem pratica um fato típico e ilícito. É, portanto, fundamental parar a 

aplicação da pena.  

 

 

                                                 
7 Durkheim, 1960, pag. 64 



21 

 

3.3.1 Imputabilidade 

 

A imputabilidade é um conceito jurídico, no entanto é dependente de 

outras áreas para uma aplicação correta. Nela se avalia a saúde mental e a 

normalidade psíquica do indivíduo. Imputar alguém é dar-lhe responsabilidade 

a alguma coisa. No Direito Penal é dizer que este tem pleno consentimento de que 

praticou uma ilicitude penal tendo assim condições físicas, psicológicas, morais e 

mentais. Caso o indivíduo possua sanidade mental e maturidade ele se torna 

responsável por seus atos, recebendo a devida sanção penal, desde que inflija a lei. 

 

3.3.2 Inimputabilidade  

 

Contrária a imputabilidade a inimputabilidade é aquela em que o autor do ato 

não tem discernimento sobre os seus atos, não podendo responder por si 

judicialmente. O indivíduo nesses casos possui uma anomalia psíquica, retardo 

mental ou ausência de sanidade mental. Essa incapacidade de culpabilidade carece 

de um exame médico-legal que comprove a enfermidade mental, sendo este 

realizado tanto na fase do inquérito policial como no processo penal. Sendo 

comprovado, o agente que praticou o fato típico e antijurídico deve ser absolvido, 

aplicando-se a medida de segurança. O nosso código penal é bem claro quanto a 

inimputabilidade, prescrita no artigo 26: 

 

“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.” 

 

Há três critérios para avaliar a inimputabilidade, sendo eles: biológico, 

psicológico e o biopsicológico. O biológico leva em consideração exclusivamente a 

saúde mental do agente. O psicológico leva em conta a capacidade do agente de 

perceber o caráter ilícito do fato ou de comporta-se de acordo com esse 

entendimento e por último o biopsicológico em que se une os dois critérios já 
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citados, nele se verifica a sanidade mental e a sua capacidade de 

entendimento do agente. O Código Penal Brasileiro adota o critério 

biopsicológico.  

 

3.3.3 Semi-imputabilidade  

 

A semi-imputabilidade é uma situação anômala entre a imputabilidade 

e a inimputabilidade, onde o indivíduo tem uma incapacidade parcial de 

entender a ilicitude do fato. É também prescrita no código penal pelo artigo 

26, parágrafo único8:  

 

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois 

terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental 

ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardo não era 

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento.” 

 

Deste modo o magistrado irá fixar a pena e depois substitui-la por 

internação, tratamento ambulatorial ou apenas diminui-la. É importante 

ressaltar que a semi-imputabilidade não extingue a culpabilidade. 

 

3.4 Medida de Segurança 

 

Medida de segurança é a medida aplicada aos agentes inimputáveis e 

semi-imputáveis que cometeram delito penal, estes são submetidos a 

tratamento em hospitais de custódias, no caso de internação ou a tratamento 

ambulatorial. Tem caráter preventivo e curativo, ou seja, curar o agente ou 

apenas torna-lo apto a conviver em sociedade, sem voltar a delinquir. Para 

que a medida de segurança seja imposta ela deve responder a alguns 

pressupostos sendo eles, o reconhecimento da prática de fato previsto como 

crime, neste caso é vedada a aplicação da medida se não houver provas da 

infração penal, mesmo que haja o reconhecimento da inimputabilidade por 

                                                 
8 Código Penal Brasileiro de 1940. Art. 26 
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doença mental. O segundo pressuposto é a periculosidade do agente, a medida só 

pode ser imposta caso seja reconhecida a probabilidade do agente de delinquir 

novamente e por último a sentença concessiva em que o juiz absolverá o réu 

quando reconhecer circunstâncias que o isente da pena. É importante destacar que 

a medida de segurança não é pena e sim uma sanção penal. 

 

3.4.1 Espécies  

 

O código penal vigente prescreve duas espécies de medida se segurança 

sendo elas: detentiva e restritiva. 

I. Detentiva: onde há internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico 

II. Restritiva: onde o agente é submetido a tratamento ambulatorial, neste 

caso deve comparecer ao hospital nos dias em que o médico determinar.   

 Além disso o artigo 97 do Código Penal brasileiro9  traz algumas informações 

importante sobre a medida de segurança:  

 

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 

 § 1°- A intenção, 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 

§ 2°-  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.  

 

 

                                                 
9  Código Penal Brasileiro de 1940. Art. 97 
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Desinternação ou Liberação Condicional 

§ 3°- A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser 

restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, 

pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade 

§ 4°- Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz 

determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para 

fins curativos. 

  

4. COMO A JUSTIÇA LIDA COM PSICOPATAS  

 

No decorrer do trabalho averiguamos alguns conceitos e 

procedimentos importantes que devem ser levados em consideração na hora 

da punição de um portador de psicopatia, sendo eles, os conceitos jurídicos 

de crime e culpabilidade e a declaração do transtorno por meio de laudos e 

exames de sanidade mental, por peritos da área médica, só assim o juiz 

poderá aplicar a sanção adequada a cada caso.   

Na nossa justiça contemporânea ocorre algumas divergências quanto 

como classificar a culpabilidade do psicopata. Muitos operadores do Direito 

dizem que o psicopata deve ser classificado como semi imputável, pois 

acreditam que eles até têm consciência de seus atos, mas não tem controle 

sobre eles. Com essa declaração os psicopatas têm sua pena diminuída ou 

são levados a um hospital de custódia, se considerar que existe um 

tratamento. Muitos promotores preferem evitar esse recurso pois isso pode 

reduzir a pena do agente. E já é comprovado que a psicopatia não tem cura 

então não faz sentido internar um psicopata em um HCTP. 

Alguns especialistas defendem ainda, que o psicopata tem que ser 

classificado como imputável, pois ele tem pleno conhecimento de seus atos, 

apenas não se importa com as consequências jurídicas, pois o psicopata não 

vê aquilo que faz como algo errado. Neste caso ele é levado a uma prisão 

comum o que não seria correto, porque mesmo os psicopatas não possuindo 

uma doença tratável, eles não são criminosos comuns, e estão acostumados 

a manipular a mente de quem estiver próximo ao seu bel-prazer, sendo assim 

podem influenciar outros presos, ou, tendo consciência que a pena pode ser 
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reduzida por bom comportamento, enganam se passando por presos modelos.  

Além desse problema no julgamento de um psicopata, a justiça lida 

com algo ainda maior que é o alto índice de reincidência de um psicopata. Segundo 

Ana Beatriz 10 a chances de um psicopata voltar a cometer crimes é duas vezes 

maior que dos demais. É inútil tentar reeducar/regenerar um psicopata pois como 

dito anteriormente ele não enxerga o que faz como um erro. A única possibilidade de 

aprendizado que o psicopata retiraria dessa situação é ser mais cauteloso ao 

cometer seus crimes. Além disso tentar trata-lo com medicamentos é inadequado e 

ineficaz.  

Muitas pessoas acreditam que o melhor a se fazer nesses casos seria a 

prisão perpetua, porém, nossa legislação atual em seu artigo 75 do código penal 11 

assegura a liberdade do preso após 30 anos, sendo o máximo estabelecido. 

O decreto n° 24.559 de 3 de julho de 1934 escrito por Getúlio Vargas previa 

que em casos de psicopatia não se aplicaria os 30 anos, podendo o seu portador 

ficar preso por tempo indeterminado. Com o passar dos anos mudaram essa 

legislação afim de enquadrar os psicopatas com os direitos dos demais presos.  

Mesmo com essa lei atual, há um déficit no sistema quando se trata de casos 

concretos, como o do Francisco da Costa Rocha, Chico Picadinho, ao qual 

descreveremos melhor afrente. Picadinho foi condenado duas vezes por crimes 

semelhantes, assassinar e esquartejar vítimas do sexo feminino. Preso pela última 

vez em 1976 com sua pena expirada em 1998, Chico Picadinho não foi solto até 

hoje, sendo mantido preso na Casa de Custódia de Taubaté em São Paulo. A justiça 

o mantém preso se baseando em laudos de exames de cessação de periculosidade.  

Nesses casos nos perguntamos o que fazer? Todas as alternativas atuais 

parecem não funcionar, visto que o psicopata não pode ser tratado, a não ser que já 

tenha um outro tipo de doença mental alienada, não tem condições de ficar com 

presos normais e é um grande risco a sociedade. Nossa legislação e nosso sistema 

prisional tem um déficit gigante ao tratar desse tema, os operadores do direito não 

sabem muito bem o que fazer para conciliar ambas as coisas. O correto seria ter 

uma prisão própria para esses agentes ou uma legislação atualizada, que não seja 

um decreto de mais de 70 anos. 

  

 

                                                 
10 SILVA, Ana Beatriz. Mentes Perigosas: o psicopata mora ao lado...,2008, p.133 
11 Código Penal Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940..., artigo 75 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631203/artigo-75-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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4.1 Direito comparado  

 

A maior dificuldade encontrada hoje no nosso pais é em como diagnosticar a 

psicopatia. Enquanto ainda lutamos contra isso, países como Estados Unidos, 

Austrália e China já utilizam o Psychopathy Checklist – Revised ou PCL-R, 

que é um dos mais modernos instrumentos de verificação da psicopatia, o 

PCL-R utiliza-se de 20 itens para verificar a estrutura da personalidade do 

criminoso, para assim poder classificá-lo como psicopata ou não. O mais 

perto que o Brasil chegou disso foi pela psiquiatra forense Hilda Morana, que 

além de tentar implantar o PCL-R no país ainda lutou parar criarem prisões 

especiais para os psicopatas. As ideias da psiquiatra chegaram a virar projeto 

de lei, porém nunca foram aprovadas.  

Na Inglaterra e nos Estados Unidos a justiça tenta descobrir e prevenir 

a psicopatia já nas suas primeiras aparições. Um exemplo disso é o fato de 

um estudo do Departamento Federal de Investigação (FBI) comprovar que a 

maior parte dos psicopatas começa seus crimes matando animais, por isso 

hoje nesses países os matadores de animais são julgados de uma forma 

diferenciada. O Brasil não chega nem a questionar isso, mesmo um dos 

maiores psicopatas, Pedrinho matador, já ter dito que desde criança matava 

animais na chácara em que cresceu.  

 Em países como Alemanha, Estados Unidos, Suécia e Dinamarca é 

utilizado a aplicação de hormônios femininos em criminosos sexuais, pois 

assim se reduz o nível de testosterona e a libido sexual. Avaliando que a 

maior parte dos psicopatas cometem crimes sexuais, esse método seria 

viável, porém o Brasil sofre limitações pelos princípios constituídos na Carta 

Magna. 

No Canadá e nos Estados Unidos existem leis especificas para os 

psicopatas, além de o Canadá ter uma prisão perpetua com cela de 

isolamento. O mais perto que o Brasil chega de uma prisão perpetua 

atualmente é o caso, já chitado, do Chico Picadinho, que segundo a revista 

época 12 permanece em um tipo de limbo jurídico.  

A comparação da legislação brasileira com as dos demais países ajuda 

a entender o grande déficit da legislação brasileira em relação aos psicopatas. 

                                                 
12 Disponível em:< http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI174597-15228,00-

A+PRISAO+PERPETUA+DE+CHICO+PICADINHO.html > acessado em 04 de outubro de 2015 
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Enquanto o Brasil está mais preocupado em classificar o crime, os outros países 

estão à frente buscando descobrir a existência da psicopatia nos indivíduos para 

assim poder aplicar a sanção correta. É necessário que a justiça brasileira corra 

atrás disso para poder proteger a sociedade que está exposta a esses riscos com 

criminosos desse nível soltos ou quando presos não recebem uma punição 

adequada.  
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5 SISTEMA CARCERÁRIO 

 

A princípio a prisão era apenas uma custódia de natureza cautelar, ou seja, 

um lugar em que os criminosos esperavam por seu julgamento que poderia ser pena 

de morte ou pena corporal. Em 1703 em Roma a prisão apenas para cumprimento 

de pena era destinada aos monges, esse foi um dos primeiros exemplos da pena 

privativa de liberdade, como conhecemos hoje. É possível citar 3 períodos 

marcantes do sistema carcerário, sendo eles: 1. Antiguidade; 2. Idade Média; 3. 

