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Nota à  segunda edição

A segunda edição deste livro, ora ofertada ao público, traz algumas 
correções e aprimoramentos, além de algumas novas abordagens, como, 
por exemplo, é o caso da denominada e suposta “empatia cognitiva”, sobre 
cuja concepção são apontadas incongruências e inconsistências científicas. 
O livro mantém-se fiel, portanto, a uma abordagem crítica construtiva.

As recorrentes indagações que nos foram endereçadas acerca da 
distinção entre psicopatia e sociopatia são respondidas em alguma 
medida neste livro. Porém, um estudo mais detido e exaustivo sobre a 
diferenciação entre as duas categorias fizemos em nosso livro Sociopatas 
Criminosos e a Obsolescência Social, publicado em 2020. Trata-se, portanto, 
de duas publicações reciprocamente complementares.

Por oportuno, os autores declinam seus mais penhorados agra-
decimentos à Editora D’Plácido por depositar a confiança em nosso 
esforço de pesquisa, nas pessoas de seu diretor Plácido Barbosa Arraes 
e de Marcella Carvalho.

Este livro é resultado do projeto de pesquisa UFRGS/CNPq (nº 
36.143), intitulado Comportamento Humano e Direito Penal.
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Nota prév ia

O livro que o leitor tem em mãos é resultado de exaustivas pes-
quisas sobre o psicopata num interregno que gira em torno de três 
anos, por meio das quais enfrentamos diversos questionamentos que 
são correntes na população em geral e até mesmo nos diversos âmbitos 
profissionais incumbidos de tratar com o referido sujeito.

Seria o psicopata um criminoso nato? Uma mente voltada para 
o crime? Seria ele uma pessoa doente, carente de tratamento médico? 
Trata-se de caso puramente ligado à justiça criminal ou de um problema 
afeto às ciências da mente? Psicopatia e Transtorno de Personalidade 
Antissocial são expressões sinônimas?

A obra é fruto da confluência entre a perspectiva médica e a 
perspectiva jurídico-penal em que são abordados casos famosos tanto 
reais, como a impactante entrevista de Pedrinho Matador (que chegou 
ao ponto de mastigar o coração de seu próprio pai), como também 
do cinema, mencionando-se casos retratados em filmes famosos como 
Instinto Selvagem, Silêncio dos Inocentes e outros.

Este trabalho intenta ser um material útil aos profissionais do 
Direito, das Ciências Médicas, das Ciências da Mente em geral, da 
Educação, além do público em geral, pois, não obstante se tratar de livro 
técnico, busca esclarecer a toda pessoa que se interesse pelo problema, 
até mesmo como um modo de defesa por meio do conhecimento.
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Prefác io à  pr imeira  edição

Difícil não ceder à tentação. Ao principiar as presentes linhas, sin-
to-me catapultado há um tempo passado, já de 20 anos. Recordo-me 
dos momentos iniciais de meus estudos doutorais, onde ombreava, 
junto com tantos queridos amigos, o já brilhante Ângelo Roberto Ilha 
da Silva. Interesses semelhantes, curiosidades próximas e a vontade de 
investigações para além do óbvio eram o mote de então.

Colega que fui daquele perspicaz Procurador da República, gaú-
cho de escol, tenho em viva lembrança tantos e tantos debates. Veio 
o doutorado, e o perigo era o tema, que, aliás, também era de mútua 
e comum indagação. Os anos se passaram, e a proximidade física tor-
nou-se distância, mas sempre com o acompanhar do crescimento do, 
agora professor, de volta a terras gaúchas. Os encontros rarearam, mas 
a admiração sempre se manteve constante. E eis-me aqui, de volta ao 
agora, quando sou instado a uma pequena manifestação de apresentação 
de mais um seu trabalho acadêmico.

O livro que ora se apresenta, “Psicopatas criminosos e a sociedade 
vulnerável”, fruto de trabalho a quatro mãos, é de autoria do caríssimo 
Ângelo Roberto Ilha da Silva e de Daison Dias. O primeiro, motivador 
das lembranças mencionadas, é Doutor pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, autor de inúmeras e importantes obras, 
Professor do Departamento de Ciências Penais da gloriosa Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul e, hoje, Procurador Regional 
da República na 4ª Região. Divide a obra com Daison Dias, médico 
neurologista, mestre e doutorando em Neurociências pela PUC-RS. 
O primeiro lidera, e o segundo integra, o grupo de pesquisa na UFR-
GS/CNPq, sobre Sistema Criminal Contemporâneo na perspectiva 
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de uma Interpretação Concretizadora dos Princípios Constitucionais 
e Garantias Fundamentais. 

