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1. Pena de multa

A multa é uma espécie de pena, com previsão no art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição Fe-
deral, do art. 32 do Código Penal e art. 164 da Lei de Execução Penal.

Art. 5º, XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, as seguintes:
c) multa;

Art. 32 - As penas são: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - de multa.

Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em 
julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público 
requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo 
de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.
§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da 
respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos 
bastem para garantir a execução.
§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o 
que dispuser a lei processual civil.

A pena de multa é uma espécie de sanção penal, de caráter pecuniário, imposta ao 
condenado, consistente no pagamento de determinado valor em dinheiro ao Fundo Peniten-
ciário Nacional.

A fixação da pena de multa pode ser principal, alternativa ou cumulativa à pena de 
reclusão ou de detenção. Será principal quando a pena de multa for a única imposta ao conde-
nado. Será alternativa quando a pena de multa substituir a pena privativa de liberdade. Será, 
por fim, cumulativa quando impostas simultaneamente ao condenado a pena de multa e a 
pena privativa de liberdade ou restritiva de direito.

Com o advento da Lei n. 9.268/1996, a pena de multa não pode mais ser convertida 
em pena privativa de liberdade, por ser dívida de valor. 

1.1 Fixação da pena de multa

O Código Penal adotou o critério do dia-multa em seu art. 49, estabelecendo o míni-
mo 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário 
da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no míni-



4

mo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior 
a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do 
fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices 
de correção monetária. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A aplicação da pena de multa segue o sistema bifásico, diferentemente do que ocor-
re com a aplicação da pena privativa de liberdade, que segue o sistema trifásico.

De acordo com o sistema bifásico, na 1ª fase o juiz estabelece o número de dias-mul-
ta, de acordo com o art. 49 do Código Penal, levando-se em consideração as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como as agravantes e atenuantes genéricas, as causas 
de aumento e de diminuição da pena.

Na 2ª fase, definido o número de dias-multa, se procederá a fixação do valor de casa 
dia-multa, que não será inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do 
fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Para tanto, deve o juiz levar em conta a situação 
econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

Através do sistema bifásico, o juiz chega a valor da pena de multa, que poderá ser 
aumentada até o triplo, se o juiz entender que é insuficiente e ineficaz em face da situação fi-
nanceira do acusado, com base no art. 60, § 1º, do Código Penal.

Em situações excepcionais, prevista na legislação especial, o valor final da pena de 
multa pode ser aumentado até o décuplo, a exemplo do que ocorre nos crimes contra a proprie-
dade industrial (art. 197, parágrafo único, da Lei n.º 9.279/1996) e na Lei de Drogas (art. 43, pa-
rágrafo único da Lei n.º 11.343/2006). Nos crimes contra o sistema financeiro nacional, o valor 
do dia-multa pode ser estendido até o décuplo (art. 33 da Lei n.º 7.492/1986).

Regra geral
(art. 60, caput, CP)

Exceção
(art. 60, §1º, CP) Crimes especiais

O valor do dia-multa, será fi-
xado entre os limites de um 
trigésimo e cinco vezes o valor 
do maior salário mínimo vi-
gente no tempo do fato, mas 
deverá levar em conta a con-
dição econômica do acusado.

A multa pode ser aumentada 
até o triplo, se o juiz consi-
derar que, em virtude da si-
tuação econômica do réu, é 
ineficaz, embora aplicada no 
máximo

Nos crimes contra a proprie-
dade industrial e nos crimes 
previstos nos art. 33 a 39 da 
Lei Antidrogas, o valor da pena 
de multa poderá ser elevado 
até o décuplo, enquanto que 
nos crimes contra  o  sistema  
financeiro nacional, é o valor 
do dia-multa que é estendido 
até o décuplo.
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1.2 Pagamento voluntário

O pagamento voluntário da multa deve ser realizado no prazo de 10 (dez) dias depois 
de transitada em julgado a sentença, conforme preceitua o art. 50 do Código Penal.

