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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o serial killer, pessoa que mata um número 
considerável de vítimas, de formas parecidas e em um lapso temporal. Para tanto, foram utilizados 
livros de psiquiatras, psicólogos e de criminologia que abordam a temática de assassinos em série, a 
psicopatia e doenças mentais a eles interligadas, bem como, livros de Direito Penal parte geral e 
legislação penal seca e análise de artigos científicos sobre o assunto. Houve a análise do perfil em 
sociedade e nos seus crimes, suas características físicas e psicológicas, e, como atuam durante os 
seus crimes. Houve uma vasta observação da psicopatia, relacionada ao Transtorno de 
Personalidade Antissocial e a estes criminosos. Demonstrou-se a divisão de serial killers em 
psicóticos e psicopatas, inclusive observando a psicopatia e algumas doenças mentais para descobrir 
em qual classificação se encaixam cada um desses criminosos. Ocorreu o detalhamento de casos 
reais sobre os assassinos seriais tanto no mundo como no Brasil, para aclarar a visão sobre o tema. 
O trabalho trouxe os conceitos de imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade para que se 
chegasse ao entendimento de que o homicida em série deve ser considerado semi-imputável, se 
psicopata, e inimputável, se psicótico. Para a análise ficar completa também se abordou como a 
legislação penal do Brasil considera o assassino em série no tocante a sua culpabilidade e 
penalidade. O assassinato em série é compreendido pelo Direito Penal brasileiro como um concurso 
material de crimes e não crime continuado, em razão do crime continuado ter um prazo de no máximo 
trinta dias para todos os crimes terem ocorrido e o concurso material não ter um prazo pré-
estabelecido. Também se comentou sobre o Projeto de Lei Suplementar nº 140/2010, do falecido 
Senador Romeu Tuma, que estabelece as penalidades para estes tipos de assassinos. 
 
Palavra-chave: Psicopatia. Serial killer. Assassino em série. Doença mental. Semi-imputabilidade.  
Penalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The present work aims mainly at analyzing the serial killer, a person who kills a considerable number 
of victims in similar ways in a temporal lapse. For such, psychiatric, psychological and criminology 
books which approach the theme of serial killers were used, the psychopathy and mental illnesses 
linked to them, as well as books of Criminal Law, general part and dry Criminal Law and analysis of 
scientific articles about the subject. There was the analysis of the profile in society and in their crimes, 
their physical and psychological characteristics and how they act during their crimes. There was a 
huge observation of the psychopathy, related to the Antisocial Personality Disorder and to these 
criminals. It was shown the division of the serial killer in psychotics and psychopaths, inclusive 
observing the psychopathy and some mental illnesses to find out in which classification each one of 
these criminals fit in. Details of true cases about the serial murderers, not only worldwide but also in 
Brazil were provided to clarify the view about the theme. The work brought the concepts of criminal 
responsibility, diminished responsibility and criminal irresponsibility to reach the understanding that the 
serial murderer must be considered partially responsible, if psychopath, and non-responsible, if 
psychotic. To complete the analysis it was also approached how the Criminal Law in Brazil considers a 
serial killer regarding his guilt and penalty. The serial murder is understood by the Brazilian Criminal 
Law as a substantive merger and not a continuous crime, because continuous crime has a deadline of 
thirty days the most for all the crimes to occur and the substantive merger does not have a pre-
established deadline. It was also commented about the Supplementary Bill of Law #140/2010, by late 
Senator Romeu Tuma, which sets the penalties for these kinds of murderers. 
 
Key words: Psychopathy. Serial Killer. Serial Murderer. Mental illness. Diminished Responsibility. 
Penalty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como escopo abordar a semi-imputabilidade do serial 

killer, assassino que mata várias vítimas em certo intervalo de tempo e de maneiras 

bem similares, e, também analisar como a legislação penal do Brasil os trata, quanto 

à penalidade e a sua culpabilidade. É muito comum ouvir relatos desses criminosos 

em outros países, como nos Estados Unidos e na Inglaterra.  

Mas será que no Brasil não há serial killers? Diferente do que se imagina há 

incidência de assassinos em série no Brasil, o primeiro a atuar nesse país foi José 

Augusto do Amaral, mais conhecido pela alcunha de “Preto Amaral”, cometeu seus 

crimes nos anos de 1926 e 1927 e ao longo dos anos novos criminosos como ele 

vieram a atuar no Brasil, como será visto nesse trabalho. No Brasil não há de fato 

uma classificação penal aos homicidas em série, como imputáveis, semi-imputáveis 

ou inimputáveis. 

O serial killer deve ser considerado imputável, semi-imputável ou inimputável 

pelo ordenamento jurídico brasileiro? Neste trabalho, se questionou e debateu o fato 

de que muitos assassinos em série são considerados inimputáveis durante o seu 

julgamento, pois alegam ser insanos.  

A inimputabilidade dos matadores em série de fato existe, todavia abrange 

apenas um dos tipos de serial killer e os outros não devem assim ser considerados, 

pois nem todos possuem uma doença mental que os levam a matar e a não 

entender que seu ato é um crime. A insanidade mental faz com que o indivíduo não 

compreenda que sua ação é errada quando a pratica, ou seja, a pessoa insana não 

compreende que seu ato é um crime, não entende que matar alguém é errado. No 

entanto, os indivíduos que compreendem a ilicitude dos seus atos, mas não 

conseguem parar de matar devem ser considerados semi-imputáveis. 

Houve a análise da classificação penal desses agentes, da psicopatia ou 

sociopatia diretamente ligada a eles, do que os fazem se tornar assassinos seriais e 

dos casos ocorridos no Brasil e no mundo, e, também da legislação penal brasileira 

relacionada a eles. A classificação penal foi analisada no tocante da culpabilidade 

deste criminoso ao praticar os assassinatos. A maioria deles possui a psicopatia ou 

sociopatia, não sentem remorso e nem empatia quando cometem seus crimes. Há a 

análise de sua personalidade e de como alguns fatos de sua vida o transformaram 

em um serial killer. Foram abordados casos reais de assassinos tanto no mundo 
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como no Brasil, como Jack o Estripador (Inglaterra) e “Chico Picadinho” (Brasil). 

Análise de como a legislação penal brasileira os pune e o Projeto de Lei 

Suplementar nº 140/2010 que versa sobre este tipo de criminoso. 

Este trabalho é de suma importância para o direito, principalmente o penal, 

pois no Brasil não há uma lei ou um artigo do Código Penal que aborde esta 

temática, mesmo tendo uma vasta incidência de assassinos em série, cada caso é 

analisado de uma maneira por esse ordenamento jurídico. O ideal seria que 

houvesse uma classificação já pré-estabelecida para que os magistrados e os júris, 

não ficassem sempre na dúvida se os assassinos em série são imputáveis, semi-

imputáveis ou inimputáveis, pois, o homicídio é julgado pelo júri. 

Para a elaboração deste trabalho a pesquisa foi feita por meio de livros de 

psiquiatras e psicólogos, que abordam sobre a temática de serial killers, de 

psicopatia ou Transtorno de Personalidade Antissocial ou Dissocial e de doenças 

mentais, como a psicose, livros de direito penal parte geral, que versam sobre 

culpabilidade, penalidades e sobre o crime de homicídio, livros de criminologia, 

artigos científicos, ambos sobre este assunto, da legislação penal seca e da Lei dos 

Crimes Hediondos; e do Projeto de Lei Suplementar nº140/2010, sobre a penalidade 

e culpabilidade dos homicidas em série.  

O trabalho está dividido em cinco capítulos com subcapítulos. No primeiro há 

uma visão sobre a conceituação dos serial killers, seu tipo de consciência, as suas 

características físicas, sua personalidade no dia a dia e ao cometer o crime, análise 

do local do crime como um todo e as fases do ciclo de todo criminoso desse tipo. No 

segundo capítulo há a divisão em tipos de serial killers que são duas, os psicóticos e 

os psicopatas. No terceiro capítulo foram observados relatos de matadores em série 

reais que agiram por diversos países do mundo e o quarto capítulo também 

observou casos reais, só que de assassinos seriais que atuaram no Brasil. No quinto 

capítulo foi apresentada uma visão geral sobre a culpabilidade e suas modalidades, 

bem como, a forma que este criminoso é tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

e de outros países, analisando o Projeto de Lei Suplementar nº 140/2010. 

O primeiro capítulo há uma visão mais geral e mais relacionada à psicologia e 

psiquiatria sobre o serial killer. Conceitua o termo serial killer, pessoa que comete 

dois ou mais homicídios ou quatro ou mais assassinatos, com similaridades e em 

certo lapso temporal. Aborda a psicopatia, que apresenta falta de remorso e de 

empatia, além de serem cruéis e como é a consciência desses indivíduos, eles são 
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conscientes sobre suas ações e sobre o que acontece ao seu redor, mas não 

conseguem de fato amar as pessoas a sua volta. Como agem durante os seus 

crimes, que são o modus operandis (MO), a assinatura e a encenação do crime. O 

MO são as práticas essenciais para o crime e é mutável, a assinatura é o produto de 

sua fantasia e é imutável e a encenação do crime é a forma como ele arruma a cena 

do assassinato. Seus aspectos sociais, físicos e psicológicos, como os relacionados 

à faixa etária, a sua inteligência, a sua personalidade, a serem educados, costumam 

ser brancos e homens, mas há sim mulheres e negros que cometem tal delito. Além, 

de como escolhem suas vítimas e as fases do ciclo dos serial killers, do início ao fim 

da prática dos homicídios. 

O capítulo segundo versa sobre os tipos de serial killers, são os psicóticos e 

psicopatas. Os assassinos em série psicóticos são os que apresentam algum tipo de 

doença mental no momento que comete os crimes, também aborda sobre alguns 

tipos de doenças mentais, as psicoses e a esquizofrenia que podem gerar um surto 

que leva seu portador a cometer homicídios em série, apenas 5% (cinco por cento) 

dos assassinos seriais apresentam algum tipo de doença mental. Os serial killers 

psicopatas são os portadores do Transtorno de Personalidade Antissocial ou 

Dissocial (TPAS), mais conhecido como psicopatia, são os que sabem que seu ato é 

um crime, mas não sentem remorso, são os cruéis. Há um subcapítulo que explica 

com maior propriedade sobre o TPAS, sobre as características das pessoas que o 

possuem, como elas agem na sociedade, seus portadores não são classificados 

como normais e nem como loucos, é o meio termo entre a sanidade e a insanidade.   

Os capítulos terceiro e quarto são sobre casos reais de assassinos em série, 

o terceiro são os ocorridos no mundo e o quarto são os ocorridos no Brasil. No início 

do capítulo terceiro dá um panorama geral dos quatro países com maior índice de 

serial killer, que são os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França. 

Conta à história dos crimes de “Jack o Estripador” (Inglaterra, atuou em 1888), 

conhecido como o primeiro homicida em série do mundo, de Zodíaco (Estados 

Unidos, atuou entre 1960 e 1970) e de Ivan Robert Marko Milat (Austrália, atuou 

entre 1980 e 1990), ou assassino de mochileiros. Há demonstração de alguns de 

seus assassinatos e seus modus operandis (MO) em todos os crimes, só no caso de 

Milat foi vista sua penalidade, pois não se sabe até hoje a identidade de “Jack o 

Estripador” e de Zodíaco, ambos mandavam cartas à polícia e imprensa, Zodíaco 

também as mandou para as famílias das vítimas. Enquanto os casos reais 
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apresentados neste trabalho ocorridos no Brasil são os de “Preto Amaral” (São 

Paulo, agiu entre 1926 e 1927), o “Monstro de Guaianases” (Distrito de Guaianases, 

São Paulo, agiu em 1952) e “Chico Picadinho” (São Paulo, agiu entre 1960 e 1970), 

também se observou seus assassinatos, MO e penalidades, nesse país há uma 

maior dificuldade de aceitação da existência de serial killers e não há tantos 

especialistas analisando os casos.  

No quinto e último capítulo há a análise da semi-imputabilidade do assassino 

em série, mas para chegar a essa conclusão foi necessário uma visão mais 

universal sobre a imputabilidade, a semi-imputabilidade e a inimputabilidade, por 

meio da doutrina penal e do Código Penal. A imputabilidade é ser capaz de entender 

a ilicitude de seu ato e conseguir controlar a vontade de praticá-lo. A semi-

imputabilidade é ter essa capacidade de entendimento, mas não conseguir controlar 

sua vontade. A inimputabilidade é não ser capaz de entender que sua ação é ilícita e 

não controlar sua vontade por ter uma doença mental. Observa-se como a 

legislação penal brasileira trata o serial killer, cada caso é examinado por 

especialistas na área para se chegar ao entendimento de como ele deve ser 

considerado penalmente.  

Ainda, há a diferenciação entre crime continuado (são dois ou mais crimes 

cometidos por um só agente da mesma espécie e com as mesmas particularidades, 

um é a continuação do outro) e concurso material ou real (são dois ou mais crimes 

cometidos por um só agente de mesma espécie ou não que sejam ou não 

parecidos) no que se referem a crimes deste tipo, eles se encaixam como concurso 

material, pois o crime continuado ocorre até no máximo trinta dias e o crime material 

não possui um tempo pré-estabelecido para ocorrer, no material ocorre à soma das 

penas e no continuado há diminuição de um sexto a dois terços da pena.  

Assim como, a observação do Projeto de Lei Suplementar nº 140/2010 

elaborado pelo falecido Senador Romeu Tuma, que explica o conceito de serial killer 

e que todos teriam que ser examinados por psicólogos, psiquiatras e um especialista 

no assunto para determinar se são imputáveis ou inimputáveis, os imputáveis são os 

que iriam para a reclusão de no mínimo trinta anos e os inimputáveis são os que 

iriam para a medida de segurança, hospitais de tratamento e custódia psiquiátricos. 
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2 CONCEITO 

 

Serial killer ou Assassino em Série é uma pessoa que mata um número 

considerável de vítimas, da mesma maneira e em um lapso temporal de pelo menos 

alguns dias.  

“Serial killer” é um termo relativamente novo, pois a primeira vez que o 

utilizaram foi nos anos 1970, o primeiro a utilizá-lo foi Robert Ressler, agente 

aposentado do FBI (Federal Bureau of Investigation, órgão que investiga crimes 

federais nos Estados Unidos) e grande estudioso do assunto (CASOY, 2014 a).  

Ressler trabalhava em uma unidade do FBI denominada Behavioral Sciences 

Unites (BSU-Unidade de Ciência Comportamental), em Quântico, Virgínia - Estados 

Unidos (CASOY, 2014 a).  

Não há um consenso doutrinário a respeito da quantidade ideal de 

assassinatos para ser considerado um serial killer, para alguns a quantidade ideal de 

homicídios é de dois ou mais, para outros a quantidade é de quatro ou mais 

homicídios (CASOY, 2014 a). Antes de ser considerado um assassino em série a 

pessoa precisa cometer dois ou mais homicídios ou quatro ou mais, a depender de 

qual doutrinador está se seguindo naquele caso prático. 

 “Mas será que a diferença entre um assassino em série e um assassino 

comum é só quantitativa?” (CASOY, 2014 a, p.20). A resposta é com certeza não, 

pois o motivo do crime ou, mais especificamente, a falta dele é de extrema 

importância para ser conceituado como serial killer ou assassino em série (CASOY, 

2014 a).  

 

    Diferença entre serial killers e assassinos em massa 

A maioria das pessoas costuma confundir serial killers e assassinos em 

massa (mass murderer). Isso ocorre pelo fato de ambos matarem um grande 

número de vítimas. No entanto, o assassino em série mata as vítimas da mesma 

forma e em um lapso de tempo, que varia entre dias, meses e até anos. Enquanto o 

assassino em massa comete seus crimes no mesmo dia e lugar (BILBAO; 

KAZMIERCZAK, 2013). 
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Exemplo: um serial killer mata sua primeira vítima em 21 (vinte e um) de 

janeiro, a segunda em 26 (vinte e seis) de fevereiro e a terceira em 07 (sete) de 

março, todas no mesmo ano (BILBAO; KAZMIERCZAK, 2013). 

