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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise sobre o assassino em 

série e o direito penal brasileiro. O estudo começa com a explicação do conceito de 

doença mental e as categorias de transtornos, abordando ainda o conceito de 

inimputabilidade, seus critérios de aplicação e explicando a inimputabilidade por 

doença mental. Posteriormente, o estudo trata do tratamento do assassino em série 

no direito penal brasileiro, começando com a investigação policial, seu conceito, 

explicando sua finalidade, competência, procedimentos e prazos. Em seguida o 

trabalho aborda a ação penal nos crimes cometidos pelos assassinos em série, seus 

princípios, sua legitimidade, competência e procedimentos processuais. Por fim, o 

texto analisa a execução penal, enfatizando a pena privativa de liberdade e a 

medida de segurança. A metodologia adotada para realização deste estudo foi a 

técnica de revisão bibliográfica, através de diversos doutrinadores de Direito Penal e 

Direito Processual Penal, bem como na legislação brasileira relacionada com o 

assunto desse estudo. Infelizmente, ainda não existe um tratamento específico para 

esse fenômeno no país, o que demanda a criação de uma legislação própria para 

fins de inibir e punir os assassinos em série, de modo que este estudo visa contribuir 

com o debate sobre o tema e suas peculiaridades. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Assassino em série; direito penal brasileiro;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to conduct an analysis of the serial killer and the Brazilian criminal 

law.The study begins with the explanation of the concept of mental illness and 

categories of disorders, also addressing the concept of imputability, their application 

criteria and explaining the unaccountability by mental illness. Subsequently, the study 

deals with the killer treatment in series in the Brazilian criminal law, starting with the 

police investigation, his concept, explaining its purpose, competence, procedures 

and deadlines.Then the paper discusses criminal case committed by serial killers, 

their principles, their legitimacy, competence and procedural requirements. Finally 

will deal with criminal enforcement, dealing on the deprivation of liberty and security 

measure.The methodology for this study was the technique of literature review, 

through various scholars of Criminal Law and Criminal Procedural Law and the 

Brazilian legislation related to the subject of this study.Unfortunately, there is no 

specific treatment for this phenomenon in the country, which requires the creation of 

a specific legislation for the purpose of inhibiting and punishing serial killers, so this 

study aims to contribute to the debate on the subject and its peculiarities . 

 

KEYWORD: Serial Killers; Brazilian criminal law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O assassino em série é uma espécie de criminoso, geralmente com doença 

ou transtorno mental, que comete crimes de homicídios com uma certa regularidade, 

com procedimentos pré-estabelecidos, deixando às vezes uma identidade. 

De acordo Harold Schechter et al (2013, p.16) a definição oficial de assassino 

em série do FBI é: “Três ou mais eventos separados em três ou mais locais distintos 

com um período de calmaria entre os homicídios” 

Já Ilana Casoy (2014, p. 23): conceitua assassino em série como sendo: 

 

[…] Os assassinos que cometem uma série de homicídios com 
algum intervalo de tempo entre eles. Suas vítimas têm o mesmo 
perfil, a mesma faixa etária, são escolhidas ao acaso e mortas sem 
razão aparente. Para criminosos desse tipo, elas são objeto da sua 
fantasia. Infelizmente, eles só param de matar, até onde se sabe, 
quando são presos ou mortos. 

 

O fenômeno do assassino em série é mundial, sendo que alguns casos 

bastante conhecidos ocorreram nos Estados Unidos. No Brasil temos como 

exemplos: João Acácio Pereira da Rocha, conhecido como “Bandido da Luz 

Vermelha”, Pedro Rodrigues Filho, conhecido como “Pedrinho Matador”, Francisco 

Costa Rocha conhecido como “Chico Picadinho”, Francisco de Assis Pereira 

conhecido como “Maníaco do Parque”, Marcelo Costa de Andrade conhecido como “ 

Vampiro de Niterói”, dentre outros. 

Desta forma, além de despertar evidente curiosidade, trata-se de um tema 

jurídico de alta complexidade e relevância, tendo em vista, sobretudo o fato de não 

existir, no Brasil, uma legislação específica que iniba e puna o fenômeno. 

Existe também uma precariedade nos métodos de investigação criminal, 

ocorrendo em muitas situações contaminação do local do crime, a polícia também 

sofre com a falta de tecnologia e equipamentos adequados para poder coletar e 
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analisar todas as evidências e muitas vezes falta capacitação técnica adequada dos 

peritos criminais. 

O judiciário, por falta de uma legislação mais específica, enquadram os 

assassinos em série no tipo penal do crime de homicídio qualificado do art. 121, §2º, 

II do Código Penal em concurso com eventuais outros crimes cometidos tais como o 

estupro previsto no art. 213 do Código Penal. 

Caso sejam considerados como inimputáveis, os assassinos em série são 

encaminhados para hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, quando são 

considerados imputáveis eles são destinados para cumprimento da pena privativa de 

liberdade em penitenciárias comuns de segurança média ou máxima. 

Como não existe legislação ou doutrina específica (há artigos científicos e 

material jornalístico) sobre o tema, tivemos que nos basear em livros de doutrina de 

direito penal e de processo penal e a legislação penal e processual penal vigente, 

com consulta aos assuntos relacionados com o tema deste estudo. 

Esse trabalho acadêmico visa contribuir com o tema, através de pesquisa 

doutrinária, buscamos a definição de doença mental; passando depois a tratar das 

categorias dos transtornos mentais; definindo imputabilidade e seus critérios de 

aferição; explicando inimputabilidade por doença mental; abordando ainda o 

tratamento penal do assassino em série no ordenamento jurídico penal brasileiro; 

desde a fase da investigação policial, com seu conceito, finalidade e competência, 

procedimento e prazo; passando também pela ação penal, seus princípios, 

legitimidade, competência e procedimentos processuais; por fim tratando da 

execução penal, discorrendo sobre a pena privativa de liberdade, o exame 

criminológico, de personalidade e a medida de segurança. 

Através desse estudo, pretendemos aprofundar a discussão sobre o tema, de 

modo que possamos entender melhor o fenômeno e apontar soluções que 

contribuam para a investigação e punição dessas práticas que na maioria das 

situações acaba chocando a sociedade, devido à frieza, a violência e a brutalidade 

dos crimes. 
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2. DA DOENÇA MENTAL 

 

 

É importante que entendamos o conceito de doença mental, uma vez que ela 

é a primeira hipótese descrita pelo art. 26 do Código Penal como uma das causas de 

exclusão da imputabilidade do agente. 

Como a doença mental é uma excludente de ilicitude, é muito importante o 

estudo de seu conceito e suas espécies, pois terá aplicação prática quando formos 

realizar o julgamento do assassino em série.  

Uma boa parcela desses criminosos possui alguma espécie de transtorno 

mental, que conforme o caso concreto, poderá ou não ser considerado imputável, 

dependendo do resultado do exame de sanidade mental ao qual o assassino em 

série será submetido. 

 

2.1. CONCEITO 

 

A doença mental é uma terminologia utilizada por várias ciências, tendo como 

exemplos: a jurídica, no direito penal e processo penal, na psicologia, relacionada ao 

conceito de anormalidades e na Medicina dentro da psiquiatria nas categorias de 

transtornos mentais ou doença mental. 

De acordo com Michel Foucault et al (1972, p. 154): “O essencial portanto é 

saber se a loucura é real e qual o seu grau: quanto mais profunda for, mais a 

vontade do indivíduo será considerada inocente”. 

Dentre as áreas supracitadas acima, a psicologia é uma disciplina que se 

destaca por estudar a mente humana. Entre as matérias especificas do curso se 

encontra a de categorias dos transtornos mentais. Nos quais se estudam por 

psicólogos para se tiver a uma breve noção de como funcionam os pensamentos 

das pessoas em geral.  
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Descreve Michelle Funk, Natalie Drew e Benedetto Saraceno (2005, p. 27-29) 

que doença mental e transtorno mental, é uma categoria que enquadra na  

psiquiatria e na psicologia, como sendo: 

 

A definição de transtorno mental adotada por uma legislação 
nacional qualquer depende de muitos fatores. Acima de tudo, o 
propósito da legislação determinará os limites exatos da categoria. 
Assim, a legislação preocupada primordialmente com a admissão e 
tratamento involuntários pode restringir a categoria apenas a 
transtornos mentais graves. Por outro lado, a legislação preocupada 
com direitos positivos pode definir transtorno mental da forma mais 
ampla possível para estender os benefícios da legislação a todas as 
pessoas com transtornos mentais. A definição de transtorno mental 
também depende do contexto social, cultural, econômico e legal das 
diferentes sociedades. Este Livro de Recursos não preconiza uma 
definição em particular; ele apenas visa sensibilizar os legisladores e 
outros envolvidos no processo de elaboração da legislação para as 
várias escolhas e vantagens de diferentes formas de definição.  

[...]. 

Encontram-se abaixo exemplos de definições de transtorno mental 
utilizadas na legislação de dois países diferentes, e elas refletem 
parte das dificuldades de definição do termo. 

Ilhas Maurício: “Transtorno mental” significa uma ocorrência 
importante de transtorno mental ou comportamento demonstrada por 
sintomas que indicam uma perturbação do funcionamento mental, 
incluindo sintomas de uma perturbação do raciocínio, temperamento, 
volição, percepção, orientação ou memória que estão presentes a 
ponto de serem considerados patológicos”. (Lei de Atenção à Saúde 
Mental, Lei 24 de 1998, Ilhas Maurício)  

Jamaica: “Transtorno mental” significa (a) um transtorno substancial 
do raciocínio, percepção, orientação ou memória que no geral 
prejudica o comportamento, juízo, capacidade de reconhecer a 
realidade ou a aptidão para atender as demandas da vida e que 
deixam a pessoa mentalmente insana ou (b) retardamento mental em 
que tal condição está associada a comportamento anormalmente 
agressivo ou gravemente irresponsável. (Lei de Saúde Mental de 
1997, Jamaica) 

 

Os médicos psiquiátricas, estudam as CIDS "International Classification of 

Imparirements, Disabilities and Hadicaps1. Das CIDS existentes, a mais importante 

para esse estudo é a CID-10, que têm a classificação das doenças mentais, como 

podemos observar os conceitos a seguir. 

                                                           
1  Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens 
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Para Ana Maria Bahia Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Trassi Teixeira 

et al (2009, p. 345) “a doença mental é produto da interação das condições de vida 

social com a trajetória especifica do indivíduo e sua estrutura psíquica”. 

De acordo com o médico e psiquiatra Galeno Alvarenga (2016, p.1): 

 

Transtornos mentais (ou doenças mentais, transtornos psiquiátricos 
ou psíquicos, entre outras nomenclaturas) são condições de 
anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem 
psicológica, mental ou cognitiva. Em geral, um transtorno representa 
um significativo impacto na vida do paciente, provocando sintomas 
como desconforto emocional, distúrbio de conduta e enfraquecimento 
da memória. 

 

Ensina Fernando Capez (2012, p. 334): 

 

Doença mental: é a perturbação mental ou psíquica de qualquer 
ordem, capaz de eliminar ou afetar a capacidade de entender o 
caráter criminoso do fato ou de comandar a vontade de acordo com 
esse entendimento. 

 

De acordo com René Ariel Dotti (2012, p. 511): 

 

Em senso lato, a doença mental pode ser definida como qualquer 
afecção ou estado mórbido, orgânico ou funcional, congênito ou 
adquirido, temporário ou permanente e capaz de comprometer as 
funções psíquicas, no todo ou em parte. 

 

Podemos definir que certa parte da nossa população sofre com um distúrbio, 

que chamamos de doença mental, esses são fenômenos que  podem ser 

ocasionados por momentos negativos onde ocorreram alguns desequilíbrios 

emocionais, que são causados por algumas situações em que as pessoas passaram 

em suas vidas, como nas fases gestacional, infantil ou juvenil.  