Pagamento da multa
Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transi-
tada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme 
as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em 
parcelas mensais. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no 
vencimento ou salário do condenado quando:  (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)
a) aplicada isoladamente; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos;(Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
c) concedida a suspensão condicional da pena.  (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao 
sustento do condenado e de sua família.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)
Conversão da Multa e revogação  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Por expressa previsão legal e, conforme as circunstâncias do caso, o condenado po-
derá postular o pagamento da multa em parcelas mensais e iguais, além de ser possível o des-
conto no diretamente em seu vencimento ou salário, nas hipóteses legais, ressalvado os recur-
sos indispensáveis para a subsistência do condenado e de sua família.

Atenção! Isenção da pena de multa: segundo orientação do Supe-
rior Tribunal de Justiça, “a precária situação financeira do condenado não 
autoriza a isenção da pena de multa”.

1.3 Execução forçada da pena de multa

Caso não haja o pagamento voluntário, haverá a execução forçada da pena de multa, 
conforme determina o art. 51 do Código Penal e o art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal:

Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será 
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação 
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às 
causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
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Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em 
julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público 
requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo 
de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.
§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da 
respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos 
bastem para garantir a execução.
§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o 
que dispuser a lei processual civil.

Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue 
mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipó-
teses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:
I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remu-
neração e o mínimo o de um décimo;
II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;
III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, 
até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada.

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, 
poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em presta-
ções mensais, iguais e sucessivas.
§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar 
a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, 
fixará o número de prestações.
§ 2º Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, 
o Juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o 
benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou 
prosseguindo-se na execução já iniciada.

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com 
pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, 
poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do con-
denado (artigo 168).
§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver 
livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a 
cobrança nos termos deste Capítulo.
§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for 
concedida a suspensão condicional da pena.
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Como se percebe da leitura do Código Penal, a pena de multa será considerada dívi-
da de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, 
fruto de alteração legislativa operada pela Lei nº 9.268/1996. 

Apesar de ser considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória, a multa não perde seu caráter de pena. 

Ocorre que o art. 164 da Lei n.º 7.210/1984 não sofreu alteração, permanecendo a 
previsão da legitimidade ativa do Ministério Público para a execução da pena de multa.

Diante disso, surgiram questionamentos quanto à legitimidade ativa e ao juízo com-
petente para cobrar a dívida de valor, cuja origem é a pena de multa.

Sintetizando a controvérsia, confira-se a doutrina de Cleber Masson:

“Discute-se a forma adequada para a execução da pena de multa. Há 
três posições sobre o assunto: 1ª posição: A pena de multa deve ser exe-
cutada pelo Ministério Público, perante a Vara das Execuções Penais, 
pelo rito da Lei de Execução Penal. Cabe ao Parquet, depois de extrair 
certidão da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, que 
funcionará como título executivo judicial, requerer, em autos aparta-
dos, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da 
multa ou nomear bens à penhora (LEP, art. 164, caput). Decorrido esse 
prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva impor-
tância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução (LEP, art. 164, § 1.º). 2ª posição: A pena de multa 
deve ser executada pelo Ministério Público, perante a Vara das Execu-
ções Penais, pelo rito da Lei 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal (...). 3ª 
posição: A pena de multa deve ser executada pela Fazenda Pública, pe-
rante a Vara das Execuções Fiscais. Essa posição se fundamenta na im-
posição legal de ser a multa penal considerada dívida de valor, e, conse-
quentemente, deve ser cobrada por sua credora, a Fazenda Pública (...) 
É o entendimento amplamente dominante, e consagrado no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça”.

 A questão foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento 
conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3150, de relatoria do ministro Marco Au-
rélio, e da 12ª Questão de Ordem apresentada na Ação Penal (AP) 470, de relatoria do ministro 
Luís Roberto Barroso. 

No referido julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o 
pedido formulado na ação direta, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, redator para 
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o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam impro-
cedente, sendo fixado, por conseguinte, que o Ministério Público é o principal legitimado para 
executar as multas pecuniárias estabelecidas em sentença, tendo em vista a natureza de san-
ção penal multas. Destarte, a competência da Fazenda Pública para executar essas multas se 
limita aos casos de inércia do Ministério Público.

Assim, prevalece a previsão do art. 164, caput, da LEP, que determina a competência 
do Ministério Público para executar a pena de multa, somente cabendo a Fazenda executar a 
multa ante a inércia do Parquet.