Ou seja, no exemplo acima fica “claro” que o assassino serial mata cada 

vítima em um dia diferente das outras. Todavia, ele pode sim assassinar mais de 

uma pessoa por dia desde que continue a “matança” em outros dias. Em outro caso, 

como por exemplo o ocorrido em 20 (vinte) de julho de 2012 (dois mil e doze), 

James Holmes invadiu um cinema, no estado do Colorado, Estados Unidos e atirou 

nas pessoas que ali estavam assistindo ao filme “Batman: O Cavaleiro das Trevas 

Ressurge” (“Batman: The Dark Knight Trilogy”) (BILBAO; KAZMIERCZAK, 2013). 

Portanto, um mass murderer mata pessoas sem um lapso temporal e no 

mesmo local. Enquanto um assassino em série mata suas vítimas em um intervalo 

de tempo. 

 

2.1 Psicopatia e Sociopatia 

 

Ambos os termos são utilizados para definir uma pessoa que possui 

Transtorno de Personalidade Dissocial ou Transtorno de Personalidade Antissocial. 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10) número F60.2 entende que a forma correta de denominá-lo é a 

primeira, já a Associação de Psiquiatria Americana entende que a denominação 

correta é a segunda (SILVA, 2008).  

Este transtorno acomete pessoas que tem características comuns a de alguns 

serial killers, não necessariamente todas as pessoas que o possuem são ou um dia 

serão assassinos em série. Estas características serão abordadas em outros 

tópicos. 

Psicopatia vem do grego, etimologicamente significa: PSYKHÉ=alma ou 

mente; PATHÉ=doença, ou seja, psicopatia quer dizer doença da mente ou da alma. 

Alguns psiquiatras utilizam a palavra PSICOPATIA quando os fatores que levam a 

pessoa a ter esse transtorno são genéticos, biológicos e psicológicos (SILVA, 2008). 

Sociopatia vem do grego, etimologicamente significa: SOCIO=social; 

PATHÉ=doença, ou seja, doença social. Outros psiquiatras utilizam o termo 

SOCIOPATIA quando os fatores que fazem a pessoa ter o transtorno de 

personalidade dissocial ou antissocial é socialmente desfavorável (SILVA, 2008). 
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Ana Beatriz Barbosa Silva entende que os dois termos não possuem 

diferença, mas a forma por ela utilizada para classificar este transtorno é 

PSICOPATIA (SILVA, 2008).  

Neste trabalho o termo utilizado será psicopatia, no entanto, em alguns 

momentos o termo sociopatia também será utilizado. 

 

2.2 Ser e Estar Consciente 

 

Esse tópico debaterá a seguinte questão: o que é consciência? Essa questão 

não é tão simples quanto parece, pois há duas formas de consciência. Como a 

imagem a baixo demonstra: 

 

Figura 1: A representação do ser e estar consciente. 

 

Fonte: adaptado de Silva (2008). 

 

SER e ESTAR Consciente, eis a questão!  

 

a) Ser Consciente 

 

Ser consciente é um estado perpétuo na existência humana, ou seja, a 

pessoa consegue raciocinar, processar e também ter empatia pelo que ocorre em 

sua vida e na de outras pessoas.  

De acordo com Silva (2008, p. 25): 

 

SER consciente não é um estado momentâneo em nossa existência, (...). 
SER consciente refere-se à nossa maneira de existir no mundo. Está 
relacionado à forma como conduzimos nossas vidas e, especialmente, às 
ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas no 
nosso dia a dia. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar!  
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SER Consciente é conseguir ter empatia por outras pessoas, isto é, se 

colocar no lugar do próximo quando esse passa por situações boas e até mesmo 

ruins. Uma pessoa É consciente quando, por exemplo, observa um acidente de 

carro, mesmo que não muito grave, se sente mal pelas pessoas envolvidas no 

acidente, ou seja, ela se coloca no lugar das outras.  

Deste modo, SER Consciente é ser capaz de AMAR os indivíduos com quem 

se relaciona.  

 

b) Estar Consciente 

 

ESTAR consciente é entender por meio do raciocínio o que se passa em sua 

vida e ao seu redor, mas não quer dizer que a pessoa possui empatia pelo próximo 

como no caso de SER consciente (SILVA, 2008). 

Para Silva (2008, p. 25), “ESTAR consciente é fazer uso da razão ou da 

capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. ESTAR 

consciente é ser capaz de pensar e ter ciência das nossas ações físicas e mentais”.  

Em suma, o serial killer psicopata se encaixa nesta classificação de 

consciência. Ou seja, ele ESTÁ consciente, ele tem capacidade para discernir o que 

é correto e o que é errado. Mas assassina suas vítimas de forma cruel, ele não 

possui empatia pelas demais pessoas, nem mesmo por aquelas com quem tem uma 

convivência próxima.  

As pessoas com quem convive muitas vezes não percebem que estão diante 

de um psicopata, muito menos de um assassino serial. Pois ele age como uma 

pessoa comum e até finge ter sentimentos por elas.  

Quando estão em um relacionamento, como por exemplo, um namoro, ele 

aparenta amar sua namorada, mas na verdade a trata como sua posse e até a 

manipula para que não descubra que tudo não passa de um “disfarce”. Esse 

“disfarce” é para cometer os seus crimes e passar despercebido perante a 

sociedade e a polícia. 

 

2.3 Análise do local do crime 
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Para Ilana Casoy “a maioria dos locais do crime ‘fala’ com os peritos” 

(CASOY, 2014 a, p. 61). Isto é, as cenas do crime demonstram a personalidade do 

serial killer e também da vítima.  

Cada pessoa tem um modo de agir e reagir a determinadas situações, isso se 

deve aos padrões de fala, de escrita, gestual oral ou não oral e outros padrões 

comportamentais (CASOY, 2014 a). Portanto, o comportamento de cada ser 

humano faz parte da sua personalidade. 

Como qualquer indivíduo, os assassinos em série têm personalidade, por isso 

o local de seus homicídios também tem. Saber reconhecer padrões 

comportamentais em cena de crime facilita aos investigadores a descoberta de 

várias coisas a respeito do autor do crime, inclusive se as cenas são de apenas um 

ou mais criminosos (CASOY, 2014 a). 

Há três possíveis manifestações comportamentais do autor na cena do crime, 

que são: modus operandis, assinatura e encenação da cena (CASOY, 2014 a). 

 

a) Modus Operandis 

 

Conforme Casoy, “O modus operandi (MO) é estabelecido observando que 

arma foi utilizada no crime, o tipo de vítima selecionada, o local utilizado, a forma de 

agir passo a passo” (CASOY, 2014 a, p. 61). É muito comum que eles utilizem uma 

ou mais armas específicas nos crimes, como utilizar sempre um revolver calibre.22 

(ponto vinte e dois). 

Assassinos seriais costumam ter predileção por suas vítimas, ou seja, pode 

ser o biótipo, a idade, o sexo e outras características que os levam a escolhê-las. O 

tipo de arma utilizado, o local de agir e a forma em que age muitas vezes são os 

mesmos ou parecidos. 

Todavia, não há nada que os impeçam de escolher vítimas “diferentes” em 

gênero, idade, biótipo entre outras características; locais que não tenham qualquer 

semelhança; armas diferentes e até maneiras diversas de agir.  

Para ser considerado um serial killer tem que ter algo que ligue todos os seus 

crimes. Às vezes, eles podem refinar o seu MO de uma cena de crime a outra. Ou 

seja, agir de uma maneira que percebeu não ser a melhor e nas demais agir 

diferente com base no que “aprendeu” no local anterior. 
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b) Assinatura 

 

O assassino em série tem uma característica comportamental presente em 

todos os seus assassinatos que é a “assinatura”. Ela é única, como uma “digital” e 

sempre se relaciona ao fato do assassino serial ter a necessidade de cometer seus 

crimes (CASOY, 2014 a). Cada crime tem uma expressão pessoal ou um ritual único 

de acordo com suas violentas fantasias (CASOY, 2014 a).  

A assinatura é imutável, ou seja, ela nunca muda (CASOY, 2014 A). Mas 

pode se desenvolver ao longo dos assassinatos cometidos. Ela pode não aparecer 

em todos os crimes por algum motivo específico (CASOY, 2014 A). Às vezes, pode 

ocorrer algum fato que o impeça de assinar seus assassinatos. 

Exemplo de “assinatura”: um serial killer que após matar suas vítimas pratica 

relações sexuais com seus cadáveres (necrofilia). 

Segundo Ilana Casoy as “assinaturas” dos criminosos podem ser: 

 

Figura 2: Assinaturas serial killers 

 

  01 mantém a atividade sexual em uma ordem específica; 

  02 usa repetidamente um específico tipo de amarração da vítima; 

  03 inflige as diferentes vítimas o mesmo tipo de ferimentos; 

  04 dispõe o corpo de certa maneira peculiar e chocante; 

  05 tortura e/ou mutila suas vítimas e/ou mantém alguma outra forma de 

comportamento ritual; 

  06 usa script verbal semelhante com todas as suas vítimas; 

  07 pratica overkill (ferir mais do que o necessário para matar); 

  08 usa o mesmo local para cometer seus crimes ou para deixar suas 

vítimas. 

 
Fonte: adaptado de Casoy (2014 a). 

 

Diferença entre modus operandis (MO) e assinatura 

"Modus operandis é comportamento prático” (CASOY, 2014 a, p. 62). Isto é, a 

prática necessária para serial killer cometer seus crimes e também é dinâmico, pode 

ser modificado ou melhorado de acordo com sua experiência (CASOY, 2014 a). 
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De acordo com Casoy “‘assinatura’ é o que o criminoso faz para se realizar 

psicologicamente, é o produto de sua fantasia” (CASOY, 2014 a, p.62). Além de ser 

imutável, ou seja, em nenhum momento se modifica. 

Mesmo o MO sendo muito importante não se pode apenas por ele determinar 

a conexão entre os homicídios (CASOY, 2014 a). Como a assinatura não muda, com 

o passar de muitos anos é a maneira mais indicada para determinar esta conexão 

(CASOY, 2014 a). 

Conforme o agente do FBI (Federal Bureau of Investigation), John E. Douglas 

é mais importante achar a “assinatura” do que as similaridades entre as vítimas, pois 

o assassino serial sempre demonstrará seu ódio através de um ritual, não de uma 

característica física da pessoa assassinada (CASOY, 2014 a).  

Portanto, o modus operandis tem muita importância ao perfilar um serial killer, 

mas pode ser mudado a cada crime. A assinatura nunca se altera de um crime a 

outro. Para se considerar uma pessoa como assassino em série deve-se analisar 

primeiramente a “assinatura” em todos os locais dos crimes, para depois analisar o 

MO. 

Exemplo: um serial killer entra em uma casa e escolhe um dos moradores 

para matar e os demais prende no banheiro, amarrando uns aos outros. Informa que 

se alguém se mover pode machucar a pessoa ao lado. Ele mata a vítima escolhida e 

deixa as outras presas e vivas. 

Nesse exemplo só ocorre o MO, pois ele não queria se sentir ameaçado pelos 

outros moradores da residência (CASOY, 2014 a). Ele tinha a intenção de matar 

apenas uma pessoa, mas ao chegar a casa encontrou mais indivíduos. Todavia, 

matou só a vítima escolhida e os outros moradores apenas prendeu para que não 

tentassem pará-lo. 

Exemplo: outro assassino serial só escolhe casas onde estão apenas marido 

e mulher e comete o crime sempre humilhando a mulher, enquanto o marido está 

amarrado. Além de o marido estar presente durante todo o assassinato.  

No caso em tela, ocorre a “assinatura”, pois para ele não basta apenas matar 

para satisfazer suas fantasias, também tem que humilhar e dominar o homem 

(CASOY, 2014 a). 

 

c) Encenação da Cena do Crime 
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Encenação ou organização da cena do crime ocorre quando os 

investigadores ao analisarem a cena do crime, conseguem reconstituir o 

comportamento tanto da vítima quanto de seu agressor (CASOY, 2014 a). Desse 

modo é possível perceber as necessidades psicológicas e pistas da personalidade 

do serial killer (CASOY, 2014 a). 

Muitas vezes um assassino em série pode “encenar”, por exemplo, um 

suicídio ou latrocínio para despistar a polícia do que realmente ocorreu. Ou seja, 

todos os seus crimes aparentam não se tratar de homicídios em série. 

Até mesmo a família pode colaborar com essa montagem de cena, pois 

muitas vezes a situação em que o assassino serial deixa a vítima é degradante 

(CASOY, 2014 a).  

Um exemplo brasileiro de colaboração da família foi no caso do “Maníaco de 

Guarulhos”, que agiu em São Paulo no ano de 2002, a polícia deixou de ligar um dos 

homicídios a este serial killer, pois não encontraram a vítima com as roupas 

amarradas no pescoço. Essa era a sua assinatura e sem ela o desconectaram dos 

crimes praticados por este assassino.  

No entanto, e ao longo das investigações, a polícia percebeu haver muitas 

similaridades entre os demais crimes e este. Descobriram que a mãe da menina 

quando chegou ao local do assassinato desamarrou as roupas do pescoço de sua 

filha na intenção de fazê-la respirar (CASOY, 2014 a).  

Ou seja, nem sempre só o matador em série é quem organiza o local do 

crime, mas também a própria família ou outra pessoa próxima ou não da pessoa 

assassinada pode modificar a cena. Nesses casos a pessoa não tem o intuito de 

confundir os investigadores, mas sim preservar a vítima. 

É muito comum um serial killer mudar propositalmente a cena do crime para 

que os investigadores não liguem os homicídios a um único assassino e muito 

menos a um matador serial. Nestas cenas há sinais de que o criminoso fez uma 

encenação e é a isso que a polícia deve ficar atenta (CASOY, 2014 a).  

Segundo Casoy (2014 a, p.64): 

 

Os criminosos que encenam locais de crime com frequência cometem erros, 
uma vez que os arrumam como “acham” que deveriam estar ou seria 
“normal” estarem. Eles estão sob grande estresse e com muita pressa, 
sendo difícil colocar tudo em uma ordem lógica. Assim, inconsistências 
podem aparecer e indicar aos investigadores a probabilidade daquela cena 
ter sido alterada.  
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Mesmo o mais experiente assassino em série pode cometer erros na 

montagem da cena por pensar que daquele modo seria o “melhor” e o mais “normal” 

possível para determinado local, onde o crime ocorreu.  

Esta “pressa” ocorre porque ele tem que fugir da cena do crime antes que 

alguém o encontre. O que faz com que cometa algum erro ao longo dessa 

arrumação do local do crime. 

A ideia ao encenar o delito seria a de não ser descoberto pela polícia e/ou 

pessoas próximas às vítimas. Além de não querer que as pessoas percebam se 

tratar de um serial killer. 

 

2.4 Características Serial Killers 

 

As características observadas nesse tópico se referem ao sexo, biótipo, idade 

dentre outras referentes à pessoa em si do serial killer e não sobre as características 

de suas ações ao praticar seus crimes. Também não abordará sobre os tipos de 

serial killers.  

Essas características são observadas por meio do perfil criminal, feito pelos 

profilers (termo em inglês para quem perfila criminosos) (BILBAO; KAZMIERCZAK, 

2013).  

Segundo Casoy, na Revista Ciências Criminais (CASOY apud BILBAO; 

KAZMIERCZAK, 2013, p. 328): 

 

Temos de levar em conta que o perfil criminal foi muito glorificado, pela 
mídia, indústria do cinema e literária. Esse instrumento forense, sozinho, 
não resolve crime algum. Quando bem utilizado como arma técnica pela 
polícia e justiça, aí sim, podemos colher resultados espantosos. O perfil vai 
esclarecer para a polícia, com informações específicas, o tipo de indivíduo 
que cometeu certo delito. 

 

O perfil criminoso do serial killer é muito importante para se descobrir sua 

identidade, mas sozinho, não consegue solucionar os assassinatos. Eles são 

pessoas que diferente dos filmes hollywoodianos (sobre histórias de assassinos em 

série) não são o tempo inteiro monstros ou esquisitos. 
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Muitas vezes são pessoas comuns, constituem família, tem inteligência na 

média ou acima da média, são atraentes, educados e bem sucedidos. Costumam se 

apresentar como homens jovens ou de meia-idade. 

