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O artigo a ser apresentado fala sobre a psicopatia que é um assunto muito 
importante a ser estudado atualmente, por ter um número crescente de casos 
violentos praticados no país. A ciência jurídica junto com a psicologia forense tem a 
responsabilidade de decidir se os psicopatas que cometeram o crime são 
imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis. Esse julgamento é feito para ver qual 
pena se adequa melhor com cada tipo visto anteriormente. O Direito Penal 
apresenta diversas falhas quanto à punição aos psicopatas. Sendo necessário 
ressaltar a ligação entre Direito e Psicologia para que seja aplicada corretamente a 
imputabilidade ao individuo que sofre deste transtorno.  O objetivo desse trabalho é 
obter conhecimentos sobre a psicopatia dentro do direito. Pesquisando sobre, para 
saber qual medida tomar quando é comprovada a psicopatia no individuo. Será 
apresentado todos os tipos de psicopatas para que o leitor possa entender mais do 
assunto. Os objetivos propostos neste trabalho ainda não foram totalmente 
concluidos, pois, requer uma pesquisa avançada para que seja concluido com êxito.  
A metodologia usada no trabalho é a de metodo indutivo. Esse método esta 
fundamentado na observação, que posteriormente será constatado o que é melhor 
para o individuo que sofre deste transtorno, se será melhor a prisão ou a 
inimputabilidade devendo ser encaminhado para um hospital psiquiátrico. 
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