Em nosso país as pessoas que possuem esse tipo de perturbação mental, 

caso cometam delitos, poderão ser consideradas pela lei como inimputáveis, sendo 

assim é importante termos  abordado  esse tema no trabalho. 

http://www.galenoalvarenga.com.br/
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2.2. CATEGORIAS DOS TRANSTORNOS MENTAIS 

 

 Com o passar dos anos, várias pessoas vem se especializando nos estudos 

relacionados aos transtornos mentais, dentre eles os psicólogos e psiquiatras. 

Desses estudos e pesquisas, foram descobertos e classificadas diversas  

categorias de transtornos mentais, conforme veremos. 

De acordo com Robert S. Feldman (2015, p. 454-481), as categorias de 
transtornos mentais são:  

 

Comportamento anormal: comportamento que leva as pessoas a 
experimentar sofrimentos e as impede de funcionar em sua vida 
diária. 

Perspectiva psicanalítica: a perspectiva que supõe que o 
comportamento anormal prove de conflitos infantis, com a oposição a 
desejos referentes a sexo e a agressividade. 

Perspectiva comportamental: a perspectiva que encara o 
comportamento em si como o problema. 

Perspectiva cognitiva: a perspectiva que supõe que os 
pensamentos e as crenças das pessoas são um componente central 
do comportamento anormal. 

Perspectiva humanista: a perspectiva que enfatiza a 
responsabilidade que as pessoas têm pelo próprio comportamento, 
mesmo quando esse comportamento é anormal.  

Perspectiva sociocultural: a perspectiva de que o comportamento 
das pessoas tanto normal quanto anormal- é moldado pela 
sociedade e pela cultura em que elas vivem.  

Ansiedade: problemas em que a ansiedade impede o funcionamento 
diário, exemplos: transtornos da ansiedade generalizada, transtorno 
de pânico, fobia especifica, transtorno de estresse pós-traumático. 

Sintomas somáticos e transtornos relacionados: perturbações 
psicológicas exibidas por meio de problemas físicos, exemplos: 
hipocondria, transtornos conversivo. 

Dissociativos: cisão de partes cruciais de personalidade que 
geralmente estão integrados, exemplos: transtornos dissociativos, de 
identidade, personalidade múltipla, amnésia dissociativa, fuga 
dissociativa. 
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Humor: emoções de depressão e euforia que são tão fortes que 
interferem na vida diária, exemplos: depressão maior, transtornos 
bipolar. 

Esquizofrenia e transtornos psicóticos: declínio no 
funcionamento, perturbações no pensamento e na linguagem, 
transtornos da percepção, perturbações emocionais e afastamento 
dos outros, exemplo: transtornos delirantes. 

Personalidade: problemas que criam pouco sofrimento pessoal, mas 
que levam a uma incapacidade de funcionar como um membro 
normal da sociedade, exemplos: transtornos da personalidade 
antissocial, transtornos da personalidade narcisista. 

Sexual: problemas sexuais por objetos incomuns ou problemas 
relacionados ao funcionamento, exemplos: transtorno parafilico, 
difusão sexual. 

Relacionamento a substancias: problemas relacionados á 
dependência e abuso de drogas, exemplos: maconha, álcool, 
cocaína. 

Demência: amnésia, outros transtornos cognitivos, exemplos: 
doença de Alzheimer. 

Transtorno obsessivo compulsivo (TOC): transtornos 
caracterizados por obsessões ou compulsões. 

Transtorno de sintomas somáticos: psicológicas que assumem 
uma forma física, mas para quais não existe causa medica. 

Transtornos de ansiedade de doença: transtorno no qual a pessoa 
tem medo constante de doença e preocupação com a saúde. 

Transtorno conversivo: transtorno sematoforme importante que 
envolve um distúrbio físico e real, como a incapacidade completa ou 
parcial de movimentar um braço ou uma perna. 

Transtorno dissociativo de identidade (TDI): transtorno no qual 
uma pessoa exibe características de duas ou mais personalidades.4 

Mania: estado prolongado na intensa elação. 

Transtorno bipolar: transtorno no qual uma pessoa altera entre 
períodos de sentimentos eufóricos de mania e períodos de 
depressão. 

Transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade (TDAH): 
transtorno marcado por desatenção impulsividade, baixa tolerância e 
frustrações e uma grande quantidade de atividades inapropriadas. 
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Transtorno do aspecto autista: incapacidade mental grave que 
prejudica a capacidade de se comunicar e de relacionar com outras 
pessoas. 

Fobia: medo intenso e irracional de objetos ou situações especifica.  

Transtorno de pânico: transtorno de ansiedade que assume a 
forma de ataques de pânico que duram de poucos segundos a varias 
horas. 

Transtorno de ansiedade generalizada: experiência de ansiedade 
e preocupação persistente de longa duração. 

Obsessão: pensamentos ou idéias indesejadas e persistentes que 
estão sempre recorrendo.  

Compulsão: impulso irresistível de realizar repetidamente algum ato 
que parece estranho e irracional.  

Amnésia dissociativa: transtorno em que ocorre uma significativa 
perda seletiva da memória.  

Fuga dissociativa: forma de amnésia na qual o individuo sai de 
casa e, por vezes, assume uma nova identidade.  

Transtorno de humor: perturbações a experiência emocional que 
são suficientemente fortes para interferir na vida diária.  

Depressão maior: forma grave de depressão que interfere na 
concentração, na tomada de decisão e na sociabilidade.  

Transtorno da personalidade: transtorno caracterizado por um 
conjunto de padrões de comportamento inflexíveis e mal-adaptativos 
que impedem que uma pessoa funcione aproximadamente na 
sociedade.  

Transtorno da personalidade antissocial: transtorno no qual os 
indivíduos não apresentam considerações pelas regras morais e 
éticas da sociedade ou pelos direitos dos outros.  

Transtorno da personalidade "borderline": transtorno em que os 
indivíduos têm dificuldade em desenvolver uma noção segura de 
quem eles são. 

Transtorno de personalidade narcisista: perturbação da 

personalidade caracterizada por um senso exagerado de auto-

importância. 

 

Os doutrinadores de direito penal também tratam a respeito das classificações 

de doenças mentais, a seguir segue o que alguns autores tratam sobre o assunto. 



17 

 

Ensina o professor Júlio Fabbrini Mirabete (2014, p. 197): 

 

“Trata-se da primeira hipótese de causa de exclusão da 
imputabilidade. Menciona a lei a doença mental. Embora vaga e sem 
maior rigor científico, a expressão abrange todas as moléstias que 
causam alterações mórbidas à saúde mental. Entre elas, há as 
chamadas psicoses funcionais: a esquizofrenia (sobretudo a de 
forma paranoide, em que são comuns os impulsos em que o sujeito 
agride e mata por ser portador de mentalidade selvagem e primitiva, 
sujeita a explosões de fúria, mas que não escolhem nenhuma classe 
de delitos e cometem mesmo os que demandam meditação e 
refinamento na execução), a psicose maníaco-depressiva (em que 
existe uma desorganização da sociabilidade e, eventualmente, da 
personalidade, provocando isolamento e  condutas antissociais); a 
paranóia (que afeta o pensamento e sobretudo as relações com o 
mundo exterior, às vezes associadas à síndrome paranoide) etc. São 
também doenças mentais a epilepsia (neuropsicose constitucional 
com efeitos determinantes de profundas alterações do caráter, da 
inteligência, da consciência e dos sentidos); a demência senil (em 
que surgem o enfraquecimento da memória, principalmente quando a 
fatos recentes, a dificuldade em fazer julgamento geral das situações, 
episódicas depressões e ansiedades, mudança de comportamento 
etc.); a psicose alcoólica (embriaguez patológica ou alcoolismo 
crônico que provoca acessos furiosos, atos de violência, ataques 
convulsivos etc.); a paralisia progressiva; a sífilis cerebral; a 
arteriosclereose cerebral; a histeria, etc.”., entre elas se destacam as 
doenças mentais da lista abaixo: 

 

Já para René Ariel Dotti (2012, p. 511): 

 

Nessa concepção ampliada de doença mental, encontram-se as 
seguintes espécies: a) psicoses; b) neuroses ou psiconeuroses; c) 
oligofrenias; e d) psicopatias. E é sob tal critério, de natureza clínica, 
que têm sido elaboradas as inúmeras classificações das chamadas 
doenças mentais, inclusive a adotada pela Organização Mundial da 
Saúde. 

 

Ensina Damásio de Jesus (2010, p. 545): 

 

A doença mental é um dos pressupostos biológicos da 
inimputabilidade. Dentre outras, a expressão abrange as psicoses 
(orgânicas, tóxicas e funcionais, como paralisia geral progressiva, 
demência senil, sífilis cerebral, arteriosclerose cerebral, psicose 
traumática, causadas por alcoolismo, psicose maníaco-depressiva 
etc.), esquizofrenia, loucura, histeria, paranóia, etc. 
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Já Guilherme de Souza Nucci (2013, p.316-317) explica: 

 

O conceito deve ser analisado em sentido lato, abrangendo as 
doenças de origem patológica e de origem toxicológica. São 
exemplos de doenças mentais, que podem gerar inimputabilidade 
penal: epilepsia (acessos convulsivos ou fenômenos puramente 
cerebrais, com diminuição da consciência, quando o enfermo realiza 
ações criminosas automáticas; a diminuição da consciência chama-
se 'estado crepuscular'); histeria (desagregação da consciência, com 
impedimento ao desenvolvimento de concepções próprias, 
terminando por falsear a verdade, mentindo, caluniando e agindo por 
impulso); neurastenia (fadiga de caráter psíquico, com manifesta 
irritabilidade e alteração de humor); psicose maníaco-depressiva 
(vida desregrada, mudando humor e caráter alternativamente, 
tornando-se capaz de ações cruéis, com detrimento patente das 
emoções); melancolia (doença dos sentimentos que faz o enfermo 
olvidar a própria personalidade, os negócios, a família e as 
amizades); paranóia (doença de manifestações multiformes, 
normalmente composta por um delírio de perseguição, sendo 
primordialmente intelectual; pode matar acreditando estar em 
legítima defesa); alcoolismo (doença que termina por rebaixar a 
personalidade, com freqüentes ilusões e delírios de perseguição); 
esquizofrenia (perda do senso de realidade, havendo nítida apatia, 
com constante isolamento; perde-se o elemento afetivo, existindo 
introspecção, não diferencia realidade e fantasia); demência (estado 
de enfraquecimento mental, impossível de remediar, que desagrega 
a personalidade); psicose carcerária (a mudança de ambiente faz 
surgir uma espécie de psicose); senilidade (modalidade de psicose, 
surgida na velhice, com progressivo empobrecimento intelectual, 
idéias delirantes e alucinações). 

 

Sendo assim, conseguimos observar que através de estudos realizados por 

profissionais da área, tais como psicólogos, médicos, chegamos às categorias dos 

transtornos mentais que podem ser aderidas de sofrimentos que são causados por 

traumas que ocorrem no nosso cotidiano. 

Essas doenças mentais podem ser causadas por experiências negativas do 

nosso dia a dia, uma parte da população sofre com isso e são consideradas 

anormais por ter comportamentos diferenciados da sociedade padrão. Esses tipos 

de anomalias que são desenvolvidas em uma das nossas fases da vida, pode gerar 

nas pessoas a capacidade de não suportar  as  situações cotidianas, por terem 

sofrido uma situação traumática  e assim desenvolver um comportamento de 

assassino em serie ou outras condutas criminosas.  
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3. DA IMPUTABILIDADE 

 

 

A imputabilidade é de grande relevância para o assunto do presente trabalho, 

pois é através de sua existência que poderemos enquadrar o criminoso para 

responder pelos crimes cometidos, sendo relevante também para a espécie de 

punição que o mesmo receberá em razão desses ilícitos. 

Assim, é de fundamental importância, o estudo da imputabilidade, pois a 

pessoa que não possui seu pleno gozo mental e se enquadrar na situação da 

imputabilidade não irão responder como um criminoso comum pelos atos delituosos 

praticados e sim receberá medidas de segurança, em hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátrico, onde serão acompanhados com equipes de médicos e 

psicólogos. 

