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O artigo visa compreender o comportamento psicopata e mostrar como é realizado o 
julgamento jurídico. Será analisado a definição e o grau da psicopatia, o 
comportamento de cada um, os tipos de psicopatas, os crimes cometidos, dando 
abertura para contar alguns casos ocorridos e dando o julgamento e a punição 
aplicada a eles. Os principais sintomas encontrados são o encanto superficial e 
manipulação; mentiras sistemáticas e comportamento fantasioso, o qual eles sabem 
que estão mentindo, mas não sentem nenhuma culpa por isso, e muitas vezes não 
possui nenhuma explicação para tal; ausência de sentimentos afetuosos, que se é 
observado desde criança; amoralidade; impulsividade; incorrigibilidade, eles não 
aceitam serem corrigidos, é difícil aceitarem qualquer tipo de reeducação; falta de 
adaptação social.  Pode-se afirmar que as pessoas que sofrem de psicopatia são 
imputáveis, ou seja, respondem por seus atos. Isso se da pelo fato de que eles não 
perdem a consciência na hora de praticar algum crime, entendem completamente o 
caráter ilícito do fato que pratica. O método utilizado no artigo foi o dedutivo, o qual é 
a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma conclusão 
a respeito de determinada ideia. Procura-se entender tais comportamentos para 
trazer a sociedade uma melhor compreensão do porque o portador da personalidade 
psicopata comporta-se forma intrépida, agindo de maneira maldosa ou matando e 
encaminhar aos cidadãos conhecimento sobre a forma que a lei age sobre esses 
indivíduos.  Contudo, foi possível analisar o comportamento psicopático, 
descrevendo-os de maneira clara e fácil de entendimento. É pretendido atingir mais 
objetivos com o final do artigo. 
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