Idade Moderna: 

 

5.1 Antiguidade  

 

A prisão nesse período era um lugar de custódia provisória, era lá que se 

faziam os interrogatórios que eram a base de tortura. O intuito desses interrogatórios 

era fazer com que as pessoas confessassem seus crimes para assim serem 

condenados. Nesse período também era comum as prisões por dívida. O condenado 

tinha duas opções pagar sua dívida ou a pena de morte. 

Esse período como pode-se observar era um período de muitos extremos.  

 

5.2 Idade Média  

 

A prisão não servia como pena, mas sim como natureza processual. Nessa 

época a dignidade da pessoa humana pouco importava. Os acusados ficavam 

presos em lugares fétidos, masmorras, sem alimentação adequada, privados do sol 

e do ar, segundo Rogério Greco13. Fazendo uma análise breve sobre o exposto é 

capaz de fazer uma ligação com a atual situação do sistema carcerário do Brasil, 

onde os presos são jogados em um lugar isolado e muitas vezes são privados de 

coisas essenciais para a dignidade humana.  

Nesse período também começou a surgir mais dois tipos de prisão, as de 

Estado e as Eclesiásticas. Era possível, nesses casos, a prisão perpetua ou o 

perdão. 

As prisões de Estado eram para os inimigos do Estado, já as prisões 

eclesiásticas tinham a finalidade de conduzir o indivíduo ao arrependimento por meio 

                                                 
13 GRECO, Rogério. Direitos Humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. Pg. 146  
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de meditação e oração. Esse foi um momento importante para o que temos na 

sociedade moderna, pois aí se começa a segregação de liberdade, utilizada até 

hoje.  

 

5.3 Idade Moderna  

 

Nesse período começaram a ser comuns as penas privativas de liberdade. 

Também entrou em cena as denominadas “Penas de galera” onde os criminosos 

que seriam condenados à morte tinham que ir para os navios, lá faziam um trabalho 

exaustivo que de qualquer forma, na maior parte dos casos, acabava levando a 

morte. 

Foi daí que se criou a ideia de usar a mão de obra dos presos, com a 

finalidade de assim eles se reformarem.  

Apenas no século XIX que começaram a se preocupar em preservar a 

dignidade da pessoa humana. No século XX e XXI iniciou-se algumas tentativas 

para o preso ser solto e voltar a conviver em sociedade. 
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6 PSICOPATAS NO SISTEMA CARCERÁRIO   

 

Com o conhecimento histórico do sistema carcerário pelo mundo, é possível 

notar as semelhanças e avanços de uma época para outra. Nossos sistemas 

carcerários mantem aspectos semelhantes ao da Idade Média, pois muitas vezes, 

mesmo com nossa legislação, a menor preocupação é com o preso e como será o 

convívio deste com os outros presos e consigo. E mesmo hoje a pena tendo a 

função de reabilitar o infrator, muitas vezes não é o que acontece, pois, em vez de 

refletir sobre o seu ato, ele se sente injustiçado e volta a sociedade, às vezes, pior 

do que saiu. 

Sabendo de todos os problemas e as crises que nosso sistema prisional 

sofre, é imprescindível pensar sobre o papel do psicopata nesse cenário. Como 

exposto anteriormente, muitos dos psicopatas são julgados como imputáveis, por 

isso acabam indo para presídios comuns, o que de certa forma é inapropriado, 

porque o convívio dos psicopatas com presos comuns pode ser perigoso, tanto para 

o preso quanto para a sociedade. Os psicopatas são manipuladores e muitas vezes 

organizam motins dentro dos presídios.  

Os psicopatas representam cerca de vinte e cinco por cento da população 

carcerária e os outros setenta e cinco por centro não são psicopatas14. Ou seja, três 

quartos dos criminosos são recuperáveis. Em países como a Austrália e o Canadá, e 

em alguns estados americanos, há diferenciação dos criminosos psicopatas e dos 

não psicopatas. Nesses lugares, não importa o ato em si, mas se aquela pessoa é 

uma psicopata ou não. Havendo esse diagnóstico, os Códigos Penal e o de 

Execuções Penais são totalmente diferentes. O autor de determinados crimes com 

certo grau de perversidade tende a repetir.   

Um psiquiatra canadense, chamado Robert Hare, criou um sofisticado 

questionário, denominado Escala Hare, que se transformou em um método mais 

confiável de identificação de psicopatas. Essa escala, recebe o nome de 

Psychopathy Checklist ou apenas PCL15. Com seu grau de relevância diversos 

países, de todo o mundo, a utilizam como um instrumento no combate a violência e 

nas melhorias ética da sociedade.   

                                                 
14<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/06/04/interna_cidadesdf,305617/psi

quiatra-autora-de-best-seller-defende-prisao-perpetua-para-psicopatas.shtml> 
15 <https://brau.jusbrasil.com.br/artigos/118680082/o-perfil-do-psicopata-homicida-e-o-sistema-

punitivo-adequado> 
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No sistema carcerário, o PCL é usado por um profissional da área da saúde 

mental, assim, podendo ser identificado os psicopatas que ali se encontram, 

diferenciando-os dois demais presos, também é possível assim dar-lhes um 

tratamento diferenciado. Foi constatado que os países que utilizaram essa escala, 

houveram uma melhor no procedimento dos psicopatas no sistema prisional além de 

diminuir a taxa de reincidência dos crimes mais graves. 
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7 HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO 

(HCTP) 

 

Os hospitais de custodia são estabelecimentos responsáveis pelo tratamento 

de pessoas que tem problemas mentais e/ou transtornos mentais, e devidos a essa 

questão, é preciso cautela em relação ao estado psicótico dos indivíduos, pois para 

sua reinserção na sociedade deve- se ter estudo clinico do estado do paciente após 

o tratamento. 

Conforme localizado no site da Universidade Federal de Rio grande do Sul, o 

hospital psiquiátrico Brasileiro surge no século XIX, influenciado pela psiquiatria 

francesa e pelo tratamento moral. O primeiro que iniciou os trabalhos, foi o do Rio de 

Janeiro, fundado em 1853 e passou a ser chamado de Asilo Pedro II.16 

 O Hospício São Pedro de Porto Alegre, hoje Hospital Psiquiátrico São Pedro 

(HPSP), foi inaugurado em 1884. As atividades de ensino neste Hospital tiveram 

início em 1908, incentivadas por seu Diretor Dr° Deoclécio Pereira, para os alunos 

da Faculdade de Medicina, que atualmente faz parte da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS. Posteriormente, em 1926, inicia-se a grande fase de 

pesquisas no Hospital, instituída por seu Diretor Dr. Jacyntho Godoy. 

Os hospitais servem para abrigar de uma certa forma indivíduos que não tem 

capacidade de ficar preso em presídios comuns, é onde eles estão ali devido a 

medida de segurança detentiva empregada a eles. Desse modo devido ao fato deles  

não poderem ser punidos levando em consideração que não tem total ou parcial 

consciência da gravidade de seus atos, como nas outras unidades prisionais, os 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, sofre com a má administração, falta 

de preparo dos profissionais que atuam na saúde e na segurança, e principalmente 

com a omissão do Poder Judiciário, que por vezes retarda ou deixa de executar os 

direitos reservados a pessoas presas ou que cumpra medidas de segurança, 

diminuindo assim eventuais chances que o doente tem de se curar ou se 

ressocializar. 

O prazo de duração das medidas de segurança é, em 

princípio, indeterminado, perdurando enquanto não for cessada 

a periculosidade do agente (juízo de probabilidade que toma por 

                                                 
16 <https://www.ufrgs.br/bioetica/psiqpes.htm> 20/04/2017 21:57   

https://www.ufrgs.br/bioetica/psiqpes.htm%3e%2020/04/2017%2021:57
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base a conduta antissocial e a anomalia psíquica do agente de 

que este não voltará a delinquir), através de perícia médica (CP, 

art. 97, § 2º). A lei não fixa um prazo máximo de duração, mas 

fixa um prazo mínimo, de 1 a 3 anos (CP, art. 97, 1º), que serve 

apenas como marco para a realização do primeiro exame de 

verificação de cessação de periculosidade.17  

 

7.1 HCTP no Brasil   

 

No Brasil, durante o ano de 201118, decretaram que existem 26 

estabelecimentos de custodia e tratamento psiquiátrico, formados por 23 Hospitais 

de Custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP).  

Em São Paulo, O HCTP de Franco da Rocha é usado como modelo de 

administração. O site da Secretaria da Administração Penitenciária afirma: “A 

infraestrutura de atendimento aos pacientes é um ponto levado muito a sério pela 

diretoria; para tanto, na unidade eles são assistidos por dois psicólogos, quatro 

assistentes sociais, quinze auxiliares de enfermagem – que se revezam em plantões 

– uma enfermeira e oito médicos psiquiatras, sendo que há sempre um de plantão 

no consultório e o atendimento pode ser feito a qualquer hora do dia ou da noite, 

sempre que há necessidade; além disso o corpo funcional é composto por agentes 

de segurança penitenciária que recebem treinamento diferenciado e específico para 

lidar com os pacientes, o que contribui no processo de ressocialização.”  

Nesse hospital visam a manutenção interna e externa do local, que muitas 

vezes é feita pelos próprios pacientes, também como forma de ressocialização. A 

proximidade deles com a natureza é grande. Muitos animais como saguis, esquilos, 

entres outros habitam nos quintais e peculiaridades do local. Eles visam também a 

higiene e a limpeza, por isso não é permitido se alimentar dentro dos alojamentos. 

“Se o paciente tem um mínimo de amparo da família, aqui ele encontra grandes 

possibilidades de refazer a vida e retomar seus afazeres na sociedade”, afirma 

Valim, funcionário do local.  

                                                 
17 <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2623/O-tratamento-dos-doentes-mentais-no-HCT-Hospital-
de-Custodia-e-Tratamento>  acesso 01/10/17 ás 16:18 
18 <http://www.sap.sp.gov.br/common/noticias/0200-0299/not271.html> Acessado 01/10/2017 as 16:41 
 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2623/O-tratamento-dos-doentes-mentais-no-HCT-Hospital-de-Custodia-e-Tratamento%3e%20%20acesso%2001/10/17%20ás%2016:18
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2623/O-tratamento-dos-doentes-mentais-no-HCT-Hospital-de-Custodia-e-Tratamento%3e%20%20acesso%2001/10/17%20ás%2016:18
http://www.sap.sp.gov.br/common/noticias/0200-0299/not271.html%3e%20Acessado%2001/10/2017
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Também em São Paulo, tem a unidade de Taubaté, muito famosa por alojar 

maníacos famosos e temíveis como Chico Picadinho, Pedrinho Matador, Bandido da 

Luz Vermelha, entre outros. O prédio, que hoje atua como HCTP, antes atuava como 

presidio para adultos e também já foi até um reformatório para jovens e 

adolescentes. Existem várias outras unidades de Hospitais de Custódia no Brasil, 

mas não são muito conhecidas. Como por exemplo, a instituição do Amazonas, da 

Bahia, Espirito Santo, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. 
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8 PEDRO RODRIGUES FILHO (Pedrinho Matador) 
 

A trajetória da formação de uma identidade criminosa positiva, uma vez 

“batizado” por um promotor como “Vampiro do Carandiru”, já aclamado como 

“detergente da sociedade”, justiceiro, vingador entre outros, Pedro Rodrigues Filho 

nacionalmente conhecido como Pedrinho Matador obteve fama e admiração, por 

grande parte de suas vítimas serem agressoras de mulheres e crianças, 

estupradores e assassinos. Um de seus princípios é considerar mulheres e crianças 

sagradas. 