Uma vez considerado imputável o condenado, o mesmo irá sofrer pena 

restritiva de direito, sendo encaminhado para cumprimento de pena em 

penitenciária. 

Nesse tópico do estudo, iremos conceituar imputabilidade, tratar a respeito 

das teorias dos critérios de sua aferição e também vamos abordar a doença mental 

como causa de inimputabilidade no direito penal. 

 

3.1 - CONCEITO 

 

Começamos conceituando a imputabilidade, para isso iremos nos basear nas 

definições de doutrinadores jurídicos tradicionais, que trazem seus ensinamentos 

sobre o que seria imputabilidade. 
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De acordo com o professor Luiz Régis Prado (2013, p. 478-479): 

 

Imputabilidade: é a plena capacidade( estado ou condição) de 
culpabilidade, entendida como capacidade de entender e de querer, 
e , por conseguinte, de responsabilidade criminal( o imputável 
responde pelos seus atos).  

 

Ainda neste contexto, temos a lição do professor Damásio de Jesus (2010, p. 
514):  

 

Nos termos do art. 26, caput, do CP, que fornece, a contrario sensu, 
o conceito de imputabilidade, não é imputável o agente que, no 
momento do fato, em conseqüência de doença mental ou de 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía a 
capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. Nota-se que a norma não fala 
que o sujeito não compreendeu o caráter ilícito do fato; uma vez que 
assim dissesse, estaria determinando uma apreciação concreta e 
psicológica. Distingue-se, pois, capacidade intelectiva e 
volitiva(imputabilidade) e consciência da ilicitude. Trata-se, dessa 
forma, de um puro juízo de valor a respeito da capacidade de 
culpabilidade.  

 

Levando-se em consideração tais aspectos, a imputabilidade é um dos 

requisitos para que a pessoa possa ser punida, com prisão se for imputável ou uma 

medida de segurança se considerado inimputável.  

Sendo assim Rogério Greco diz que imputabilidade é (2014, p. 392-393): 

 

Para que o agente possa ser responsabilizado pelo fato típico e ilícito 
por ele cometido é preciso que seja imputável. a imputabilidade é a 
responsabilidade de se atribuir, imputar o fato típico e ilícito ao 
agente. A imputabilidade é a regra; a inimputabilidade, a exceção. 

 

Em virtude do que foi mencionado, podemos perceber que a classificação de 

inimputabilidade vem das doutrinas e da própria norma penal no seu artigo 26 do 
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Código Penal de 1940. Entende-se que o inimputável não é uma pessoa comum, é 

uma pessoa cujos hábitos e comportamentos fogem as regras da população 

considerada normal, não conseguindo comportar-se de acordo com os padrões 

estabelecidos. 

Vejamos que, Luís Augusto Sanzo Brodt2 (1996 citado por Rogério Greco, et 

al 2014, p. 393) diz a respeito da imputabilidade penal: 

 

 " A imputabilidade é constituída por dois elementos: um intelectual 

(capacidade de entender o caráter ilícito do fato), outro volitivo 
(capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento). O 
primeiro é a capacidade (genérica) de compreender as proibições ou 
determinações jurídicas. Bettiol diz que o agente deve poder " prever 
as repercussões que a própria ação poderá acarretar no mundo 
social", deve ter, pois, "a percepção do significado ético-social do 
próprio agir". O segundo, a "capacidade de dirigir a conduta de 
acordo com o entendimento ético-jurídico. Conforme Bettiol, é 
preciso que o agente tenha condições de avaliar o valor do motivo 
que o impele á ação e, do outro lado, o valor inibitório da ameaça 
penal. 

 

De acordo com o doutrinador Fernando Capez (2012, p. 332-333): 

 

É a capacidade de entender caráter ilícito fato e de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. O agente deve ter condições físicas, 
psicológicas, morais e mentais de saber que está realizando um 
ilícito penal. Mas não é só. Além dessa capacidade plena de 
entendimento, deve ter totais condições de controle sobre sua 
vontade. Em outras palavras, imputável é não apenas aquela que 
tem capacidade de intelecção sobre o significado de conduta, mas 
também de comando da própria vontade, de acordo com esse 
entendimento. Exemplo: um depende de drogas tem plena 
capacidade para entender o caráter ilícito do furto que pratica, mas 
não consegue controlar o invencível impulso de continuar a consumir 
a substância psicotrópica, razão pela qual é impelido a obter 
recursos financeiros para adquirir o entorpecente, tornando-se um 
escravo de sua vontade, sem liberdade de autodeterminação e 
comando sobre a própria vontade, não podendo, por essa razão, 
submeter-se ao juízo de censurabilidade.    

 

                                                           
2 SANZO BRODT, Luís Augusto. Da consciência da ilicitude no direito penal brasileiro, p.46. 
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Nesse sentido, Paulo José da Costa Jr ( 2009, p. 116):  

 

A imputabilidade é um pressuposto, enquanto a responsabilidade é 
uma conseqüência. Por ser o agente imputável, poderá ser 
responsabilizado por seus atos. Se inimputável (incapaz), não poderá 
ser responsabilizado, por não possuir liberdade de escolha. 

 

Por conseqüência, nem todas as pessoas que sofrem de doença mental, são 

consideradas inimputáveis.  

Assim, a imputabilidade pode ser definida como sendo capacidade de 

entender o caráter ilícito da conduta e de agir de acordo com esse entendimento, 

tendo total controle sobre sua vontade. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DE IMPUTABILIDADE: 

 

Alguns doutrinadores como Mirabete, Jesus e Prado, ensinam em seus livros 

sobre três teorias para caracterizar a inimputabilidade do agente, sendo elas a 

biológica, psicológica e biopsicológica, como podemos ver seus conceitos e o que 

cada teoria trata a respeito,  começamos com os ensinamentos de :  

Ensina o professor Júlio Fabbrini Mirabete (2014, p. 196): 

 

Há vários sistemas ou critérios nas legislações para determinar quais 
os que, por serem inimputáveis, estão isentos de pena pela ausência 
de culpabilidade. 

O primeiro é o sistema biológico (ou etiológico), segundo o qual 
aquele que se apresente uma anomalia psíquica é sempre 
inimputável, não se indagando se essa anomalia causou qualquer 
perturbação que retirou do agente a inteligência e a vontade do 
momento do fato. É, evidentemente, um critério falho, que deixa 
impune aquele que tem entendimento e capacidade de determinação 
apesar de ser portador de doença mental, desenvolvimento 
incompleto etc. 
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O segundo é o sistema psicológico, em que se verificam apenas as 
condições psíquicas do autor no momento do fato, afastada qualquer 
preocupação a respeito da existência  ou não de doença mental ou 
distúrbio psíquico patológico. Critério pouco científico, de difícil 
averiguação, esse sistema se mostrou falho na aberrante 
“perturbação dos sentidos” da legislação anterior ao Código de 1940. 

O terceiro critério é denominado sistema biopsicológico (ou 
biopsicológico normativo ou misto), adotado pela lei brasileira no art. 
26, que combina os dois anteriores. Por ele, deve verificar-se, em 
primeiro lugar, se agente é doente mental ou tem desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado. Em caso negativo, não é 
inimputável. Em caso positivo, averigua-se se era ele capaz de 
entender o caráter ilícito do fato; será inimputável se não tiver essa 
capacidade. Tendo capacidade de entendimento, apura-se se o 
agente era capaz de determinar-se de acordo com essa consciência. 
Inexistente a capacidade de determinação, o agente é também 
inimputável. 

 

Podemos observar que outros doutrinadores também tratam do conceito das 

teorias sobre a inimputabilidade3, que poderá servir como base de uma aplicação de 

uma possível sentença condenatória, auferida pelo juiz criminal.  

 

                                                           
3
  Em sede doutrinária, são apontados sobre a matéria três sistemas ou método principais: 

a) Sistema biológico ou etiológico  leva em consideração a doença mental, enquanto patologia clínica, 
ou seja, o estado anormal do agente. Seu protótipo vem a ser o artigo 64 do Código Penal Francês 
de 1810: “Não há crime nem delito, quando o agente estiver em estado de demência ao tempo da 
ação”. 

b) Sistema psicológico ou psiquiátrico – têm em conta apenas as condições psicológicas do agente à 
época do fato. Diz respeito apenas às conseqüências psicológicas dos estados anormais do agente. 
Sua base primeira é o Código canônico: delicti sunt incapaces qui actu carente usu rationis. Em 
nosso país, agasalhou a fórmula psiquiátrica o Código Criminal do Império (1830), nos termos 
seguintes: “Art. 10. Também não se julgarão criminosos: §2. Os loucos de todo gênero, salvo se 
tiverem luciodos intervallos e nelles commetterem o crime”. Nesse sentido, ainda, os Códigos Penais 
da Áustria (1852), da Espanha (1848); de Portugal (1886); 

c) Sistema biopsicológico ou misto – atende tanto às bases biológicas que produzem a 
inimputabilidade como às suas conseqüências na vida psicológica ou anímica do agente. Resulta, 
assim, da combinação dos anteriores: exige, de um lado, a presença de anomalias mentais, e, de 
outro, a completa incapacidade de entendimento (fórmula do art. 26, CP).  “É o acolhido, na 
atualidade, pela maioria das legislações penais.” Luiz Régis Prado (2013, p. 479) 
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De acordo com Damásio de Jesus (2010), três são os sistemas relacionados 

às causas de inimputabilidade: a) sistema biológico, b) sistema psicológico, c) 

sistema biopsicológico. O sistema biológico considera a causa e não o efeito, 

condicionando a imputabilidade a doença mental, desenvolvimento mental 

incompleto e de transtornos psíquicos momentâneos, pouco importando que a 

causa tenha diminuído ou excluído a capacidade de compreensão ou de 

determinação da conduta delituosa. Já o sistema psicológico, considera o efeito e 

não a causa. É considerado se o agente, no momento da prática delituosa, tinha 

capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta e determinar-se de 

acordo com essa compreensão ou não. Por fim, o sistema biopsicológico engloba os 

dois primeiros. Devendo considerar não só a doença mental, mas se em decorrência 

dela, o sujeito não possua capacidade de compreensão e autodeterminação.  

Portanto, podemos concluir que se adotarmos o sistema biológico como 

critério de aferição, o simples fato de o assassino ser portador de transtorno mental, 

seria critério suficiente para caracterização da imputabilidade. 

Já se utilizarmos o sistema psicológico, apenas o estado mental à época dos 

fatos é considerado, pouco importando o agente possuir alguma anomalia mental, 

leva-se em conta se criminoso, quando da prática do ilícito, tinha condição de 

entender o caráter ilegal de sua conduta e determinar-se de acordo com esse 

entendimento.  

Por fim, o terceiro sistema, chamado biopsicológico ou misto, critério esse 

adotado pelo art. 26 do Código Penal, entende que tanto os critérios biológicos como 

psicológicos devem ser considerados para aplicação do instituto da inimputabilidade, 

ou seja, a existência de uma doença mental, a incapacidade psíquica de entender 

sua conduta ilícita e de determinar-se de acordo com essa compreensão. 

 
3.3 INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL 

 

Após estudarmos a definição e os critérios de aferição de imputabilidade, 

iremos tratar especificamente da doença mental como critério de inimputabilidade 

previsto no art. 26.  
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Ensina o jurista Luiz Flávio Gomes (2009, p. 429): 

 

No art. 26, caput, o Código Penal brasileiro adotou o chamado 
sistema biopsicológico ou misto, isto é, não basta a comprovação da 
doença mental (lado biológico), mister se faz ainda a constatação da 
incapacidade de entender ou querer (aspecto psicológico). Quatro 
são os requisitos da inimputabilidade prevista no citado dispositivo 1. 
Requisito casual: doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado: a locução doença mental abarca todas as 
que provocam alterações na saúde mental do agente (esquizofrenia, 
psicose, epilepsia, síndrome paranoide, senilidade, embriaguez 
patológica, etc.)...2. Requisito temporal ou cronológico: no tempo da 
ação ou omissão – esse é o requisito temporal (é exatamente no 
momento da conduta que o agente deve ser portador da doença 
mental...) 3. Requisito conseqüencial: incapacidade de entender e 
querer – como conseqüência da anormalidade mental, é preciso que 
derive para o agente a incapacidade de entendimento ou de 
compreensão do que se faz. Nosso Código Penal, como se vê, 
adotou nesse ponto o sistema biopsicológico (ou misto), porque exige 
tanto a comprovação da doença mental (dado biológico) como a 
constatação da incapacidade de entendimento e de compreensão 
(dado psicológico). Tanto o aspecto intelectual (capacidade de 
entender) como o volitivo (capacidade de querer) devem estar 
presentes no momento do delito. Faltando qualquer um dos dois, 
pode-se chegar à inimputabilidade (conforme cada caso concreto)[...] 
4. Requisito quantitativo: inteiramente incapaz – não basta uma 
relativa incapacidade. O Código exige que o agente, no momento da 
conduta, seja inteiramente incapaz de entender e de querer. 

