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Sinopse 

 

A ciência do Direito é, por natureza, polêmica, por não ser imutável e sim, 

sujeita a constantes alterações, assim também são os muitos objetos que a 

compreendem, sendo o crime de Infanticídio um dos objetos que mais realçam 

essa característica. 

Isso se dá pelas divergências e incongruências doutrinárias e 

jurisprudenciais, que decorrem da mesma. 

Já é possível constatar a divergência que há ao redor do crime de 

infanticídio desde sua primeira tipificação na legislação brasileira, tendo sido 

fundamentado e repreendido de maneira questionável. 

Primeiramente embasado no motivo de honra sexual, foi combatido, pois 

não protegia o direito a vida do ser nascente. Atualmente embasado na influência 

do estado puerperal, é, continuamente, alvo de críticas e discussões, assim como 

de dúvidas em relação à prova do estado puerperal. 

É na justificativa, por assim dizer, do crime de infanticídio que reside o 

ponto principal das tantas divergências a respeito do infanticídio, pois alguns 

célebres doutrinadores, como Damásio E. de Jesus, defendem que a existência do 

estado puerperal, como fato natural e passível de ocorrer em qualquer mulher; 

outros, por sua vez, são incrédulos quanto a esse estado, justificando que o 

motivo da prática seria a desonra, motivo este que sustentaria a hipótese de um 

crime, não premeditado, mas no mínimo, com certa consciência da agente. 

Isto posto, o objeto da presente Monografia para conclusão do Curso de 

Direito é apresentar o crime de infanticídio, seus aspectos legais-jurídicos, 

embasado na fundamentação do crime sob a influência do estado puerperal, 

analisando como este  se origina e o momento em que se relaciona com o crime 

em si. 

 



 

Para tal, serão respeitadas, e na medida do possível discutidas, as 

divergências a cerca desse estado e sua influência, perante ao crime de 

infanticídio. 

Para melhor sistematização desse estudo, esta Monografia se divide em 

sete capítulos. O primeiro capítulo tratará do conceito jurídico do crime de 

infanticídio, sua pena, enfim, a tipificação do crime, quanto aos seus aspectos 

didáticos.  

O segundo capítulo se atém à um breve relato histórico do delito, tanto de 

sua evolução na legislação brasileira, quanto pelo mundo afora, passando pelas 

civilizações e costumes antigos. 

O terceiro capítulo trata da definição de puerpério, estado puerperal e, das 

controvérsias a cerca desse assunto.  

O capítulo seguinte enfoca as correntes psicológica e fisiopsicológica, 

adotada pelo Código Penal vigente, assim como suas fundamentações. 

O quinto capítulo, versa sobre a influência do estado puerperal para a 

caracterização do crime de infanticídio. 

 No sexto, há algumas citações jurisprudenciais a respeito do crime em si e 

de sua fundamentação.  

No sétimo e último capítulo, há a conclusão que encerra o ciclo de 

raciocínio desta monografia, referindo-se o sétimo capítulo, apenas a referências 

bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introdução 

 

 

"Toda criança necessita de proteção e cuidados, inclusive a devida  

proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento."1 

 O artigo 227da Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

“É dever da família, da sociedade e do estado assegurar 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

 o direito à vida, à saúde, à alimentação,  

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.” 

 

O crime de infanticídio nasceu a partir da convivência do ser humano em 

sociedade, desde os primórdios desta. Desde então, tem sido tratado de diversas 

maneiras pelos legisladores, ora recebendo um tratamento mais severo, ora mais 

indulgente. 

São muitas as divergências acerca desse crime, principalmente no que diz 

respeito à sua fundamentação, a influência do estado puerperal, adotada pelo 

código vigente. 

 

 

 

                                                           
1 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA (ONU) 

  (Preâmbulo e art. 1º, de 20.11.59), localizada no site www.unicef.org/brazil/decl_dir.htm. 

 



 

 

 

Assim, são poucos os crimes que possuem o privilégio de ser alvo de tão 

grande interesse e de inúmeras discussões quanto o crime de infanticídio. 

