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RESUMO: O Código Penal vem evoluindo ao passar dos anos, no assunto das 
punições em face dos inimputáveis, porém, a Possessão Demoníaca, em que o 
agente perde o animus no ato criminoso, é ignorado pela doutrina jurídica, tema 
que demonstra que religião e direito podem se unir para um melhor entendimento 
do assunto e podendo trazer melhores medidas de segurança em face do 
acusado. Alargando a abrangência para a evolução dos Direitos Humanos e a 
Liberdade Religiosa, onde cuida-se a discussão nesse artigo, abordando que o 
agente do ato criminoso pode ser levado a um diagnóstico da Possessão 
Demoníaca na hora do ato, assim recebendo uma medida de segurança mais 
apropriada, sendo ela o exorcismo. No diagnóstico realizado, o Estado respeitará 
a Liberdade Religiosa do agente do ato criminoso, sem que perca a estrutura da 
laicidade. Com isso, tendo uma medida de segurança, respeitando os Direitos 
Humanos, em que será garantido o direito e liberdade básica do ser humano, 
onde é fundamental para a dignidade da pessoa. Pois, respeitando a Liberdade 
Religiosa, o agente pode ter o caso analisado e julgado da melhor forma, dando 
uma medida de segurança mais justa, em caso de confirmação da possessão. 
Nesse sentido, destaca-se a necessidade de evolução do estudo de casos onde 
se é confirmado a possessão do agente, em que será tratado com igualdade de 
valores, para que se tire a imagem apenas fantasiosa do tema. O artigo científico 
tem por finalidade dar luz / foco a um tema pouco discutido no mundo jurídico e 
que convivemos constantemente no dia a dia do ser humano, que é a Possessão 
Demoníaca, em que pode afetar a vida de um ser humano, podendo fazer com 
que ocorra atos puníveis penalmente, porém, sem que a pessoa tenha animus 
para a realização do crime, tornando assim o agente do delito inimputável. A 
análise científica tem como alvo a abordagem do reconhecimento da existência 
de fatores que podem excluir a culpabilidade de um ato criminal, o qual, o agente 
não tem o animus de cometer o ato ilícito. Assim, será demonstrado que mesmo 
em poucos casos, a possessão Demoníaca existe e, pode ter uma melhor 
acolhida em julgamentos, ao ser comprovada, possibilitando medidas de 
segurança mais efetivas nos casos específicos. Tal estudo deve ser feito com 
cautela, para que não ocorram casos de má fé, por isso, deve-se ter meios 
probatórios, como um parecer de um religioso responsável, para que seja 
analisado como causa de exclusão da culpabilidade do agente. Tal análise será 
benéfica para o réu, em que não ocorra sentenças errôneas e que não poderão 
ser revertidas futuramente, seja preso por anos por algo que não teve animus de 
cometer o ato ou internado com diagnóstico de possível doença psiquiatra, a 
qual que não possui. 
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