Condenado a mais de 400 anos de prisão, a maior pena privativa de liberdade 

já aplicada no Brasil, Pedro ganhou notoriedade no país ao assumir mais de 100 

mortes, todas durante a década de 60 a 80, contudo prometeu matar Maníaco do 

Parque e mais criminosos da mesma índole. 

Filho mais velho de prole de oito crianças, nasceu em 1954 com crânio ferido 

na cidade mineira de Santa Rica do Sapucaí, resultado de chutes que o pai 

depositava na barriga da mãe, recorrente a brigas e violência doméstica constantes 

que submeteram todos os que viviam na casa.  

Pedro foi criado pelos pais e avós em uma rotina dotada de regras religiosas 

onde assistir televisão não era permitido. A avó era umbandista e levou o neto para 

o terreiro de trabalhos, que se localizava na sua própria casa. Foi batizado aos 14 

anos na umbanda. A mãe se revoltou com o filho por exercer outra religião, 

ameaçando mata-lo. 

Em entrevistas, Pedro alega ter sofrido mais violência física por parte da mãe 

que o apunhalava com varas de marmelo quentes depositadas em espiriteiras e no 

lampião ao contrário do pai, que aplicava castigos onde o filho era obrigado a 

permanecer ajoelhado em milhos durante horas. 

Era exposto as brigas do casal cotidianamente, sempre motivadas por 

ciúmes. Controlou a violência do pai antes de ser preso, na medida em que crescia, 

mas quando ele não estava mais presente, sua mãe Manuela foi assassinada pelo 

marido enquanto dormia, fato que mais tarde acarretou a uma vingança premeditada 

por Pedrinho Matador, que cruzara com o pai dentro do mesmo presídio. 

O forte vínculo de Pedro com armas se deu por influência do avô que lhe 

ensinou com maestria diversas técnicas desde muito cedo. 
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8.1 Crimes 
 

A primeira demonstração de fúria ocorreu aos 13 anos depois de uma briga 

com o primo, onde Pedro levou um soco na região dos olhos. Para se vingar, o 

mesmo empurrou o parente em um moedor elétrico de cana de açúcar com a 

intenção de esmaga-lo por inteiro, porém, apenas o braço do jovem foi introduzido e 

permaneceu prensado até os familiares chegarem e desligarem a máquina. Logo em 

seguida, Pedro esfaqueou o primo resultando em sua morte. 

O segundo crime ocorreu após seu pai ser demitido de seu local de trabalho, 

escola da prefeitura de Minas Gerais acusado de furtar merenda. Esse fato causou 

uma crise intensa na família Rodrigues. Pedro se retirou para uma floresta próxima 

durante mais de trinta dias, onde pescava e caçava macacos para vender a pele 

para ajudar no sustento da família. Exausto e repleto de fúria, decidiu eliminar os 

responsáveis de todo o sofrimento causado a sua família. 

Aos 14 anos, relata ter roubado uma espingarda 28, cartuchos e uma 32 

antiga do avo, atirou primeiro contra o vice-prefeito na porta de sua casa com dois 

tiros de 28, que havia demitido seu pai e depois no vigia da escola, ateando fogo ao 

seu corpo o qual acreditava ser o verdadeiro responsável pelos roubos. Depois 

desses assassinatos, torna-se um foragido da polícia. 

Segundo Guido Palomba, psiquiatra forense brasileiro e perito habilitado nos 

Tribunais Judiciários de São Paulo desde 1975 até o presente, autor de diversos  

livros como Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal (Atheneu, São Paulo, 2003), 

Loucura e Crime (Fiuza, 1996) entre outros, o diagnóstico dado a Pedrinho Matador 

é o de psicopata todavia, na realidade clínica, o mesmo é avaliado como 

encefalopatia sendo não totalmente racional e não louco completamente. Seres 

desse caráter não sofrem delírios, adotam discursos coerentes e não alucinam, 

entretanto, a frieza absoluta entrelaçada a falta de remorso e a ausência de 

distinguir a gravidade desses atos criminosos, é justamente o que diferencia Pedro 

das pessoas normais. 

Posterior ao ocorrido, Pedro segue direção a casa da madrinha onde 

conheceu Maria Aparecida Rolim, chamada de “Botinha” na comunidade em que 

vivia. Ela acabara de ficar viúva do chefe local, traficante de drogas, e agora, era 

responsável pelo negócio que administrava ilegalmente a venda de pervitin, haxixe e 

maconha. Aliciava menores que ali viviam, entre eles Pedro que rapidamente galgou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
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a hierarquia da organização, ajudado por seu envolvimento com Maria, de acordo 

com o próprio, a traficante foi a primeira mulher de sua vida. 

Permaneceu nessa posição durante algum tempo, mas logo outros traficantes 

se revoltaram com a relação dos dois e a rápida ascensão do rapaz, que ainda era 

menor de idade. 

Alguns traficantes, dois maiores de idade e dois menores, armaram uma 

emboscada para matar Pedro que acabou sendo notificado previamente por uma 

empregada de Maria.  

Dias depois, carregando duas 765, uma de doze tiros, uma de nove, foi 

chamado para levar um carregamento com os quatro rapazes que premeditavam 

seu assassinato, Pedro relata que esperou todos dormirem para atirar contra os 

mesmos. Dois morreram imediatamente e os outros dois no caminho do hospital.  

Mais tarde, depois de ir morar com a traficante Maria no qual Pedro 

estagnava um relacionamento, foi assassinada por traficantes de Jacareí, 

município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

no estado de São Paulo. Repleto de fúria e mágoas, Pedrinho foge novamente e 

segue a vida criminosa como chefe de seu próprio grupo. 

Em entrevistas, Pedro diz que apenas vendia drogas para traficantes em 

grandes quantidades. Aderiu um código de moral e ética particular, no qual está 

incluído matar só por vingança (se possível) e nunca levar nada roubado para casa 

ou para a mãe. 

A retaliação devido a morte de sua amada ocorreu dentro de uma cerimônia 

de casamento do irmão do assassino de Maria. Pedro juntou três pessoas e ordenou 

que matassem todos os homens contidos dentro do local excluindo apenas mulheres 

e crianças. Por sua conta individual, 8 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas. 

A próxima vítima de Pedrinho foi um rapaz que engravidou sua prima 

predileta e não quis casar. De acordo com ele, esse homem fez muito mal a sua 

família e amigos originando muito ódio pela parte de Pedro que diz que enquanto 

não assassinou o rapaz, não conseguia se tranquilizar. 

Quando chegou na cadeia, Pedro tinha apenas 18 anos, mas já era temido e 

jurado de morte por outros presos. Mesmo acostumado com todo tipo de violência, 

segundo sua memória, se assustou bastante com o novo ambiente: 

“minha amiga, na hora que eu chego na Detenção...amanheceu o dia...Fui 

para o inferno! Aaaah... Todo mundo com aquela japona preta, sapato preto...Você 

vê que os caras ta armado mesmo, tocando batuque...Meu Deus do céu! [...] Me 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_Para%C3%ADba_e_Litoral_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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assustei, eu mesmo falo, sangue na parede, tem muita morte então tem sangue 

arrepiado na parede, [gente] sambando, os caras lutando capoeira, fumando, 

bebendo...Gente armada, pra lá e pra cá, nossa, ali era o inferno, cara, ali era o 

inferno, ali ó, inferno, inferno, inferno. Depois...isolado, no chiqueirinho, sem 

água...[...]. No pavilhão 5, no quinto andar, tudo sujo, barbado, morria por ali mesmo. 

Ficava doente, ninguém se importava...Morria tudo assim ó. Era um inferno, um 

inferno. Nem pra usar o banheiro, que aqui a gente chama de boi, eu ia sem a minha 

faca.”19   

Ficou na inclusão pelo período determinado e foi encaminhado ao convívio de 

um temido criminoso que cumpria sua pena abusando sexualmente de todos os 

rapazes recém-chegados à Casa de Detenção. Pedro foi designado para viver na 

cela desse criminoso, odiado por muitos e temido por todos. Logo na primeira noite, 

para escapar do abuso, esperou que ele dormisse e esmagou sua cabeça com uma 

espécie de paralelepípedo que encontrou no banheiro. Relatou o fato para o 

carcereiro, avisou que tiraria a vida de quem mexesse com ele. Ganhou 

imediatamente o respeito de todos. Por inúmeras vezes, Pedro era separado dos 

demais presos para a segurança de todos. 

Pouco tempo depois, adquiriu simpatia por um travesti que trabalhava na 

cantina, por ela, assassinou mais duas vítimas: 

 “Tive que matar dois caras, por causa da minha moral, por causa da bicha, 

que eu gostava dela, parecia uma mulher mesmo. Não que eu tinha caso com ela, 

não tinha... Ela trabalhava na cantina, vendia Coca-Cola, frango, esses barato todo. 

Muitas pessoas pensavam que era caso meu, mas não, se fosse eu falava.”20  

Aos 20 anos jurou de morte seu próprio pai, ao saber da morte da mãe. 

Recebeu a notícia de madrugada enquanto lutava box dentro da cela quando o 

carcereiro chegou e o notificou. Seus amigos já sabiam do fato pois escutaram na 

madrugada anterior pelo rádio, mas todos temeram contar para ele. 

De primeira vista Pedro não acreditou, foi pego a autorização do juiz e o 

encaminharam para o necrotério, onde sua mãe encontrava-se em estado de 

esfaqueamento. Jurou no caixão vingança, em voz alta. 

Preso também por assassinato na mesma cadeia que o filho, o pai mal teve 

tempo de encarar os olhos de vingança de Pedrinho, que depositou 22 facadas no 

pai, que anteriormente assassinou a esposa com 21 facadas.  

                                                 
19 CASOY, Ilana. Serial Killers Made in Brazil, pág. 307 
20 CASOY, Ilana. Serial Killers Made In Brazil, pág. 307 
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Para alcançar o prédio o qual seu pai estava, Pedro rendeu um guarda, 

capturou sua arma e prendeu o mesmo dentro de uma cela. Ele relata não ter usado 

o revólver, apenas deixou consigo para uma proteção durante a fuga para o xadrez 

da frente. Depois de assassinar o pai, devolveu a arma para o dono. 

A história ficou conhecida nacionalmente por Pedro ter rasgado o peito do pai, 

arrancado seu coração, mastigado e cuspido ao lado de seu corpo, posto a vingança 

que o mesmo jurou no dia da morta de sua mãe. 

Pedro alegou em entrevistas que possuía um vício, um hábito de matar, 

sentia certo alívio após os crimes. Sua preferência era matar na “mão”, com facas. 

Ângela irmã de Pedrinho, quatro anos mais nova, assumiu a direção da 

família desde o assassinato da mãe. Acredita que ele sempre foi uma ótima pessoa, 

independente de todos os crimes, sente um amor muito grande pelo irmão que 

muitas vezes a chamou de mãe. Foi na casa de Ângela que Pedro pediu abrigo 

quando deixou o presídio depois de 34 anos, em 24 de abril de 2007, a irmã o 

recebeu de braços abertos, deu assistência, auxílio e moradia, relata que em 

nenhum desses momentos sentiu medo de Pedro. Enfrentou muito preconceito, 

porém nunca abandonou o irmão, não obstante, quatro anos depois, em 15 de 

setembro de 2011, aos 57 anos, foi preso novamente por cárcere privado e 

participação em motins e rebeliões, onde erroneamente, foi constatado o fim de sua 

pena em 2019. 

O mesmo frequentou também o Presídio de Segurança Máxima em Taubaté, 

Interior de São Paulo, onde se encontra os piores criminosos do Estado, a Elite do 

crime, todos temiam Pedrinho Matador. 

Em um entrevista feita por jornalistas da Record, Ângela relata que, ao visita-

lo em Taubaté acompanhada dos restantes dos irmãos e a avó, tinha pensamentos 

receosos de Pedro a enforcando, nesse momento ela confirma que tinha medo, 

deixou todos irem na frente falar com o irmão enquanto ficava para trás, reservada e 

com medo de abraça-lo. Nesse instante, Pedrinho observou a repulsa da irmã e 

chorou: 

 “Minha irmã, você está com medo de mim? Jamais vou machucar um dos 

meus irmãos!”  