Soriano de Souza afirma que: “em toda a medicina-legal não há talvez 

matéria mais transcendental e cercada de maiores dificuldades, que a história 

médico-legal do infanticídio”2. 

A maior discussão entre os doutrinadores enfoca, como já foi citado, a 

fundamentação do crime de infanticídio, ou seja, o estado puerperal. Para muitos, 

como J. Alves Garcia, este não existe de forma autônoma, sendo gerado por uma 

série de fatores decorrentes do puerpério, ou seja, do trabalho de parto da 

parturiente. 

No crime de infanticídio, a própria mãe, contrariando os impulsos da 

natureza, atua contra o próprio filho, indefeso. Assim, o ramo do Direito penal une-

se com a medicina legal, na busca de maior clareza a respeito desse tópico, e por 

conseqüência, a respeito do ser humano como tal, vulnerável, errante, enfim, um 

ser em desenvolvimento. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 SOUZA,Soriano de. Ensaio médico-legal, 1870. 



 

 

 

Capítulo I 

CONCEITO E TIPIFICAÇÃO DO CRIME 

 

 

1. Conceito – Infanticídio 

  

“Art. 123 – Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, 

durante o parto ou logo após”, assim o Código Penal Brasileiro vigente define o 

crime de infanticídio. A pena cominada para o delito é de detenção de dois a seis 

anos. 

De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa Aurélio3, infanticídio 

significa: ”1. Assassínio de recém-nascido ou de criança. 2. Jur. Morte do próprio 

filho, sob a influência do estado puerperal, durante o parto ou logo depois”. 

A palavra infanticídio deriva do latim, infans e coedere, que significa “o que 

mata uma criança recém-nascida”. 

Etmológicamente o termo infanticídio significa “a morte de um infante ou 

criança que ainda não fala”. 

Noronha E. Magalhães4 afirma: “O infanticídio é o crime da genitora, da 

puérpera. É, portanto a mãe que se acha sob a influência do estado puerperal e 

atua contra vida de seu filho”. 

Para a conceituação do crime de infanticídio, nosso Código adota o critério 

fisiopsicológico, que tem admite a influência do estado puerperal como motivação 

e fundamentação para a conduta. 

 

 

 

                                                           
3 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. “ Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 1993, 
editora Nova Fronteira. 
4NORONHA, Magalhães E. “Direito Penal ”. São Paulo: Saraiva, 1991, v.2 p. 40 e 41 
  



 

 

 

De acordo com a legislação Brasileira, para se caracterizar o crime de 

infanticídio, são indispensáveis, a priori, três requisitos: 

 

1. que a vítima seja feto nascente ou infante recém-nascido; 

2. que a conduta da autora seja intencional;  

3. que tenha havido vida extra-uterina. 

 

Para Damásio E. de Jesus5, há três critérios de conceituação do crime de 

infanticídio, sendo estes o psicológico, o fisiopsicológico e o misto. A seguir, ele 

especifica cada um : 

 

De acordo com o critério psicológico, o infanticídio é descrito tendo em 

vista o motivo de honra. Ocorre quando o fato é cometido pela mãe a fim 

de ocultar desonra própria. Era o critério adotado pelo Código Penal de 

1969. 

Nos termos do critério fisiopsicológico, não é levada em consideração a 

honoris causa, isto é, motivo de preservação da honra, mas sim a 

influência do estado puerperal. É o critério de nossa legislação penal 

vigente. 

De acordo com o conceito misto, também chamado composto, leva-se 

em consideração, a um tempo, influência do estado puerperal e o motivo 

de honra. Era o critério adotado no Anteprojeto de Código Penal de 

Nélson Hungria (1963). 

 

O desenvolvimento do conceito de infanticídio e de seu tratamento pelo 

legislador brasileiro será apresentado a fundo no capítulo II do presente capítulo. 