 

Assim, segundo esse ensinamento, para aplicação da inimputabilidade por 
doença mental, deve existir o requisito casual, ou seja, ser portador de doença 
mental; o requisito temporal, ou seja, no tempo da ação ou omissão; requisito 
consequencial, ou seja, a incapacidade de entender e querer e por fim o requisito 
quantitativo, sendo totalmente incapaz de compreender e desejar. 

Outros doutrinadores também trazem ensinamentos sobre a aplicação da 
doença mental como critério de inimputabilidade, conforme trazemos a seguir. 

De acordo com René Ariel Dotti (2012, p. 442): 

 

A consciência da ilicitude é a compreensão que o sujeito tem quanto 
ao caráter ilícito do fato que está praticando ou que irá praticar. Essa 
ressalva, de uma conduta típica futura é justificável diante da 
ocorrência da situação de inimputabilidade no momento da conduta, 
mas cuja capacidade de culpa é identificável em momento anterior 
(actio libera in causa). 
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Segundo Eugênio Raúl Zafaroni e José Henrique Pierangeli (2010,  p. 536) 

 

É por essa razão que a imputabilidade - entendida como capacidade 
de culpabilidade - possui dois níveis, um que deve ser considerado 
como a capacidade de entender a ilicitude, e outro que consiste na 
capacidade para adequar a conduta de entender a ilicitude, e outro, 
que consiste na capacidade para adequar a conduta a esta 
compreensão. Quando faltar a primeira, não haverá culpabilidade por 
ausência da possibilidade exigível de compreensão da 
antijuridicidade; quando faltar a segunda, estaremos diante de uma 
hipótese de estreitamento do âmbito de autodeterminação do sujeito, 
neste caso, por uma circunstância que provém de sua própria 
incapacidade psíquica. 

 

Assim, conclui-se que para o assassino em série ser considerado inimputável 

por doença mental, nos termos do art. 26, caput do Código Penal, não basta apenas 

ser portador de doença mental no momento do ato ilícito, mas também deve possuir 

na época do crime, incapacidade completa de entender o caráter ilícito de sua 

conduta e deve também ter plena consciência e liberdade para poder determinar-se 

de acordo com esse entendimento. 

Contudo a inimputabilidade estudada já acima, é apreciada através de exame 

médico, de modo a determinar o tratamento punitivo do acusado. Sendo levado em 

conta como critérios para aplicação da inimputabilidade para o agente, se ele era 

capaz de responder pelos seus próprios atos ou não. Sendo que uma vez 

considerado inimputável, sofrerá medidas de segurança, sendo isso determinado 

através do laudo de sanidade mental4. 

 

                                                           
4
  De acordo com o art. 149 do CPP – Decreto Lei nº 3.689 de 03 de Outubro de 1941: 

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou 

a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou 
cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 

§ 1o O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da 

autoridade policial ao juiz competente. 

§ 2o O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, 

se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. 
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4.TRATAMENTO PENAL DO ASSASSINO EM SERIE NO BRASIL: 

 

 

O assassino em série é uma questão muito polêmica, pois chama muito 

atenção da população e das polícias, pelo fato de suas abordagens às vitimas e de 

suas maneiras de execuções geralmente serem extremamente cruéis. 

Embora seja um fenômeno presente no país e causem muita comoção e 

revolta na sociedade, quando são divulgados na mídia, não há muita discussão em 

nosso país sobre o tema do assassino em série. 

 Podemos observar que não há muita doutrina penal e processual penal 

brasileira relacionada com o tema, sendo a maioria das publicações de cunho 

jornalístico e falta também uma legislação específica tratando sobre esses crimes. 

Os assassinos em série, na maioria das vezes possuem o comportamento 

regrado da vida comum, das pessoas ditas normais; "não raro, o assassino serial, 

até a descoberta dos crimes, passam despercebidos entre a multidão, como 

indivíduos pacatos. Possuem muitas vezes algum transtorno mental, que somente 

será reconhecido por especialista após avaliação psicológica ou psiquiátrica. 

Por falta de disposição específica, hoje, os assassinos em série, são 

enquadrados na nossa legislação, como autores de homicídio na forma do artigo 

121, do Código Penal, normalmente em sua modalidade qualificada (§2º). 

 Todavia, esses crimes não deveriam ser tratados dessa forma, pelo fato de 

que não são cometidos por motivo fútil, mas geralmente de modo extremamente 

violento. 

A seguir iremos abordar o passo a passo dos procedimentos, começando 

pela investigação policial e finalizando com a execução penal. 
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4.1. NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL 

 

A investigação policial é o marco inicial para se apurar fatos criminosos que 

ocorrem em nosso país, isso ocorre através do inquérito policial, que é procedimento 

administrativo feito pela policia judiciária, a importância dela para nós são os 

procedimentos utilizados, para apurar um fato delituoso cometido pelo criminoso, 

que são também aplicados aos crimes cometidos pelos assassinos em série.  

Iremos abordar o conceito de investigação policial, sua finalidade, a sua 

competência, os procedimentos e prazo. 

 

4.1.1. Conceito  

 

Há várias nomenclaturas, para o processo administrativo que é executado 

pela policia judiciária5( sendo ela a policia civil) que é o inquérito policial ou também 

conhecido como investigação policial ou ainda como investigação criminal, com isso 

vejamos o que nos ensinam os doutrinadores. 

Ensina,  Antonio Devechi ( 2012, p. 29-30): 

 

Inquérito policial é um procedimento prévio que serve para 
fundamentar a denúncia ou a queixa, apresentando elementos que 
comprovem a existência do crime e sua autoria. Entretanto, se o 
representante do Ministério Público, na ação penal pública, ou 
ofendido, na ação penal privada, possuírem todos os elementos 
necessários para embasar suas peças acusatórias, o inquérito 
policial poderá ser dispensado. 

                                                           
5 Polícia Judiciária é a instituição de direito público destinado a apurar as infrações penais e suas 

respectivas autorias. É atribuída, no âmbito estadual, as policias civis, dirigidas por Delegados de 

policia de carreira, sem prejuízo de outras autoridades; no âmbito federal, é atribuída, com 

exclusividade, á policia federal ( CF, art. 144, § 1º, IV).[...] Fernando Capez e Rodrigo Colnago 

(2014, p. 20) 
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Segundo, o ensinamento do professor Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 

96):  

 

O Inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal, 
de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado á 
colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração 
penal e sua autoria. Seu objetivo precípuo é a formação da 
convicção do representante do ministério público, mas também a 
colheita de provas urgentes, que podem desaparecer, após o 
cometimento do crime. Não podemos olvidar, ainda, que o inquérito 
serve à composição das indispensáveis provas pré-constituídas que 
servem de base à vítima, em determinados casos, para a propositura 
da ação penal privada.   

 

Para o doutrinador André Nicolitt ( 2014, p. 180): 

 

Desta forma, podemos conceituar o inquérito policial como 
procedimento administrativo investigatório que busca reunir indícios 
de autoria e materialidade das infrações penais, com o objetivo de 
fornecer esses elementos ao Ministério Público ou ao querelante, 
possibilitando o seguimento da persecução penal através da 
propositura da ação.  

 

Portanto, podemos concluir que o inquérito policial é uma fase importante, na 

punição do assassino em série, podendo o procedimento ser definido como a série 

de procedimentos de caráter administrativo e de investigação, realizados 

previamente pela autoridade judiciária, a fim de subsidiar o Ministério Público para 

que o mesmo possa dar continuidade indiciando o autor pelos delitos cometidos, 

fornecendo os elementos necessários para a condenação do acusado, tais como a 

materialidade e autoria do crime cometido.  

Destaca-se que o inquérito policial não é obrigatório, podendo inclusive ser 

dispensado, caso o Ministério Público já possuir todos os elementos necessários 

para instruir sua peça acusatória. 
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4.1.2. Finalidade e competência  

 

O inquérito policial, é utilizado para se apurar um fato criminoso 

(materialidade do crime) e ao mesmo tempo descobrir quem é o autor do crime, nos 

termos do art. 4º do CPP. 

O intuito do inquérito policial, é chegarmos a uma conclusão, da autoria do 

crime e a sua materialidade, sendo um elo de ligação entre ministério público e a 

própria vitima. 

Diz André Nicolitt ( 2014, p. 179-180): 

 

A finalidade do inquérito policial é proporcionar ao ministério público, 
ou ao ofendido no caso de ação penal privada, os elementos 
necessários para dar seguimento á persecutio criminis através da 
ação penal, a saber: indícios de autoria e materialidade do fato. Vale 
realçar que o destinatário efetivo da atividade investigação é o 
Ministério Público. 

 

Nesse sentido os Professores Fernando Capez e Rodrigo Colnago ensinam    

( 2014, p. 20):  

 

Trata-se de um conjunto de atos e diligências realizadas pela polícia 
judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua autoria, 
dando elementos suficientes para que o titular da ação penal possa 
ingressar em juízo ( CPP, art. 4º).  

Tem sua natureza jurídica composta por um procedimento pré- 
processual, persecutório, de caráter administrativo, instaurado pela 
autoridade policial, com forma inquisitiva.  

Por tratar-se de uma investigação, o inquérito policial serve para 
apurar o fato aparentemente criminoso. Configurado o ato praticado 
como infração penal e sua respectiva autoria, servirá ele de base á 
ação penal ou às respectivas providências cautelares.  
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De acordo com Vicente Greco Filho (2010, p. 78): 

 

A finalidade investigatória do inquérito policial cumpre dois objetivos: 
dar elementos para a formação da opinio delicti do órgão acusador, 
isto é, a convicção do órgão do Ministério Público ou do querelante 
de que há prova suficiente do crime e da autoria, e dar embasamento 
probatório suficiente para a ação penal tenha justa causa. Para a 
ação penal, justa causa é o conjunto de elementos probatórios 
razoáveis sobre a existência do crime e da autoria. 

 

Verificamos que a finalidade do Inquérito policial,  com a base legal no artigo 

4ª ao 23 do CPP, é averiguar a materialidade do crime e conhecer de fato de quem é 

a autoria do crime, dando subsídios para o Ministério Público poder indiciar o 

acusado.  

É uma fase importante no processo de punição dos assassinos em série, pois 

é através desses procedimentos investigativos que serão descobertos a autoria do 

crime e levantadas provas que podem auxiliar na condenação dos criminosos. 

Em relação a competência do inquérito policial, segue os ensinamentos dos 

doutrinadores jurídicos. 

Segundo Fernando Capez e Rodrigo Colnago (2014, p. 22):  

 

Salvo exceções (CPP, art. 4º, parágrafo único), a atribuição para 
presidir o inquérito policial é outorgada aos Delegados de Polícia de 
carreira (CF art. 144, §§ 1º e 4º), podendo ser fixada pelo lugar da 
consumação da infração (ratione loci) ou pela natureza desta (ratione 
materiae). O delegado poderá  ordenar diligências em outra 
circunscrição, desde que na mesma comarca (CPP, art. 22); se for 
em outra comarca, a autoridade policial deverá solicitar a prática do 
ato através de carta precatória. 