Pedro avançou e tomou a irmã em um abraço apertado, tal ápice fez com que 

a Ângela percebesse que ele é um “simples ser humano dotado de amor, um 

homem pronto para recomeçar”, de acordo com palavras dela. 
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Pedrinho Matador é exemplo raro de sobrevivência no regime carcerário, o 

mesmo menciona; 

“Pra mim sobreviver e estar aqui hoje, tive que dar facada pra caramba!” 

Marcado em diversas áreas do corpo, foi o criminoso que viveu por mais 

tempo mesmo jurado de morte por inúmeros rivais. Uma de varias vezes, foi atacado 

por 5 assassinos armados dentro de uma cela, matou 3 e afugentou 2. 

Pedro possuiu uma tatuagem polemica no braço escrito “Mato por Prazer”, 

recentemente coberta por um escorpião. Diagnosticado pelo psiquiatra Antônio José 

Elias Andraus, Pedrinho possui caráter paranoide e antissocial em decorrência deste 

prazer a morte alheia. O mesmo declara não se arrepender de nenhum de seus mais 

de 100 assassinatos, constadas como autoria desconhecida. Descreve que sempre 

gostou da solidão. (contas particulares, teoricamente foi acusado de 71 mortes). 

Sendo um dos maiores assassinos dentro do Sistema Penitenciário do Brasil, 

desenvolveu inúmeras formas de matar: faca, caneta, óleo quente, arsênico, 

estrangulamento, entre outras. Viveu dezesseis anos no “castigo”, isolado do 

convívio na casa de Custódia de Taubaté: 

[...]“Ah, o castigo nesses outros [lugares] aí é ruim, mas lá onde fiquei, é, 

fiquei dezesseis anos ali, lá não tem música, não tem rádio, não tem televisão. Sol 

por quarenta e cinco minutos e no fim de semana e olhe lá. Minha vida era ficar 

naquela cela, num quadradinho. Ficava na cama lá, fazia quatro horas de ginástica 

todo dia e na parte da tarde eu tirava duas horas para dar soco na parede. O médico 

falava : “Para de dar soco na parede rapaz! Vai dar encrenca.” Tinha época que eu 

não tinha força pra pegar coisa assim pra comer, minha mão vivia fechada. [...] A 

parede ficou tudo rachada e cheia de sangue. Pode ver, minha mão é defeituosa. Aí 

eu parei. E fiz um saco de areia. Tem um sacão grande lá e eu bato nele agora.” 

Temido e respeitado por todos, detentos e funcionários, Muitas vezes foi 

“usado” porá acalmar certa ala da prisão, pois ninguém quer “arrumar confusão” com 

ele. Pedro Rodrigues Filho declara não gostar do codinome “Pedrinho Matador”, de 

acordo com ele, esse apelido o atrapalhou muito nas ruas, tanto que ele não permite 

e não tolera que nenhum de seus amigos, guardas e etc, o refiram a ele com esse 

apelido que ele diz que originou-se por meio de juízes e promotores. 

Em liberdade, Pedro enfrentou muita dificuldade ao buscar um emprego, o 

único duradouro que ele relata ter gostado de verdade veio de um empresário dono 

de uma chácara em Camboriú, Santa Catarina, amigo de um irmão de Pedrinho 

chamado Gilberto Rodrigues. 
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Pouco tempo depois de deixar o presídio mais uma vez, Pedrinho passou a 

morar nesta mesma chácara, trabalhando como caseiro, responsável pela limpeza e 

segurança. 

O empresário relata que Pedro foi a única pessoa que deu certo ao cuidar de 

sua chácara, que não o vê como um monstro assassino e sim uma pessoa 

extremamente divertida, extrovertido, calmo e que adorava praticar capoeira. 

Gilberto diz que na média, 70 pessoas frequentavam a chácara todo final de 

semana e Pedro sempre acolheu todos muito bem, todos gostavam dele, nunca 

ouve desrespeito de ambas as partes. Não escondia o nome de Pedro a ninguém, 

todavia, todos confiavam no criminoso, inclusive vizinhos da chácara que 

entrevistados por jornalistas da Rede TV, declararam que Pedro é um rapaz 

honesto, tranquilo e que nos dois anos que trabalhou por lá, nunca ouve problemas 

relacionados a ele. Todos aguardam a saída de Pedro. Sua vizinha Salete Adames 

diz sentir um carinho muito forte por Pedro, que o considerava como irmão e que foi 

um dos dias mais tristes de sua vida no momento em que a polícia foi busca-lo mais 

uma vez devido ao acuso de participação em rebeliões.  

No final do ano de 2016, quando Pedro completou mais de 4 décadas de 

cárcere, poderia ter deixado a cadeia definitivamente. Viviane Freire, advogada do 

mesmo, alegou que em poucos meses ele poderia ter cumprido sua pena em 

livramento condicional, comparecendo ao fórum como estabelecido pelo Juiz de três 

em três meses até o término final da pena. Porém, atualmente seu paradeiro é 

desconhecido. Não há registros nem informações de onde Pedro se encontra no 

momento e nem dados confirmando sua liberdade. 

Pedro Rodrigues Filho descreve que existe vários níveis de psicopatia, que 

cada pessoa possui um grau e que o seu “era” um pouco mais elevado. A frase que 

o assassino mais frisa além de gravá-la em documentário: 

“Desafio qualquer ser humano da face da terra que queira apontar os meus 

defeitos, sem ter que dar margem para apontar os seus erros”21 

 

8. 2 Falha No Sistema Judicial Brasileiro 
 

Atracando a inquisição da vingança, da “justiça com as próprias mãos” 

quando a lei é considerada insuficiente para punir criminosos, vê-se que a decisão 

do tribunal perante ao caso de Pedrinho Matador foi indubitavelmente inadequada 

                                                 
21 CASOY, Ilana. Serial Killers Made In Brazil, pág. 307 
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uma vez que a Constituição Brasileira outorga em seu artigo 5º, XLVII, b alínea 

b'): “XLVII - não haverá penas de caráter perpétuo”, falhas e incoerências do sistema 

judicial entrelaçado a legislação não devem jamais ser toleradas uma vez que fere 

todos os princípios humanos, em corolário permitindo que assassinos perigosos 

todavia seres iguais aos outros não sejam devidamente punidos, sem embargo, a 

falta de assistência relacionada a psicopatas dentre o sistema criminal brasileiro. 

É notável, a respeito das medidas punitivas brasileiras, que não são 

realmente eficazes, não só pelo período máximo de cárcere já delimitado, mas 

também por não fornecer aparatos eficazes no tratamento de criminosos psicopatas, 

que mesmo após longo período na prisão poderão cometer novos crimes e não 

serão capazes de se reintegrar à sociedade. 
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9 SUZANE VON RICHTHOFEN  
 

Suzane Louise Von Richthofen nasceu em 1983 em São Paulo, vinda de uma 

família abastada filha do Sr. Manfred Von Richthofen e da Sr. Marísia Von 

Richthofen.  A menina de 19 anos, que na sua juventude iniciou um relacionamento 

com o Daniel Cravinhos de Paula e Silva, um relacionamento esse que seus país 

não imaginava o quanto era diferente do que eles sonhavam para a filha, o casal 

usava constantemente drogas, o Daniel não trabalhava e não estudava algo que 

preocupava seus pais, pois o que eles planejavam para filha era um futuro magnifico 

na área do Direito. 

Ao passar do tempo a persistência do casal de ficar juntos eram despedidos e 

com isso enfurecia seus pais, e logo após uma peleja entre Manfred e Daniel ele 

proibiu a convivência do rapaz e o namoro com a filha e se ela levasse isso adiante 

ainda ele deserdava e cortava tudo que ela tinha de “mordomia” na época, devido a 

essa circunstância o casal forjou a separação e faziam encontros as escondidas, 

apenas uma pessoa sabia o irmão de Suzane, Andreas acobertava os dois ajudava 

Suzane cabular aulas para ir ao encontro do namorado, ia a motéis para fumar 

maconha com sua irmã e o cunhado.  

Suzane começa a planejar em sua cabeça a vingança contra seus país, 

pedindo ajuda então de seu namorado, que de imediato aceita proposta passando 

adiante o plano á seu irmão Cristian Cravinhos de Paula Silva, ele que a princípio 

não gostou da ideia, mas como amava muito seu irmão acatou logo em seguida a 

proposta do irmão. 

O dia que Suzane marcou para matar seus pais eram dias antecedentes a 

seu aniversário, data esse dia 31 de outubro de 2002, aquela noite ela tirou seu 

irmão Andreas da casa para que ele não presenciasse o que ia acontecer, ele é 

deixado em um comercio para se divertir durante a noite enquanto supostamente 

“iria ao motel”, para comemoração antecipada do aniversário da mesma. 

Suzane a todo momento só pensava em vingança, pois achava que não era 

justo seus país proibir seu relacionamento e dizer ainda que iriam deserda-la, 

fortemente impulsionada devido a motivação torpe. Cristian ficaria incubado de 

assassinar Marìsia e o Daniel seu queridíssimo sogro, Suzane ficaria responsável 

pela logística e pela administração do plano. No dia do crime Suzane foi até a casa 

dos irmãos para busca-los para execução, sem ninguém perceber os dois indivíduos 

ficam agachados dentro do carro na entrada do condomínio da residência da família 
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Von Richthofen local do crime e após adentrar na garagem repassaram as etapas 

planejadas antes daquele dia, para não levantar suspeitas, ao entrarem na casa, 

Suzane foi certificar-se que os Pais já estavam dormindo, dando sinal aos 

criminosos ao mesmo tempo que ajudava os indivíduos a trocar as vestis por algo 

descartável (meias de náilon e as luvas cirúrgicas), para que dificultasse a 

identificação dos delinquentes.  

 

O material utilizado para fazer o “trabalho” era de fabricação própria dos 

irmãos, seria bastões com perfilados de obra de ferro com furos, barras em 

formato de U com bordas retas, de forma quer duas delas se encaixam 

perfeitamente quando colocadas a frente. Daniel ainda teve o cuidado de 

preencher o meio das barras com madeira, para que elas ficassem mais 

pesadas e eficientes. Na ponta da madeira foi feito um punho, na base do 

bastão, para que os assassinos executassem suas vítimas de forma 

competente, sem barulho e sem machucar as mãos. 22 

 

Para não presenciar o assassinato de seus pais, Suzane foi para o andar de 

baixo da casa, e sentou no sofá colocando as mãos sobre ouvido para abafar o som 

de um possível grito vindo de seus pais.  

Desde do início Cristian se incomodava pelo fato de ele ter que ficado com Sr. 

Marísia Von Richthofen, pois ela era mulher, e além disso algo que ainda o 

preocupava era o fato de ter um pensamento negativo em relação ao seu irmão, 

imaginava que ele não prosseguiria com o plano de execução dos Sogros dele. 

Após o sinal positivo de Susane, os dois foram cada um para lado pela qual 

era respectivamente da pessoa a ser morta, enquanto ela iria apagar as luzes, 

porém assim que os irmãos adentraram no quarto a Sra./ Sr. Richthofen abriram os 

olhos, mas naquele momento já não tinha chance muito menos escapatória da vida. 

Não imaginava que o inimigo estava a todo momento era aquele que convivia na 

casa, tinha acesso a rotina do casal. 

Iniciando os golpes Daniel deferiu no corpo de Manfred, e logo em seguida 

Cristian fez os mesmos, como se fosse uma sequência, porém a quantidade exata 

pela qual foram repetidos os golpes não é possível precisamente identificar, apenas 

o que se sabe é que conforme foi dado os açoites sangues e os pedaços de massas 

                                                 
22(Ilana Casoy – Casos de Família Pag. 25, dezembro de 2016 
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corporais e encefálicas, cortes abertos eram espalhados por toda parte da cama. O 

que os irmãos não esperavam era o fato pela qual o casal começaria a sofrer e 

fariam barulhos estranhos. 