 

 

 

 

                                                           
5 JESUS, Damásio E. “Direito Penal”, São Paulo, editora Atual, 2003, 25ª.ed. 



 

 

 

2. Sujeitos do crime 

 

Os sujeitos do crime de Infanticídio são dois: 

 

- a autora, a quem chamamos de sujeito ativo, ou seja, quem pratica, realiza 

o crime; 

- a vítima, a quem chamamos de sujeito passivo, ou seja, quem sofre a ação 

criminal, contra quem o crime é dirigido. 

 

 

     2.1.  Sujeito Ativo 

 

O crime de infanticídio pertence aos crimes próprios ou especiais. Assim, 

ele se torna um delito de autoria limitada, pois para a caracterização da conduta,  

é primordial que  o sujeito ativo apresente determinada qualidade. 

A lei limita a capacidade de autoria do crime à mãe da vítima, do infante, 

ou seja, a parturiente, que age sob a influência do estado puerperal, em ação 

dirigida contra a vida do próprio fruto gerado, seu filho. 

Uma vez que a lei adota o critério fisiopsicológico, ou seja, a influência do 

estado puerperal, a autoria se limita, pois, somente é possível à genitora a 

vivência do mesmo, já que só ela passa pelo puerpério.  Fato este que torna a 

influência do estado puerperal, assim como a autoria da mãe condições sine qua 

non para a ocorrência do infanticídio, sendo a autoria, incomunicável. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.1. Co-autoria 

 

Esse tópico é gerador de muita controvérsia entre os doutrinadores, não 

só brasileiros, como também do mundo afora. 

Como já foi dito, o infanticídio é um crime próprio, pois somente a mãe 

pode ser autora deste, mesmo assim, deve-se levar em consideração a 

possibilidade de participação delituosa.  

A problemática da definição da co-autoria no crime de infanticídio 

encontra-se na comunicabilidade do chamado estado puerperal. 
O Código Penal italiano, em seu artigo 578, admite a possibilidade do 

concurso de agentes, em que o co-autor, incorrerá igualmente ao autor,no crime 

do artigo 123. 

Já o Código Penal Francês, exclui expressamente a possibilidade da 

comunicação do delito e da pena ao co-autor. 

Alguns doutrinadores muito importantes como Roberto Lyra, Olavo 

Oliveira, Magalhães Noronha, Bento de Faria, entre outros, admitem a 

possibilidade de participação e co-autoria. 

Ester de Figueiredo Ferraz6 também faz parte da corrente que apóia a 

comunicabilidade, dizendo que: 

 

É imperdoável que o legislador brasileiro tenha incluído, entre as 

circunstâncias elementares do crime de infanticídio, uma verdadeira 

causa de diminuição da responsabilidade penal, como seja a influência 

do estado puerperal. Transformada essa circunstância em elemento 

integrante da figura delituosa, não se pode impedir a comunicação a 

todos os agentes. 

 

 

 



 

 

 

Já outros doutrinadores, como exemplo Nelson Hungria, Aníbal Bruno, 

Heleno Cláudio Fragoso, não admitem a existência do concurso de agentes no 

crime de infanticídio. 

Afirmam estes, que infanticídio é um crime personalíssimo, devido à  

existência da condição elementar do estado puerperal para a caracterização do 

crime; assim, como já foi dito, a vivência do estado puerperal só é possível pela 

própria mãe do sujeito passivo, sendo uma experiência incomunicável, o que 

impossibilita o concurso de agentes. Nessa hipótese, o partícipe responderá pelo 

crime de homicídio. 

Nelson Hungria sustenta que a regra do artigo 30 do Código Penal não se 

estende ao crime de infanticídio por este ser um crime personalíssimo. Assim, no 

Anteprojeto do Código Penal sugere que “a puniblidade de qualquer dos 

concorrentes é independente da dos outros, não se comunicando, outrossim, às 

circunstâncias de caráter pessoal, (grifo meu) salvo quando elementares do 

crime”.  