Anteriormente ao sobredito posicionamento, entendia-se que, homologado o cálcu-
lo, o juízo da execução penal intima o condenado para pagar a pena de multa em 10 (dez) dias. 
Decorrido o prazo sem pagamento, extrai-se certidão, remetendo-se à Fazenda Pública, nos ter-
mos do enunciado de súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 521-STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa 
pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva 
da Procuradoria da Fazenda Pública.

Contudo, após a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, o impasse deve 
ser pacificado no sentido de conferir legitimidade principal ao Ministério Público. Caso esse não 
proponha a execução da multa no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença, o 
juízo da vara criminal comunicará ao órgão competente da Fazenda Pública para efetuar a co-
brança na vara de execução fiscal. Contudo, vale ressaltar, a prioridade é do Ministério Público, 
pois, antes de ser uma dívida, a multa é uma sanção criminal.

Uma vez inscrita na dívida ativa – dívida ativa não tributária – e proposta a execução 
fiscal, o condenado será citado para pagar o débito em 5 (cinco) dias, seguindo-se o regramento 
previsto na Lei de Execuções Fiscais, Lei n.º 6.830/1980.

A prescrição da pena de multa, após a conversão em dívida de valor, se dá no prazo 
de 5 (cinco) anos, conforme art. 173 do Código Tributário Nacional.

Questão interessante diz respeito a penalização da pobreza, hipótese comum na 
prática, em que o condenado cumpre a pena privativa de liberdade, mas deixa de pagar a multa 
em razão de sua hipossuficiência financeira, motivando a não extinção de sua execução crimi-
nal, com graves consequências, a exemplo da emissão de certidão negativa e da suspensão do 
período depurador da reincidência. 

Por oportuno, confira-se a lição crítica de Rodrigo Roig:
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“Trata-se de autêntica penalização da pobreza, com a postergação do 
estigma de condenado por período absolutamente desproporcional e 
atentatório à dignidade humana e aos direitos ao trabalho e ao sustento 
próprio e familiar. Buscando minimizar esta situação é que os recentes 
Decretos de Indulto passaram a permitir a extinção da multa aplicada 
cumulativamente com pena privativa de liberdade que já tenha sido 
cumprida, além de prever que a inadimplência da pena de multa, cumu-
lada com pena privativa de liberdade, não impede a concessão do indul-
to ou da comutação”.

Nesse sentido, REsp 1.519.777, afeto ao rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTRO-
VÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RES-
TRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE 
MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVI-
DO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, 
§ 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. 
Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a res-
tritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa 
não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a 
nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a 
pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, 
possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competên-
cia exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 3. Recurso especial 
representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibi-
lidade do recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a 
seguinte TESE: Nos casos em que haja condenação a pena privativa de 
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que 
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pe-
cuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (STJ, 
REsp 1519777 / SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção, julg. em 
26/08/2015).

1. 4 Suspensão da pena de multa

O art. 52 do Código Penal prevê que é suspensa a execução da pena de multa, se so-
brevém ao condenado doença mental.

No mesmo passo, o art. 167 da Lei de Execução Penal prescreve:
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Art. 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier 
ao condenado doença mental (artigo 52 do Código Penal).

Sobrevindo ao condenado doença mental, a execução da multa ficará suspensa até 
que ele recupere a saúde mental.

Perceba-se que há a suspensão da execução da pena de multa, mas não da prescrição.

Contudo, a suspensão da execução da pena de multa não possui previsão na Lei de 
Execução Fiscal. Diante disso, parcela da doutrina entende que não é possível a suspensão da 
execução da pena de multa, que é regulada pela Lei n.º 6.830/1980, sendo inaplicáveis os dis-
positivos acima mencionados.

1.5 Execução provisória da pena de multa

A execução provisória da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos 
ou de multa, é tema ainda controverso na doutrina e na jurisprudência.