Em verdade, o escrito remonta às várias preocupações ante-
riores de Ângelo Roberto Ilha da Silva, mormente vistas em “Da 
imputabilidade penal em face do atual desenvolvimento da psicopatologia 
e da antropologia”, publicado pela prestigiosa Livraria do Advogado, 
de Porto Alegre. Lá, já ensaiava, o autor, toda a sorte de dimensões 
reflexivas ora vistas em conjunto com a questão médica. Obriga-
tório, aqui, reconhecer que o tema é dos mais desafiadores, pois a 
própria culpabilidade encontra-se em constante remodulação. Dos 
tradicionais parâmetros do livre arbítrio, tão bem trabalhados por 
Víctor Gabriel Rodríguez em sua Livre-Docência (“Livre arbítrio 
e Direito Penal. Revisão frente aos aportes da neurociência e à evolução 
dogmática”), à própria fundamentação do pensamento clássico e o 
conceito normativo da culpabilidade, seu conceito analítico, sua 
relação com os fins da pena, o funcionalismo político-criminal ou 
o funcionalismo sistêmico, muito foi caminhado e nem sempre 
idealmente percebido. Isso fica ainda palpitante quando se imagina 
a questão de incidentais enfermidades mentais.

Hoje, e desde as colocações de Roth, Singer ou Garland, entre 
tantos, chega-se se mencionar a inteiração com os problemas das pró-
prias neurociências como um todo. Busca-se um trabalho, a olhos de 
Demetrio Crespo, como uma possível inteiração entre Direito Penal 
e essas neurociências, pois, para tanto, como adverte Jäger, seria de se 
buscar uma investigação sobre o próprio cérebro. Tais posicionamentos, 
contudo, podem soar, a exemplo do que se dá na Espanha, destoados 
de algumas previsões pontificadas no Código Penal. Nesse aspecto, e 
antes de mais nada, há de buscar a compreensão do que venha a se ter 
por psicopatia, culpabilidade e Direito Penal. E é isso que, no trabalho, 
tanto se busca, com uma visão bastante própria e meticulosa.

Diversos autores, mundo afora, têm-se debruçado sobre o tema. 
Tenha-se em mente, com Roth, a dúvida de serem determinados autores 
de crime, simples seres maus ou verdadeiros doentes. A avaliação, por-
tanto, da psicopatia em Direito Penal nunca se mostrou tão necessária 
e fundamental, quanto mais no Brasil. Cognição e autodeterminação 
são fundamentais, aos autores, para fins de percepção da realidade, e, 
nesse sentido, a projeção do trabalho é de bastante relevo. E, para tanto, 
segue invulgar caminho, verificando, com minúcia, com o leitor, análise 
de casos pontuais.
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Necessário dizer, ainda, e desde logo, que o escrito se mostra 
absolutamente rico e atual. A princípio, faz a colocação do problema, 
com as particularidades médicas e jurídicas, bem definindo o que 
pretende tratar. Ao depois, trata da historiografia do crime, tratando 
da seleção de casos da vida real para análise. Assim, de pronto tem 
condições para a doutrina do crime e da capacidade penal, algo tão 
do agrado de Ilha da Silva.

De pronto, uma nova etapa de avaliação passa a se dar, vale dizer, a 
questão da psicopatia sob os ângulos da nosologia e seus critérios de ava-
liação. Derradeiramente, após todos os passos condicionantes médicos, 
volta-se às consequências jurídicas e toda a questão da imputabilidade, 
semi-imputabilidade, medidas de segurança e extinção da punibilidade.

Em termos de inteiração penal, amarra as lições vistas na literatura 
nacional, trazendo diversas lições da modernidade, procurando, sempre, 
melhor setorizar a própria culpabilidade. Ainda que sem adentrar em 
colocações relativas às neurociências, o trabalho traça muito interessante 
conceituação do problema penal da psicopatia, sempre com base em 
seu orientador, Miguel Reale Júnior, a quem reiteradamente faz alusão. 

O inesgotável mistério da mente, muitas vezes em que se busca 
uma mudança de paradigmas, a teor do sustentado por Cancio Meliá, 
somente pode ser pretendida com uma perfeita compreensão do ce-
nário da própria culpabilidade. Este, um tanto obscuro na turbulenta 
dogmática brasileira, encontra, hoje, um norte mais firme com o 
trabalho ora apresentado. A questão pregada pelos autores em relação 
à busca de um caráter preservador dos direitos fundamentais e da 
dignidade da pessoa humana é, portanto, basilar a qualquer tentativa 
de compreensão moderna. 

Assim, aos autores, o reconhecimento e agradecimento pela mis-
são empreendida, e, aos leitores, o convite às páginas que se iniciam. 
A todos, boa leitura.

Renato de Mello Jorge Silveira
Professor Titular da Faculdade de Direito  

da Universidade de São Paulo
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