No caso do crime de infanticídio, as circunstâncias de caráter pessoal são 

elementares do crime, logo, os terceiros que eventualmente concorram para o 

crime de infanticídio, responderão pelas penas a este cominadas; é o que 

subentende-se da ressalva grifada. 

Pode-se verificar três situações a respeito da co-autoria: 

 

 1.         A mãe e o terceiro, juntos, realizam a conduta principal,                                                                           

matando a criança. 

Nessa hipótese a mãe responderá pelo crime de infanticídio, e, 

de acordo com o artigo 29 do Código Penal, o terceiro também 

incorrerá no crime de infanticídio, respondendo por ele. 

              

 
                                                                                                                                                                                 
6 FERRAZ , Éster de Figueiredo.” A co-delinquência no moderno Direito Penal Brasileiro”, São 



 

 

               2.            O terceiro, com a ajuda da mãe, mata a criança. 

Nessa situação, o terceiro responderá pelo crime de homicídio,   

enquanto que a mãe, responderá pelo crime de infanticídio, 

porque se ela não deixa de praticar a conduta em face de seu 

próprio filho, mesmo que de maneira acessória. 

 

                3.            A mãe, com a ajuda de terceiro, mata a criança. 

A mãe responderá pelo crime de infanticídio,e, nessa hipótese, 

as elementares do crime comunicam-se ao terceiro, que 

responderá igualmente pelo crime de infanticídio. 

       

A corrente que prevalece atualmente é a que defende a possibilidade de 

co-autoria no crime de infanticídio; assim, a pessoa que ajudar a autora, ou vier a 

cometer o crime em seu lugar, por faltar coragem a esta, responderá por crime de 

infanticídio.  

Para que o terceiro responda por crime de infanticídio, a doutrina exige 

que ele tenha participação meramente acessória na conduta da autora, induzindo, 

instigando ou auxiliando a parturiente a matar o próprio filho. 

Assim, Damásio E. de Jesus esclarece7: 

 

Não resta dúvida que, conforme o caso, constitui absurdo o partícipe ou 

co-autor acobertar-se sob o privilégio do infanticídio. Sua conduta muitas 

vezes representa homicídio caracterizado. Mas temos de estudar a 

questão sob a ótica de nossa legislação, que não cuidou de elaborar 

norma específica a respeito da hipótese. Melhor fizeram os outros 

códigos, como o italiano, que inseriu em seu contexto um dispositivo 

especial, evitando dúvida sobre a pena a ser imposta ao que favorece a 

autora principal, após dizer que o infanticídio pode ser cometido por outra 

pessoa que não a própria mãe. 

                                                                                                                                                                                 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1947, p.36. 
7 JESUS, Damásio E. “Direito Penal”, São Paulo, editora Atual, 2003, 25ª.ed. 

 



 

 

 

2.2. Sujeito Passivo 

 

Nossa legislação entende que o sujeito passivo do crime de infanticídio é 

o neonato ou nascente. 

 A redação do Código Penal diz: “Art. 123 – Matar, sob a influência do 

estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após”. 

Assim, na hipótese do crime acontecer durante o parto, o sujeito passivo 

será o nascente ou ser nascente (ens nascens), que por definição é o ser que está 

nascendo, que já cursa o canal do parto e desponta da genitália materna. 

O Infanticídio ocorrido durante o parto é muito raro, porém, é possível, de 

acordo com Delton Croce e Delton Croce Júnior8, através, por exemplo, da 

obstrução direta dos orifícios externos das vias respiratórias, uma vez que o ser já 

surge para a vida exterior. 

Outra hipótese é o infanticídio que ocorre logo após o parto. Nesse caso, o 

sujeito passivo será o recém-nascido ou neonato, que é o ser humano viável, que 

possui vida extra-uterina; que já está completamente desligado da dependência 

fisiológica da mãe, que encontra-se separado do alvéo materno. 

A lei configura  o crime de infanticídio mesmo que o sujeito passivo seja 

disforme ou monstruoso; exige, no entanto, que esteja vivo durante o parto (válido 

para infanticídio durante o parto), ou, que tenha nascido vivo (para a hipótese de o 

crime ocorrer logo após o parto). 