De acordo com Rodrigo Roig:

“Não é correto falar em execução provisória da pena de multa, diante 
dos princípios constitucionais da presunção de inocência e devido pro-
cesso legal e da necessidade de trânsito em julgado, expressamente exi-
gida pelo art. 51 do CP. Transitada em julgado a sentença condenatória, 
a multa será considerada dívida de valor, aplicando-selhe as normas da 
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública (Lei n. 6.830/80), 
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da pres-
crição”.

Em sentido contrário, baseando-se na decisão proferida no HC 126.292 do Supremo 
Tribunal Federal, confira-se Rogério Sanches:

“Apesar de a LEP condicionar a execução da pena de multa ao trânsito 
em julgado da condenação, vimos nos comentários ao art. 2º que o STF 
admite a execução provisória no caso de condenação confirmada (ou 
imposta) em julgamento de 2º grau. Se a Corte Suprema assim decidiu 
em se tratando de pena privativa de liberdade, não enxergamos motivos 
que impeçam aplicar esse mesmo raciocínio para as penas alternativas”.
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2. Execução da medida de segurança

A medida de segurança é espécie de sanção penal, que não se confunde com pena, 
aplicada ao condenado inimputável ou semi-imputável.

A medida de segurança tem finalidade exclusivamente preventiva e de caráter tera-
pêutico, com a finalidade de evitar a prática de infrações penais.

Pena Medida de segurança

Finalidade Retributiva e preventiva.
Visa exclusivamente prevenir que o 
condenado pratique novos delitos. 
Possui caráter terapêutico.

Prazo máximo
Previsto em lei o prazo máximo 
para cada pena e fixado na senten-
ça condenatória.

Não possui prazo máximo fixado 
em lei.

Destinatários Imputáveis e semi-imputáveis sem 
periculosidade.

Inimputáveis e semi-imputáveis 
com periculosidade.

A leitura da Lei de Execução Penal e do próprio Código Penal, no que diz respeito 
às medidas de segurança, não pode se afastar da sistemática trazida pela Lei n.º 10.216, que 
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redire-
ciona o modelo assistencial em saúde mental, promovendo a reforma psiquiátrica direcionada 
à implementação de políticas antimanicomiais.

A Resolução n. 05/2004 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP) dispõe a respeito das Diretrizes para o cumprimento das Medidas de Segurança, ade-
quando-as à previsão contida na Lei n. 10.216/2001.

A execução da medida de segurança inicia-se com o trânsito em julgado da sentença 
que aplicar a medida de segurança, devendo o juiz ordenar a expedição de guia para a execu-
ção, conforme art. 171 da Lei de Execução Penal:

Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segu-
rança, será ordenada a expedição de guia para a execução.

O art. 172 da Lei de Execução Penal adverte que ninguém será internado em Hospital 
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumpri-
mento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária, cujo conteúdo 
está previsto no art. 173.
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A guia de internação ou tratamento ambulatorial será expedida em duas vias, sendo 
uma remetida à unidade hospitalar responsável pela execução e outra ao Juízo da execução 
penal (art. 15 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça).

O exame criminológico é obrigatório para o agente submetido a medida de seguran-
ça de internação, sendo facultativo para o tratamento ambulatorial (art. 174 da Lei de Execução 
Penal).

Durante a execução, é facultado ao condenado contratar médico de sua confiança 
para acompanhar a medida de segurança. Havendo divergência entre o médico particular e o 
oficial, caberá ao juízo da execução decidir.

2.1 Requisitos

A medida de segurança será a sanção penal cabível quando estiverem presentes os 
seguintes requisitos:

•	 Prática de fato típico e ilícito: reclama certeza da autoria e prova da materialidade 
do fato, que seriam suficientes para a condenação, mas como não é possível a imposição de 
pena, aplica-se a medida de segurança;

•	 Periculosidade do agente: periculosidade é a efetiva probabilidade daquele que 
praticou uma infração penal, inimputável ou semi-imputável, de voltar a praticá-la. É feito um 
juízo de prognose, com base na probabilidade de voltar a delinquir no futuro, diferente do que 
ocorre com pena, cujo juízo é de diagnose, acerca do passado. O simples fato de ser a pessoa 
portadora de periculosidade não autoriza a aplicação da medida de segurança, devendo-se 
observar o devido processo legal na persecução criminal. No caso do agente inimputável a peri-
culosidade é presumida (art. 26, caput, do CP). Mas em relação ao agente semi-imputável diz-se 
que a periculosidade é real (art. 26, parágrafo único, do CP);

•	 Ausência de causa de extinção da punibilidade: este requisito encontra respaldo 
no art. 96, parágrafo único, do Código Penal, que estabelece que extinta a punibilidade não se 
impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta.