 

 Quando uma pessoa sofre um traumatismo craniano grave, 

imediatamente a base de sua língua não se sustenta mais, 

causando morte por sufocamento, a terrível morte agônica. 

Dessa forma, na tentativa da vítima de fazer com que o ar entre 

os pulmões, a estreita passagem provoca um ronco alto e 

horripilante que só cessa quando a morte se estabelece23 

 

No desespero pela falta de habilidade e experiência, Daniel não conseguia 

pensar em que fazer para abafar o barulho ensurdecedor pela qual a ouvia, e 

imprevistamente decidiu ir ao banheiro e pegar uma tolha e assim colocar na boca 

do casal abafando o som. Enquanto isso Susane apronta o território e facilitando 

para os irmãos, ela pega sacos pretos, para que as vestes fossem colocadas 

deixando no final das escadas pela qual eles iram passar. Daniel ainda sem sucesso 

em relação aos sogros, decidiu ir até a cozinha e pegar uma jarra e lançar água no 

rosto de Manfred e Cristian sempre levando em consideração a que irmão fazia, 

cumpriu o mesmo ritual, porém não obteve sucesso, foi então que decidiu pegar os 

sacos plásticos e envolve-los sobre a cabeça de dona Marilia. Após todo esse 

transtorno já não se ouvia barulho algum, pois os planos dos irmãos acabavam de 

finalizar com sucesso e o silêncio ali predominava.  

O combinado era deixar o local do crime com aspecto de assalto, para quem 

em nenhum momento alguém pudesse desconfiar que os protagonistas da história 

seria o namorado e cunhado de Susane Richthofen. Daniel sabia que naquela 

residência existia uma arma calibre 38 que era da posse de Manfred, e a deixou ao 

lado do casal, em seguida espalhou as joias por toda parte. Susane que a todo 

momento permaneceu no andar de baixo da casa, começou a revirar o escritório, e 

foi já em uma pasta pela qual seu pai guardava dinheiro abriu o segredo e retirou 

uma caixinha branca em seguida deixou em cima do armário.  

Após o termino no andar de cima Cristian foi o primeiro a descer e ir ao 

encontro de Susane para dar início a bagunça pela residência, e logo após Daniel 

                                                 
23 . (Ilana Casoy – Casos de Família Pag.26, dezembro de 2016). 
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desce e dá sinal que o trabalho foi concluído com sucesso. Daniel esperto, assim 

que visualizou a pasta do dinheiro aberta com facilidade, foi até a cozinha e buscou 

uma faca, e posteriormente deu golpes para que tivesse aparência de roubado. 

Susane passa ao cunhado o valor que tinha dentro da caixinha branca, e 

imediatamente os três indivíduos saíram pela entrada principal da casa e Daniel frio 

e calculista, lavou os bastões ensanguentados na água da piscina. Assim com a 

conclusão de todo o crime os trios trocam de roupa e para confundir, mas ainda os 

policiais, decidem entrar pela janela pela janela do corredor do escritório, sendo 

assim a impressão das pegadas ficaria ali evidentes, embaralhando o trabalho da 

polícia. 

 Saindo daquele lugar, jogara m os materiais úteis em uma estrada com 

menos movimento continuando adiante, Cristian prossegue a pé em quanto os 

pombinhos, vão até o motel Colonial comemorar a “vitória”. 

Após sair do estabelecimento o casal foi para a residência Richthofen onde 

horas atrás tinham comedido um crime, porém estavam em papeis invertidos eram 

as “vítimas” da situação em questão, assim que Susane adentrou de prontidão ligou 

para Policia Militar as (4h da manhã do dia 31 de outubro de 2002), alegando que 

sua casa está revirada e com tudo aberto, sendo assim ela foi orientada a 

permanecer ao lado de fora, pois não tinha conhecimento se ainda havia algum 

individuo dentro da casa. O policial Alexandre Paulino Boto que atendeu a 

ocorrência, ao chegar no local se deparou com dois jovens, a moça e seu irmão, eu 

não sabia dizer o que havia ocorrido pois estavam fora naquela noite, foi, portanto, 

que a equipe policial decidiu averiguar, foram com todo cuidado entrando em todos 

os cômodos para acharem pistas que levassem ao que havia ocorrido.  

Aparentemente era um assalto pois o escritório estava revirado, e no andar de 

cima onde estava os quartos tudo normal, eis que entram no quarto do casal e 

deparam com uma cena chocante um homem ainda na cama, aparentemente sem 

consciência com a arma ao seu lado, tudo ali estava alterada, fora do eixo, a 

princípio era de percepção que o homem estava sozinho e se tratava de um 

homicídio, entretanto eis que encontram algo estranho no pé da cama, chegando 

mais perto Alexandre avista mas uma vítima era uma mulher, ela estava enrolada 

em lençóis e sua cabeça tinha um saco de lixo envolvida,  foi possível observar 

naquele estante que a cabeceira da cama tinha marcas, possivelmente o agressor 

havia errado alguns golpes. O policial saiu daquela cena para dar a notícia a família 

que estava ao lado de fora da casa, na espera de alguma resposta sobre ocorrido, 
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pois além de preservar a integridade dos irmãos, teria que fazer o mesmo com o 

local. 

A garota assim que avistou o policial, indago-lhe a respeito de seus pais, 

porém era estranho a tal pergunta, pois em nenhum momento ela tinha dito que 

havia alguém na residência, Alexandre logo após se dirigiu ao sargento seu 

supervisor descrevendo ocorrido, e tentando achar um maneira de dar a notícia aos 

irmão, o sargento divulga que o namorado da menina estava no local e aponta 

mostrando quem era ele, sendo assim ele decidiu chama- ló para dar a notícia, o 

que o policial não imaginava que de presteza o rapaz iria questionar a respeito de 

uma caixa branca com dinheiro, onde  ele sabia até o valor que continha, em torno 

de 5 mil dólares e 8 mil reais. Alexandre respondeu dizendo que ainda não se tinha 

a ciência do ocorrido, pois eles não tinham vistoriado o local. 

Daniel foi até os irmãos dar a notícias abraçando-lhes, todos já estavam 

aguardando o desespero, grito, choros, porém o silencio reinou, desse modo sem 

entender o policial se aproximou do grupo, ao entendimento dele poderia ser uma 

reação de choque. Desajeitado percebeu que os jovens apenas continuaram 

conversando como se fosse natural aquele tipo de acontecimento, questionando 

como eles iriam prosseguir a partir dali.  

O policial estava sem reação, e o que vinha a mente dele era surpreendedor o 

conhecimento do que tinha sido levado da casa por parte de Susane e Daniel, e 

assim ele ficou intrigado com aquele casal, porém não podia fazer nenhuma 

observação naquele exato momento. 

 

O subdelegado da 27° Delegacia de Polícia, Dr. Daniel Cohen de 

plantão aquele dia, foi acionado para comparecer ao local. A área foi 

isolada, a perícia e as equipes de investigação do DHPP foram 

chamadas. Todos ali seriam levados para fazer o boletim de ocorrência 

na delegacia do bairro. 24 

 

 Em estantes, se ouvia de longe sirenes e pessoas chegando no local sem 

saber do ocorrido, o pai de Daniel Sr. Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva assim 

que soube do ocorrido foi até lá, em seguida repórteres de várias emissoras 

chegaram no local, dando início a entrevista com o pai de Daniel. Todos estavam 

                                                 
24(Ilana Casoy – Casos de Família Pag.31, dezembro de 2016). 
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acompanhando o trabalho da polícia, e o início da investigação do departamento da 

delegacia de Homicídios juntamente com o instituto de criminalístico. A perícia é 

acionada, porém chega apenas 07h30 (Livro Ilana Casoy), e avistam a polícia 

preservando o local e os reportes e curiosos ali em volta.  

O Dr. Ricardo da Silva Salada destinado a dar início a investigação, adentrou 

na casa acompanhado do chefe de investigação Robson, primeira observação feita 

foi de que a porta de entrada não tinha sinal de arrombamento, a janela da biblioteca 

estava aberta e na mureta havia marcas de solado de tênis, tudo parecia em ordem 

inclusive os enfeites da casa estava cada um em seu devido lugar, porém a 

biblioteca estava completamente revirada, e ao lado havia uma sala de estudos 

onde ela estava intacta, o restante dos cômodos aparentemente tudo normal. Salada 

começa a criar seus conceitos em sua mente, pois era evidente que a bagunça da 

casa indicava uma busca direcionada biblioteca e no quarto do casal ou seja era 

alguém que foi direto aos pontos graças a “dicas” ou alguém do casal fez, era uma 

situação pela qual ele não estava acostumado a presenciar.   

 

Em busca posterior mais acurada, o perito procuraria por 

impressões digitais, marcas deixadas por ferramentas 

especificas, marcas de pegadas, dentes, fluidos corporais como 

sêmen e saliva, fios de cabelo, resíduos sob as unhas das 

vítimas, fibras, resíduo de pólvora, armas, cápsulas e projéteis, 

notas e tudo que pudesse ajudar nas investigações ou 

definitivamente colocar um suspeito dentro daquele local do 

crime. 25 

 

Antes dos corpos irem para o Instituto Médico Legal Salada começou 

examina-los, ele decidiu iniciar pela mulher pelo fato de até aquele momento 

imaginar que fosse um assassinato seguido de suicídio, como A Sra. Marilia estava 

envolvida com um saco na cabeça, com todo o cuidado ele retirou surpreende- se 

pois não se tratava de uma morte por tiro. A massa encefálica se espalhava, 

grudada nos cabelos da vítima. Ele então certificou – se que aquela morte 

monstruosa foi provocada possivelmente por espancamento, bastão pesado e 

cortante, seguindo logo após para o homem. Salada estava acompanhado naquele 

                                                 
25 (Ilana Casoy – Casos de Família Pag.33, dezembro de 2016). 
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quarto por um fotografo Marcos dos santos boy, onde o papel dele não era deixa 

escapar nenhum detalhe se quer. Ao ir examinar o homem, a indagação surgiu, pois 

algo estranho aconteceu naquele local, em razão de uma tolha sobre o rosto da 

vítima, possivelmente havia uma terceira pessoa participando daquela cena. 

Havia um corte profundo atrás da cabeça de Manfred e em seus braços 

respingo de sangue, foi possível observar que que a vítima foi tortura, e além disso 

respingos sobre o teto do quarto, a todo momento o fotografo registrava os indícios, 

para certificar sobre o que ocorreu e se houve traumatismo craniano, o perito salada 

bateu levemente com uma tesoura na testa da vítima. Desse modo teria como 

observar se estava oco ou cheio, ou seja, se estiver intacto o barulho natural, caso 

esteja desmembrado é fácil percebido pela sonoridade de algo quebrado, e assim 

deu continuidade. 

Em seguida foi feito o exame da arma, onde é identificado que não havia 

nenhuma marca de sangue nela, ainda quarto o perito percebe que tem uma 

cômoda, as gavetas abertas e reviradas, porém algo estranho é averiguado os 

pertences do casal que estavam ali guardados estavam intactos, nada foi levado, no 

closet tinha prateleiras, e ali tinha um fundo falso, presumidamente para esconder 

joias e arma. A suspeita naquele momento era de que provavelmente a pessoa já 

sabia onde procurar arma. Ao lado direito da cama no chão foi encontrado uma 

blusa, onde continha fios de cabelo, era pequena demais para ser de Manfred, foi 

então enviada para análise.  