Uma das características dos serial killers é que conseguem mascarar suas 

atitudes e até seu sadismo (BILBAO; KAZMIERCZAK, 2013). Ana Beatriz Barbosa 

Silva se refere a pessoas com características parecidas com as de assassinos em 

série como as que utilizam de “disfarces” para ter uma vida aparentemente normal, 

mas que no fundo não passa de um “teatro” (SILVA, 2008). É muito comum os 

assassinos seriais agirem de maneira “normal” no seu dia a dia, mas quando matam 

pessoas mostram a sua pior face.  

Um exemplo desta característica é o serial killer Zodíaco que em uma de suas 

cartas explicou por que a polícia nunca o encontraria e um dos motivos era: que ao 

matar se parecia com a descrição das vítimas, mas que no dia a dia era uma pessoa 

totalmente diferente (CASOY, 2014 a). 

A grande maioria dos assassinos serial é composta por homens, de acordo 

com Casoy eles representam 93% (noventa e três por cento) dos assassinos 

(CASOY, 2014 a). 

Segundo Ilana Casoy menos de 10% (dez por cento) dos serial killers são do 

sexo feminino (CASOY, 2014 a). Isso se deve a maneira como as mulheres reagem 

aos fatos traumáticos vividos na infância ou adolescência e também por em sua 

maioria conhecerem as vítimas e as matarem de maneira diferente. 

Para Marissa A. Harrison, psicóloga e pesquisadora norte americana, em sua 

pesquisa sobre serial killers do sexo feminino, a maioria das assassinas em série 

matam as vítimas por envenenamento e/ou por motivos econômicos (HARRISON, 

2014).  

De acordo com John Douglas, ex-agente do FBI, os assassinos em série 

costumam ser brancos (CASOY, 2014 a). O que quebra um paradigma estabelecido 

pela sociedade de que negros são mais propensos a cometer crimes mais violentos. 

Apenas a análise física de uma pessoa não a faz ser considerada um serial 

killer, pois não há um tipo físico específico que possa garantir que ela seja um 

assassino em série (BILBAO; KAZMIERCZAK, 2013).Sendo assim, não é porque 

uma pessoa tem essas características físicas que ela é um assassino serial. 

A infância repleta de abusos é outro aspecto presente no passado da maioria 

dos matadores em série. Segundo Ilana Casoy, 84% (oitenta e quatro por cento) dos 
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serial killers sofreu algum tipo de abuso na infância (CASOY, 2014 a). Esses tipos 

de abuso podem ser físicos, sexuais, emocionais ou por negligência e/ou abandono 

(CASOY, 2014 a). Na maioria das vezes o abuso é praticado por um ou mais 

membro/membros da família. 

Eles não costumam ter bons relacionamentos com os membros de sua família 

e às vezes não tem qualquer relacionamento familiar (CASOY, 2014 a). O que 

algumas vezes advêm dos abusos praticados por um ou mais membro/membros da 

família ou por realmente não conseguirem ter um relacionamento com seus 

familiares.  

Eles não costumam ter intimidade de fato com ninguém, pois tem natureza 

antissocial (CASOY, 2014 a). Mas não quer dizer que não consigam ter 

relacionamentos amorosos e amizades. 

Todavia, nem todo homem branco que sofreu abusos durante a infância, tem 

QI (quociente de inteligência) alto ou na média, não tem bom relacionamento familiar 

ou qualquer característica demonstrada neste tópico é ou um dia será um serial 

killer. 

Estas são características predominantes entre os indivíduos estudados por 

Ilana Casoy (CASOY, 2014 a). Mas não é o que determina se uma pessoa é ou será 

um assassino serial e sim a maneira como lidam com seus problemas ao longo de 

sua vida. 

 

Escolha das vítimas 

A escolha da vítima é uma das modalidades do modus operandis, mas é 

importante entender como cada uma é escolhida pelo assassino serial. Para Casoy 

as vítimas são pessoas escolhidas ao acaso ou pelo seu biótipo que simbolizam 

algo para o assassino em série (CASOY, 2014 a).  

Cada serial killer tem a sua maneira de escolher a vítima, às vezes ao acaso, 

por terem determinado estereótipo, por ser de determinado sexo. Alguns até 

conhecem a rotina da vítima, como Zodíaco que perseguia uma de suas vítimas, 

Betty Lou Jensen. 

Exemplo de biótipo: ele escolhe todas as vítimas que tenham cabelo loiro por 

ser atraído por mulheres loiras. 

Na maioria das vezes não as conhecem, mas elas estavam no lugar escolhido 

para matar suas vítimas ou tinham um estereótipo que chama a sua atenção. Ele 
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não as trata como parceiras de suas fantasias, mas sim como objeto dessas 

fantasias (CASOY, 2014 a).  

Por tratá-las como um mero objeto “joga” seus cadáveres em qualquer lugar, 

como em terrenos baldios. Então, para ele só servem para satisfazer seus desejos, 

mas quando não mais forem importantes para concretizar suas fantasias as 

descartam como uma coisa qualquer. 

Elas costumam ser frágeis, pois são mais fáceis de serem dominadas por ele. 

Por isso, muitas vezes as vítimas são mulheres. Elas também costumam pertencer a 

classes mais baixas da sociedade, como prostitutas, sem-teto ou caronistas 

(pessoas que vivem pegando carona com as outras), pois há uma maior demora ao 

se constatar seu desaparecimento (CASOY, 2014 a). O que dificulta o trabalho da 

polícia e facilita o “trabalho” do serial killer.  

Segundo Casoy há pesquisas que revelam que quanto mais a vítima resiste 

mais prazer sexual o criminoso vai ter, o que prolonga o tempo de duração do crime, 

que varia entre 36 (trinta e seis) e 94 (noventa e quatro) minutos (CASOY, 2014 a). 

“Conclui-se, então, que não existe um tipo físico preferido de vítima: a ação 

do serial killer não depende da atitude da vítima e o motivo do assassino, em geral, 

só faz sentido para ele mesmo” (CASOY, 2014 a, p.23).  

Então, para Casoy não há um tipo específico para a escolha vítima para todos 

os assassinos em série, ele escolhe de acordo com o momento, seu biótipo 

preferido ou porque ela está no local errado na hora errada. 

Andrei Romanovich Chikatilo, mais conhecido como “Açougueiro de Rostov” 

ou “Açougueiro Russo”, matou crianças e adolescentes e em sua maioria meninas. 

Ted Bundy matou brutalmente adolescentes com longos cabelos castanhos, 

pois eram parecidas com sua noiva rica que o deixou (CASOY, 2014 a). 

O “Estrangulador de Boston” só matou mulheres voluptuárias (CASOY, 2014 

a). 

 

2.5 Fases dos Serial Killers 

 

Todo serial killer possui fases no seu ciclo de ação que determinam como 

agirão em todos os seus crimes. Conforme o Dr. Joel Norris, PhD em psicologia e 

escritor, há seis fases no ciclo de qualquer serial killer (CASOY, 2014 a). Essas 

fases são: 
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Fase Áurea: Quando o assassino começa a perder a compreensão da 

realidade. 

Fase da Pesca: Quando o assassino procura a vítima ideal. 

Fase Galanteadora: Quando o assassino seduz ou engana a vítima 

Fase da Captura: Quando a vítima cai na armadilha. 

Fase do Assassinato ou Totem: Auge da emoção para o assassino. 

Fase da Depressão: Ocorre após o assassinato.  

A última fase, conhecida como da depressão é a que fecha um ciclo de 

assassinato e abre outro. Ou seja, essa fase dá inicio a um novo processo, 

retornando à Fase Áurea (CASOY, 2014 a). 
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3 TIPOS DE SERIAL KILLERS 

 

Serial killers são loucos ou cruéis?(CASOY, 2014 a) Essa é uma questão 

muito debatida nos dias de hoje. Mas será que há apenas um tipo de assassino em 

série? A resposta para as duas perguntas é não, pois alguns são realmente loucos e 

outros são apenas cruéis.  

Isto tem relação com a insanidade apresentada por estes criminosos no 

momento dos assassinatos (CASOY, 2014 a). Diferente do que se imagina a 

insanidade não é um conceito de saúde mental, mas sim a capacidade do indivíduo 

entender que aquela ação (homicídio) era correta ou errada no momento que a 

praticou (CASOY, 2014 a). 

Por isso, há uma divisão entre os tipos de serial killers, eles podem ser 

considerados psicóticos ou psicopatas. Todavia, Casoy os divide em duas 

categorias “organizados” e “desorganizados”, são geograficamente estáveis ou não 

(CASOY, 2014 a).  

Isto é, os organizados são os que são mais meticulosos, inteligentes, têm um 

emprego e podem até ter uma família (esposa, marido e filhos); e os desorganizados 

são os que não agem com cautela, têm pouca escolaridade, não costumam parar 

em emprego algum e não costumam constituir família.  

Casoy (2014 a) também os divide em quatro tipos, que são: 

Visionário é um indivíduo completamente insano, psicótico. Ouve vozes 

dentro de sua cabeça e lhes obedece. Pode também sofrer de alucinações ou ter 

visões. 

Missionário: Socialmente não demonstra ser um psicótico, mas em seu 

interior tem a necessidade de “livrar” o mundo do que julga imoral ou indigno. 

Escolhe certo tipo de grupo para matar, como prostitutas, homossexuais, mulheres 

ou crianças. 

Emotivo: Mata por pura diversão. Dos quatro tipos estabelecidos, é o que 

realmente tem prazer em matar e utiliza requintes sádicos e cruéis, obtendo prazer 

no próprio processo de planejamento do crime. 
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Sádico: É o assassino sexual. Mata por desejo. Seu prazer será diretamente 

proporcional ao sofrimento da vítima sob tortura. A ação de torturar, mutilar e matar 

lhe traz prazer sexual. Canibais e necrófilos fazem parte deste grupo. 
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3.1 Serial Killer Psicótico 

 

Neste tópico será abordado sobre os tipos de serial killers psicóticos. Esses 

são os serial killers que apresentam psicose, isto é, os que são considerados 

“loucos” pela psicologia.  

Para Casoy, são os assassinos em série desorganizados, ou seja, 

apresentam doenças mentais, costumam não parar em empregos, agem apenas por 

impulso, costumam ter inteligência abaixo da média, não costumam constituir família 

(CASOY, 2014 a). Esse tipo de assassino em série é aquele que possui uma doença 

mental que o faz cometer seus crimes sem ter a capacidade de entendimento da 

ilicitude dos seus atos e que não conseguem controlar suas vontades.  

Isto é, eles não conseguem controlar o impulso de matar suas vítimas por 

apresentarem um quadro de doença mental, popularmente conhecida como psicose 

ou esquizofrenia. 

Segundo Casoy apenas 5% (cinco por cento) dos serial killers apresentavam 

doença mental (psicose) no momento dos crimes (CASOY, 2014 A). Então, diferente 

do que se pensa a maioria dos assassinos seriais não estavam mentalmente 

doentes quando praticaram seus delitos. 

 

a) Psicose 

 

A psicose é uma das modalidades de doença mental que em muitos casos 

pode gerar a sede de matar em uma pessoa, mas durante seus surtos psicóticos o 

indivíduo não está consciente para responder por seus atos. 

A psicose para Foucaut (1975) se divide em quatro formas: paranoia, psicose 

alucinatória crônica, hebefrenia e catatonia, e são explicadas a seguir:  

A paranoia se desenvolve pela exaltação passional (orgulho, ciúmes) e pela 

hiperatividade psicológica, causando um delírio sistematizado, lógico, não apresenta 

alucinações, estagnado num conjunto pseudo-lógico assuntos de grandeza, 

perseguição e reinvindicação. Ela é uma forma de psicose que não tem como 

característica a alucinação.  

Psicose alucinatória crônica: também é uma psicose que apresenta delírios, 

no entanto, são mal sistematizados, constantemente incoerentes e os assuntos de 
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grandeza absorvem os demais numa exaltação ingênua do personagem. Ou seja, o 

que lhe move são as alucinações e não só os delírios como na paranoia.  

Hebefrenia: também conhecida como psicose da adolescência, é considerada 

como um excitação intelectual e motora (neologismo, falar demais, trocadilhos, 

impulsos, maneirismos), alucinações e um delírio desordenado, além de um 

polimorfismo que empobrece paulatinamente. Costuma ocorrer em adolescentes, 

apresentam muitos delírios e muitas alucinações. 

Catatonia: é conhecida pela negatividade de seus portadores (ficar em 

silêncio, recusa de comida, fato este chamado por Kraepelin "barreiras de vontade"), 

são sugestivos (responde em eco, preserva as atitudes imposta, inércia muscular) 

Segundo Foucaut “(...) aos paroxismos impulsivos (descargas motoras brutais que 

parecem extravasar todas as barreiras instauradas pela doença)” (FOUCAUT, 1975, 

p. 7 e 8). Portanto, as pessoas que possuem a catatonia são negativas e muitas 

vezes não conversam com outras ou não aceitam comida e que aceitam qualquer 

imposição feita pelas demais pessoas. 

Enquanto, para Freud a psicose se divide em três tipos: esquizofrenia, 

paranoia e melancolia (FREUD apud QUINET, 2006). 

Por algum motivo alguns indivíduos que possuem alguma destas formas de 

psicose durante um “surto” podem cometer assassinatos em série.  

 

3.2.2 Esquizofrenia  

 

Bleuler, criador do termo esquizofrenia, entende que ela é um conjunto de 

todas as psicoses acima apresentadas (BLEULER apud FOUCAUT, 1975). Antes de 

ser conhecida por este nome Kraepelin denominava a esquizofrenia como uma 

“demência precoce”, termo criado por Morel, em 1856 (KRAEPELIN apud QUINET, 

2010).  

Conforme Chalub a esquizofrenia é uma psicose endógena que pode ocorrer 

em episódios ou de forma progressiva, com polimorfismos e manifestações variadas, 

comprometendo a psique do indivíduo, no que tange ao seu instinto e intelecto 

(CHALUB, 1981).  

Portanto, ela não é um transtorno mental que ocorre a vida inteira ou a todo o 

momento com seu “portador” e sim ao longo da sua vida é que ela se manifesta. 



32 
 

Acontecendo episodicamente ou progressivamente, ocorre algumas vezes ou vai 

aumentando os sintomas no decorrer da existência da pessoa. 

Na maioria das vezes ocorre na adolescência e não há conhecimento a 

respeito de sua etimologia (CHALUB, 1981). Portanto, ela é uma forma de psicose 

“precoce”, pois na maioria das vezes começa a ser percebida na adolescência.  

Segundo Molina e Gomes (2002, p. 280): 

 

A esquizofrenia incapacita o sujeito para valorar a realidade bem como para 
governar retamente sua própria conduta, já que implica um leque de 
disfunções cognitivas e emocionais que podem afetar a percepção, o 
pensamento inferencial, a linguagem e a comunicação, a organização 
comportamental, a afetividade, a fluidez e produtividade do pensamento 
assim como a fala, a capacidade hedônica, a vontade, a motivação e a 
atenção, com inexorável deterioração de sua atividade laboral e social.   

 

O indivíduo que possui esquizofrenia não tem uma percepção do que é real e 

por isso não consegui governar as suas condutas, ou seja, ele não tem a 

capacidade de responder por seus atos. Essa doença atinge tanto sua mente quanto 

suas emoções, o que o leva a cometer atos considerados pela sociedade 

“irracionais” e “loucos”. 

De acordo com Bleuler “na esquizofrenia preponderam os distúrbios de 

associação de ideias” (BLEULER apud QUINET, 2010, p. 59). Isto é, neste 

transtorno as ideias são as afetadas o que os fazem agir de forma “diferente” e até 

cometer crimes. 

Alguns dos sintomas apresentados pelos esquizofrênicos são delírios, 

alucinações, problemas afetivos, problemas de comunicação, pensamentos 

estranhos. Os únicos sintomas apresentados por todos os acometidos por essa 

doença são os delírios e as alucinações. As demais manifestações acima vistas 

podem ou não ocorrer, pode acontecer apenas uma ou algumas delas.  

Porém, existem sujeitos que podem apresentar uma junção entre a paranoia e 

a esquizofrenia, conhecida como esquizofrenia paranoide. Ela se caracteriza por 

delírios alucinatórios, alucinações com polimorfismos e pela sua despersonalização. 

Os serial killers considerados psicóticos muitas vezes apresentam a 

esquizofrenia.   

 

3.3 Serial Killer Psicopata 
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Dentre os serial killers considerados capazes para entender os seus crimes 

estão os indivíduos que estão “lúcidos” no momento que matam suas vítimas, mas 

sentem prazer ao cometer tal ato. 