 

Ensina Vicente Greco Filho et al (2010, p.77): “Quem o preside é a autoridade 

policial, da chamada polícia judiciária, estadual, federal, que se distingue da polícia 

preventiva porque atua em face do fato criminoso já ocorrido”. 
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De acordo com Luís Fernando de Moraes Manzano et al (2010, p. 122). 

“Salvo nos casos de inquérito extra policial, cabe aos delegados de polícia de 

carreira a instauração e a presidência do inquérito (cf. Art. 144, § 4º, da CF)”. 

Portanto, assim, conclui-se que nos termos do art. 144, § 4º, da CF, o 

responsável por presidir o inquérito policial é a autoridade policial, ou seja os 

delegados de polícia de carreira, que irão investigar os crimes cometidos pelos 

assassinos em série, buscando a autoria dos mesmos e provas para subsidiar 

condenação criminal. 

 

4.1.3 – Procedimentos e prazo 

 

É o Código Processo de Penal que orienta os procedimentos que devem ser 

executados no inquérito policial, do art. 4º ao 23º os principais dispositivos que 

orientam. 

Além do CPP, a Lei 12830/2013 também disciplina sobre os procedimentos 

para a apuração dos fatos, de como prosseguir a investigação, começando 

primeiramente com o delegado que é o presidente do inquérito policial. 

Ensina Guilherme de Souza Nucci (2014, p.106): 

 

Há, basicamente, cinco modos de dar início ao inquérito: a) de ofício, 
quando a autoridade policial, tomando conhecimento da prática de 
uma infração penal de ação pública incondicionada (as ações 
públicas condicionadas e as ações privadas dependem de provação 
do ofendido), instaura a investigação para verificar a existência do 
crime […]., b) por provocação do ofendido, quando a pessoa teve o 
bem jurídico lesado reclama a atuação da autoridade; c) por delação 
de terceiro, quando qualquer pessoa do povo leva ao conhecimento 
da autoridade policial a ocorrência de uma infração penal de iniciativa 
do Ministério Público; d) por requisição da autoridade competente, 
quando o juiz ou promotor de justiça (ou procurador da República) 
exigir, legalmente, que a investigação policial se realize, porque há 
provas suficientes a tanto; e) pela lavratura do auto de prisão em 



33 

 

flagrante, nos casos em que o agente é encontrado em qualquer das 
situações descritas no art. 302 do Código de Processo Penal […]. 

 

Nos crimes cometidos pelos assassinos em série, aplica-se a maioria dessas 

formas explicadas por Nucci para o início do inquérito policial, sendo mais raro o 

item b, pois nesses crimes violentos a vítima dificilmente sobrevive. 

Geralmente os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, 

para isolar a área e preservar as provas. 

 Delegado e investigadores da Delegacia de Homicídios se deslocam 

posteriormente na maioria das vezes, até o local do crime ou onde foi encontrada a 

vítima, iniciando as diligências. 

Os peritos criminais também comparecem para analisar as provas e vestígios 

deixados e também para recolher amostras e outras informações para subsidiar 

seus laudos. 

Caso eventual corpo da vítima seja encontrado, ele é recolhido pelo Instituto 

Médico-Legal (IML) para análises. 

Os investigadores começam a analisar o local, procurando provas que 

possam auxiliar na solução do crime, seja comprovando a materialidade, bem como 

buscando também a autoria do mesmo, sendo normalmente sendo encontrado lá um 

cadáver, após a localização do corpo, a investigação vai buscar esclarecer quem é a 

vítima, qual é a arma ou meio utilizado para prática do delito, quais os suspeitos, as 

motivações que podem ter levado a prática do crime, se existem testemunhas que 

possam auxiliar no esclarecimento dos fatos.  

Traçando isso, através dessa investigação eles buscarão descobrir o autor do 

assassinato e buscar capturar o acusado dos crimes cometidos. 

Sendo encontradas testemunhas, essas terão que comparecer até a 

delegacia de homicídio da cidade onde ocorreu o delito, para prestar depoimento 

para a polícia. 
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Trazemos a seguir o ensinamento de vários doutrinadores sobre o inquérito 

policial e suas particularidades. 

Ensina Fernando Capez e Rodrigo Colnago (2014) que: 

O inquérito policial não possui um ordem prefixada para execução do atos, 

sendo que o art. 6º do Código de Processo Penal indica algumas providências, que 

deverão ser executadas pela autoridade policial para descoberta do crime e de sua 

autoria. 

A autoridade deve dirigir-se ao local do crime e providenciar que não seja 

alterado o estado e conservação das coisas até análise dos peritos. 

Deverá também recolher os instrumentos e objetos relacionados com o ato, 

após a análise dos peritos, anexando-os aos autos do inquérito e colher as todas as 

provas que ajudem a esclarecer o fato e suas circunstâncias. A busca e apreensão 

poderá se realizada no local do crime, em domicílio e na própria pessoa. 

Pode ainda ser realizada acareação, que seria o confrontamento de 

depoimentos divergentes e a realização do reconhecimento de pessoas e coisas. 

Toda vez que o crime deixar vestígios, deverá ser realizado o exame de corpo 

de delito ou de quaisquer perícias necessárias à solução. 

Por fim, poderá ser realizada a reprodução simulada dos fatos, desde que não 

atente contra a moralidade ou a ordem pública. 

De acordo com Marco Antonio Marques Silva e Jayme Walmer de Freitas 
(2012, p.36): 

 

Providências iniciais. Dentro da orientação legal, a princípio, a 
autoridade policial deverá se dirigir ao local da infração. Há 
determinadas infrações, tais como os crimes contra a vida ou os que 
deixam vestígios, que a presença da autoridade será imprescindível 
para melhor apuração do fato. No palco dos acontecimentos, de 
imediato, deverão ser tomadas as providências no sentido de não 
serem alterados o estado das coisas, até a chegada dos peritos. É 
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curial que a manutenção do estado das coisas seja crucial para o 
desvendamento de detalhes que permitirão chegar à autoria, por 
exemplo. Basta tirar a arma jogada em uma lata de lixo e pô-la nas 
mãos da vítima ou permitir que o agressor tome banho ou se lave 
para limpar os vestígios de sangue para se alterar a 
contextualização. 

 

Já Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 111), explica: 

 

Quando a notitia criminis lhe chega ao conhecimento, deve o 
delegado: a) “dirigir-se ao local, providenciando para que não se 
alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos 
peritos criminais”; b) “apreender os objetos que tiverem relação com 
o fato, após liberados pelo peritos criminais”; c) “colher todas as 
provas que servirem para esclarecimento do fato e suas 
circunstâncias”; d) “ouvir o ofendido”; e) “ouvir o indiciado”; f) 
“proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acareações”; g)” 
determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito 
e quaisquer outras perícias”; h) “ordenar a identificação do indiciado 
pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua 
folha de antecedentes”; i) “averiguar a vida pregressa do indiciado, 
sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e 
durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a 
apreciação do seu temperamento e caráter” (art. 6º, CPP). 

 

Em relação ao valor probatório do inquérito policial, Fernando Capez e 
Rodrigo Colnago ensinam: 

 

Pela própria essência, o inquérito policial tem conteúdo informativo, 
tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido os 
elementos necessários para a propositura da ação penal. Todavia, 
tem valor probatório, embora relativo, porque os elementos de 
informação para proporcionar a propositura da demanda foram 
colhidos sem a presença do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, por exemplo, a confissão extrajudicial, se confirmada por 
outros elementos colhidos durante a instrução processual, tem 
validade como elemento de convicção do Juiz. 

 

Tratemos agora sobre o  que ensinam o doutrinadores a respeito do prazo do 

inquérito policial. 
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De acordo com Válter Kenji Ishida (2010, p. 55): 

 

Conclusão do inquérito – prazos (art. 10 do CP): teoricamente no 
prazo de 30 dias, quando indiciado solto. Se for preso, o prazo de 
conclusão é de 10 dias da data da prisão. Sendo prazo processual 
penal, a contagem é a partir do dia seguinte: art. 798, §1º, do CPP. 

 

Portanto, em relação ao prazo do inquérito policial, é o art. 10 do CPP que 

determina, que estando o autuado preso, é de 10 dias para conclusão e se solto o 

prazo será de 30 dias. 

Já o art. 310 do CPP, determina que em se tratando de prisão em flagrante, a 

autoridade policial deverá remeter no prazo de 72 horas, cópia do inquérito ao juiz 

competente para ele decidir sobre relaxamento, conversão em preventiva ou 

concessão da liberdade provisória. 

Por fim, os prazos começam a contar no dia seguinte à prisão, nos termos do 

art. 798, §1º do CPP. 

Ensina Aury Lopes Jr (2012, p. 301): 

 

Quando o sujeito passivo estiver em liberdade, atendendo à 
complexidade do caso (difícil elucidação), o prazo de 30 dias poderá 
ser prorrogado a critério do juiz competente para o processo (art. 10, 
§3º, do CPP), desde que existam motivos razoáveis para isso. 

 

Quando o réu estiver solto, caso a autoridade policial não conclua os 

trabalhos e conforme a dificuldade de solucionar o crime, o prazo de 30 dias poderá 

ser prorrogado a critério do juiz. 

Essa dilação do prazo, quando o indiciado encontra-se solto, vai ser analisada 

pelo juiz competente, devendo sempre a autoridade policial justificar o pedido, não 

havendo limite para sua prorrogação, desde que atendido o critério de complexidade 

do caso. 
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4.2 - AÇÃO PENAL  

 

A próxima fase na seqüência de punição dos assassinos em série é a 

propositura de ação penal para julgar os atos criminosos praticados pelos homicidas 

seqüenciais. 

Uma vez produzida as provas da autoria e materialidade no inquérito policial, 

é através da ação penal que o assassino em série será julgado. 

É o procedimento comum a investigação através da autoridade policial, antes 

da propositura da ação penal, todavia o inquérito policial não é peça obrigatória, pois 

não observa as regras dos princípios do devido processo legal e contraditório. Uma 

vez que desde que haja indícios suficientes, através de investigação preliminar ou 

outras peças de convicção em tese, é possível o ajuizamento de processo mesmo 

sem o inquérito instaurado. 

Segundo Guilherme de Souza Nucci et al (2012, p. 63). ação penal “É o direito 

do Estado-acusação (Ministério Público) ou do ofendido de ingressar em Juízo, 

solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação da lei penal ao 

caso concreto.  

A ação penal para punir os assassinos em série é pública incondicionada, 

sendo o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, nos termos do art. 46 

do CPP, de 5 dias, em caso de réu preso e de 15 dias em situação de réu solto, 

todavia esse prazo não é fatal. 

Ensina Fernando Capez e Rodrigo Colnago (2014, p. 52): 

 

A propositura da ação penal pública incondicionada é atribuída, com 
exclusividade, ao Ministério Público (CF, art. 129, I; CP, art. 257, I, 
inserido pela Lei nr. 11.719/2008) adotando-se, assim, o sistema 
acusatório de persecução penal, com nítida sepração das funções de 
acusar, julgar e defender. 
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Na ação penal serão produzidas as provas para comprovar a autoria e 

materialidade do crime, para que uma vez comprovados as teses contra o acusado, 

o mesmo seja condenado por sentença, ou absolvido, conforme a instrução 

probatória. 

Os assassinatos em série são processados como crimes de ação civil pública 

incondicionado, devendo ser exercida pelo Estado, através da atuação do Ministério 

Público e por serem crimes dolosos contra a vida, a competência para julgamento 

pertence ao Tribunal do Júri. 

Vamos tratar primeiramente dos princípios que regem essa espécie de ação, 

bem como dos principais princípios, legitimidade e competência e por fim 

abordaremos os procedimentos processuais nos assassinatos em série. 

 

4.2.1 – Princípios 

 

Princípios são normas, regras, que orientam tanto o legislador como o 

aplicador do direito em determinadas matérias de relevância. 

A ação penal pública incondicionada também possui alguns princípios que 

orientam seu andamento e os sujeitos que fazem parte dela. 

Vejamos o que ensinam os doutrinadores sobre os principais princípios da 

ação penal pública. 