No vaso sanitário do lavabo foi encontrado foi encontrada uma ponta de 

cigarro da marca Minister  

De volta ao escritório, foi a hora de se atentar em relação aos detalhes, o 

perito verificou que naquele local havia uma mala que estava depredada, e além 

disso um envelope fechado, pronto para deposito bancário, com quatro cheques que 

somavam R$ 4.730,00 reais. O trabalho da perícia naquele dia foi longo durou 10: 

30 minutos, os peritos renomeados para fazer esse trabalho, foram o sr. Ricardo da 

Silva Salada e para examinar a parte externa o sr. Agostinho Pereira Salgueiro. As 

conclusões iniciais que se tinham, é que não foi apenas uma pessoa que agiu 

naquela casa, pois a segunda vítima teria fugido após observar o que estava 

ocorrendo, e além disso diante dos fatos é possível afirmar que as vítimas não 

tiveram chance de se defender, e de acordo com as manchas de sangue morreram 

ali mesmo sobre a cama pela qual foram encontrados. A arma do crime não foi 
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encontrada, porém pela perícia feita no casal é fácil identificar que os golpes vieram 

de uma pessoa forte, possível seja de um homem, objeto era pesado. 

A equipe do H-Sul que atendeu a ocorrência de madrugada foi até o local 

junto com os investigadores Alexandre Chaim, Marcelo e Valter, e ali estavam todos 

presentes inclusive o Sr. Astrogildo, para conversar com o perito salada a respeito 

da investigação e perícia feita no local. Eles observaram que a casa era bastante 

protegida, os muros altos, e não havia nenhuma marca, Robson Feitosa chefe da H-

Sul, pediu que usa equipe levasse o Astrogildo para escutar o que ele tinha a dizer a 

respeito da família Richthofen, participaram da conversa Dr. Renata Helena da Silva 

Ponte e o chefe do C- Sul, Sérgio de oliveira pereira. Aquele senhor sabia até os 

mínimos detalhes daquele casal, ele sabia inclusive da quantia pela qual Manfred 

deixava na casa, e além disse ele comentou do namoro de Susane com seu filho 

Daniel e nunca soube de briga ligados a eles, somente sabia que Marísia repreendia 

muito seu filho e o Manfred era mais flexível em relação ao namoro dos dois. Citou 

no meio da conversa que seu outro filho Cristian era investigador da polícia – Grupo 

de operações Especiais GOE, questionado ele deu detalhes para os investigadores 

dizendo que na verdade, Cristian apenas dava uma “ajudinha” aos policiais era um 

informante, na gíria deles “ganso”. 

Enquanto isso na vizinhança os outros investigadores estavam em busca de 

provas, perguntavam aos arredores se tinham ouvido barulhos naquela madrugada. 

No interrogatório com Susane ainda na residência, algumas palavras levantavam 

suspeitas uma delas era o fato de ela dar detalhes de como estava as coisas dentro 

de casa, sendo que ela informou os policias que não tinha entrado na casa, e além 

disso a hora do crime não bate com o que a filha do casal conta, ela diz inclusive 

que passou em casa por volta de 00:00 e observou que seus pais estavam dormindo 

profundamente.   

Ainda no dia do acontecimento o casal Susane e Daniel junto com o senhor 

Astrogildo e Andreas seguiram para a 27° Delegacia de Polícia com objetivo de 

registrar um boletim de ocorrência, para o espanto de quem estava presente o casal 

não apresentava tristeza, ou dor por ter perdido alguém, a todo momento eles se 

acariciavam, trocavam carinhos apaixonados, enquanto Andreas estava acuado 

tristonho em um canto, sentia a dor de ter perdido seus pais. 

O depoimento da jovem se inicia e quem estava no plantão era o Dr. Enjolras 

Rello de Araújo, ela não sabia dizer o que aconteceu, apenas que assim que chegou 

com seu irmão Andreas, percebeu algo estranho. Era evidente naquele estante que 
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Suzane não estava preocupada com o assassinato de seus pais, e sim de estar ao 

lado do namorado para “aproveitar”. 

Após a investigação pela vizinhança a delegada da C-Sul Cíntia P. C. M. 

pediu que os policias buscassem Susane, Daniel e Andreas para o Dr. Alvim Spinola 

de Castro ouvi-los. No local do crime tinham Três papiloscopista da equipe da 

doutora, por saberem que ele é amante de investigação e gosta de estudar até os 

mínimos detalhes dos casos pela qual trabalha, a equipe examinou tudo que havia 

para assim achar pistas e chegar ao suspeito, mesmo que seja forjado. Observaram 

de prontidão que o saco de lixo pela qual foi utilizado no crime, era igual aos usados 

na casa, e além disso havia uma jarra da cor amarela sobre o criado mudo de 

Marísia. 

A Dra. Cíntia estava intrigada diante da situação pela qual ela deve ciência, e 

logo em sua mente tentava encaixar os fatos, pois o estranho de tudo é que se fosse 

alguém desconhecido da família não estaria em ordem, o indivíduo estaria perdido 

pela residência, e além disso se fosse latrocínio os pertences da família seriam 

levados. A todo momento as equipes se comunicavam passavam informações 

referentes a situação para que assim que iniciassem os interrogatórios com os 

familiares, tinham o que questionar. 

O delegado titular da equipe H-Sul Ricardo Guanaes busca os irmãos e 

Daniel, entretanto decide separar eles para bater um depoimento com outro, desse 

modo um não saberia do depoimento do outro. Andreas seria ouvido na equipe H-

Sul, Suzane, na equipe C-Sul e o Daniel ficaria na equipe A-Sul.  

Andreas foi o primeiro ser ouvido com a presença de sua advogada Dra. 

Wanda Aparecida Garcia La Selva, naquele estante a escrivã plantonista esperava o 

início do relato. Era notável que Andreas não estava com respostas decoradas, 

respondia naturalmente o que era perguntado.  

Iniciou dizendo desde que acordou, desse modo era evidente que durante do 

dia a rotina da família estava normal, após o jantar ás 20:00, Andreas foi para seu 

quarto assistir exatamente as 21:00 seu pai apareceu no quarto para boa noite e as 

22:00 veio a mãe. Quando Marìsia sai do quarto Andreas alega que começou a 

agendar as almofadas, para dar aspecto que alguém estava ali deitado, como já 

tinha combinado com Susane no dia antecedente ia até o Red Play sem permissão 

de seus pais. Deixando tudo em ordem ele liga para a irmã avisando que já estava 

pronto, posteriormente Daniel chega sozinho na residência para busca – ló e alega 

que não iria ficar muito tempo no Red Play pois iria para o motel com Susane, 
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chegando no estabelecimento o casal ficou por volta de cinco minutos, combinado 

com Andreas que iria retornar e pega-lo de volta as 3hrs. Antes desse horário, 

precisamente ás 2h50 Andreas liga para irmã, os irmãos levaram Daniel até sua 

casa, conversaram um pouco e foram embora, e então chegaram em casa por volta 

de 3h55/4hrs. 

Além disso Andreas relata que a casa tinha alarme, porém naquela noite 

estava desligado, e pelo fato de estar assustado não conseguia ao menos adentrar 

na casa para ativar o botão de pânico, Susane não deixou ele subir as escadas. 

Andreas só falava o básico, porém ao ser pressionado pelo delegado relatou Susane 

usa entorpecentes a setes meses, e ele a seguia fazendo mesmo. Ele chegou até 

revelar que o ambiente familiar já não era mais o mesmo, pois seus pais não 

aceitava o relacionamento de Susane e Daniel. 

No depoimento de Susane, ela parecia tranquila demais, tinha sim um olhar 

assustado, porém estava muito bem preparada para enfrentar o delegado e 

responder as perguntas.  A primeira contraditoriedade veio pelo fato de ela dizer que 

a convivência de seus pais com Daniel era sadia que eles apenas tinham um 

cuidado maior em relação a horários, porém não era algo rígido, eles eram uma 

família que conviviam sem nenhum problema, faziam até viagens juntos. 

Segundo a jovem no dia do acontecimento ela saiu por volta de 17hs e foi até 

a casa de Daniel, permanecendo até as 18hrs, quando decidem ir a uma locadora 

chamada Blockbuster26, em seguida pelo fato de não ter sucesso na escolha do 

filme, foram para casa de Cristian Cravinhos onde permaneceram até 22:30min, 

buscaram Andreas após a ligação e seguiram para o cybercafé Red Play. Assim que 

deixaram Andreas retornaram à residência Richthofen para buscar dinheiro, e foram 

em direção a raposo Tavares em busca de um motel, mudando de ideia e foram 

para um próximo de onde estavam chamado Motel colonial chegando por volta de 

1:30min, permaneceram no local até 2:40min. Ela relata ainda que eles não tiveram 

nenhum tipo de relação naquela noite. 

No depoimento de Daniel cravinhos ele relata as mesmas coisas que Susane, 

porém surgem algumas uns erros entre ela e o Daniel, pois ela relata que eles 

chegaram a entrar na locadora e ele dizia que não, e além disso ele diz que foi levar 

o cunhado depois seguiram para Raposo Tavares e como era caro voltaram para 

casa em busca de dinheiro, e de lá seguiram para o motel Colonial. O que já 

                                                 
26 CASOY, Ilana. Casos de Família. Pg. 58 , dezembro de 2016  
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começava a intrigar os investigadores, e o logo tempo até a chegada ao motel, outro 

conflito evidente era o tempo que permaneceram no estabelecimento, e as 

atividades românticas pela qual fizeram, Daniel alega ter tido relação com Susane, 

porém ela diz ao contrario que não tiveram nenhuma relação naquela noite. Além 

disso Daniel não sabia ao menos a vestimenta da parreira naquela noite que ficaram 

juntos.  

Na tentativa de encaixar as peças do crime os investigadores sabiam através 

dos vizinhos da família que eles eram uma família fechada, porém algumas vezes 

tinham algumas brigas feias, pela qual chamavam até a polícia. No motel os 

registros mostravam divergências em relação aos depoimentos pois mostravam que 

o casal deu entrada as 1:36min, saindo as 2:55min da madrugada do dia 31de 

outubro de 2002. Todos que estavam trabalhando naquele caso, nunca tinha visto 

uma moça fria como aquela, ela não estava preocupada com o enterro de seus pais, 

e sim nos bens pela qual eles tinham e se podia viajar no feriado 02 de novembro. 

No enterro do casal no dia 1 de novembro estavam presentes os familiares e os 

investigadores infiltrados no local, Susane choravam aparentemente por obrigação, 

não se via tamanha dor no olhar da garota. Diante dos fatos, por ter sito divulgado 

na mídia aparece uma pessoa pela qual dizia que Cristian havia procurado para que 

ele comprasse uma moto, onde foi pago à vista, era estranho pois Cristian vivia de 

bicos e não tinha dinheiro para esbanjar. 

A empregada da família, foi convocada por Susane para limpar a casa, no dia 

do enterro, ela queria participar, mas não pode e assim ficou triste, porém ela era 

única da casa, os irmãos não pareciam ter perdido os pais. No dia seguinte ao 

enterro, era o feriado a equipe de investigares estavam de plantão naquele dia e 

resolveram dar uma passada no local do crime, chegando na residência 

encontraram uma cena desrespeitosa Susane estava dando umas festas em sua 

casa, com direito a música e bebidas, a garota ao mostrar os detalhes da casa, 

tratava a situação com desprezo frieza e sem nenhum sentimento de dor. 

Em um segundo depoimento de Susane os fatos contados já contradiziam 

tudo pela qual ela havia informando, sendo assim diante de todos os fatos Dr. Cintia 

estava bastante convencida que a filha do casal tinha algum envolvimento no 

assassinato dos pais. Ela decidiu procurar um especialista para detectar a 

personalidade de Susane, assim seria mais fácil um psiquiatra identificar pontos que 

levassem a resposta da suspeita, a delegada é surpreendida.  
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Para o psiquiatra, se fosse o caso, a assassina teria personalidade 

deturpada, do tipo “condutopata”, e a motivação seria financeira. 