O inimputável que pratica uma infração penal é absolvido. Trata-se de sentença de 
absolvição imprópria, não se aplicando pena, em virtude da ausência de seu pressuposto, qual 
seja, a culpabilidade, eis que presente apenas a periculosidade. 

Súmula 422 do Supremo Tribunal Federal: “A absolvição criminal não 
prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe 
privação da liberdade”.
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Súmula 18 STJ: A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória 
da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condena-
tório.

O semi-imputável que pratica infração penal receberá uma sentença condenatória, 
tendo em vista que ele possui culpabilidade, ainda que diminuída, o que autoriza a imposição 
de pena, reduzida obrigatoriamente de um a dois terços. Porém, se ficar demonstrada a pericu-
losidade, a demandar tratamento curativo, a pena reduzida pode ser substituída por medida de 
segurança, nos termos do art. 98 do Código Penal, que adotou o sistema vicariante ou unitário.

2.2 Incidente de insanidade mental

O exame de insanidade mental possui previsão no art. 149 e seguintes, do Código de 
Processo Penal.

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, des-
cendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 

O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação 
da autoridade policial ao juiz competente.

O incidente da insanidade mental é processado em auto apartado, somente apenso 
ao processo principal após a apresentação do laudo médico.

Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos 
termos do art. 22 do Código Penal, o processo prosseguirá, com a presença do curador.

De outro modo, verificando-se que a doença mental sobreveio à infração o processo 
continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a 
internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.

Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o 
disposto no art. 682 do Código de Processo Penal.

Art. 682.  O sentenciado a que sobrevier doença mental, verificada por 
perícia médica, será internado em manicômio judiciário, ou, à falta, em 
outro estabelecimento adequado, onde Ihe seja assegurada a custódia.
§ 1o  Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá 
determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a 
providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revo-
gará a medida.
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§ 2o   Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da 
pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indi-
víduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida 
comunicação ao juiz de incapazes.

Se no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier ao condenado 
doença mental ou perturbação de saúde mental, o art. 183 da Lei de Execução Penal autoriza o 
juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, a substi-
tuí-la por medida de segurança.

Art. 183.   Quando, no curso da execução da pena privativa de liberda-
de, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, 
de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública 
ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da 
pena por medida de segurança.  (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 
2010).

Essa substituição somente deve ocorrer quando a doença mental ou perturbação da 
saúde mental for de natureza permanente. Se transitória, transfere-se o condenado a hospital 
de custódia e tratamento psiquiátrico, e, uma vez curado, retorna ao estabelecimento prisio-
nal, nos moldes do art. 41 do Código Penal.

2.3 Espécies de medida de segurança

Conforme aduz o art. 96 do Código Penal, são duas as espécies de medida de segu-
rança:

•	 Medida de segurança detentiva: quando o condenado é internado em hospital de 
custódia ou tratamento psiquiátrico. Importa em privação de liberdade;

•	 Medida de segurança restritiva: quando o condenado é submetido a tratamento 
psiquiátrico ambulatorial.

Art. 96. As medidas de segurança são:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)
I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à 
falta, em outro estabelecimento adequado; (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)
II - sujeição a tratamento ambulatorial.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)
Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segu-
rança nem subsiste a que tenha sido imposta.  (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)
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O critério para a escolha da espécie de medida de segurança a ser aplicada ao agente 
se dá com base na natureza da pena cominada à infração penal, conforme se infere do art. 97 
do Código Penal:

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação 
(art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com de-
tenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e neces-
sitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa 
de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento am-
bulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do 
artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Perceba que se o fato é punido com reclusão, o juiz determinará, obrigatoriamente, 
sua internação, enquanto se for punido com detenção, poderá o juiz optar entre a internação e 
o tratamento ambulatorial, a depender do grau de periculosidade do agente.