Ensina Luís Fernando de Moraes Manzano (2010, pp. 153-158): 

 

Princípio da legalidade ou obrigatoriedade [...] O princípio da 
legalidade ou obrigatoriedade impõe ao Ministério Público o dever de 
promover a ação penal. Isso não lhe retira o poder discricionário de 
formulação da opinio delicti.  […] Princípio da indisponibilidade 
Significa que, uma vez instaurado o inquérito poliical, a autoridade 
policial não poderá mandar arquivá-lo (CPP, art. 17) e, promovida a 
ação penal, o Ministério Público não poderá dela desistir; não está 
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obrigado a recorrer da sentença, mas se o fizer, não poderá desistir 
do recurso interposto, o que também decorrer da indisponibilidade da 
ação pública. […] Princípio da intranscendência O princípio da 
intranscendência, personalidade ou pessoalidade rege a ação penal 
e, mais especificamente, a pena. É o único, dentre os princípios da 
ação penal, que tem fundamento constitucional. Dispõe o art. 5º, inc. 
XLV, da CF: “Nenhuma pena passará da pessoa do condenado”. […] 
Princípio da divisibilidade Expressa que a ação penal pode ser 
aditada para inclusão de outros autores do fato. O princípio não está 
expresso no CPP, o que gera dúvida quanto à sua incidência. Alguns 
autores sustentam que a ação penal pública é regida pelo princípio 
da indivisibilidade, segundo o qual deva ser proposta contra todos os 
autores do fato. [...] Princípio da oficialidade Expressa que o titular da 
ação penal pública é um órgão público, oficial, isto é, do Estado, qual 
seja, o Ministério Público. 

 

Em síntese, os mais importantes princípios que regem a ação penal pública, 

são: o da oficialidade (a ação penal pertence ao Estado, devendo ser proposta pelo 

Ministério Público); da obrigatoriedade (se o Ministério Público tiver os elementos 

necessários para a propositura da ação penal, ele tem o poder e dever de o fazê-lo); 

da indisponibilidade (oferecida a ação penal, o Ministério Público dela não pode 

desistir); intranscendência (a ação penal só será oferecida em face de quem praticou 

o delito), oficiosidade (os encarregados da persecução penal devem agir de ofício), 

divisibilidade (expressa que a ação penal pode ser aditada para inclusão de outros 

autores do fato). 

 

4.2.2 – Legitimidade e Competência 

 

Como os homicídios em série são crimes dolosos contra a vida, a ação é de 

natureza pública incondicionada, devendo ser exercida pelo Estado, através do 

Ministério Público. 

 

Os crimes cometidos pelos assassinos em série, tem como legitimado ativo, o 

Ministério Público, nos termos do art.100 do Código Penal. 

Explica Fernando Capez (2013, p. 169): 
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Adotando declaradamente o sistema acusatório de persecução 

penal, cuja característica é a nítida separação das funções de 

acusar, julgar e defender, colocando-se, assim, em franca oposição à 

concepção que informou as legislações processuais anteriores, a 

nova Constituição da República atribui ao Ministério Público, com 

exclusividade, a propositura da ação penal pública, seja ela 

incondicionada ou condicionada (CF, art. 129, I) […]. 

 

Ensina Válter Kenji Ishida et al (2010, p. 60) “Legitimidade ativa (autor). Só 

pode mover a ação penal quem é titular desse direito. A regra geral é que a ação 

penal é pública (CP, art. 100, caput), tendo como titular o MP (legitimação 

ordinária)”. 

Como os assassinatos em série são crimes dolosos contra a vida, a 

competência para julgamento cabe ao tribunal do júri. 

Isso ocorre conforme o disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição 

Federal. 

Ensina Vicente Greco Filho a respeito da competência (2010, p. 133): 

 

A competência, portanto, é o poder de fazer atuar a jurisdição que 
tem um órgão jurisdicional diante de um caso concreto. Decorre esse 
poder de uma delimitação prévia, constitucional e legal, estabelecida 
segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e 
divisão de serviço. 

 

De acordo com Edison Mougenot Bonfim (2012, p, 609): 

 

Mais que simples órgão do Judiciário (Ataliba Nogueira e Ary 
Azevedo Franco, entre outros, posicionam-se não como órgão do 
Judiciário, mas como direito e garantia fundamental), o Júri, 
apresenta-se como direito fundamental do indivíduo (art. 5º, XXXVIII, 
da CF) de ser julgado por seus pares. 

 

Esses foram os ensinamentos dos doutrinadores consultados, de modo que 

explicam o seu posicionamento referente ao tema. 
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Portanto, a legitimidade ativa para propositura da processo penal nos crimes 

cometidos pelos assassinos em série é do Ministério Público, sendo a ação penal 

pública incondicionada, nos termos do art. 100, caput do Código Penal, sendo o 

tribunal do júri o responsável pelo julgamento, sendo a competência deste julgar nos 

termos do disposto no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal ,pois os assassinatos 

em série, são crimes dolosos contra a vida. 

 

4.2.3 – Procedimentos processuais  

  

Podemos perceber que os crimes dolosos contra à vida são de competência 

do tribunal do júri, que há um procedimento para processar e julgar os delitos de 

suas atribuição. 

Iremos abordar esses procedimentos processuais que são realizados até o 

julgamento do assassino em série. 

Os procedimentos do Tribunal do Júri foram modificados com a Lei 11.689/08 

que foi criada com o objetivo de agilizar o julgamento dos crimes dolosos de sua 

competência. 

Todo o processo do tribunal do júri é bifásico, ou seja, é dividido em duas 

fases, sendo a primeira fase conhecida como judicacium accusationis e a segunda 

fase judicium causae. 

Nesse sentido é o ensinamento de José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino e 

José Renato Nalini (2012, p.385): 

 

O procedimento do júri é escalonado ou bifásico. Uma primeira fase 
tem início com o recebimento da denúncia e encerra com a 
pronúncia. A segunda fase começa com a pronúncia e termina com o 
trânsito em julgado da decisão. 

Iremos tratar dos principais pontos de cada uma das fases, de modo 
a termos uma noção geral do que ocorre em cada uma das fases. 

 

Trataremos primeiro da judicium accusationis e depois iremos discorrer sobre 

a judicium causae. 
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4.2.3.1 – Judicium accusationis 

 

A primeira fase, denominada judicium accusationis, tem início com a 

postulatória ou acusatória quando o juiz recebe a denúncia ou queixa e termina com 

a fase probatória e decisória, com a realização da audiência de instrução. 

Ensina Antonio Devechi (2012): 

Que a judicium accusationis, pode ser dividida em três partes:  

1) Postulatória ou acusatória, quando o juiz recebe a peça da denúncia; 

2) Contraditória, quando o acusado apresenta sua resposta e/ou eventuais 

exceções dos arts. 95 a 112 do Código de Processo Penal; 

3) Probatória e decisória, com a realização da audiência de instrução. 

Após o recebimento da denúncia, o juiz irá determinar a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias conforme o disposto no 

art. 406 do Código de Processo Penal. 

Além da sua defesa, o acusado poderá opor eventuais exceções do art. 95 a 

112 do Código Processo Penal, devendo elas serem processadas em apartado da 

defesa principal nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal. 

Com a resposta, o juiz posteriormente ouvirá o Ministério Público, sobre as 

preliminares e documentos apresentados no prazo de 5 dias, nos termos do art. 409 

do Código de Processo Penal. 

Depois o juiz determinará a inquisição de testemunhas e a realização de 

diligências solicitadas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. 

Na audiência de instrução o juiz fará oitiva das testemunhas arroladas, pela 

acusação e defesa, nesta ordem, até o máximo de 8 para cada parte. 
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Depois será feito os esclarecimentos dos peritos, às acareações e o 

reconhecimento de pessoas e coisas, se necessários e por fim o interrogatório do 

acusado. 

Na sequência a acusação e defesa, nesta ordem, tem que apresentar 

alegações finais orais, por 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos, sendo que 

havendo mais de um acusado, o tempo previsto é de 20 minutos para cada um 

deles. 

Se houver assistente de acusação, após a fala do representante do Ministério 

Público, poderá manifestar-se por 10 minutos, concedendo-se o mesmo tempo para 

a manifestação do advogado de defesa. 

A nova lei não menciona se as alegações finais orais poderão ser substituídas 

por memoriais escritos, nesse sentido é o §7º do art. 411 do Código de Processo 

Penal estabelece que nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova 

faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. 

O prazo para conclusão do procedimento é de no máximo 90 dias, nos termos 

do o art. 412 do Código de Processo Penal. 

Com o fim das alegações finais o juiz proferirá sua decisão, ou poderá fazê-la 

em 10 dias nos termos do art. 411, §9º do Código de Processo Penal. 

Conforme a convicção formada na análise das provas produzidas na 

audiência de instrução, o juiz tomará uma das seguintes decisões: 

1) Sentença de pronúncia – fundamentando, o juiz pronunciará o acusado 

se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 

autoria ou de participação, indicando o dispositivo legal aplicado ao crime do 

acusado e especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento 

de pena. 

2) Sentença de impronúncia – caso o juiz não se convença da materialidade 

do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, 

impronunciará o acusado, de forma fundamentada. 
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Todavia, se não extinta a punibilidade, o Ministério Público poderá formular 

nova denúncia ou queixa se houver nova prova nos termos do art. 414, caput  e 

parágrafo único do Código de Processo Penal. 

Dessa decisão, cabe apelação no prazo de 5 dias nos termos do art. 416 

Código Penal ou interposição do recurso de acordo com art. 593 do Código de 

Processo Penal e as razões no prazo de 8 dias com base art. 600 do Código de 

Processo Penal. 

3) Sentença de absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de 

Processo Penal, quando o juiz, fundamentando, absolverá o acusado quando: 

I -  provada a inexistência do fato; 

II – Provado não ser ele autor ou partícipe do fato; 

III – O fato não constituir infração penal; 

IV – Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 

O parágrafo único do art. 415 do CPP veda a absolvição sumária do 

inimputável ao estabelecer que não se aplica o disposto no inc. IV do caput deste 

artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Código Penal, 

salvo quando esta for a única tese defensiva. 

A sentença de absolvição sumária põe fim ao processo, com julgamento do 

mérito. 

Desta sentença de absolvição sumária, cabe recurso de apelação no prazo de 

5 dias e as razões devem ser apresentadas no prazo de 8 dias, respectivamente nos 

termos do art. 416 e 600 do Código de Processo Penal. 

Assim, seguindo os ensinamentos de Antonio Devechi, em síntese, 

apresentamos todos os passos do procedimento processual na fase da primeira fase 

do Tribunal do Júri, conhecida como judicium accusationis. 
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Já Luís Fernando de Moraes Manzano (2010, p. 598-602) ensina: 

 

A primeira fase, da acusação e da instrução preliminar, com as 
alterações introduzidas pela Lei 11.689, de 9 de junho de 2008, que, 
dentre outras inovações, estabeleceu um prazo de conclusão do 
procedimento, de 90 dias (art. 412), consiste dos seguintes atos 
processuais: 1. Oferecimento da denúncia ou queixa (subsidiária ou 
adesiva), com o rol de testemunhas (no máximo oito); 2. Rejeição 
(nas hipóteses do art. 395) ou recebimento, que interrompe a 
prescrição; 3. Citação do acusado para responder a acusação, por 
escrito, no prazo de dez dias; 4. Resposta à acusação, com rol de 
testemunhas (no máximo 8); 5.  Ouvida do Ministério Público ou do 
querelante, em cinco dias; 6. Julgamento conforme o estado do 
processo (art. 394, §4º); 7. Audiência de instrução, para tomada das 
declarações do ofendido (se possível), inquirição das testemunhas 
arroladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem, tomada dos 
esclarecimentos dos peritos, acareações, reconhecimento de 
pessoas e coisas e, ao final, interrogatório do acusado, seguindo-se 
os debates e a sentença, no termo; ou 8. Decisão ou sentença, em 
dez dias. 

 

Assim, o autor citado acima, de forma bem didática e resumida, narra o passo 

a passo da fase do judicium accusationis. 