Demoraria bastante para contar o fato ocorrido, pois esse tipo de 

criminoso não abre a boca fácil, mas, uma vez, que começasse, 

contaria tudo em detalhes. Esse tipo de personalidade tem como 

característica distanciar-se da realidade, sabe manipular as pessoas ao 

redor e ser desprovida de emoção.27  

 

Os trabalhos de investigação eram intensos, eles procuravam pistas, mas 

concretas para se chegar naquilo pela qual eles desconfiavam que era envolvimento 

do casal no assassinato, desse modo pessoas ligadas a família contava versões 

diferentes a de Susane e Daniel, em relação ao pais e a convivência com o 

namorado. Após todos depoimentos a polícia começava a encaixar as peças e 

caracterizar a família Von Richthofen. Diante dos fatos os investigadores decidem 

ouvir Cristian, era nítido o medo do garoto, ele já inicia com contraditório em relação 

ao local que estava naquela noite, pois ele afirmava que estava no hospital com um 

amigo, sendo que horário pela qual ele cita estar lá, Susane afirma ter indo na casa 

dele para conversar. E além disso ele dava duas versões em relação a moto 

comprada a vista em 36 notas de cem dólares, para confrontar em relação a história 

da moto Jorge amigo de Cristian foi prestar esclarecimentos em relação valores e 

assim contou que pressionou o amigo em relação a situação, o mesmo ficou irritado 

com a desconfiança do amigo. E além disso os investigares sabiam através de Jorge 

que Cristian já havia sido internado por ser viciado em cocaína.  

Diante dos fatos e provas já estava claro que os irmãos e Suzane estavam 

envolvidos no assassinato do casal Von Richthofen, eles sabiam relatar o que 

estavam fazendo antes e depois do horário, porém no intervalo entre meia noite e 

1:30min não enrolavam –se.  A polícia decide aberta Cristian por perceber que ele 

era mais “mole”, e pelos fatos de ter várias versões em relação ou dinheiro e a moto. 

Até a própria sogra desconfiava que ele era culpa por conta da moto. Para 

amedrontar o rapaz o delegado Domingos colocou o inquérito em cima da mesa e 

deixou o Cristian em saia justa. Assim ele discorre o acontecimento confessando o 

envolvimento dos três no assassinato.  

                                                 
27CASOY, Ilana. Casos de Família Pag.78, dezembro de 2016. 
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Suzane já não tinha saída, sabia o quanto Cristian era fraco e que naquele 

estante estava confessando o crime. 

 

Suzane olhou em volta, sem realmente acreditar que tudo 

tivesse dado errado. Tremia muito, mas nenhuma lagrima saiu 

deu seus olhos. Levantou a cabeça e declarou: “Eu sou uma 

pessoa horrorosa, tenho vergonha do que eu fiz”.  Começou a 

narrar sua versão dos tétricos acontecimentos da noite em que 

seus pais foram assassinados.28  

 

Após toda confissão foi pedido a prisão temporária dos três jovens 

assassinos. Suzane ficaria na 89° Delegacia de Polícia, os irmãos no 77° DP. Dentro 

de 15 dias foi a reconstituição do crime onde cada um detalhou o que havia feito.  

Eis que chega o dia do julgamento. Sentença dos réus no anexo B 

Baseando na nossa justiça Suzane foi julgada como individua normal que tem 

plena consciência de seus atos, porém em nenhum momento foi feito exames 

avaliativos em relação a situação psicótica dela. Desse modo o julgamento foi 

indevido e errôneo, pois diante dos fatos alguns doutrinadores consideram ela como 

semi- imputável, ou seja, é o indivíduo que, embora aparentemente são, não tem 

plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme 

esse entendimento, tem incapacidade parcial. 

Assim o juiz deve- se aplicar a medida de segurança ou reduzir a pena de 1/3 

para 2/3. E além disso atualmente Suzane cumpre sua pena em um presidio comum, 

a cadeia Pública, no município Tremembé interior de São Paulo, junto com as outras 

detentas, apresentando risco a elas. Nesse caso não foi aplicada medidas cabíveis, 

como citado a cima. 

 

Richthofen, conforme pode ser visto na mídia, por ter sido um caso de 

grande repercussão, não apresentou nenhum remorso, tristeza ou qualquer 

sentimento pela morte dos pais. Sempre pareceu fria, sem emoção, 

preocupada apenas com a herança, a qual, ainda disputa judicialmente com 

seu irmão, apesar de analisarmos, anteriormente que, ela se mostra 

                                                 
28 (Ilana Casoy – Casos de Família Pag.112, dezembro de 2016). 
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arrependida, demonstrando as características da psicopatia, na busca de 

manipular as pessoas, com seu falso arrependimento.29  

 

Capez entende que a semi-imputabilidade “alcança os indivíduos em que as 

perturbações psíquicas tornam menor o poder de autodeterminação e mais fraca a 

resistência interior em relação à prática do crime.”, ou seja, o indivíduo entende o 

caráter da sua conduta, mas devido as suas condições mentais, não controla seus 

atos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 <https://lany.jusbrasil.com.br/artigos/182556096/efeitos-juridico-penais-portadores-de-psicopatia> 

acesso 01/10/17 ás 15:00) 

https://lany.jusbrasil.com.br/artigos/182556096/efeitos-juridico-penais-portadores-de-psicopatia%3e%20acesso%2001/10/17%20ás%2015:00
https://lany.jusbrasil.com.br/artigos/182556096/efeitos-juridico-penais-portadores-de-psicopatia%3e%20acesso%2001/10/17%20ás%2015:00
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10 FRANCISCO COSTA ROCHA (Chico Picadinho) 
 
Francisco Costa Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho, nascido no 

Espírito Santo, no dia 27 de abril de 1942. Ficou conhecido pelos seus dois 

assassinatos seguidos de completo esquartejamento (conseguindo assim a alcunha 

de “Chico Picadinho”). Já foi preso duas vezes, sendo que na segundo lhe foi 

atribuído medida de segurança, sendo internado na Casa de Custódia de Taubaté 

(SP), onde ali permanece até os dias atuais. 

Filho de Francisco e Nancy, mas fruto de um relacionamento proibido por 

assim dizer. Francisco era casado e Nancy era sua amante, por conta disso, unido 

com seu gênio forte e os 20 anos de diferença entre eles, Francisco era ciumento e 

extremamente agressivo com dona Nancy. Exportador de café bem-sucedido, ele 

ainda tinha uma grande influência, obrigando Nancy a inclusive abortar 2 vezes 

antes de Francisco (Chico) nascer, que apenas conseguiu conceber ao ir contra as 

ordens de Francisco. 

Com uma infância difícil, pois tinha um pai ausente, que aparecia 

esporadicamente, conforme se cansava de sua outra família, cresceu com ódio e 

admiração pelo pai, que apesar de tudo ainda era um homem que inspirava poder 

ao ser olhado. 

Com quatro anos viu sua mãe com uma doença pulmonar, sendo obrigado a 

então ir morar com serventes de seu pai em um de seus sítios. Sem algum afeto, 

afinal aqueles que cuidavam dele apenas o faziam por ser trabalho, apelidando o 

menino inclusive de nomes como “endiabrado” e “encapetado”, o que apenas 

incentivou seu estilo de infância mais recluso. 

Desde criança já apresentava certos desvios de caráter e de conduta, 

maltratava animais, pois o sítio em que era cuidado se encontrava no meio de uma 

floresta, tendo inclusive brincadeiras em que enforcava e afogava gatos para testar 

se realmente tinham sete vidas. Quando pego por sua mãe, após dois anos nos 

cuidados dos empregados do pai, Francisco demonstrava novamente suas 

tendências psicopatas ao mostrar que mal sabia quem era a mulher que falava ser 

sua mãe. 

Mesmo com os esforços de sua mãe para entregar o melhor ao seu filho o 

matriculando em colégio de padres por exemplo, dona Nancy ainda assim não 

conseguia se manter longe de homens casados. Com vários casos que seu filho 

presenciava com frequência os homens que iam e vinham, se distanciou mais de 
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sua mãe, tornando-se mais solitário com o passar do tempo. Em sua escola 

Francisco não era tido como alguém tranquilo, pois provocava brigas, intrigas, 

chamava a atenção de seus professores, não de uma forma amigável e não possuía 

as melhores notas, tendo uma dificuldade especial em matemática. Por conta disso 

Francisco ia com certa frequência a diretoria, e em uma dessas idas foi dito que ele 

presenciou um outro garoto no colo de um padre de uma forma que lhe constrangera 

na época, e anos mais tarde se entenderia como abuso que o garoto sofrerá 

Na quarta série, por conta dos inúmeros casos citados acima, Francisco foi 

convidado a se retirar da escola onde estudava e foi transferido para uma escola 

estadual. Após a quinta série, devido a término de namoro, e relacionamentos com 

colegas e professores terem se tornado insuportáveis após se denominar ateu. 

Devido a vida conturbada, e sua pré-disposição a realizar atos ilícitos e de 

conduta duvidosa, em sua adolescência Francisco andava com grupos de garotos 

maiores. Eles ateavam fogo em coisas, realizavam jogos que ao ser subjugado 

trocava carinhos sexuais com os mesmos e após algum tempo acabou se 

acostumando. Por preferir a vida na rua, nunca conseguiu um trabalho que o 

prendesse, amava a liberdade de poder fazer o que quisesse e não queria a nenhum 

custo perder isso em troca de um trabalho que seria entediante. 

Com 18 anos ingressou na Aeronáutica pois queria ser paraquedista, porque 

anos antes fora impedido de ser marinheiro que até então era seu sonho, e pediu 

transferência para poder morar em São Paulo, afinal se encontrava no Rio de 

Janeiro com sua mãe e seu companheiro que ficou conhecido como o padrasto de 

Francisco pelo resto de sua vida. Em São Paulo, após 6 meses como recruta, foi 

transferido para a infantaria onde ficava na parte administrativa. Apesar de querer 

seguir carreira militar, não conseguiu, pois, ainda era muito indisciplinado e não 

conseguia seguir as regras estritas que a corporação impunha. Tendo reprovado 

inclusive na prova para polícia militar. Francisco finalmente conseguiu o emprego 

que lhe proporcionaria a liberdade que sempre quis, representante de vendas na 

Gessy Lever. Mas devido à dificuldade de bater metas de vendas foi demitido, o que 

o levou a carreira de corretor de imóveis, carreira que seguia quando cometeu seu 

primeiro assassinato, pois gozava do tempo flexível e do dinheiro ganho para 

aproveitar sua vida e alimentar todos os seus vícios. 
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10.1 Primeiro homicídio e primeira prisão 

 

Na terça-feira, 2 de agosto de 1966, Francisco conheceu Margareth Suida, 38 

anos, austríaca natural de Kroterneuburg, e mulher muito falada por seus amigos e 

companheiro, por ser bela, e por ser considerada por eles e por alguns 

frequentadores do bar como “boa de papo”. Após conversas e bebidas, Francisco a 

convidou para o seu apartamento, que dividia com um amigo chamado Caio que era 

médico-cirurgião da Aeronáutica, Margareth aceitou e subiu com ele para o local que 

seria sua última noite viva. 

Por dizer que não se lembrava dos acontecidos, muito é conhecido por relatos 

de flashbacks e pelo encontrado em laudos policiais. Após ter relações sexuais 

violentas, algo costumeiro de acordo com Francisco, ele se lembra de enrolar suas 

mãos no pescoço da vítima e a enforcar enquanto se jogavam em cima do tapete e a 

mulher desmaiava, é relatado que ele se lembra de pegar o cinto com o qual teria 

finalizado Margareth terminando de a enforcar até a morte. 

Após isso, a levou até o banheiro, já morta, para começar a mutila-la, mas 

indícios mostravam que o ato havia começado sobre o tapete em que ela caiu morta. 

A colocou dentro da banheira, e lá a retaliou inteira, arrancando seus seios, 

músculos, arrancou suas vísceras e as tacou na privada, arrancou metade de suas 

costas ainda dentro da banheira, foi um verdadeiro trabalho demorado e cruel, 

provas periciais demonstravam que não houve o mínimo de misericórdia quanto ao 

corpo morto daquela que a pouco tempo atrás era sua amante. 

