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O perfil do psicopata
à luz do direito penal
e a sua responsabilização
na esfera criminal brasileira

Do enquadramento coletivo do adicional
de insalubridade e da possibilidade
de redução por meio de instrumento
normativo frente aos princípios
constitucionais de proteção à saúde,
à higiene e à segurança do trabalho

Para ler o TCC na íntegra, clique aqui

Para ler o TCC na íntegra, clique aqui
Autores
Rafael Rodrigues Silva

Autores
Raiany Santiago Dos
Santos

Orientação
Laís Giovanetti

Orientação
Walker Oliveira Gomes

Resumo

Resumo

O objetivo do presente artigo é estudar o
adicional de insalubridade, seus fundamentos
constitucionais e legais, bem como as alterações
legislativas promovidas pela Lei nº 13.467/2017.
Neste sentido, estuda a possibilidade de
negociação visando à redução, por meio de
instrumento coletivo e enquadramento dos valores
pagos aos trabalhadores expostos a agentes
insalubres, trazidos pela Reforma Trabalhista. Do
ponto de vista metodológico, adotou-se o método
da revisão da literatura e legislação nacionais e da
análise de decisões proferidas pelos órgãos do
Poder Judiciário brasileiro para a obtenção das
conclusões.

O presente trabalho visa analisar o perfil do
psicopata sob a ótica do Direito Penal Brasileiro.
Partindo de sua evolução histórica, trazendo seu
conceito, suas características, trazendo casos
práticos brasileiros para exemplificação. Em
segundo
momento,
será
analisada
a
responsabilidade do psicopata na esfera criminal
brasileira, contextualizando a teoria do crime, seus
elementos, a culpabilidade, a imputabilidade e a
inimputabilidade do agente. Após é feita uma
análise crítica sob a ineficácia da pena adotada
como medida de punição ao psicopata,
contextualizando assim a ressocialização do
indivíduo. Foram usados artigos, doutrinas,
jurisprudência, leis e livros que tratam do tema
psicologia e vídeos de reportagens na elaboração
do contexto do presente trabalho.
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