Para Casoy este tipo de assassinos em série são os organizados, isto é, os 

que têm inteligência acima ou na média, têm empregos, costumam constituir família 

e são bem vistos pela sociedade. 

Os serial killers classificados como psicopatas ou sociopatas são os 

possuidores do Transtorno de Personalidade Dissocial (TPAS). 

Como já visto, Silva entende que os psicopatas não SÃO conscientes e sim 

ESTÃO conscientes, ou seja, eles não conseguem ter empatia pelas demais 

pessoas (SILVA, 2008). Então, para Silva o assassino em série psicopata entende 

que seu ato vai provocar dor e sofrimento na vítima, mas não consegue se colocar 

no lugar dela. Enquanto que, para Casoy os serial killers têm sim empatia pelas suas 

vítimas, mas apenas quando as estão matando (CASOY, 2014 a). Pois ao planejar 

os assassinatos ele sabe como elas se sentem ao serem humilhadas e mortas 

(CASOY, 2014 a). 

Casoy e Silva divergem no tocante do assassino serial sentir ou não empatia 

pelas pessoas. Para a primeira ele tem sim empatia, por na hora de planejar os 

crimes sabe como sua vítima vai se sentir. Enquanto Silva tem o entendimento que 

ele não possui empatia pelo próximo e muito menos por sua vítima.  

Segundo Silva “(...) ESTAR consciente é ser capaz de pensar e ter ciência 

das nossas ações físicas e mentais” (SILVA, 2008, p. 26). São as pessoas capazes 

de entender suas ações. Eles se alimentam do medo e/ou da dor de suas vítimas, 

mas não conseguem sentir pena delas e nem remorso do que fizeram. Mas, sabem 

que o que fizeram é um crime e que podem ser presos. Eles não sentem remorso ou 

culpa quando assassinam suas vítimas, são os considerados “cruéis”.  

Por terem o Transtorno de Personalidade Dissocial ou Antissocial cometem 

os seus crimes e não se sentem culpados. No entanto, eles sabem que o que fazem 

é ilícito e das consequências de seus atos e mesmo assim não deixam de matar. 

Eles só costumam parar com essa “onda” de assassinatos quando são presos. Nem 

todos param de matar na prisão, exemplo: “Pedrinho Matador”, que se estima ter 

matado 42 (quarenta e duas) pessoas na prisão.  

Portanto, este grupo de serial killers é o que tem sim consciência da ilicitude 

de seus crimes, mas não conseguem sentir culpa quando assassinam brutalmente 
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suas vítimas. E, segundo Silva, fazem parte do grupo de pessoas que ESTÁ 

consciente (pessoas que não sentem remorso) e não dos que SÃO conscientes 

(pessoas que tem compaixão pelo próximo). 

Sendo assim, eles têm consciência de que cometeram um delito grave 

(homicídio), mas não se sentem mal por o terem praticado, e, por isso, continuam a 

matar, na maioria das vezes, até irem presos. 

 

3.3.1 Transtorno de Personalidade Dissocial ou Antissocial 

 

No primeiro capítulo houve uma visão mais geral no que tange a este 

transtorno de personalidade (TP), principalmente no tocante da psicopatia, uma das 

maiores características desse transtorno, mas nem todo portador do Transtorno de 

Personalidade Antissocial é um psicopata. Neste tópico será abordado esse TP com 

maior propriedade. 

De acordo com Bilbao e Kazmierczak quando a pessoa não é considerada 

portadora de doença mental, mas também não é “normal” em seu comportamento 

ou no campo psíquico e emocional, ela apresenta um quadro de transtorno de 

personalidade (TP) (BILBAO; KAZMIERCZAK, 2013). 

O transtorno de personalidade que acomete a maioria dos serial killers é o 

antissocial ou dissocial (TPAS), que é popularmente conhecido como psicopatia ou 

sociopatia. 

Assim sendo, as pessoas que possuem o Transtorno de Personalidade 

Antissocial (TPAS) não são consideradas doentes mentais e nem “normais”, por 

mais que consigam mascarar, disfarçar sua real personalidade perante as demais 

pessoas. 

Segundo Caballo (2008, p. 309): 

 

Caracteriza-se por um padrão de comportamento de considerações, 
explorador e socialmente irresponsável, como indicam o fracasso para 
adaptar-se às normas sociais, a falsidade, a irritabilidade e a agressividade, 
despreocupação pela segurança própria ou dos demais e incapacidade para 
conservar um trabalho ou cumprir suas obrigações financeiras. Além, disso 
os indivíduos que se incluem nesse padrão apresentam ausência de 
remorso. 

 

Portanto, ele caracteriza os indivíduos com este transtorno como 

irresponsáveis, que não conseguem lidar com o fracasso e, despreocupados com 
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sua segurança e a de outras pessoas. Além de serem pessoas que não sentem 

remorso. 

Bilbao e Kazmierczak também caracterizam as pessoas com o TPAS, mais 

especificamente os assassinos seriais, como irresponsáveis e descumpridores das 

normas sociais, além de não sentirem remorso (BILBAO; KAZMIERCZAK, 2013).  

Ou seja, uma pessoa portadora deste transtorno não consegue sentir remorso 

ou culpa por suas ações contra outras pessoas, por isso, são mais propensas a 

cometer crimes.  

Robert Hare, psicólogo canadense, desenvolveu um estudo de anos sobre os 

psicopatas e criou um questionário para se identificar estes indivíduos, conhecido 

como Escala de Hare ou Escala de Psicopatia (Psychopathy Checklist, PCL), essa 

escala foi por ele criada em 1991 (HARE apud SILVA, 2008).  

Esta escala é uma ferramenta que ajudou a polícia, a justiça e a psicologia a 

identificar quem era ou não portador deste transtorno, principalmente os criminosos, 

incluindo os matadores seriais. 

Segundo Caballo (2008) as características dos portadores do Transtorno de 

Personalidade Dissocial são: 

Tem um comportamento agressivo, temerário, precipitado e espontâneo. 

Mantêm comportamentos impulsivos dirigidos a um objeto. 

Mostram-se arrogantes de forma constante. 

Seu comportamento aparente pode ser encantador. 

Não mantém as promessas nem os compromissos de honra. 

Não costumam dizer a verdade nem se pode confiar neles. 

Estimulam a compaixão dos demais, dizendo-lhes o que querem escutar. 

Discutem com facilidade. 

Não são cooperativos e provocam brigas. 

São vingativos e beligerantes [briguentos] com quem consideram seus 

inimigos. 

Desenvolvem comportamentos fraudulentos ou ilegais, como se as normas de 

comportamento não se aplicassem a eles. 

Não se inibem diante de um perigo. 

Buscam sensações novas constantes. 

Tem um comportamento oposicionista que dificulta as relações interpessoais 

de longa duração. 
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Reagem mal diante de derrotas. 

Mostram-se resistentes às autoridades. 

Essas características também são bem frequentes em matadores em série. 

Uma das características mais comuns nesses criminosos é a arrogância, pois muitos 

se sentem superiores em relação à polícia e a justiça. 

Exemplo real de arrogância: O Zodíaco mandava cartas “zombando” da 

polícia, imprensa e até da família das vítimas, alegando que nunca seria descoberto. 

Ele em suas cartas se mostrava como uma pessoa bem arrogante e que nunca seria 

preso. 

Os serial killers em sua maioria apresentam o TPAS (Transtorno de 

Personalidade Antissocial). Se Casoy afirma que apenas 5% (cinco por cento) deles 

são psicóticos, então, conclui-se que 95% (noventa e cinco por cento) dos 

assassinos em série apresentam este transtorno. 

Todavia, nem todos os indivíduos que possuem este transtorno um dia irão 

transgredir a lei e nem que um dia serão assassinos seriais. São vários fatores que 

farão uma pessoa com esta personalidade se tornar um serial killer. 
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4 CASOS REAIS DE SERIAL KILLERS PELO MUNDO 

 

Esse tópico irá abordar sobre os serial killers famosos no mundo. Antes de 

citar cada caso é importante ter conhecimento dos países nos quais há maior índice 

de assassinos em série, segundo Casoy (2014 a), do primeiro ao quarto lugar estão: 

1ᵒ (primeiro) lugar -  Estados Unidos; 

2ᵒ (segundo) lugar - Grã-Bretanha; 

3ᵒ (terceiro) lugar -  Alemanha; 

4ᵒ (quarto) lugar -  França; 

Ilana Casoy apenas cita esses quatro países como os que mais possuem 

serial killers, no entanto, faz referências a assassinos em séries de outros países 

que fizeram muitas vítimas (CASOY, 2014 a). 

Neste capítulo será abordado sobre alguns casos de serial killers mais 

conhecidos no mundo, de Jack o “Estripador” a Ivan Robert Marko Milat. Esses 

matadores em série cometeram seus crimes entre o século XIX e o século XX, mas 

essas ocorrências não são um “mal” apenas dos séculos passados. No século atual 

também há serial killers atuando no mundo.  

Para uma maior compreensão sobre como eles agem é importante conhecer 

os assassinatos por eles praticados, desde as vítimas, o modus operandis até suas 

condenações.  

 

4.1 “Jack: O Estripador” ou “Jack: The Ripper” 

 

Por muitos é considerado o primeiro serial killer do mundo, mas até hoje 

ninguém conseguiu saber qual era sua identidade (CASOY, 2014 a). Ele também é 

considerado um dos serial killers mais brutais de todos os tempos. 

Ele foi o responsável por aproximadamente sete homicídios ocorridos em 

Londres, no distrito de Whitechapel, no final do século XIX, em 1888. Esse era um 

distrito bem pobre de Londres. 

Para a maioria dos historiadores a primeira vítima de Jack o Estripador foi 

Mary Ann “Polly” Nichols, ela era uma prostituta. Mas possivelmente sua primeira 

vítima seria a prostituta Martha Tabran, assassinada três semanas antes de “Polly”, 

no mesmo bairro.  
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Além dessas duas vítimas houve mais um homicídio naquela região que 

provavelmente foi um dos seus primeiros crimes, a vítima não foi identificada. 

Também por ele foram mortas Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes 

e Mary Jane Kelly. Ao todo 11 (onze) prostitutas foram assassinadas em 

Whitechapel na mesma época em que ele cometeu seus crimes, no entanto, não 

houve confirmação se o “algoz” de todas foi Jack. 

Ele mandava cartas à polícia e a jornais confessando seus crimes e nelas se 

identificava como “Jack the Ripper” (em inglês) ou “Jack o Estripador” (em 

português). Suas vítimas eram sempre prostitutas e quatro delas tiveram seus 

órgãos arrancados, pois suspeitasse que Jack fosse canibal (CASOY, 2014 a). 

Além, de duas terem seus corpos mutilados e suas gargantas cortadas. 

Um de seus modus operandis era matar sempre prostitutas, levá-las a locais 

afastados e assassiná-las sem ser visto por ninguém. Ele chegou a enviar um 

pedaço do rim de uma de suas vítimas para as autoridades, quando a polícia 

duvidou da autenticidade de suas cartas (CASOY, 2014 a). Por possivelmente ser 

canibal, na maioria das vezes retirava os órgãos de suas vítimas. Na época não 

havia muitos recursos para fazer um perfil do assassino, por isso, existia muitas 

dúvidas quanto à autenticidade das cartas enviadas.  

Thomas Bond, o médico-legista que fez a necropsia da última vítima, Mary 

Kelly foi chamado ao caso apenas para analisar o conhecimento cirúrgico do serial 

killer (CASOY, 2014 a). No entanto, comparou a cena deste crime com os demais 

descritos nas cartas e constatou se tratar de mutilações feitas pelas mesmas mãos 

(CASOY, 2014 a). 

Bond analisou minuciosamente a cena do crime, os cortes e demais aspectos 

dos delitos quando percebeu esta semelhança nas mutilações. Por meio dessa 

necropsia se constatou que se tratava do mesmo assassino, pois se verificou que 

agiu com os mesmos métodos para estripar (cortar) as vítimas.  

Além de acreditar se tratar de “um quieto e inofensivo homem, provavelmente 

de meia-idade e vestido com capricho” (CASOY, 2014 A, p.47), como o médico-

legista informou a polícia. 

Por não haver muitos recursos a polícia não conseguiu descobrir a identidade 

de um dos mais famosos serial killers do mundo. Os investigadores tinham vários 

suspeitos, e dentre eles três se destacavam: Michael Ostrog, um médico russo 
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homicida; Aaxon Kosminski, um judeu que odiava as mulheres e Montague John 

Druitt, um advogado. 

Mas não conseguiram provas contundentes para descobrirem se um deles 

era este assassino serial e nem se outro indivíduo era o homicida que assombrou as 

ruas de Whitechapel. Portanto, Jack o Estripador continua sendo uma incógnita. 

 

4.2 O Zodíaco 

 

O caso sem solução, até os dias de hoje ninguém conseguiu descobrir quem 

foi o autor dos assassinatos em série ocorridos nos Estados Unidos durante os anos 

1960 e anos 1970, no estado da Califórnia, EUA (CASOY, 2014 a). 

O Zodíaco como o próprio se denominou, em suas cartas, as enviou à 

imprensa, desafiou e provocou a polícia (CASOY, 2014 a). No total enviou 21 (vinte 

e uma) cartas à polícia confessando seus crimes. Também telefonou duas vezes à 

polícia informando sobre os homicídios que cometeu. Em uma de suas cartas disse 

ter cometido 37 (trinta e sete) homicídios, todavia a polícia só conseguiu provar que 

ele havia matado seis pessoas. 

A polícia tinha alguns suspeitos, mas não conseguiu provas contra nenhum 

deles. Um dos principais suspeitos da polícia era Arthur Leigh Allen e no filme 

Zodiac (em inglês) ou Zodíaco (em português) de 2007 ele foi retratado como o 

autor dos crimes. Mas o filme apenas fez essa sugestão e não tinha provas 

concretas para tal alegação. Ele tinha características em comum com este serial 

killer, como: ter sido criado em Vallejo, Califórnia; ser parecido fisicamente com o 

retrato falado, feito por sobreviventes dos ataques deste assassino em série; era 

ambidestro; estudou Química e ter estado na Riverside City College na época do 

homicídio de Cheri Jo Bates (CASOY, 2014 a).   

Arthur veio a falecer em 26 (vinte e seis) de agosto de 1992 e durante as 

investigações a polícia não conseguiu provas contra ele. Em 2 (dois) de abril de 

2004, o Departamento de Polícia de São Francisco encerrou o caso, sem conseguir 

descobrir quem era de fato o famoso homicida em série Zodíaco (CASOY, 2014 a). 

Assassinatos 

Cometeu seu primeiro homicídio em 30 de outubro de 1966, véspera do dia 

das bruxas nos Estados Unidos. Sua primeira vítima foi a jovem Cheri Jo Bates, de 
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18 anos. Ela foi à biblioteca da Riverside City College. Ao sair de lá notou que seu 

carro não funcionava. Zodíaco tinha sabotado o veículo da jovem (CASOY, 2014 A). 

Ele se aproximou e de forma gentil lhe ofereceu uma carona, ela aceitou. No 

caminho ele a esfaqueou 42 (quarenta e duas) vezes, sete só na garganta, ainda 

deitou-a no chão e enterrou a lamina no seu ombro (CASOY, 2014 a). Durante o 

ataque ele perdeu seu relógio Timex (CASOY, 2014 a). Não conseguiram descobrir 

a quem pertencia o relógio. Um de seus modus operandis era sabotar o veículo de 

suas vítimas e depois abordá-las oferecendo uma carona. Ele era sempre gentil com 

elas, era a forma de convencê-las a confiar nele para depois assassiná-las.  

Alguns dias depois a polícia recebeu uma carta de confissão anônima 

(CASOY, 2014 a). Ele enviava cartas admitindo seus crimes à polícia, familiares e 

até a imprensa. Na época não se pensava tratar de um serial killer, mas depois de 

alguns anos se correlacionou este homicídio com um caso do assassino em série 

Zodíaco, ocorrido em Napa (CASOY, 2014 a). Alguns duvidam que esse crime fora 

cometido pelo Zodíaco (CASOY, 2014 a). 