Atenuando o rigor, e atento às críticas do engessamento da medida de segurança de 
internação, os Tribunais Superiores passaram a admitir a substituição da internação por trata-
mento ambulatorial, ainda que a pena fosse de reclusão:

“Em casos excepcionais, admite-se a substituição da internação por 
medida de tratamento ambulatorial quando a pena estabelecida para 
o tipo é a reclusão, notadamente quando manifesta a desnecessidade 
da internação”. (STF, HC 85.401/RS, rel. Min. Cezar Peluso, 2.ª Turma, j. 
04.12.2009).

“Na fixação da medida de segurança – por não se vincular à gravidade 
do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente –, cabível ao ma-
gistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, in-
dependentemente de o fato ser punível com reclusão ou detenção, em 
homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da pro-
porcionalidade (arts. 26 e 97 do CP)”. (STJ, REsp 1.266.225/PI, rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 16.08.2012. Em igual sentido: REsp 
912.668/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 18.03.2014).

Nesse sentido é a redação do art. 17 da Resolução 113 do CNJ: 
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“Art. 17. O juiz competente para a execução da medida de segurança, 
sempre que possível buscará implementar políticas antimanicomiais, 
conforme sistemática da Lei na 10.216, de 06 de abril de 2001”.

2.4 Prazo 

A sentença que aplica medida de segurança deve fixar o prazo mínimo de interna-
ção ou tratamento ambulatorial, que é de um a três anos, destinado à realização do exame de 
cessação da periculosidade, como se nota do art. 97, § 1º, do Código Penal e art. 175 da Lei de 
Execução Penal.

Ocorre que o Código Penal não estabelece um prazo máximo de cumprimento da 
medida de segurança. Essa opção legislativa tem como pressuposto o caráter preventivo e tera-
pêutico da medida de segurança, destinada a proteger o agente e recuperá-lo, não encontran-
do, portanto, limite temporal.

Na hipótese de medida de segurança aplicável a réu semi-imputável à época do fato, 
o prazo máximo deve ser o tempo da condenação imposta e em seguida substituída. Já na 
hipótese de medida de segurança aplicável a réu inimputável à época do fato, há profunda 
controvérsia na doutrina e na jurisprudência. 

Essa opção legal é criticada, inclusive muitos doutrinadores sustentam sua inconsti-
tucionalidade, dado o seu possível caráter perpétuo enquanto espécie de sanção penal, o que 
é vedado pela Constituição Federal.

Diante da controvérsia, duas principais posições foram firmadas

•	 Para o Supremo Tribunal Federal, a medida de segurança deve perdurar enquanto 
não verificada por perícia médica a cessação da periculosidade, observado o limite máximo de 
trinta anos, previsto no art. 75 do Código Penal;

•	 Para o Superior Tribunal de Justiça, a medida de segurança deve observar o limite 
máximo da pena abstrata cominada ao delito praticado pelo condenado, em obediência aos 
princípios da isonomia e proporcionalidade, como se infere do enunciado de súmula 527:

Súmula 527 – STJ: O tempo de duração da medida de segurança 
não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao 
delito praticado.
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2.5 Cessação da periculosidade

A cessação da periculosidade, como regra, é aferida após o prazo mínimo de duração 
da medida de segurança, cujo procedimento está previsto no art. 97 do Código Penal e art. 175 
da Lei de Execução Penal.

Art. 97, § 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo 
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante 
perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser 
de 1 (um) a 3 (três) anos.   (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e 
deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar 
o juiz da execução.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo 
mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições 
pessoais do agente, observando-se o seguinte:
I - a autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o pra-
zo de duração mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório 
que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida;
II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;
III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ou-
vidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no 
prazo de 3 (três) dias para cada um;
IV - o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;
V - o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá 
determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração 
mínima da medida de segurança;
VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso 
anterior, o Juiz proferirá a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.

Contudo, a fixação desse prazo mínimo de cumprimento da medida de segurança 
não impede que o condenado seja liberado antes do fim do prazo, caso constatado por perícia 
médica a cessação da periculosidade, conforme requerido pela defesa, pelo Ministério Público 
ou pelo próprio juiz, na forma do art. 176 da Lei de Execução Penal:

Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de du-
ração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de re-
querimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu 
procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a ces-
sação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.
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Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da pericu-
losidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo 
anterior.