Em suma, para caracterizar infanticídio não é necessária a vida autônoma, 

basta a biológica.  

Heleno C. Fragoso9 diz: “em relação ao feto, durante o parto, não se exige 

vida extra-uterina autônoma, mas tão-somente a existência de vida extra-uterina 

biológica , que se comprova em geral pela circulação sanguínea”. 

                                                           
8 CROCE, Delton. “Manual de Medicina Legal”, São Paulo: Saraiva, 1998. 
9 FRAGOSO, Heleno C. “Lições de Direito Penal: Parte Especial”, São Paulo: Forense, 1995,p.55 



 

 E. Magalhães Noronha10 argumenta sobre o sujeito passivo do crime de 

infanticídio: 

 

Prescinde o delito da vitabilidade, ou seja, capacidade de viver fora do 

seio materno, adaptação às condições regulares de vida exterior. 

Conseqüentemente um recém –nato inviável é sujeito passivo do crime. 

Não pensa assim Vannini, dizendo que o infante há de ser vital, ou seja, 

capaz de apresentar vida autônoma, mesmo que portador de 

enfermidade mortal. Não importa, segundo ele, que a lei não tenha 

incluído entre os elementos do delito vitalidade. Tal requisito está 

implícito na objetividade jurídica do próprio crime, pois se esta se 

concretiza no interesse à inviolabilidade da vida humana, não se 

compreenderia responsabilidade penal daquele que, com ato capaz de 

matar, tivesse destruído não uma vida, mas uma aparência de vida. 

Trata-se, entretanto, de opinião isolada. As leis não exigem capacidade 

de continuação de vida extra-uterina, basta estar vivo. 

 

 

3. Objetividade Jurídica 

 

A objetividade jurídica do crime de infanticídio é a preservação do direito à 

vida.  O bem jurídico protegido é a vida humana, tanto no sentido biológico quanto 

no sociológico, pois o interesse primordial do homem é a vida; de um lado, o 

interesse singular e de outro o da sociedade, que visa preservar a importância 

moral e material que a vida possui. 

Na verdade, o bem jurídico tutelado é tanto a pessoa de forma genérica, 

quanto um direito ou coisa de extrema relevância para o convívio social do 

homem, de maneira que se torna objeto de proteção especial pelas normas do 

direito penal. 

O Estado impõe a proteção à vida, colocando-a como bem fundamental à 

existência de uma sociedade e à preservação desta, visando garantir o equilíbrio 

comunitário e a paz da ordem pública.  

                                                           
10 NORONHA, Magalhães E. op. Cit., p.44. 



 

 

 

A Declaração dos Direitos Humanos11, em seu artigo 4º: 

 
 Direito à Vida 

  

1 - Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito  

deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. 

Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

(Ratificado pelo Brasil em 26.05.1992) 

 

 No crime de infanticídio, a vida que se visa preservar é especificamente a 

do ser nascente e a do neonato, ou seja, do infante. 

 

 

4. Elemento Subjetivo 

 

De comum acordo, os doutrinadores admitem que o elemento subjetivo do 

crime de infanticídio é o dolo. 

É admitido na forma direta, que ocorre no caso da mãe ter realmente a 

intenção, o propósito de causar a morte do filho; ou na forma eventual, quando a 

mãe assume o risco de causar a morte de seu filho. 

O dolo é, na espécie, a vontade dirigida à morte do próprio filho. 

Os doutrinadores estipulam uma distinção entre o dolo homicida e o dolo 

infanticida, dizendo que o último é caracterizado pela vontade do agente, guiada 

por um estado anímico, inexistente no primeiro. 