Em 20 (vinte) de dezembro de 1968, cinco dias antes do Natal, cometeu mais 

dois assassinatos. O casal David Arthur Faraday (dezessete anos) e Betty Lou 

Jensen (dezesseis anos), foram de carro até Lover’s Lane (CASOY, 2014 a). Dias 

antes de ser assassinada Betty teve a sensação de ser seguida e observada na 

escola e algumas vezes sua mãe encontrou o portão que dava para janela do seu 

quarto aberto (CASOY, 2014 a). Era comum, algumas das vítimas, terem a 

sensação de serem seguidas. Elas apenas tinham essa sensação, contudo não 

conseguiam de fato vê-lo.  

Ao chegarem ao local travaram o carro e as janelas. Um automóvel parou ao 

lado deles, o condutor se aproximou e ordenou que saíssem do carro, os dois se 

recusaram. No entanto, o homem disparou sua arma calibre.22 (ponto vinte e dois) 

no vidro da janela de trás e depois nos outros vidros do carro (CASOY, 2014 A). 

Muitas vezes as vítimas se sentiam seguras, pois pensavam que ele fosse desistir 

ao perceber que o veículo estava travado, o que não o impedia de matá-las. David 

foi atingido em sua janela. Betty Lou tentou fugir, mas o assassino a perseguiu e 

atingiu cinco vezes as suas costas. A menina morreu no local, enquanto o jovem foi 

levado ao Hospital Geral de Vallejo com vida, mas não resistiu e faleceu na UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) (CASOY, 2014 a). 
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Além de matar as vítimas acima descritas a ele também foram imputados os 

assassinatos de Darlene Ferrin, Cecília Shepard e Paul Lee Stine. Ele ainda tentou 

matar outras quatro pessoas, dentre elas um bebê de 10 (dez) meses e sua mãe.  

Os assassinatos acima foram apenas alguns por ele cometidos, ao todo se 

estima que Zodíaco matou 37 (trinta e sete) pessoas (CASOY, 2014 A). Não há 

certeza do número exato de assassinatos por ele cometidos, podendo ser menos ou 

mais que 37 (trinta e sete). 

Modus Operandis 

Na maioria das vezes as vítimas eram jovens casais. As armas dos crimes 

podiam ser: armas de fogo ou facas. Sempre cometia seus crimes aos fins de 

semana e em datas próximas a feriados, bem como, em locais próximos a água 

(CASOY, 2014 a). Ele era um serial killer extremamente meticuloso sempre agindo 

da mesma maneira, ou seja, em dias determinados e em locais parecidos. 

Todas as datas também coincidiam com as fases da lua nova. Casoy salienta 

que em todos os crimes “Saturno era visível, assim como a Estrela da Noite, na hora 

dos assassinatos” (CASOY, 2014 a, p. 325). Era tão metódico que até escolhia 

datas que coincidiam com fases da lua nova para cometer seus crimes. Zodíaco 

enviava cartas à polícia, jornais, e às vezes à família das vítimas confessando o 

crime e nelas sempre utilizava símbolos da astrologia. O símbolo do Zodíaco 

presente em todas as cartas era: 

 

Figura 3:Símbolo usado nas cartas que Zodíaco enviava a polícia e as famílias das vítimas. 
 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Casoy (2014 a). 

 

Esse símbolo representava os solstícios (de verão e de inverno) e equinócios 

(da primavera e outono) (CASOY, 2014 a). Como já dito, Zodíaco era extremamente 
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calculista e em todas as suas cartas colocava este símbolo, como uma forma de se 

identificar. 

 

4.3 Ivan Robert Marko Milat 

 

Foi um assassino serial que atuou entre os anos 1980 e os anos 1990, na 

Austrália, mais especificamente na floresta de Belangalo. Ele é considerado o maior 

serial killer da Austrália. 

No começo quando os profilers (quem cria perfis para os serial killers), Rod 

Milton - psiquiatra forense - e Dr. Richard Basham perfilaram o serial killer 

imaginavam tratar-se de dois assassinos, cogitaram a ideia de um de seus irmãos 

estar ligado aos fatos, mas nada conseguiram provar (CASOY, 2014 a).   

Ao todo foram a ele creditados sete homicídios, mas acreditasse que cometeu 

muitos outros. Sua defesa tentou alegar que seus irmãos Richard e Walter Milat 

eram os verdadeiros assassinos em série e que plantaram as provas em sua casa 

para que ele fosse incriminado. 

No entanto, ele foi considerado culpado em 27 de julho de 1995. Como 

atacou um jovem foi condenado a seis anos de prisão e pelos sete homicídios foi 

condenado a prisão perpétua, por cada um deles. 

Assassinatos 

Os primeiros a ele creditados foram os de Deborah Phyllis Everist e James 

Harold Gibson, dois amigos mochileiros. No início não se imaginava tratar-se de um 

serial killer e sim de um fato isolado.  

Em 1989, o casal de amigos Deborah e James desapareceu. Seus corpos 

foram encontrados em 1993, na floresta de Belangalo (CASOY, 2014 a). Segundo 

Casoy “Os dois esqueletos estavam incompletos, provavelmente como resultado da 

ação de animais” (CASOY, 2014 a, p. 234). 

O esqueleto da jovem Deborah “estava em péssimo estado de conservação” 

(CASOY, 2014 a, p. 234). Foi encontrada com parte de seus pertences como: um 

colar com crucifixo e um bracelete, além de suas sandálias estarem nas 

proximidades do local do fato. Ela sofreu algumas fraturas no crânio e também 

quatro cortes não letais na linha do cabelo. As partes que sobraram de sua 

mandíbula estavam quebradas e havia sinais de facadas em sua lombar (CASOY, 
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2014 a). Enquanto, que o esqueleto de James Gibson estava mais conservado, 

sendo assim, foram extraídas mais informações sobre os crimes (CASOY, 2014 a).  

Na maioria das vezes as vítimas eram encontradas depois de muitos dias, 

meses e até anos, e, por isso, apenas seus esqueletos eram achados em péssimo 

estado de conservação, como o de Deborah.   

De acordo com Casoy (2014 a, p. 234): 

 

Ele [Gibson] vestia calça jeans, com zíper aberto e o botão fechado, calçava 
tênis ainda amarrados. Seu chapéu de feltro preto também foi encontrado e 
ajudaria em sua identificação. Ferimentos à faca, quando são profundos, 
deixam marcas nos ossos que podem ser nitidizadas com soluções 
químicas especiais. 

 

Essa era uma de suas peculiaridades ao cometer seus crimes, isto é, deixar 

alguns pertences da vítima em seus cadáveres, como calça jeans com o zíper 

aberto e o botão fechado. Outras vítimas foram achadas da mesma maneira que 

James. 

Quanto aos ferimentos à faca no esqueleto de Gibson depois de 

ser nitidizado (procedimento forense para deixar nítidos os ferimentos) foram 

encontradas sete fraturas: duas na costela, duas na parte mais alta das costas, uma 

de cada lado do peito e uma no meio da coluna vertebral, seccionando três 

vértebras, o que o paralisou (CASOY, 2014 a). 

As amigas Joanne Lesley Walters e Caroline Jane Clarke foram suas últimas 

vítimas, foram encontradas cinco meses após desaparecerem, em setembro de 

1992 (CASOY, 2014 a). Joanne foi encontrada com folhas secas e um tronco de 

árvore. E da mesma forma que Gibson, ou seja, vestida com sua calça jeans e com 

botão fechado e zíper aberto (CASOY, 2014 a). 

Segundo Casoy (2014 a, p. 236) “Sua camiseta continha inúmeras marcas de 

facadas na altura do coração; ainda calçava sapatos e usava suas joias. Apesar de 

estar usando calças, sua calcinha nunca foi encontrada. (...) Seu corpo [Joanne] 

estava em adiantado estado de decomposição”. Ela estava vestida com sua 

camiseta, usava seus sapatos e suas joias, ele costumava deixá-las com alguns de 

seus pertences. De suas roupas e mãos foram retirados fios de cabelos para 

futuramente comparar com os do suspeito. Em volta de sua cabeça foi encontrada 

uma espécie de mordaça e também foram achados tecidos em sua garganta, 

sugerindo asfixia (CASOY, 2014 A). Mais três delas foram encontradas com uma 
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espécie de mordaça ou com uma venda em suas cabeças, ou seja, esse é um de 

seus modus operandis. 

Ao todo ela levou 14 (catorze) facadas, cinco em seu peito e mais nove em 

suas costas, “cinco propositalmente na espinha dorsal, que havia sido seccionada, 

paralisando a vítima” (CASOY, 2014 a, p. 236). Ele costumava atingir a espinha 

dorsal com a faca para paralisar suas "presas".  

Pelo estado de decomposição não foi possível definir se houve abuso sexual 

(CASOY, 2014 a). A polícia desconfiava que além de matá-las de forma cruel ele 

também abusava sexualmente delas, mas a maioria dos esqueletos se encontrava 

em um avançado estado de decomposição, e, por isso, nada foi descoberto a este 

respeito. O médico-legista concluiu que Walters foi esfaqueada com uma faca do 

tipo “Bowie” ou similar (CASOY, 2014 a). 

Caroline Clarke, além de ser esfaqueada, também levou dez tiros no crânio, a 

polícia recuperou quatro projéteis calibre.22 (ponto vinte e dois). Seus braços 

estavam posicionados acima da cabeça, coberta com um pano vermelho perfurado 

no lugar dos tiros, mostrando que havia sido vendada antes de ser morta. Também 

foi esfaqueada na base do pescoço como sua amiga (CASOY, 2014 a). A jovem foi 

utilizada como um alvo para Milat, conforme os testes balísticos os tiros foram 

disparados de três direções diferentes.  

Mesmo estes crimes tendo ocorrido por último, elas foram as primeiras 

vítimas a serem encontradas. Além destas quatro vítimas citadas também matou 

outras três, Simone Loretta Schmidl, Gabor Kurt Neugebauer e Anja Habschied. Ele 

também atacou o jovem Paul Onions, que sobreviveu (CASOY, 2014 a). 

Modus Operandis 

As vítimas em sua maioria eram mochileiros, além de sempre serem 

encontradas em locais afastados e ermos, na floresta de Belangalo. A maioria delas 

foram achadas com partes de seus pertences intactos, como joias, roupas, sapatos. 

Os locais onde as vítimas desapareciam eram na maioria das vezes próximos 

aos lugares em que Milat trabalhava na época dos crimes (CASOY, 2014 a). Ele 

agia de maneiras muito similares em cada homicídio como nos de Gibson, 

Neugebauer e Walters que foram achados com as calças, mas com o botão fechado 

e o zíper aberto, além dele deixar os calçados intactos.  

As armas dos crimes variavam de facas a armas de fogo, em todos os seus 

delitos Milat as matavam com facadas e em alguns casos também utilizava armas de 
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fogo. Quando utilizava armas de fogo sempre atingia as vítimas na cabeça, algumas 

até pareciam alvos.  

 

Figura 3: Modus Operandis de Milat 
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Fonte: adaptado de Casoy (2014 a). 

 

Como observado neste quadro ele agia de formas bem similares em seus 

homicídios, mesmo algumas vítimas sendo descobertas com objetos pessoais 

diferentes, fraturas diferentes entre outras diferenças.  

Sendo assim, comprova-se se tratar do mesmo assassino em série que agia 

com modo operandis (MO) bem semelhantes em seus crimes, em alguns crimes o 

MO era o mesmo. 
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5 CASOS REAIS DE SERIAL KILLERS PELO BRASIL 

 

Mas será que no Brasil também existem serial killers? A resposta para essa 

questão é sim. No Brasil a polícia tem uma certa dificuldade em aceitar a existência 

de serial killers. Tanto é que não há muitos incentivos e nem muita divulgação a 

órgãos de ciência forense quando crimes desse tipo acontecem no Brasil (CASOY, 

2014). 

O Brasil como qualquer outro país também possui assassinos em série, mas 

em menor número do que em países como os Estados Unidos. Alguns mais 

famosos serão mostrados neste tópico, como “Preto Amaral”, o “Mostro de 

Guaianases” e “Chico Picadinho”. Ambos os casos neste tópico apresentados são 

assassinos em série que atuaram na cidade de São Paulo.  

Todavia, ocorreram e podem ocorrer homicídios em série em outros estados e 

cidades do Brasil, como no caso do Vampiro de Niterói, que atuou na cidade de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro.  

 

5.1 “Preto Amaral” 

 

José Augusto do Amaral, popularmente conhecido como “Preto Amaral”, foi 

considerado o primeiro serial killer do Brasil. Agiu na cidade São Paulo entre os anos 

1926 e 1927. Era negro e alto, analfabeto, no entanto era inteligente, pois sabia 

tocar instrumentos musicais sem ter estudado para isso (CASOY, 2014).  

Ele confessou ter assassinado três pessoas: uma criança, um adolescente e 

um jovem. Além de outras três vítimas terem sido atacadas por ele, mas 

conseguiram fugir e o reconhecerem na delegacia como seu agressor. No mesmo 

período que Amaral cometeu seus crimes outros cinco cadáveres de adolescentes 

foram encontrados, no entanto, a polícia não conseguiu descobrir se foram 

assassinados por ele.  

Nunca foi julgado, pois veio a falecer na enfermaria da Cadeia Pública em 

decorrência de uma tuberculose pulmonar em 02 de julho de 1927, durante prisão 

preventiva. Mesmo não ocorrendo o seu julgamento, os criminologistas da época o 

analisaram. Mas como o Brasil havia saído a pouco tempo da escravidão ainda se 

tinha certo preconceito com o negro e a visão dos criminologistas não seria 

diferente. 
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Na época acreditava-se que o negro tinha maior propensão a cometer crimes, 

e, por isso, eles o julgaram culpado (CASOY, 2014). Pelos indícios e pelo número de 

vítimas foi considerado um serial killer. 

Assassinatos 

O seu primeiro homicídio ocorreu em 5 (cinco) de dezembro de 1926. Sua 

primeira vítima foi Antônio Sanchez, 27 (vinte e sete) anos, que aparentava ter bem 

menos idade, estava sentado em um banco na Avenida Tiradentes quando foi 

abordado por Amaral. A vítima contou que estava sem dinheiro e com fome. Amaral 

o convidou para almoçar no Botequim do Cunha, o convite foi aceito (CASOY, 

2014).  

Depois o assassino lhe ofereceu dinheiro para fazer um serviço no Campo de 

Marte. Chegando lá Amaral o atacou, Antônio tentou se defender, mas era bem mais 

fraco que seu agressor. Sanchez foi estrangulado e após o assassino constatar sua 

morte o violou (CASOY, 2014). Em todas as vítimas agiu da mesma maneira, 

sempre atacando até a morte e depois mantinha relações sexuais com o cadáver. 

Sua segunda vítima foi José Felippe de Carvalho, 12 (doze) anos, no dia 24 

(vinte e quatro) de dezembro de 1926 o crime ocorreu. Durante o dia o menino 

brincava com seu estilingue caçando passarinhos e mais tarde com a permissão da 

mãe foi à missa de Natal na Igreja de Santo Antônio. 

Era um dia chuvoso em São Paulo. No caminho o menino avistou um homem 

vendendo balões de gás. José Felippe pediu um balão ao homem que lhe deu um. O 

balão estourou e Amaral lhe deu outro, percebendo que o garoto estava com um 

estilingue no bolso ele o convidou para caçar passarinhos no Campo de Marte 

(CASOY, 2014). 

Os dois foram até lá, Preto Amaral o atacou até a morte e depois o violou 

assim como fez com Antônio. A mãe do menino ficou desesperada ao ver que seu 

filho único não voltava para casa, o procurou na Igreja e em todo o bairro sem êxito 

procurou a polícia e noticiou o desaparecimento de seu filho. Dias depois sua mãe 

descobriu que a polícia encontrou cadáveres de meninos sem identificação. Ela 

identificou um dos cadáveres como o de seu filho, pelas roupas (CASOY, 2014). 

No dia primeiro de janeiro de 1927 fez a sua última vítima, Antônio Lemes, 15 

(quinze) anos. Como estava de folga naquele dia o adolescente aceitou um trabalho 

extra no bairro da Penha, ao sair de casa pediu que sua mãe guardasse seu almoço. 