Com o fim da instrução probatória o juiz pode aplicar a emendatio libeli 

prevista no art. 383 da Lei 11.719/08, atribuindo uma definição jurídica diversa, 

mesmo que tenha de aplicar pena mais grave, sem modificar a descrição do fato 

contida na denúncia ou queixa, ou seja, corrigir a classificação do tipo penal ou 

aplicar a mutatio libeli prevista no art. 384 da referida lei, que em razão de prova 

nova que interfere na descrição do fato não contido na acusação, haverá a 

necessidade do aditamento da denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias. 

Ensina André Nicolitt et al (2014, p. 285): “Na emendatio libeli (art. 383) temos 

uma denúncia deficiente no que tange à qualificação jurídica do fato e o juiz está 

autorizado a fazer uma correção (emenda)”. 

A mutatio libeli e a emendatio libeli são institutos que podem ser aplicados 

para poder resolver uma questão que pode ocorrer no processo, sendo que na 

primeira referência o juiz pode atribuir uma definição jurídica diversa de crime e na 

segunda o juiz pode fazer uma correção. 
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4.2.3.2 – Judicium causae 

 

 

A segunda fase do tribunal do júri, conhecida como judicium causae, tem 

início com a fixação da pronúncia e a seqüência dos procedimentos especiais para a 

realização do julgamento definitivo do assassino em série pelo plenário do Tribunal 

do Júri. 

De acordo com os ensinamentos de Antonio Devechi ( 2012): 

Na sessão de instrução e julgamento, após ser formado o Conselho de 

Sentença e prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução 

plenária. 

A princípio, o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o defensor do 

acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido e se 

possível, inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. 

Já no momento da inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o 

defensor formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, 

podendo ainda os jurados também formular perguntas, por intermédio do juiz-

presidente. 

Se pertinente, as partes e jurados poderão requerer acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a 

leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta 

precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. 

Posteriormente, será interrogado o acusado, se presente, sendo a ordem das 

perguntas, iniciando com o ministério público, depois o assistente, defensor, 

podendo fazê-lo diretamente ao acusado, podendo os jurados formularem perguntas 

através do juiz-presidente. 

A utilização de algemas pelo acusado, durante o período em que estiver no 

plenário do Júri, somente será feito se necessário à ordem dos trabalhos, à 

segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. 
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Os debates tem o tempo de uma hora e meia para cada parte, de uma hora 

para réplica e outro tanto para tréplica, devendo esse tempo ser dividido no caso de 

existir mais de um acusador ou defensor, e caso não haja consenso na divisão, o 

tempo será dividido pelo juiz-presidente. 

Caso exista mais de um acusado, o tempo para acusação e defesa será 

acrescentado de uma hora e elevado ao dobro o tempo da réplica e o da tréplica. 

Primeiro irá se pronunciar o Ministério Público, fazendo a acusação, 

sustentando, se for o caso, a existência de circunstâncias agravantes, falando o 

assistente posteriormente e por último, falará o defensor do acusado. 

Caso necessário as testemunhas poderão se reinquiridas tanto pela acusação 

como pela defesa. 

Durante os debates, sob pena de nulidade, as partes não poderão fazer 

referências às decisões de pronúncia, decisões posteriores que julgaram admissível 

a acusação ou à determinada do uso de algemas, como reforço para os argumentos 

para beneficiar ou prejudicar o acusado, ao silêncio do acusado ou à ausência de 

interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. 

Também, só será admitida a leitura de documento ou permitida a exibição de 

objeto se o mesmo tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias 

úteis, com ciência da parte adversa. 

Após os debates, os jurados serão questionados se estão habilitados a julgar 

ou se necessitam de outros esclarecimentos. 

Após o fim dos debates, o Conselho de Sentença será indagado sobre a 

matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. 

Serão formulados os quesitos na seguinte ordem: I - materialidade do fato; II - 

a autoria ou participação, III - se o acusado deve ser absolvido, IV - se existe causa 

de diminuição de pena alegada pela defesa, V - se existe circunstância qualificadora 

ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões 

posteriores que julgaram admissível do acusado. 
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A resposta negativa, de mais de 3 jurados, a qualquer dos quesitos do item I e 

II, encerra a votação e implica a absolvição do acusado. 

Respondido afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos I e II, será 

formulado a pergunta: O jurado absolve o acusado? 

Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser 

formulados quesitos sobre: I - causa de diminuição de pena apresentada pela 

defesa, II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas 

do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 

segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. 

Posteriormente serão lidos os quesitos e questionados as partes se possuem 

requerimento ou reclamação a fazer e ainda em plenário o juiz-presidente explicará 

aos jurados o significado de cada quesito. 

Não existindo dúvida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o 

assistente, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça se encaminharão 

à sala especial para realizar a votação, de forma sigilosa e as decisões do Júri serão 

tomadas por maioria de votos. 

Com o fim da votação, conforme o resultado, o juiz-presidente irá:  

1) No caso de condenação: fixar a pena base; considerar as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, impor os aumentos e diminuição da pena, conforme às 

causas admitidas pelo Júri, observará as demais disposições do art. 387 do Código 

de Processo Penal e mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em 

que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312). 

2) No caso de absolvição:  mandará colocar em liberdade o acusado,  

revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas, e se for o caso, imporá 

a medida de segurança cabível.  

Caso ocorra a desclassificação da infração por outra, de competência do juiz 

singular, ao juiz-presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida. 
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No fim, a sentença será lida em plenário pelo juiz-presidente do Tribunal do 

Júri antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. 

De acordo com Luís Fernando de Moraes Manzano (2010, p. 598-602): 

 

A segunda fase do procedimento bifásico do júri (fase do judicium 
causae) é composta dos seguintes atos processuais: 
1. Preclusa a decisão de pronúncia, dispõe o novo art. 421 do CPP, 
caput, que os autos serão encaminhados ao juiz presidente do 
Tribunal do Júri. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, 
havendo circunstância superveniente que altere a classificação do 
crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público (art. 
421, §1º); em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão 
(art. 421, §2º). Não existe mais libelo-crime acusatório. Ao receber os 
autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do 
órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e 
do defensor, para, no prazo de cinco dias; apresentarem rol de 
testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, 
oportunidade em que poderão juntar documentos e requer diligências 
(art. 422); 
2. Intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas em 
cartório, juntada de documentos e requerimento de diligências; 
3. Segue-se o saneamento do processo, etapa em que, deliberando 
sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no 
plenário do júri, e adotadas as providências, devidas, o juiz 
presidente: (1) ordenará as diligências necessárias para sanar 
qualquer nulidade ou sucinto do processo, determinando sua 
inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri (art. 423). Estando 
o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o 
ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando 
houver requerimento, para sessão de instrução e julgamento (art. 
431); 
4. Intimação das partes, do ofendido (se for o caso), das 
testemunhas, dos peritos e dos jurados para a sessão de julgamento; 
5. Julgamento em plenário. 

 

São esses os procedimentos da segunda fase do Tribunal do Júri, conforme o 

ensinamento dos doutrinadores consultados. 

 

4.3 –   EXECUÇÃO PENAL  

 

Após a fase da ação penal, com a fixação da pena, tem início a fase de 

cumprimento da sentença. 

Essa fase é conhecida como execução penal e é muito importante, pois 

efetiva a punição da sentença condenatória. 
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De acordo com Renato Marcão (2014, p. 31): 

 

A execução penal deve objetivar a integração social do condenado 
ou do internado, já que adotada a teoria mista ou eclética, segundo a 
qual a natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, 
mas também a humanização. Objetiva-se, por meio da exceção, 
punir e humanizar. 

 

Ensina Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 939) 

 

Trata-se da fase do processo penal, em que se faz valer o comando 
contido na sentença condenatória penal, impondo-se, efetivamente, a 
pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos ou 
pecuniária. 

 

Segundo André Nicolitt (2014, p. 937): 

 

A execução penal consiste nos atos que efetivam na vida real a 
sentença penal. Permite, então, a execução penal o cumprimento 
dos direitos e deveres contidos na sentença prolatada no processo 
de conhecimento. É a fase mais importante do direito punitivo, já que 
de nada adianta a cominação de uma pena sem uma medida que 
cumpra eficazmente. 

 

Conforme o que determinar a sentença condenatória, o assassino em série 

será submetido ou a pena privativa de liberdade ou a medida de segurança. 

A seguir iremos tratar de cada uma das categorias punitivas incidentes para 

os criminosos seqüenciais, sendo elas a pena privativa de liberdade que será 

cumprida em penitenciária e a medida de segurança que é executada em hospitais 

de custódia e tratamento psiquiátrico. 
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4.3.1 – Pena privativa de liberdade 

 

Caso o assassino em série seja considerado imputável e condenado à pena  

de reclusão, em regime fechado, nos termos do art. 87 da lei 10.792/2013, o mesmo 

será encaminhado para penitenciária de segurança máxima ou média para 

cumprimento de sua pena. 

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabrinni (2014, p. 278): 

 

O regime fechado caracteriza-se por uma limitação das atividades em 
comum dos presos e por maior controle e vigilância sobre eles. 
Devem cumprir pena nesse regime os presos de periculosidade 
extrema, assim considerados na valoração de fatores objetivos: 
quantidade de crimes, penas elevadas no período de cumprimento, 
presos reincidentes, etc. 

 

De acordo com  Alexis Couto de Brito (2013, p. 220), penitenciária é: 
 
 

O estabelecimento destinado ao condenado a) à pena de reclusão e 
b) em regime fechado. A lei, não permitindo ressalvas, indiretamente 
proíbe a colocação do condenado à pena de detenção ou aos 
regimes semiaberto e aberto em penitenciárias. 

 

A seguir iremos tratar de dois importantes exames realizados pelo preso que 

irá ter sua sentença executada, trata-se da figura do exame criminológico e do 

exame de antecedentes. 

 

4.3.1.1 – Exame criminológico 

 

O exame criminológico foi oficialmente instituído na política penitenciária 

nacional em 1985 e é obrigatório para os presos do regime fechado, que é a 

situação geralmente dos assassinos em série, que foram condenados e 

considerados imputáveis. 

 A Lei de Execução Penal tem como base a chamada individualização da 

pena, que por sua vez, tem o exame criminológico como a fonte básica de 

informação sobre a pessoa do sentenciado. 
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Podemos ver que para o professores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. 

Fabrini (2014, p. 35). 

 

O exame criminológico deve ser realizado por peritos oficiais, no 
Centro de Observação, ou, na falta, pela própria comissão Técnica 
de Classificação. Não permite a lei que o seja peritos particulares, já 
que inaplicável ao caso o art. 436, que se refere apenas a tratamento 
medico.  

 

Ensina Renato Marcão (2014, p. 43-44): 

 

O exame criminológico é realizado para o resguardo da defesa 
social,  e busca aferir o estado de temibilidade do delinqüente. 
[…]. 
Com vistas a uma correta individualização da pena (art. 5º, XLVI, da 
CF), o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, 
em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a 
obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação 
(art. 8º da LEP). 
Revela-se obrigatório o exame criminológico apenas aos condenados 
ao cumprimento de pena no regime fechado. 
 

Portanto, conclui-se que o exame médico criminológico é um exame 

multidisciplinar, que tem como objetivo verificar o grau de temibilidade do 

delinqüente, sendo os principais exames que o constituem: o exame médico, o 

exame psicológico, o exame psiquiátrico e o estudo social, estando eles previstos no 

art. 8º da Lei de Execução Penal e no art. 34 do Código Penal. 

 

Esse exame é feito antes da execução da pena privativa de liberdade e é 

obrigatório para os condenados a cumprir a pena em regime fechado.  

 

                                                           
6
  LEP - Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984 

Institui a Lei de Execução Penal. 

Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do 

submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e 
acompanhar o tratamento. 
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvido pelo Juiz da 
execução. Patrícia Vanzolini et al (2015, p. 506). 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lep-lei-n-7-210-de-11-de-julho-de-1984#art-43
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4.3.1.2 – Exame de personalidade 

 

O exame de personalidade serve para avaliar a pessoa do condenado, de 

modo a reunir o maior número de dados possíveis do indivíduo preso, investigando o 

seu caráter, seu comportamento, suas tendências e avaliando o grau de  inteligência 

do condenado. 