Esse estado, para os apoiadores da corrente psicológica, emana da 

vontade da autora de ocultar sua desonra. Já para os apoiadores da corrente 

fisiopsicológica, é impulsionado pela perturbação mental sofrida pela mãe em 

decorrência do puerpério. 
                                                           
11 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, Pacto de São José da Costa Rica, 
Artigo 4º,  localizado no site www.dji.com.br 
 



 

 

 

Por não se admitir a forma culposa, se o infante vier a morrer por 

imprudência, imperícia ou negligência da parturiente, esta responderá por 

homicídio culposo, mesmo  sob a influência do estado puerperal. 

A jurisprudência12 entende que 

 

 Inexistindo nos autos a prova de que a mãe quis ou assumiu o risco da 

morte do filho, não se configura o crime de infanticídio, em qualquer de 

suas formas, eis que inexiste para a espécie a forma culposa. 

 

Damásio E. de Jesus acredita que no caso citado acima, a mãe não 

responderá por crime alguma, uma vez que  “a influência do estado puerperal não 

equivale à incapacidade”. 

 

5. Momento Consumativo 

 

O crime de infanticídio se consuma com a efetiva morte do nascente ou 

recém-nascido. A morte pode ser provocada por muitas maneiras, sendo as mais 

corriqueiras a fratura do crânio, submersão, e as lesões diversas, como a falta de 

tratamento do cordão umbilical da criança.  

O momento consumativo é visto sob dois aspectos, o legal, e, apesar de 

não ser o foco desta pesquisa, analisar-se-á o aspecto médico também. 

 

5.1. Aspecto Médico 

 

Para se definir o momento consumativo de um crime, faz-se necessária a 

definição de vida. Foi o que fez a medicina legal, ao estabelecer duas formas de 

vida para efeitos  jurídicos. 

 

                                                                                                                                                                                 
 
12 TJES –Rec. – Rel. José Eduardo Grandi Ribeiro – RTJE 55/255. 



 

 

 

A primeira forma foi denominada vida apnéica (intra-uterina). Ainda dentro 

do ventre da mãe, o neonato, durante o puerpério, passa por uma asfixia 

fisiológica antes de entrar em contato com o mundo exterior, em razão de não 

mais receber oxigênio da mãe.  

Porém, mesmo o nascente atravessando por esses instantes de asfixia, 

seu coração continua a bater, ou seja, essa asfixia não interfere de nenhuma 

maneira no desenvolvimento da criança. 

Esses batimentos cardíacos durante o período de vida apnéica é 

comprovada mediante a verificação da existência do que os médicos chamam de 

bossa sero – sanguínea ou tumor de parto. 

A segunda forma de vida é denominada extra-uterina e inicia-se no 

momento em que o infante realiza seu primeiro movimento respiratório, seguido 

do choro característico. 

Assim, se a autora realizar a conduta em face do feto, enquanto este se 

encontra ligado à sua vida (totalmente dependente fisiologicamente), a conduta 

será considerada aborto.  

Porém, se for praticada a partir do instante em que o feto já se tornou um 

ser nascente (a partir do momento em que a primeira região de seu corpo emerge 

pela abertura genital da parturiente) ou um neonato(quando já se libertou do 

claustro materno, mesmo que ainda não se tenha cortado o cordão umbilical), 

será considerado crime de infanticídio, uma vez que apresente circulação 

sanguínea. 

Em suma, se faz necessário verificar se a criança nasceu com vida, para 

tal, em termos médicos, tem supra importância a distinção entre viabilidade e 

vitalidade. 

 Viabilidade é a possibilidade de haver o nascimento com vida da criança. 

Já vitalidade, é a capacidade, possibilidade por parte do recém-nascido de viver 

fora do ventre materno, á sua capacidade de adaptação às condições de vida 

extra-uterina por um lapso de tempo. 



 

 

 

   Pelo exposto acima, conclui-se que, para configurar o crime de 

infanticídio faz-se necessária a existência, no momento da conduta, de vida do 

sujeito passivo, não sendo relevante a condição de viabilidade, mesmo que a 

criança seja disforme ou monstruosa. 

      

 

5.2. Aspecto legal 

 

A legislação utiliza-se do termo “durante o parto”, que representa o início 

do momento consumativo do crime de infanticídio. 