Avisou seu amigo Caio sobre o que havia acontecido, pois logo quando 

terminou seu trabalho foi dito que o próprio Francisco sentiu repulsa do que havia 

feito. Seu amigo, temendo seu nome envolvido neste terrível crime, foi atrás de 

amigos policiais que possuía, que no exato momento denunciaram o crime. 

Como havia prometido ligar para o amigo, pois na noite do crime Francisco 

pediu ajuda ao amigo, e o mesmo prometeu que ajudaria, Francisco ligou como 

combinado. Porém o amigo estava com o delegado Antonio Strasburg de Moura, 

que após muita conversa, descobriu exatamente onde Francisco estava. 

No dia 5 de agosto de 1966 Francisco Costa Rocha foi preso pela primeira 

vez, na delegacia tentaram achar uma possível razão para os crimes cometidos por 

Francisco. Mas o mais próximo que conseguiram foi uma razão de raiva, por ter sua 

“virilidade retirada de si mesmo” ao tentar sexo anal com a vítima e ser rejeitado e 

ridicularizado pela mesma. 
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Foi condenado a dezoito anos de reclusão por homicídio qualificado, e mais 

dois anos e seis meses de prisão por destruição de cadáver. Teve sua pena 

comutada para quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias, saindo da 

Penitenciária do Estado no ano de 1972, tendo dentro da própria prisão feito o 1º e o 

2º grau através do supletivo. De 1972 a 1974 cumpriu pena na Colônia Penal 

Agrícola Professor Noé Azevedo, na cidade de Bauru. Saindo de lá no ano de 1974 

por ter comportamento exemplar, ficando preso 8 anos após o cometimento do 

primeiro crime. Após análise de seu comportamento inclusive, houve exclusão da 

possibilidade de personalidade psicopática. Durante aquele momento. 

 

 
 10.2 Segundo crime seguido da segunda prisão 

 

Conseguiu uma esposa durante a prisão, citada através do pseudônimo 

Catarina como visto no livro Serial Killer Made in Brazil (CASOY, Ilana, 2014), e junto 

com ela foi morar, voltou com seu emprego de vendedor e estava vivendo uma vida 

dentro da rotina. Não demorou muito para que os desejos da boemia e de sair 

daquela vida chega-se e com a gravidez da esposa que exigiu uma vida mais 

regrada. Separou-se ainda no ano de 1974. 

Voltou para o mundo onde alimentar seus vícios era tudo que importava, e 

começou a trocar de emprego algumas vezes, geralmente por se entediar com o 

emprego que tinha e a vida que levava. Começou a se mudar incessantemente, 

passando por hotéis e pensões atrás de pensões. 

Em maio de 1976, Francisco não tinha mais como se hospedar em nenhum 

lugar e procurou a moradia de algum amigo. Joaquim, um antigo amigo de 

Francisco, permitiu que ele ficasse um tempo com ele, mesmo sabendo dos crimes 

cometidos por Francisco. 

No dia 13 de setembro desse mesmo ano Francisco cometeu mais um crime, 

mas ainda não fora seu segundo homicídio. Ao conhecer uma empregada 

doméstica, Rosemeire de 20 anos, ele a convidou para uma noite em um hotel, Hotel 

Carnot, para uma noite juntos, ela aceitou. Enquanto estavam tendo relações 

sexuais ele teve, mais uma vez, um comportamento extremamente violento, 

esganando sua parceira que desmaiou. Ao acordar estava com ele tentando morder 

uma veia em seu pescoço, e com sangue em suas pernas, Rosemeire saiu de lá o 

mais rápido que pode e foi para um hospital. Onde foi constatado que Francisco 
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havia agredido seu útero com algum objeto perfurocortante, e graças a isso ela, que 

estava grávida, perdeu o bebê no início da gestação. No dia 15 de setembro foi 

instaurado um processo de lesão corporal contra Francisco. 

Francisco sentia a mudança em si, sabia que a cada relação sexual, conforme 

relatado por suas parceiras, ele se tornava mais agressivo e seus gostos sádicos 

ficavam mais aparentes. E quando a condição sádica é associada à personalidade 

antissocial (transtorno que um psicopata possui), o possuidor de ambos pode, e 

muito provavelmente vai, machucar gravemente sua parceira, ou até matá-la. 

No dia 15 de outubro de 1976 Francisco ataca novamente, sua vítima Ângela 

Souza da Silva, 34 anos, era uma prostituta que por conta da sua vida possuía 

vários nomes, para Francisco ela se apresentou como Suely. Ambos saíram a noite 

inteira, porque só conseguiria o apartamento do Joaquim, onde estava morando, na 

parte da manhã para tarde, quando Joaquim saia para trabalhar.  

Entraram no apartamento por volta das sete da manhã, horário que estaria 

livre. E como o anterior, o modus operandi deste crime não foi diferente, 

estrangulamento durante as relações sexuais. Novamente ao perceber o que havia 

feito, Francisco tenta arrastar o corpo até o banheiro para lá cortar a vítima e 

esconde-la para nunca ser pego. Desta vez ele picou a vítimas para facilitar seu 

transporte, arrancando os olhos e retaliando a boca, e tomando atitudes 

semelhantes com o resto do corpo, mas usando apenas força muscular, afinal nunca 

foi médico ou açougueiro. 

Desta vez, lavou o corpo ao terminar e guardou em sacolas, e dividiu as 

sacolas em uma mala verde de viagem e uma sacola xadrez, para que ninguém, 

principalmente Joaquim ao voltar para sua casa, descobrisse o que houve, e as 

guardou na sacada do apartamento para que ninguém visse. 

Francisco adormece e acorda por volta das 18 horas, quando decide que a 

melhor forma de esconder o corpo seria pegando um carro e sumindo com as partes 

que estavam na maleta e na sacola. Francisco saiu a procura de alguns amigos que 

poderiam lhe ajudar emprestando uma arma ou um carro, tarefa em que ele falhou. 

Nesse meio tempo Joaquim retorna a sua casa e encontra seu banheiro 

encharcado, inclusive o feltro da enceradeira. Para isso Joaquim decide levar até a 

sacada para secar tudo, ao abrir a porta do terraço ele se deparou com a maleta e a 

sacola, após averiguar e entender o que havia se passado ali, afinal Francisco já 

havia cometido um crime parecido anteriormente, ele apressadamente informou a 

polícia do ocorrido. Ao voltar para o apartamento, sabendo que havia falhado em 
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seu plano de conseguir o carro, Francisco notou o carro de remoção de corpos na 

frente do apartamento de seu amigo e decidiu fugir. Por volta das 20h deixou a Av. 

Rio Branco, fato confirmado por uma prostituta que o conhecia, e no dia seguinte 

Francisco havia conseguido chegar no Rio de Janeiro. Após passar dias fugindo, 

passando por Japeri, Icaraí, Ingá, entre outros lugares, Francisco percebeu que sua 

única chance seria fugindo do país. Para fazer isso procurou a ajuda de seu antigo 

amigo de cela, Baianinho Charlatão, que prometeu ajuda-lo, no dia seguinte as 10h 

ele iria entrega-lo dinheiro para o mesmo poder se salvar. 

 No dia 26 de outubro de 1976 Francisco, já conhecido como Chico Picadinho, 

foi preso novamente pelo detetive Amadeu Vicente, logo após o encontro com seu 

amigo que o ajudaria a escapar. Até o presente momento não se sabe se Baianinho 

era um informante da polícia ou não. 

Durante o julgamento a defesa alegou insanidade, que Francisco sofria de 

insanidade e que seus crimes eram consequências de sua perturbação, e que ainda 

assim era homicídio simples pois o motivo da retaliação do corpo teria sido, 

novamente, puramente sua perturbação e não a intenção de esconder o corpo, 

alegações que a acusação discordou. 

Para deixar claro a sanidade do autor do crime, foram chamados para a 

realização do laudo médico os renomados psiquiatras doutor Wagner Farid Gattaz e 

o doutor Antonio José Eça. Francisco foi considerado semi-imputável por possuir 

“personalidade psicopática de tipo complexa (ostentativo, abúlico, sem sentimentos 

e lábil de humor), que em função direta dela, delinquiu”, e por ser uma condição 

latente no ser, não suscetível a tratamento terapêutico. Francisco foi condenado a 

vinte e dois anos e seis meses de prisão. 

Em 1994 foi realizado outro laudo psiquiátrico, para avaliação de sua 

progressão de pena, pelo Centro de Observação Criminológica30 que o diagnosticou 

como “Personalidade psicopática perversa e amoral, desajustada do convívio social 

e com elevado potencial criminógeno”. Os mesmos indicaram sua mudança de 

prisão para um Hospital de Custódia para melhor acompanhamento, enquanto seu 

pedido de progressão foi negado pelo tribunal. 

Em 1996 após outra tentativa de pedido de progressão e conversão para 

medida de segurança, ela foi negada novamente, mas dessa vez com um 

encaminhamento, pois havia sido aprovada a transferência para uma casa de 

                                                 
30 Laudo emitido no dia 26 de agosto de 1994, pela dra. Dirce Marini (psiquiatra), Magaly Iazzetti Caliman 
(psicóloga), Ana Maria Manressa (assistente social) e Mauro A. Cunha (estudos jurídicos) 
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custódia, e Francisco foi transferido para a Casa de Custódia e Tratamento de 

Taubaté, para acompanhamento psiquiátrico e relatórios semestrais. 

Apesar de ter cumprido sua pena em 1998, ano em que deveria ter sido 

liberado, Francisco permanece preso até o ano de 2017, pelo pedido feito pela 

promotoria de Taubaté a 2ª Vara Cível da cidade, que pedia para ele permanecer na 

casa de custódia para tratamento, pedido aprovado sobre a fala de Francisco estar 

“despreparado para viver em sociedade” 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalhou buscou expor alguns conceitos e pontos importantes 

acerca da participação da justiça quando se trata dos psicopatas. Além de fazer um 

questionamento sobre o assunto. Um fato importante é que o sistema sofre um 

grande déficit na sua legislação e no seu modo de agir quando se trata desses 

casos. Pois, como explanado, o Brasil não tem nem legislação especifica e nem um 

lugar correto para onde encaminhar os psicopatas.  

Analisando casos famosos de psicopatas como, Pedrinho Matador, Chico 

Picadinho e Suzane Von Richthofen, que foram grandes marcos na história e nomes 

lembrados até hoje, surge o questionamento de até onde pode-se seguir com essa 

insuficiência de medidas a serem tomadas. Sem contar que o Brasil não tem 

estrutura nem ao menos para fazer o julgamento correto sobre a personalidade 

psíquica, avaliando que hoje os políticos se recusam a implantar sistemas que já 

comprovaram ser eficientes.  

Quando pensado nesse assunto ainda nos vem à mente porquê em outros 

países o tratamento e a tentativa de prevenir esses casos funcionarem enquanto no 

Brasil é pouco abordado. Por mais que se tente esconder o Brasil tem um grande 

índice de psicopatas de nível grave, como possível observar com tantos casos 

famosos, o que prejudica todo o contexto social.  

Examinando os expostos acima os dois tipos de sentença que uma pessoa 

classificada como psicopata pode ter, sendo eles, o encaminhamento a um HCTP ou 

a prisão normal, onde convive com outros presos. Ambos os casos se mostram 

ineficazes e errôneos quando falado de psicopatas, pois a psicopatia não tem 

tratamento, logo não se justifica o internamento em um hospital de custódia, a 

menos que este tenha outro transtorno mental, as prisões acabam por ser um lugar 

perigoso ao psicopata porque para ele não serve como lugar de ressocialização, já 

como bem colocado, ele não tem sentimentos e nem enxerga o que faz como 

errado.  

Após se aprofundar melhor no assunto chega-se à conclusão que a melhor 

saída seria criar uma legislação especifica para os psicopatas além de construir uma 

prisão especial para eles. Aonde não se tenha contato com o resto da sociedade 

assim não tento chance de corromper e nem voltar a reincidir.  
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ANEXO A – Comparação do cérebro de uma pessoa normal e de um 
psicopata (respectivamente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

ANEXO B – Sentença dos réus  
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