No caminho estava brincando com outras crianças e logo foi avistado por Amaral 
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(CASOY, 2014). O homem estava ali para apostar no jogo de azar que ficava nas 

proximidades do Mercado Central. Ele convidou o adolescente para almoçar com ele 

no Restaurante Meio-Dia, o menino aceitou o convite (CASOY, 2014). Depois Preto 

Amaral lhe ofereceu dinheiro para que o acompanhasse até a Penha (CASOY, 

2014), como conhecia o lugar Lemes aceitou acompanhá-lo. 

Os dois foram até o largo do Mercado, local em que tomaram o bonde. “No 

ponto final da linha, seguiram a pé pela estrada de São Miguel” (CASOY, 2014, p. 

34). Próximo ao Km 39, Amaral pegou um atalho na estrada recém-construída. 

Quando chegaram a um local mais afastado, ele enlaçou fortemente o braço 

esquerdo do rapaz e o esganou com a mão direita (CASOY, 2014). Ele sempre 

atacava as vítimas de uma maneira que não conseguissem reagir. O adolescente 

não reagiu ao ataque. Com medo da vítima sobreviver, ele enrolou um cinto de brim 

no pescoço do jovem e o apertou com muita força. Como nos outros crimes também 

violou o cadáver, além de ter rasgado a blusa do menino (CASOY, 2014). 

O corpo foi encontrado pela polícia no dia seguinte ao crime. As investigações 

se iniciaram na área do Mercado, perto de onde morava. Uma testemunha afirmou 

ter visto um homem negro oferecendo almoço a um adolescente (CASOY, 2014).  

Eles procuraram com a testemunha o assassino, e logo o encontram. O 

levaram a delegacia e lá ele confessou ter cometido mais dois homicídios. Se ele 

não os levasse até o Campo de Marte, local onde desovava os corpos, nunca os 

encontrariam. Amaral contou com riqueza de detalhes como matou cada uma de 

suas vítimas e em nenhum momento demonstrou arrependimento. 

Modus Operandis 

As vítimas eram do sexo masculino, em sua maioria crianças ou adolescente. 

A sua segunda vítima, Sanchez, aparentava ter bem menos do que 27 (vinte e sete) 

anos e esse foi um dos motivos de ser escolhido. 

 Amaral sempre convencia suas vítimas a acompanhá-lo até um lugar 

distante, em sua maioria oferecendo dinheiro. Ele nunca as obrigava a acompanhá-

lo e na maioria das vezes oferecia um “serviço” bem remunerado para atraí-las. O 

lugar escolhido para matá-las era o Campo de Marte.  

Após atacar a vítima e matá-la, ele tinha relações sexuais com o cadáver, ato 

este conhecido como necrofilia. Ele escolhia pessoas que eram bem mais fracas que 

ele e que possivelmente não conseguiriam fugir do ataque e muito menos da morte.  
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5.2 O “Monstro de Guaianases” 

 

Benedito Moreira de Carvalho, popularmente conhecido com o “Monstro de 

Guaianases”, era um estuprador que com o tempo começou a matar suas vítimas. 

Em 1936, aos 28 (vinte e oito) anos, começou a cometer crimes sexuais. Foi preso 

algumas vezes por estupro, ele não conseguia parar de atacar suas “presas” 

(CASOY, 2014). 

Ele agiu na cidade de São Paulo, como estuprador em série a partir de 1951, 

já quanto a ser um serial killer começou a agir em 1952. Benedito recebeu esse 

título, “Monstro de Guaianases”, por praticar seus crimes no distrito de Guaianases, 

em São Paulo. Ele praticou em torno de 11 (onze) homicídios. 

A polícia ao seguir pistas sobre o assassinato de uma de suas vítimas notou 

que em seus arquivos havia casos com a mesma descrição a respeito do suspeito. 

Além, de todas as testemunhas alegaram que o homem se parecia e muito com o 

Investigador de Polícia, Adalberto João Kurt (CASOY, 2014).  

Durante as investigações nos arquivos policiais eles se depararam com o 

arquivo do estuprador Benedito Moreira de Carvalho e notaram a semelhança entre 

ele e o Investigador Kurt.  

Começaram a segui-lo e dias depois o prenderam. Ele confessou sem 

remorso dez estupros, oito seguidos de morte (CASOY, 2014). Ele foi absolvido, 

pois foi considerado inimputável (incapaz de responder por seus atos no momento 

do crime) pela justiça. Em 24 (vinte e quatro) de outubro de 1952, foi para o 

Manicômio Judiciário de São Paulo, cumprir uma medida de segurança. Em 1976, 

sofreu um enfarte na copa do refeitório e veio a falecer. 

Assassinatos  

Em 26 (vinte e seis) de fevereiro de 1952 fez a sua primeira vítima fatal, 

Tamara. O crime ficou popularmente conhecido como o “Caso da Vila Diadema”.  

Benedito estava procurando emprego em uma serraria, foi de ônibus até a 

Vila Conceição. Dali seguiu a pé, mas não encontrou a serraria. Ele estava voltando 

pelo mesmo caminho, quando avistou uma moça a sua frente (CASOY, 2014). Ele 

começou a segui-la, quando cruzou o seu caminho, a convidou para entrar no mato 

com ele.  

Ela o repeliu. Não satisfeito com a atitude de Tamara, ele apertou o pescoço 

da vítima e a arrastou para dentro do mato (CASOY, 2014). Para o “Monstro de 
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Guaianases” quanto mais era rejeitado mais tinha “desejo” em ter relações sexuais 

com a sua vítima.  

Ela desmaiou, quando acordou ele repetiu a proposta. Mas ela o rejeitou, com 

raiva ele a estrangulou e a estuprou (CASOY, 2014). A raiva o fazia se tornar um 

“monstro” e lhe dava mais coragem e vontade de estuprar. Quando deixou a menina 

no local em que a estuprou pensava que ela ainda estava viva. 

Outra das onze vítimas, Raquel, 10 (dez) anos foi assassinada em 02 (dois) 

de agosto de 1952. Benedito acordou cedo naquele dia, ainda de madrugada para 

procurar a sua próxima “presa”. Ao sair de casa pegou sua pasta e colocou seu 

chapéu, abaixando a aba para não ser reconhecido, dentro da pasta trazia um cordel 

(CASOY, 2014). Em todos seus crimes utilizava o chapéu para não ser reconhecido. 

Pegou o ônibus amarelo da linha São João Clímaco e desceu no início da via 

Anchieta (CASOY, 2014). O local em que desceu era ermo o bastante, mas sabia 

que encontraria uma nova vítima. Foi andando e chegou à chácara Rudge Ramos, 

local onde muitas famílias japonesas moravam, na época. Logo, uma japonesinha, 

de nome Raquel, apareceu (CASOY, 2014). Ele tinha um fetiche por japonesas, por 

isso, sabia que ali encontraria uma vítima que lhe agradasse. 

Quando a menina passou por ele, a agarrou com rapidez pelo pescoço e 

laçou a cordinha em seu pescoço até ela ficar inconsciente (CASOY, 2014). Ele a 

levou até a mata e tentou estuprá-la, no entanto ela era muito pequena e ele não 

conseguiu penetrar seu órgão ao dela. Benedito queria tanto satisfazer seus 

impulsos sexuais que cuspiu em sua mão e umedeceu o sexo da criança (CASOY, 

2014). Conseguindo violá-la ao final percebeu que ela estava desfalecida, mas ainda 

estava viva (CASOY, 2014). Ela morreu depois em decorrência dos ferimentos 

causados pelo “Monstro de Guaianases” (CASOY, 2014). Nesse dia também atacou 

e estuprou um menino que não morreu.  

Em 21 (vinte e um) de agosto de 1952 matou a sua última vítima, Miriam, 15 

(quinze) anos. O serial killer foi para Cumbica encontrar um amigo, alistado na Força 

Aérea. Chegando lá descobriu que o amigo foi expulso da unidade (CASOY, 2014).  

Ele pegou carona em um caminhão e a pé foi em direção ao sítio Invernada. 

Quando chegou ao sítio se deparou com uma mocinha japonesa. Como já visto, ele 

tinha um fetiche por japonesas o que o levou a estuprar e matar diversas delas. 

Ele se aproximou de Miriam, eles começaram a conversar e ela lhe contou 

que estava sozinha em casa (CASOY, 2014). Benedito agarrou o pescoço da 
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adolescente, mas ela resistiu muito e chegou a lutar com seu agressor até que por 

ele foi subjugada (CASOY, 2014). Depois, o assassino em série apertou seu 

pescoço e lhe arrastou pelo matagal. 

Ela desmaiou, mesmo assim ele a colocou no chão e a estuprou (CASOY, 

2014). Era comum que as suas vítimas desmaiassem durante o estupro ou durante 

o ataque. Ele fugiu e pouco depois ela veio a falecer. 

Além de ter cometido estes estupros seguidos de homicídios também 

cometeu outros quatro, as vítimas foram Gertrudres Dunzinger, Ester, Mercília 

Oliveira de Souza e Ruth. Em muitos outros casos apenas estuprou as vítimas. 

Modus Operandis 

As vítimas em sua maioria eram do sexo feminino, para ele não importava a 

idade da vítima, mas sim se ela lhe atraia e se satisfaria seu desejo sexual. Ele 

escolhia locais ermos e escuros para atacá-las, sempre no distrito de Guaianases, 

na cidade de São Paulo. Ele as atacava a qualquer hora do dia.  

Benedito tentava convencê-las a ter relações sexuais com ele, mas quando 

não conseguia as estuprava e em muitos casos as matava. No pescoço de todas as 

suas vítimas, que por ele foram asfixiadas, faltava parte do dedo indicador da mão 

esquerda, pois Benedito tinha perdido em um acidente de trabalho (CASOY, 2014). 

Ele sempre agarrava as vítimas pelo pescoço e tampava suas bocas. As 

arrastava até o mato, as estuprava brutalmente e também as esganava (CASOY, 

2014). Ele agia dessa maneira, independente da vítima resistir ou não. Em todos os 

casos o “Monstro de Guaianases” era extremamente violento em seus ataques, 

tanto com vítimas fatais quanto com as não fatais. 

Toda vez que cometia um homicídio usava um chapéu com a aba para frente, 

para que seu rosto não fosse reconhecido e carregava uma pasta. Nessa pasta tinha 

um cordel, o qual utilizava para estrangular as vítimas. 

Quando a polícia foi até a casa deste serial killer se deparou com noticiários e 

recortes de jornais sobre seus crimes (CASOY, 2014). Além de uma lista com o 

bairro e o número de vítimas por ele assassinadas, ele utilizava essa lista como um 

"livro-caixa" (CASOY, 2014).  

Guardar recordações referentes a seus crimes é uma característica muito 

comum entre os mais diversos assassinos em série, tanto no Brasil quanto em 

outros países. Assim como Benedito, alguns serial killers também registram seus 

crimes. 
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5.3. “Chico picadinho” 

 

Foi um assassino serial que agiu entre os anos 1960 e 1970, na cidade de 

São Paulo, com pausa no período que foi preso. Seu nome de batismo é Francisco 

Costa Rocha, sendo popularmente conhecido como “Chico Picadinho”. 

Cometeu apenas dois homicídios, sendo considerado por especialistas em 

criminologia como serial killer. Além de ter tentado matar uma de suas parceiras 

sexuais. Em 1966 foi preso pela primeira vez por um dos assassinados que 

cometeu, sendo condenado a 18 (dezoito) anos de reclusão por homicídio 

qualificado e mais dois anos e meio por destruição do cadáver (CASOY, 2014). Sua 

pena foi diminuída para 14 (catorze) anos, quatro meses e 24 (vinte e quatro) dias. 

Ficou preso até junho de 1974, oito anos após ser preso.  

Nesta época se casou e teve uma filha, em 1974 se divorciou antes mesmo 

da filha do casal nascer. Pouco tempo depois foi morar com uma nova companheira, 

tiveram um filho e em 1976 se separaram. 

Em 1976 teve várias parceiras sexuais e com elas agia com extrema violência 

durante sua “performance”. Ele tentou matar uma delas, a polícia instaurou um 

procedimento por lesão corporal dolosa contra Francisco. Neste mesmo ano 

cometeu seu segundo assassinato, dias após o crime foi preso em Niterói, Rio de 

Janeiro.  

“Chico Picadinho” foi condenado a 22 (vinte e dois) anos e seis meses de 

prisão, e considerado pelos psiquiatras Wagner Farid Gattaz e Antonio José Eça 

como semi-imputável (pessoa que tem uma capacidade reduzida do entendimento 

do crime que praticou) e como psicopata (CASOY, 2014). 

Em 1994 foi encaminhado a Casa de Custódia e Tratamento de  Taubaté, 

sua defesa não conseguiu a progressão da pena. Em 1996 a defesa fez o mesmo 

pedido e a justiça negou, a Promotoria tentou converter a pena em medida de 

segurança e também teve seu pedido negado. 

No mês de abril de 1998, Francisco deveria ser solto, mas a Promotoria de 

Taubaté entrou com uma ação de interdição cível, a liminar foi aceita pela 2ª Vara 

Cível de Taubaté (CASOY, 2014). Um decreto de 1934 foi usado para que ele 

permanecesse preso, dispõe sobre a interdição civil se a pessoa tiver problemas 

penais (CASOY, 2014). Até a data da conclusão deste trabalho Francisco Costa 

Rocha continua preso na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté.  
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Portanto, um dos mais famosos serial killer já devia ter sido solto há 19 

(anos), todavia já ultrapassou a pena máxima de 30 (trinta) anos, sua pena hoje 

chega a 41 (quarenta e um) anos no total. 

Assassinatos 

Sua primeira vítima foi Margareth Suida, de 38 (trinta e oito) anos, uma 

boêmia e bailarina, nascida na Áustria. Em 2 (dois) de agosto de 1966, eles se 

conheceram num bar e ficaram conversando.  

Margareth não sabia que essa seria sua última noite de boêmia e de vida. 

Após a conversa ele a convidou para acompanhá-lo até seu apartamento, ela 

aceitou. Segundo Casoy, Chico não se lembra muito ao certo de tudo que aconteceu 

naquela fatídica noite, apenas tem flashes do que houve (CASOY, 2014). Casoy 

conta os fatos deste crime a partir do laudo número 14.985 de 1966 (CASOY, 2014). 

Então, os fatos contidos neste tópico são os contados por Francisco e neste 

crime específico também as informações contidas no laudo feito pela pericia da 

época. As roupas de Margareth foram encontradas no pé da cama e sua lingerie foi 

achada na poltrona, percebe-se que ela ficou nua por livre e espontânea vontade 

(CASOY, 2014).  

No quarto de seu assassino tiveram relações sexuais por ela consentidas. Na 

cena do crime, os lençóis estavam desalinhados e o cinzeiros com várias bitucas de 

cigarro de dois tipos de marcas (CASOY, 2014). 

As relações sexuais por eles praticadas devem ter sido violentas, pois quando 

ele tinha relações com “certos tipos de mulheres” eram com um padrão de violência 

(CASOY, 2014). Ou seja, para ele era comum ser violento com suas parceiras 

sexuais. No corpo da vítima foram encontradas mordidas nos seios e no pescoço, 

bem como um hematoma no nariz (CASOY, 2014). 

Em um dos flashbacks ele se lembra de ter colocado sua mão no pescoço de 

sua vítima com o intuito de estrangulá-la. Chico Picadinho em seu relato do crime 

disse que “os dois ‘arriaram’ no tapete, ao lado da cama, enquanto ela desmaiava” 

(CASOY, 2014, p. 93). 

Ele disse que a enforcou com um cinto e ali ele a matou. No apartamento do 

assassino foi encontrada a fivela do cinto com fios de cabelo de Margareth e seus 

brincos, todos jogados pelo quarto (CASOY, 2014). 

Ele foi até o banheiro, não achou sua chave, então retirou as dobradiças com 

uma chave de fenda (encontradas na mesa de centro). Em seguida arrastou o corpo 
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até o banheiro. Concluiu que devia se “livrar” do cadáver, deixou várias marcas de 

sangue pelo apartamento. 

Ele mutilou a vítima, possivelmente, sobre o tapete do quarto, próximo a 

penteadeira, imagina-se que ali a matou. O indício que levaram a polícia a fazer 

essa suposição foi uma tesoura encontrada cheia de sangue sobre o criado mudo 

(CASOY, 2014). Depois levou a mulher até a banheira, colocou-a de barriga para 

cima e com uma gilete retirou seus mamilos e ali retalhou seu corpo. 