De acordo com Álvaro Mayrink da Costa7 (1982, p. 1.180 citado por Júlio 

Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini 2014 p. 35-37): 

 

Exame de personalidade: segundo as conclusões adotadas pelo ciclo 
de estudos sobre exame médico- psicológico e social dos 
delinqüentes, organizado pela ONU, em Bruxelas, em 1951, ele deve 
compreender: um exame biológico (físico em geral), que permitirá 
conhecer a oportunidade de exames especializados, os quais 
poderão ser o exame físico complementar praticado por um 
neurologista, o exame psicológico, que permite medir as faculdades, 
as aptidões e as realizações mentais e descrever as características 
da personalidade; exame psiquiátrico, que não aspira a resolver as 
questões de enfermidade mental e responsabilidade criminal, senão 
aclarar as matizes da personalidade e do comportamento, que só o 
psiquiatra pode compreender; e, finalmente, um social, realizado por 
um assistente social, cuja missão é conhecer a vida social do 
delinqüente, participar em sua integração e contribuir para o 
tratamento. É assim, um exame genérico da personalidade, no qual e 
investigam o caráter, as tendências e a inteligência do condenado.  

Podemos ver que para o professores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. 

Fabbrini (2014, p. 35). 

 

Mas, se avaliação da personalidade pressupõe que existem no 
individuo caracteres permanentes, consoantes, não há que se 
negarem as variações no curso do processo de desenvolvimento da 
pessoa, que poderão ser anotados em novas avaliações durante a 
execução da pena, em especial quando das oportunidades das 
progressões nos regimes ou por ocasião do cometimento das faltas 
disciplinares.  

Inseparável do estudo da personalidade do condenado é também o 
de seus antecedentes, entre os quais se destacam a reincidência e o 
envolvimento em inquéritos ou processos judiciais, mas que alcança 

                                                           
7  COSTA, Álvaro Mayrink da. Criminologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 1180. 
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toda a vida pregressa do condenado. O exame desses antecedentes 
também pode ser muito útil á classificação do condenado e á 
determinação do tratamento penitenciário a ser seguido.  

O exame criminológico deve ser realizado por peritos oficiais, no 
Centro de Observação, ou, na falta, pela própria comissão Técnica 
de Classificação. Não permite a lei que o seja peritos particulares, já 
que inaplicável ao caso o art. 438, que se refere apenas a tratamento 
medico.  

 

Assim, conclui-se ser um exame importante para poder determinar no curso 
do cumprimento da pena, quando da possibilidade de eventual progressão de 
regime ou por ocasião de cometimento de faltas disciplinares. 

 
4.3.2 – Medida de Segurança 

 

Uma vez que o assassino em série seja considerado em sentença condenado 

e considerado como inimputável, o mesmo sofrerá como punição pelos delitos, 

medidas de segurança. 

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (2014, p. 294) que: 

 

A adoção das medidas de segurança trouxe consigo a exigência de 
diverso estilo arquitetônico e da existência de aparelhagem interna 
nos estabelecimentos penais destinados a sua execução. Assim, o 
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é um hospital-
presídio, um estabelecimento penal que visa assegurar a custódia do 
internado. Embora se destine ao tratamento, que é o fim da medida 
de segurança, pois os alienados que praticam crimes assemelham-se 
em todos os pontos a outros alienados, diferindo essencialmente dos 
outros criminosos, não se pode afastar a coerção à liberdade de 
locomoção do internado, presumidamente perigoso em decorrência 
da lei. 
[...]. 
Além disso, o tratamento exige dependências adequadas a 
quimioterapia, psicoterapia, laborterapia, praxiterapia, etc. Assim, o 

                                                           
8
  LEP - Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984 

Institui a Lei de Execução Penal. 

Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do 

submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e 
acompanhar o tratamento. 
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvido pelo Juiz da 
execução. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lep-lei-n-7-210-de-11-de-julho-de-1984#art-43
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estabelecimento deve apresentar características hospitalares, 
contando com aparelhagem apropriada às diversas formas de 
tratamento. 

 

A previsão legal do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico está no art. 

99 da Lei de Execução Penal. 

De acordo com Alexis Couto de Brito (2013, p. 226-227): 

 

O hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é o local apropriado 
para receber os inimputáveis e semi-imputáveis e deverá igualmente 
atender as condições mínimas de salubridade (art. 88), ainda que 
não deva contar com celas individuais. Esta nova denominação 
substitui definitivamente a expressão Manicômio Judiciário, sempre 
acusada de pejorativa, assim como o “hospício”. Teoricamente, as 
duas expressões – hospital de custódia e manicômio – diferenciam-
se por seus pacientes, a primeira recebendo os que necessitassem 
de tratamento psiquiátrico de cura, e a segunda voltada ao 
tratamento e à “reeducação”. 
[…]. 
O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento 
são obrigatórios para todos os internados. 

 

Alerta Renato Marcão (2014, p. 143): 
 

Por aqui também é flagrante, e ainda mais grave, a omissão do 
Estado, que não disponibiliza o número necessário de 
estabelecimentos e vagas para o cumprimento de medida de 
segurança de internação, a se verificar em hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico. 
O que se vê na prática são executados reconhecidos por decisão 
judicial como inimputáveis, que permanecem indefinidamente no 
regime fechado, confinados em penitenciárias e até em cadeias 
públicas, aguardando vaga para a transferência ao hospital. 

 

De acordo com Marcelo Uzeda de Faria (2014, p. 105-106): 
 

HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. 
Tendo em vista o caráter de prevenção especial da medida de 
segurança, em face da periculosidade do inimputável, é necessário 
segregá-lo (internação-custódia) e, em razão de sua enfermidade 
mental, impõe-se que lhe seja dispensado especial tratamento 
curativo (psiquiátrico). Para tanto, a execução das medidas de 
segurança deve contar com estabelecimento adequado, que atenda 
às necessidades de segurança, para evitar fugas, bem como de 
salubridade, levando em consideração a dignidade da pessoa 
humana, sobretudo aquela que padece de doença mental. 



56 

 

PRAZO MÁXIMA DA MEDIDA DE SEGURANÇA E 
TRANSFERÊNCIA DO INTERNADO. O entendimento mais recente 
do Supremo Tribunal Federal, é de que o prazo máximo de duração 
da medida de segurança é de trinta anos, por analogia ao previsto no 
art. 75 do CP para limite das penas. Se o laudo psicológico 
reconhece a permanência da periculosidade do paciente, embora 
atenuada, tornando cabível a imposição de medida terapêutica em 
hospital psiquiátrico próprio, é possível extinguir a medida de 
segurança, determinando-se a transferência do paciente para 
hospital psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu 
tratamento, sob supervisão do Ministério Público e do órgão judicial 
competente […]. 

 

Ensina Válter Kenji Ishida (2010, p. 374): 
 

A medida de segurança terá prazo mínimo de um a três anos e 
poderá ser detentiva, ou seja, internação em hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico, e não detentiva, ou seja, tratamento 
ambulatorial. A medida será a de detenção quando se tratar de crime 
de reclusão e no caso de detenção, quando for suficiente, o juiz 
poderá aplicar a medida não detentiva (art. 97 do CP). 
Possui início com a expedição de guia de recolhimento (art. 173 da 
LEP). A medida de segurança é executada por prazo indeterminado 
e só cessa mediante laudo médico atestando a cessação da 
periculosidade. O primeiro exame será realizado após prazo mínimo. 
É providência da autoridade administrativa. O exame poderá ser 
determinado pelo juiz das execuções ou requerido pelo MP, pelo 
interessado ou seu representante, cônjuge, parente ou descendente 
ou o Conselho Penitenciário. 
Quanto ao procedimento, devem ser ouvidos o MP e o curador ou 
defensor. O exame de cessação de periculosidade poderá ser 
realizado a qualquer tempo, mesmo antes do prazo mínimo, ou 
realizado de ano a ano após o prazo mínimo (art. 176 da LEP). Após 
a cessação, será determinada a desinternação ou liberação. Nesse 
caso, é dita condicional, pois em caso de cometimento de conduta 
que demonstre a periculosidade, haverá retorno à internação. O 
agravo, nesse caso, diante da gravidade, possuirá efeito suspensivo 
e só permitirá a desinternação ou liberação quando do trânsito em 
julgado. 
Existe condição resolutiva durante o prazo de um ano de não praticar 
o sentenciado fato indicativo da persistência de sua periculosidade, 
não sendo necessária a prática de fato típico. 

 

Em resumo, a medida de segurança é aplicada ao assassino em série 

considerado inimputável, encaminhando-o ao cumprimento da pena em Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico. 

Essa constatação da inimputabilidade é feita através do exame de sanidade 

mental. 
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Nesse caso a função do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico seria 

a de deter o assassino em série, devido a sua periculosidade, retirando-o do  

convívio da sociedade, mas também para poder submetê-lo a tratamento 

psiquiátrico. 

O prazo mínimo seria de um a três anos e o prazo máximo, de acordo com 

entendimento de alguns doutrinadores seria indeterminado e só cessaria a medida 

com o laudo médico atestando a cessação da periculosidade. Todavia não é esse o 

entendimento do STF que considera o prazo máximo de internação de 30 anos, por 

analogia ao art. 75 do Código Penal. 

Durante o período de internação, o condenado, será submetido a exame para 

averiguação da cessação de periculosidade, sendo o primeiro exame realizado após 

o período mínimo de internação, por iniciativa da autoridade administrativa, podendo 

ser realizado a qualquer tempo, por determinação do juiz Vara de Execuções Penais 

ou requerido pelo Ministério Público, pelo interessado ou seu representante, 

cônjuge, parente ou descendente ou o Conselho Penitenciário. 

A medida de segurança, é a medida adequada para punir o condenado que  

não reúne as condições de sofrer a pena privativa de liberdade por não ser 

inimputável penalmente. 

A realidade do sistema penal brasileiro, não permite que todos os detentos 

inimputáveis sejam encaminhados imediatamente para o estabelecimento 

adequado, uma vez que muitas vezes, devido a falta de vagas, ele é obrigado a 

aguardar o surgimento de vagas para cumprimento adequado da pena, 

permanecendo nesse período em cadeias públicas ou penitenciárias, convivendo 

junto com os demais presos. 

Assim a internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, é a 

medida adequada, mas somente será realizada, caso o assassino em série seja por 

laudo de sanidade mental, considerado inimputável e assim quando condenado será 

submetido a medida de segurança e não pena restritiva de direito. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

 

Assim, concluímos o presente estudo, onde foi preciso buscar referências nos 

manuais de doutrina de penal e processo penal clássicos e na legislação penal e 

processual do país, basicamente a literatura que seja voltada pra o assunto tenha 

sido escrita por alguém da área de jornalismo. 

Através deste estudo procuramos contribuir com o tema e assim auxiliar 

pesquisadores, doutrinadores, profissionais e estudantes da área de direito. 

No nosso ordenamento jurídico não há um tratamento específico para o 

assassino em série, sendo normalmente aplicado o tipo penal do homicídio. 

Entretanto, existe um projeto de lei no Senado de nº 140/2010, de autoria de 

Romeu Tuma, com o objetivo de colocar o assassino em série dentro dos tipos do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Iniciativas como a criação de lei específica sobre o tema, são importantes 

para o avanço na prevenção e combate dessa espécie de delitos. 

Os crimes cometidos pelos assassinos em série geralmente causam grande 

clamor público, devido a violência com as vítimas, a crueldade na execução e essa 

insegurança acaba comprometendo a própria ordem pública. 

O tema desse trabalho procurou abordar o assassino em série e o direito 

penal brasileiro, procurando esclarecer do ponto de vista jurídico o atual tratamento 

dessa espécie de criminoso junto a legislação penal e processual penal existente. 

 Assim, encerramos o presente estudo, de modo que esperamos ter 

contribuído com a temática. 
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