Concluindo pela persistência da periculosidade, o juiz manterá a medida de segu-
rança, devendo ser renovado o exame psiquiátrico de ano em ano, ou a qualquer tempo. Se 
a conclusão for pela cessação da periculosidade, o juiz suspenderá a execução da medida de 
segurança, determinando a desinternação ou liberação do agente, com as mesmas condições 
do livramento condicional (art. 178 da Lei de Execução Penal).

Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3º, 
do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei.

Essa decisão é recorrível através do agravo em execução, dotado de efeito suspensi-
vo, eis que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da desinternação ou liberação, de acordo 
com a interpretação sistemática do art. 179 e art. 197 da Lei de Execução Penal.

Embora determinada a desinternação ou a liberação, a extinção da medida ficará 
sujeita a uma condição resolutiva pelo prazo de 1 (um) ano. A desinternação e a liberação serão 
revogadas pelo juízo da execução se o agente, antes do decurso de 1 ano, praticar fato, e não 
necessariamente infração penal, indicativo da manutenção da sua periculosidade (CP, art. 97, 
§ 3.º). 

Art. 97, § 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional 
devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do de-
curso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua peri-
culosidade.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz 
determinar a internação do agente, se essa providência for necessária 
para fins curativos.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Apesar de não haver previsão legal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores ad-
mite a desinternação progressiva do agente, com a conversão da internação para tratamento 
de natureza ambulatorial, como forma de preparar o sentenciado, progressivamente, para o 
retorno à vida em sociedade.

O internado ou submetido a tratamento ambulatorial que foi liberado pelo período 
de 1 (um) ano, a contar da saída do estabelecimento, é chamado de egresso pelo art. 26, I, da 
Lei de Execução Penal.

É também o entendimento reinante no Supremo Tribunal Federal:
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“Observou-se que, na espécie, o último laudo psiquiátrico informara 
que, apesar de persistir a periculosidade do agente, esta se encontraria 
atenuada, de modo a indicar ser cabível a adoção da desinternação pro-
gressiva”. (STF, HC 98.360/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, 
j. 04.08.2009, noticiado no Informativo 554).

Desinternação ou liberação Manutenção da medida de segurança

Cessação da periculosidade constatada 
em exame criminológico.

Conclusão do exame criminológico não fa-
vorável à desinternação/liberação do con-
denado.

Enunciados de súmula e jurisprudência correlatas:

Súmula 693 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe habeas corpus 
contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em 
curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única comina-
da”.

Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça: “Cominadas cumulativa-
mente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é de-
feso a substituição da prisão por multa”.

O Supremo Tribunal Federal definiu tese relacionada à concessão de 
indulto à pessoa sujeita a medida de segurança, nos seguintes termos: 
“reveste-se de legitimidade jurídica a concessão pelo presidente da Re-
pública do benefício constitucional do indulto - Constituição Federal, 
artigo 84, XII - que traduz expressão do poder de graça do Estado, mes-
mo se se tratar de indulgência destinada a favorecer pessoa que, em ra-
zão de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, sofre medida de 
segurança, ainda que de caráter pessoal e detentivo” (RE 628658).

“É ilegal a manutenção da prisão de acusado que vem a receber medida 
de segurança de internação ao final do processo, ainda que se alegue 
ausência de vagas em estabelecimentos hospitalaresadequados à reali-
zação do tratamento. Com efeito, o inimputável não pode, em nenhuma 
hipótese, ser responsabilizado pela falta de manutenção de estabeleci-
mentos adequados ao cumprimento da medida de segurança, por ser 
essa responsabilidade do Estado. Precedentes citados: HC 81.959-MG, 
Sexta Turma, DJ 25/2/2008; RHC 13.346-SP, Quinta Turma, DJ 3/2/2003; 
e HC 22.916-MG, Quinta Turma, DJ 18/11/2002. (RHC 38.499-SP, Rei. Min. 
Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 11/3/2014).