Além de ter retirado os músculos e pélvis da vítima, essa retirada das partes 

femininas da vítima é conhecida como “desfeminização” (CASOY, 2014). O serial 

killer decidiu jogar algumas vísceras no vaso sanitário, mudou de ideia. Ele pegou 

um balde de plástico e colocou todas as partes retiradas da vítima (CASOY, 2014).    

Em seus crimes sempre levava a vítima para o banheiro e ali a mutilava, bem 

como, retirava suas partes intimas.  Ao terminar de arrancar “boa parte da frente do 

corpo” ele a colocou de bruços na banheira e dissecou a metade das suas costas, 

na parte direita e também retirou uma parte de suas nádegas (CASOY, 2014).  

Francisco morava com o médico Caio que não vinha muito ao apartamento, já 

era noite e os dois combinaram um jantar. Francisco contou o ocorrido ao amigo, 

Caio. O médico disse que não contaria nada a ninguém. Chico combinou que após 

resolver o "problema" ligaria para a casa da sogra de Caio. Depois de muito pensar 

e no que o amigo havia feito, Caio contou para sua esposa e juntos denunciaram 

Chico. 

Francisco ligou na casa da sogra de Caio, a polícia o localizou no Rio de 

Janeiro. Em 5 (cinco) de agosto de 1966, no Rio de Janeiro, o criminoso foi preso e 

solto em junho de 1974, oito anos após sua prisão. 

Sua segunda e última vítima foi Ângela de Souza da Silva, 34 (trinta e quatro) 

anos, prostituta. Ela disse a Francisco que se chamava Sueli. No dia 15 (quinze) de 

outubro de 1976 eles se conheceram numa lanchonete, de lá foram beber em vários 

bares. Francisco morava com o amigo Joaquim, por isso, só de manhã ele a levou 

para seu apartamento (CASOY, 2014). 

Como no outro crime os dois tiveram relações sexuais que por ela foram 

consentidas. Ele também foi extremamente violento durante o ato sexual, tendo a 

estrangulado durante o coito, o que a matou. Ele a levou ao banheiro e com uma 

faca de cozinha, um serrote e um canivete começou a mutilar os seios e retirou as 
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vísceras do ventre da vítima (CASOY, 2014). Ao retirar as vísceras jogou-as no vaso 

sanitário, mas o vaso entupiu. 

Ele continuou a esquartejá-la, na parte da cabeça retirando seus olhos e 

também retalhou sua boca (CASOY). Por não saber separar em partes pequenas o 

cadáver, utilizou o serrote e sua “força muscular” (CASOY, 2014). Ele picou o corpo 

da vítima em pedacinhos, assim adquiriu o apelido “Chico Picadinho”. Depois de 

secionar os membros de Ângela ele os limpou na banheira e os colocou em sacos 

plásticos (CASOY, 2014).  

Como só cometeu dois assassinatos no último agiu um pouco diferente, 

melhorou sua forma de agir. Isto é, os dois crimes foram bem similares, mas desta 

vez tentou esconder o homicídio de forma mais "inteligente", melhorou seu modus 

operandis. 

Por volta das 15 (quinze) horas e 30 (trinta) minutos, Joaquim voltou para a 

casa, mas Francisco trancou a porta e não respondeu o amigo (CASOY, 2014). O 

assassino só acordou umas três horas depois, ele saiu para ver se algum amigo 

teria como ajudá-lo a se livrar do cadáver, nada conseguiu. 

Neste meio tempo Joaquim voltou ao apartamento, lá encontrou o banheiro 

encharcado e no terraço vários sacos de plástico, uma mala e uma sacola. Curioso 

abriu e quando viu pensou ser um manequim. Contudo, Joaquim logo percebeu se 

tratar de um corpo dividido em pedaços pequenos, se lembrou do primeiro crime que 

Francisco cometera.  

Chico pensou em retornar ao prédio, mas ao chegar percebeu que a polícia 

ali estava. Fugiu enquanto havia tempo (CASOY, 2014). Chico foi para o Rio de 

Janeiro e suas fotos estavam estampadas em todos os jornais de lá. Ele pegou uma 

barca e foi para Niterói, vendeu seu relógio, mas por ele conseguiu pouco dinheiro. 

A única maneira de fugir seria sair do país, procurou um de seus amigos, 

Baianinho Charlatão e lhe pediu para fazer uma nova documentação. Entretanto, a 

polícia conseguiu descobrir o plano de Francisco, no dia 26 (vinte e seis) de outubro 

de 1976, o prenderam após este conversar com baianinho. 

O detetive Amadeu Vicente foi quem prendeu Francisco. A polícia o levou sob 

custódia a São Paulo. Além dessas vítimas também atacou a empregada doméstica 

Rosemeire, de 20 (vinte) anos. 
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Modus Operandis 

Suas vítimas eram mulheres fáceis, uma era prostituta e outra boêmia, ambas 

na casa dos trinta anos, tinha relações sexuais consentidas com elas e o sexo era 

violento. Ele as considerava como “certos tipos de mulheres” e com elas sempre 

agia com extrema violência no ato sexual que praticavam.  

Ele sempre as encontrava em bares ou lanchonetes, passavam a noite toda 

ou quase toda conversando, logo depois, as levava ao seu apartamento. No seu 

quarto mantinham relações sexuais e em dado momento quando a vítima já tinha 

desmaiado ele a estrangulava, além de morder os seios dela e o seu pescoço. 

Ao perceber o que tinha feito Francisco se desesperava e as levava até o 

banheiro. Assim, ele começava a arrancar as partes femininas dos corpos, como os 

seios, prática conhecida como “desfeminização” (CASOY, 2014). Ele cortava os 

demais órgãos e parte dos corpos para tentar esconder os crimes. Ele agia com 

frieza ao mutilar as vítimas.  

Ao arrancar as vísceras costumava inicialmente jogá-las no vaso sanitário, 

mas percebia que isso não iria dar certo e começava a separá-las, no primeiro crime 

as colocou em um balde de plástico e no segundo as colocou em alguns sacos de 

plástico.  

O motivo pelo qual mutilava as vítimas era o de esconder o crime, tinha a 

ideia de que não seria descoberto se cortasse as partes das vítimas em pequenos 

pedaços e os escondesse. Contudo, sempre morava com amigos que acabavam 

descobrindo o crime e contando a polícia.  

Nos dois assassinatos, após os policiais o descobrirem, ele fugia para o Rio 

de Janeiro, cidade onde sua mãe morava. Todavia, não se escondia na casa de sua 

mãe e sim em hotéis. Ele foi considerado por psiquiatras como um assassino em 

série sádico, é aquele que mata por prazer sexual e age com violência durante esse 

ato.  
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6 SEMI-IMPUTABILIDADE DO SERIAL KILLER 

 

O quesito utilizado para a verificação da conduta dos criminosos é a 

culpabilidade, ou seja, se a pessoa é ou não culpada por tal crime, se ela de fato o 

cometeu ou não (CAPEZ, 2014).  

Segundo Capez (2014), o Código Penal Brasileiro entende que os elementos 

da culpabilidade são: 

a) imputabilidade; 

b) potencial consciência da ilicitude; 

c) exigibilidade de conduta diversa. 

A semi-imputabildade é uma das modalidades da culpabilidade relacionada à 

imputabilidade. Abaixo será analisada a imputabilidade, semi-imputabilidade e a 

inimputabilade para que na conclusão se delimite a semi-imputabilidade do serial 

killer. 

 

6.1 Imputabilidade 

 

Para Capez o conceito de imputabilidade “é a capacidade de entender o 

caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento” 

(CAPEZ, 2014, p. 326). A imputabilidade nada mais é do que a capacidade plena de 

entendimento que a pessoa tem ao cometer um crime.  

Além de ter essa capacidade também precisa ter total controle sobre a sua 

vontade. Ou seja, a pessoa considerada imputável tem que compreender que o fato 

é crime e também conseguir comandar suas vontades (CAPEZ, 2014).  

Segundo Greco a imputabilidade possui dois elementos, o intelectual e o 

volitivo (GRECO, 2015). O intelectual é aquele que o indivíduo é capaz de entender 

que o ato que praticou é ilícito e de como sua ação pode repercutir na sociedade 

(GRECO, 2015). Portanto, além de ter a capacidade de entendimento também deve 

ter noção de como a sociedade verá sua ação. O volitivo é a capacidade de se 

determinar conforme o seu entendimento intelectual, esse elemento está ligado ao 

controle da vontade (GRECO, 2015). 

Então, tanto Capez quanto Greco tem a mesma compreensão no tocante a 

imputabilidade. Capez também faz essa divisão de elementos, mas entende ser 
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aspectos da imputabilidade. A imputabilidade é uma espécie de capacidade, a 

capacidade é um gênero (CAPEZ, 2014). 

 

6.2 Semi-imputabilidade 

 

De acordo com Capez “é a perda de parte da capacidade de entendimento e 

autodeterminação, em razão de doença mental ou de desenvolvimento incompleto 

ou retardado” (CAPEZ, 2014, p. 341). São as pessoas que por algum problema 

psíquico tem um poder de autodeterminação menor e que tem menos controle sobre 

sua vontade referente à prática do delito (CAPEZ, 2014). 

Sendo assim, a pessoa tem o entendimento de que o ato é ilícito, mas por 

alguma perturbação psíquica não consegue controlar sua vontade de cometer o 

crime. A perda da capacidade de entendimento e autodeterminação não é total e sim 

parcial. 

Conforme expressa o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal: 

 

A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de 
perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determina-se de acordo com esse entendimento.  

 

Em casos de semi-imputabilidade também é possível que a pena privativa de 

direito seja convertida em medida de segurança, Bitencurt é um dos adeptos dessa 

corrente (BITENCURT, 2011). Em caso de semi-imputabilidade se aplica as mesmas 

medidas de segurança utilizadas para agentes inimputavéis.   

Observa-se no artigo 98, do Código Penal: 

 

Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código [Penal] e 
necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa 
de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento 
ambulatorial, pelo prazo de no mínimo 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do 
artigo anterior e respectivos § 1ᵒ a 4ᵒ [artigo 97, Código Penal]. 

 

Portanto, de fato em alguns casos específicos pode a pena restritiva de 

liberdade ser convertida em medida de segurança. O artigo 97, parágrafos (todos), 

deste Código é aplicado aos inimputáveis e segundo o artigo 98, do mesmo Código 

também se aplica para os semi-imputáveis. 
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6.3 Inimputabilidade 

 

A inimputabilidade acomete pessoas que por doença mental ou 

desenvolvimento mental retardado ou incompleto que a faça ser incapaz de 

entender o caráter ilícito de sua ação ou de se determinar conforme esse 

entendimento. 

Segundo o expresso no artigo 26, caput, do Código Penal: 

 

É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardo, era ao tempo da ação ou omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determina-se 
de acordo com esse entendimento. 

 

Isto é, o agente que comete um crime, mas é incapaz de entender ser ilícito 

ou que não consegue determina-se segundo esse entendimento ele é considerado 

inimputável penalmente.  

Os menores de 18 (dezoito) anos também são considerados inimputáveis 

penalmente, conforme o artigo 27, do Código Penal que estabelece “os menores de 

18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos, às normas 

estabelecidas na legislação especial”. Mas a eles são aplicadas outras medidas, no 

tocante a ressocialização.  

Também são considerados inimputáveis os indivíduos que por terem 

embriaguez completa, ou seja, advinda de força maior ou caso fortuito, era 

completamente incapaz no momento que praticou o delito, conforme o artigo 28, 

parágrafo primeiro, do Código Penal. 

Para doutrinadores como Capez e Greco há três critérios de verificação da 

inimputabilidade do agente que são os sistemas: biológico, psicológico e o 

biopsicológico. O sistema biológico é aquele que só se importa se o agente tem 

alguma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Se 

assim o for é considerado inimputável (CAPEZ, 2014). O sistema psicológico não 

leva em conta se o agente possui algum distúrbio mental e sim se no momento do 

crime não tinha capacidade de entender o aspecto ilícito do crime e de se determinar 

segundo esse entendimento (CAPEZ, 2014). O sistema biopsicológico é aquele que 

junta os dois sistemas em um, ou seja, é o que considera se o agente tem uma 
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doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e que não é 

capaz de no momento do delito entender ter um caráter ilícito. 

Em regra, o Código Penal Brasileiro adota o sistema biopsicológico, pois em 

seu artigo 26, caput estabelece esse sistema. O sistema biológico, como exceção, é 

adotado no artigo 27, do Código Penal que se refere aos menores de 18 (dezoito) 

anos que são considerados inimputáveis, porque a lei presume que pela idade o 

menor não tem noção de que seu ato resulta em um crime (CAPEZ, 2014). Todavia, 

o sistema psicológico não é aplicado no Código Penal do Brasil. 

 

6.4 Legislação Penal Brasileira e o Serial Killer 

 

A luz da legislação penal brasileira os serial killers são considerados 

inimputáveis, imputáveis ou semi-imputáveis?  

A legislação penal do Brasil não tem lei alguma nem artigo que de fato 

classifique o serial killer como imputável, semi-imputável ou inimputável, por isso, a 

cada caso de assassinatos em série há uma classificação para o autor desses 

homicídios. Antes do serial killer ser considerado imputável, semi-imputável ou 

inimputável ele faz um exame psicológico, com especialistas na área. 

A grande dificuldade em analisar em qual das classificações ele se encaixa se 

deve ao fato de que a maioria deles em sua defesa alega ser louco, ou seja, que no 

momento do crime era insano. Entretanto, Casoy alega que apenas 5% (cinco por 

cento) dos assassinos seriais apresentava insanidade no momento dos crimes 

(CASOY, 2014 a). 

Portanto, aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) dos matadores 

em série não apresentam insanidade no momento do ato ilícito. A maioria deles são 

os considerados psicopatas e a minoria são os considerados psicóticos. Mas será 

que a maioria deles deve ser considerada imputável? 

Francisco Costa Rocha, conhecido como “Chico Picadinho” um dos serial 

killers mais famosos do Brasil, foi considerado semi-imputável e psicopata, após ser 

submetido a um exame de sanidade mental feito pelos psiquiatras Wagner Farid 

Gattaz e Antonio José Eça. Cumpriu parte de sua pena em um presídio comum e 

atualmente se encontra na Casa de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Arnaldo 

Amado Ferreira de Taubaté, medida de segurança.  
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Marcelo Costa de Andrade, popularmente conhecido com o “Vampiro de 

Niterói” foi considerado inimputável, após ser submetido a um exame para constatar 

se era ou não um doente mental, por isso, a Justiça o absolveu (absolvição 

imprópria), ele cumpre até agora medida de segurança, no Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, em Niterói (CASOY, 2014).  

Além de ser considerado psicopata também foi classificado como portador de 

esquizofrenia, assim sendo, foi considerado inimputável, mesmo se lembrando de 

cada detalhe dos crimes e que estava de fato cometendo um crime. 

Então no Brasil, um serial killer não tem uma classificação pré-determinada, 

cada caso concreto é analisado por psicólogos ou psiquiatras através de um exame 

feito com cada assassino em série. A sanidade do criminoso é examinada para daí 

se chegar a uma conclusão se é imputável, semi-imputável ou inimputável. 

 

a) Crime Material X Crime Continuado - Serial Killer 

 

O crime de assassinatos em série é um crime material ou continuado? A 

doutrina considera como crime material, mas por quê? Antes de responder a esta 

questão é importante que se conheça cada um destes crimes para que haja um 

maior entendimento sobre este questionamento. 

O crime material ou concurso material ou real é aquele em que um único 

agente prática dois ou mais crimes, dolosos ou culposos, cominando em dois ou 

mais resultados, idênticos ou não, independente de ter ocorrido na mesma ocasião 

ou em dias diversos, deve ocorrer a soma das penas (CAPEZ, 2014).  

Conforme o expresso no artigo 69, caput, do Código Penal: 

 

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 
mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 
privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 
cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 
aquela. 

 

Praticar dois ou mais crimes idênticos, por mais de uma ação a pena a ele 

aplicada será a soma de todos os crimes, feita ao final da sentença prolatada pelo 

juiz. 

O crime continuado é aquele em que um único agente, por mais de uma ação 

ou omissão comete mais de um delito de mesma espécie, na qual as condições de 
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tempo, lugar, modo de execução e outras que sejam idênticas, assim, um é a 

continuação do outro (CAPEZ, 2014). Deve-se aplicar a pena do crime mais grave 

com aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (CAPEZ, 2014). 

Observa-se no artigo 71, caput, do Código Penal: 

 

Quando o agente, mediante de mais de uma ação ou omissão, pratica dois 
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser 
havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos 
crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer 
caso de um sexto a dois terços. 

 

Segundo Capez, a jurisprudência entende que o crime para ser considerado 

continuado tem que ocorrer em um lapso temporal de no máximo 30 (trinta) dias 

(CAPEZ, 2014). Enquanto o concurso material não delimita um lapso temporal para 

que crimes idênticos praticados por um só agente assim sejam classificados. 

Portanto, como a maioria dos assassinatos em série não ocorre no lapso de 

apenas 30 (trinta) dias e a pena aplicada aos crimes continuados seriam muito 

pequenas em relação à gravidade dos homicídios praticados pelo mesmo indivíduo 

sã considerados como concurso material e não crime continuado. Muitos 

assassinatos em série são cometidos em meses e até anos diversos. 

 

b) Projeto de Lei Suplementar nᵒ 140/2010 - Serial Killer 

 

Esse projeto de lei foi proposto pelo falecido Senador Romeu Tuma, com a 

finalidade de haver uma penalidade específica aos serial killers, já que no Brasil há 

alguns casos, mas não há uma lei penal que estabeleça como os crimes praticados 

por estes agentes devem ser punidos. A ideia seria acrescentar os parágrafos sexto, 

sétimo, oitavo e nono no artigo 121, do Código Penal que versa sobre o crime de 

homicídio. 

De acordo com o expresso no artigo 121, caput, do Código Penal “matar 

alguém: pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos”. No caso do homicídio ser 

qualificado a pena é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Este projeto prevê 

uma punição mais severa aos homicidas em série.  

Conforme o expresso no artigo 1º (primeiro), do projeto de Lei Suplementar nº 

140/2010:  
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O artigo 121, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código 
Penal brasileiro) passa a vigorar acrescido dos §§ 6º, 7º, 8º e 9º, tendo a 
seguinte redação:  

Art. 121. Matar alguém:  

...   

Assassino em série  

§ 6º Considera-se assassino em série o agente que comete 03 (três) 
homicídios dolosos, no mínimo, em determinado intervalo de tempo, sendo 
que a conduta social e a personalidade do agente, o perfil idêntico das 
vítimas e as circunstâncias dos homicídios indicam que o modo de 
operação do homicida implica em uma maneira de agir, operar ou executar 
os assassinatos sempre obedecendo a um padrão pré-estabelecido, a um 
procedimento criminoso idêntico.  

§ 7º Além dos requisitos estabelecidos no parágrafo anterior, para a 
caracterização da figura do assassino em série é necessário a elaboração 
de laudo pericial, unânime, de uma junta profissional integrada por 05 
(cinco) profissionais:  

I – 02 (dois) psicólogos;  

II – 02 (dois) psiquiatras; e  

III – 01 (um) especialista, com comprovada experiência no assunto.  

§ 8º O agente considerado assassino em série sujeitar-se-á a uma expiação 
mínima de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime integralmente fechado, 
ou submetido à medida de segurança, por igual período, em hospital 
psiquiátrico ou estabelecimento do gênero.  

§ 9º É vedado a concessão de anistia, graça, indulto, progressão de regime 
ou qualquer tipo de benefício penal ao assassino em série.  

 

O artigo 1º (primeiro) do projeto, que introduziria o parágrafo 6º (sexto) no 

artigo 121, do Código Penal, define quem são os assassinos em série, 

são agentes que cometem no mínimo três homicídios, com certo lapso temporal, 

com similaridades, como vítimas parecidas, mesma forma de agir, executar ou 

operar sempre seguindo um padrão pré-determinado.  

O hipotético parágrafo 7º (sétimo), do artigo 121, deste Código, dispõe que 

um indivíduo para ser considerado serial killer deve ser confeccionado um laudo 

pericial, feito por cinco especialistas na área de psicologia, psiquiatria e um no 

assunto, independente da área, desde que experiente no tema. No parágrafo 8º 

(oitavo), a pena mínima seria de 30 (trinta) anos, de prisão privativa de liberdade ou 

de medida de segurança, mas há uma contrariedade com o disposto no artigo 75, do 

Código Penal. E, segundo o expresso no artigo 75,caput e parágrafo 1º (primeiro), 

do Código Penal: 

 

Caput - O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não 
pode ser superior a 30 (trinta) anos.  
§ 1º - Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja 
soma seja superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser unificadas para 
atender ao limite máximo deste artigo. 
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Portanto, o parágrafo 8º (oitavo) que seria introduzido no artigo 121, do 

Código Penal infringiria o previsto no artigo 75, do mesmo Código. Nenhuma pena 

privativa de liberdade pode ser superior a 30 (trinta) anos e se a soma das penas 

privativas for superior a esse valor, elas devem ser cumpridas até esta quantia.  

No parágrafo 9º, estabeleceria que os assassinos seriais não poderiam se 

beneficiar de uma progressão na pena, nem indulto, graça, anistia ou qualquer 

benefício penal. O homicídio qualificado não beneficia o criminoso dos institutos do 

indulto, graça e anistia, pois ele é considerado como um crime hediondo e nos 

crimes hediondos não há estes benefícios.  

Enquanto a progressão do regime mais gravoso ao menos pode ocorrer nos 

crimes hediondos sim, então o que vale para os crimes hediondos também devem 

valer para os de assassinato serial. O artigo 2º (segundo), parágrafo 2º (segundo), 

da Lei nº 8072/1990 (Crimes Hediondos) “A progressão de regime, no caso dos 

condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 

(dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se 

reincidente”. Este parágrafo está contradizendo a lei de crimes hediondos, se nos 

crimes hediondos a progressão existe em infrações cometidas por serial killers 

também deveria haver, já que o homicídio qualificado típico desses assassinos é 

considerado crime hediondo. 

Segundo o falecido Senador Romeu Tuma este projeto foi desenvolvido após 

Admar de Jesus, matar seis pessoas na cidade de Luziânia, estado de Goiás e por 

não haver qualquer definição “jurídico-penal” sobre os crimes praticados por 

homicidas em série. Em sua visão eles são indivíduos que não tem como conviver 

em sociedade, pois não tem qualquer tipo de compaixão por suas vítimas e em 

liberdade nunca vão deixar de matar.  

Para que de fato este projeto se torne uma lei deveria adequar os seus 

parágrafos aos artigos do Código Penal e demais leis que já versam sobre a pena 

máxima aplicada pelo direito penal e sobre a progressão nos crimes hediondos. 

 

6.5 Legislação Penal de outros países e o Serial Killer 

 

Como já visto há assassinos em série espalhados por todos os países e cada 

país tem a sua maneira de agir penalmente em casos como este.  Em países como 

os Estados Unidos, Inglaterra e Austrália a common law é utilizada, ou seja, as 
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decisões penais são a base de jurisprudências, ou seja, ela surge a partir de 

interpretações de sentenças penais prolatadas pelo Poder Judiciário. Então não há 

uma lei específica para serial killers, mas diferente do Brasil eles podem ter penas 

perpétuas e até pena de morte, a depender de cada caso.  

Na maioria dos casos nos Estados Unidos, os assassinos em série são 

julgados culpados pelos crimes. O serial killer norte americano, Theodore Robert 

Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, foi considerado culpado e condenado à 

morte em cadeira elétrica, no ano de 1980 (CASOY, 2014 a). 

Enquanto no caso de Jeffrey Dahmer, também nos Estados Unidos, houve 

uma grande divergência se ele era capaz de entender a ilicitude de seus crimes ou 

se era de fato louco, o júri o julgou culpado, sua sentença foi de 15 (quinze) prisões 

perpétuas, 957 (novecentos, cinquenta e sete) anos de prisão. 

Sendo assim, nos Estados Unidos os assassinos seriais costumam ser 

considerados imputáveis, cumprindo pena de prisão perpétua ou pena de morte, 

dificilmente algum deles é julgado louco, mesmo a maioria alegando insanidade em 

sua defesa. 

Na Austrália, também é comum os matadores em série serem considerados 

imputáveis, como o caso do serial killer Ivan Robert Marko Milat que em 1995, foi 

julgado culpado pelo júri à pena de prisão perpétua.  

Na Rússia, no caso de Andrei Chikatilo, mais conhecido pela alcunha de 

“Açougueiro Russo” ou “Açougueiro de Rostov”, foi considerado pela justiça russa 

como imputável, sendo considerado culpado e foi condenado à morte, em 1992 

(CASOY, 2014 a). 

Portanto, na maioria dos países os assassinos em série são considerados 

culpados e condenados à prisão perpétua ou à morte. Diferente do Brasil os países 

acima citados possuem pena de morte e os criminosos podem receber como pena a 

prisão perpétua. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com base no exposto no presente trabalho, conclui-se, que há dois tipos de 

serial killers, os psicóticos e os psicopatas, por isso, não há apenas uma 

classificação no tocante a culpabilidade desses indivíduos, não há como generalizar 

todos os assassinos em série como imputáveis, semi-imputáveis ou inimputáveis. 

Todavia, chegamos à conclusão de que nenhum deles pode ser considerado 

imputável, capaz de entender a ilicitude de seu ato e capaz de controlar suas 

vontades de cometer o crime.  

Entende-se, que os serial killers considerados psicóticos são os inimputáveis, 

pois possuem uma doença mental, como a psicose ou a esquizofrenia, que o levam 

a não entender o caráter ilícito de seus atos e não consegue controlar a sua vontade 

de delinquir, o artigo 26, do Código Penal, já visto neste trabalho, estabelece que, se 

o agente ao cometer o crime não compreendia sua ilicitude e não conseguia se 

determinar conforme esta compreensão ele é isento de pena, absolvição imprópria, 

gerando uma medida de segurança, como internação em casas de tratamentos 

psiquiátricos do Estado. 

Enquanto, os serial killers psicopatas foram considerados semi-imputáveis, 

pois a psicopatia ou Transtorno de Personalidade Antissocial ou Dissocial (TPAS) é 

vista como uma linha fronteiriça entre a normalidade e a loucura, não se trata de 

uma doença mental. Os psicopatas são pessoas que não possuem qualquer tipo de 

remorso e nem empatia, eles são considerados cruéis.   

 Segundo doutrinadores como Bitencourt, Mirabete, Fragoso, Damásio e 

Anibal Bruno a psicopatia se encaixa entre a imputabilidade e a inimputabilidade, ou 

seja, para eles os portadores do TPAS são semi-imputáveis (BITENCOURT, 2011; 

MIRABETE; FABBRINI, 2010; FRAGOSO, 2003; DAMÁSIO, 2005; ANIBAL BRUNO, 

2005).  

O artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que pode ocorrer uma 

redução da pena em caso de semi-imputabilidade, o agente sabe que o seu ato é 

um crime, mas não consegue controlar sua vontade de cometer o ato ilícito. No caso 

de serial killers, eles entendem que matar é classificado como um crime, mas não 

conseguem parar de matar suas vítimas. O artigo 98, deste mesmo Código, 

estabelece que a pena privativa de liberdade possa ser substituída por medida de 

segurança, caso necessário.  
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Um claro exemplo de assassino serial que foi preso e depois de solto voltou a 

matar é Francisco Costa Rocha, mais conhecido como “Chico Picadinho”. Outro 

exemplo é o de Ademir Oliveira Rosário ou Maníaco da Cantareira que após sair da 

internação matou duas crianças.Contudo, a internação em casas de tratamento 

psiquiátrico não pode ser perpétua, mesmo não havendo uma lei que determina o 

prazo de permanência de criminosos com psicopatia nessas casas.  

Mas será que os serial killers podem se ressocializar? Como observado nos 

exemplos acima eles tendem a voltar a cometer os homicídios seriais, eles tm uma 

vontade incontrolável de praticar esses crimes.  

Pensa-se que o Brasil deveria ter hospitais de tratamento e custódia 

psiquiátricos especiais para internos com psicopatia, principalmente no que se refere 

á homicidas em série, com especialistas na área e com métodos de tentar fazê-los 

adquirir a empatia pelo próximo, o que se mostra muito difícil, pois os assassinos 

seriais costumam manipular os médicos e especialista que o tratam, mas a tentativa 

seria muito válida. Eles não deveriam cumprir a pena privativa de liberdade, pois 

suas penas seriam reduzidas, o que os faria acreditar que poderiam voltar mais cedo 

para suas vidas e que matar de novo não lhes traria grandes consequências penais. 

A maioria dos serial killers costumam ser julgados como semi-imputáveis no 

Brasil, como “Chico Picadinho”, o Maníaco da Cantareira e Francisco das Chagas 

(caso dos meninos emasculados no Maranhão e Pará). Além de entendermos que o 

Projeto de Lei Suplementar nº 140/2010, do falecido Senador Tuma, não é o melhor 

modo de punição aos assassinos em série, pois a pena privativa de liberdade 

proposta por ele seria de no mínimo 30 (trinta) anos de reclusão e nenhuma pena 

pode ser cumprida por mais de 30 (trinta) anos no Brasil, conforme o artigo75, caput, 

do Código Penal.  

Todavia, compreende-se que deveria ter algum dispositivo na legislação penal 

brasileira que classificasse este tipo de criminoso, como semi-imputável e 

inimputáveis, a depender do caso, e que abordasse sobre qual seria sua pena. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

8 REFERÊNCIA 

 

BALLONE, G. Criminologia. Disponível em: 
<http://psiqweb.net/index.php/forense/criminologia> acesso em 11 de março de 
2017. 
 
BILBAO, Aline Cecília Ximenes de Andrade; KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. 
Patologia como predisposição para a prática de infração penal: Enfoque nos 
assassinos em série. IN: ALONSO, Ricardo Pinha; KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. 
Estudos Contemporâneo de Bioética e Biodireito. São Paulo: Editora Letras 
Jurídicas, 2013. 
 
 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2011. 
 
 
BRASIL. Lei nº 8072/1990. Lei de Crimes Hediondos. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>Acesso em 03 de maio de 
2017. 
 
 
BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005.  
 
 
CABALLO, Vicente E. Manual de Transtornos de Personalidade. São Paulo: 
Editora Santos, 2008. 
 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Parte Geral 1. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2014. 
 
 
CASOY, Ilana. Serial killers: Louco ou Cruel? Rio de Janeiro: Editora Darkside, 
2014 a.  
 
 
____________. Serial killers: Made in Brazil. Rio de Janeiro: Editora Darkside, 
2014. 
 
 
CHALUB, Miguel. Introdução a Psicopatologia Forense. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1981. 
CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde, F60-2-Personalidade Dissocial. Disponível em: 
<http://www.cid-10.org/codigos/f60-2-personalidade-dissocial> Acesso em 14 de 
setembro de 2016. 
 
 



70 
 

CURIA, Luiz Roberto (Org.). VadeMecum Compacto Acadêmico Saraiva. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2016. 
 
 
FOUCAUT, Michel. Doença mental e psicologia. Rio de Janeiro: Editora Tempo 
Brasileiro, 1975. 
 
 
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2003.  
 
 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral 1. Rio de Janeiro: Editora 
Impetus, 2015. 
 
 
HARRISON, Marissa A. Female serial killers in the Unites State: mean, motives, 
and makings (Mulheres serial killers nos Estados Unidos: maldade, motivos e 
execução). Disponível 
em:<http://www.tandonline.com/doi/abs/10.1080/14789949.2015.1007516?journalCo
de=rjfp20>Acesso em 28 de fevereiro de 2017. Traduzido pela autora do trabalho. 
 
 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2005.  
 
 
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal.  São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 2010.  
 
 
MOLINA, Antonio García-Pablos; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia: introdução 
seus fundamentos teóricos, introdução às bases criminológicas da lei 9099/1995-Lei 
dos Juizados Especiais Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
 
 
Projeto de Lei Suplementar nº 140/2010. Apresentado pelo Senador Romeu Tuma, 
disponível 
em:<http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=96886> Acesso 
em 03 de maio de 2017.  
 
 
QUINET, Antônio. Psicose e laço social: Esquizofrenia, paranoia e melancolia. Rio 
de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2010. 
 
 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: O psicopata mora ao lado. Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva LTDA,2008. 
 

 