Outra expressão também utilizada pela legislação é ”logo após o parto”,  

representada pelo tempo em que a mulher está submetida à influência do estado 

puerperal. 

Muitos legisladores, médicos, procuraram estabelecer, fixar um espaço de 

tempo para a perduração da psicose puerperal, por isso, a legislação preferiu 

utilizar-se do termo logo após o parto, que por sua vez, passou a representar o 

tempo em que a mulher está submetida à influência o estado puerperal. 

Assim, enquanto perdurarem as perturbações psíquicas na mulher, e, 

comprovando-se a relação de causalidade com o delito, a conduta será 

infanticida, ocorrendo a consumação do crime, como já foi dito, com a morte do 

ser nascente ou neonato.    

 

 

6. Tentativa 

 

O infanticídio é um crime material, pois só se consome com a produção do 

resultado morte, previsto no tipo penal, assim, a tentativa é admissível, desde que 

a morte do infante não se efetue por circunstâncias alheias à vontade da autora. 

 



 

 

 

Para que haja a tentativa, é preciso que a autora tenha intenção de 

produzir um ato mais grave ou diverso do que aquele que realmente vem a 

conseguir. 

 

  

7. Crime Impossível 

 

Damásio E. de Jesus, afirma em seu Código Penal anotado: “Em 

determinados casos, após a prática da conduta, verifica-se que o agente nunca 

poderia consumar o crime, quer pela ineficácia absoluta do meio empregado, quer 

pela absoluta impropriedade do objeto material”. 

Esse tipo de crime é também chamado de quase-crime. 

 Por exemplo, no infanticídio, quando a criança já iniciou seu nascimento 

morta, e a mãe, supondo-a viva, atua contra esta, visando sua morte, caracteriza o 

crime impossível. 

O crime impossível se caracteriza, neste caso, pela absoluta 

impropriedade do objeto material, ou seja, quando o objeto material sobre o qual 

deveria recair a conduta não existe; ou existe, mas pela sua condição ou situação, 

torna-se impossível a produção do resultado. 

 Nesse caso, a mãe incorrerá no artigo 17 do Código Penal, crime 

impossível, pois é impossível a caracterização do crime de infanticídio, que exige, 

para tal, que a criança esteja viva durante o parto ou logo após o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

1. Global 

 

O crime de infanticídio possui um extenso histórico, formado de 

divergências em relação à tolerância de sua prática, que se alterava conforme a 

variação dos costumes e, dos valores morais e éticos da sociedade no decorrer 

dos séculos. 

Se voltarmos às origens do homem, tal qual do infanticídio, vamos 

encontrar indícios de que para os bárbaros da Antigüidade a morte dos filhos e 

das crianças era hábito, não constituía crime e tão pouco acarretava sanção; 

prova disso é que as legislações penais conhecidas não fazem qualquer 

referência a esse tipo de crime.  

Na Idade Média não havia distinção entre o crime de infanticídio e o de 

homicídio; na verdade, equiparava-se ao parricídio; assim também o era para o 

Direito Romano, que o considerava um crime merecedor de pena capital; porém, 

ainda nesta época, o pai possuía o direito de matar sua prole ( Jus vitce et necis ). 

A Lei das XII Tábuas autorizava a morte do recém-nascido disforme ou 

monstruoso, assim, as crianças que nascessem mal formadas, imperfeitas ou que 

constituíssem desonra ou afronta à família, podiam ser mortas pelos pais depois 

do nascimento. 

Somente sob o governo de Justiniano é que padeceu o direito do pai 

(pater famíliae) sobre a vida e a morte de seus filhos. Justiniano estabeleceu uma 

das mais severas punições – o suplício do saco de couro. As mães/autoras que 

matavam seus próprios filhos, sob o dolo direto, eram enterradas vivas ou 

empaladas. Nas Institutas de Justiniano estava estabelecido13: 

 

                                                           
13 MATOS, Marly de Bari. Instituições de Justiniano. São Paulo: Icone, 1999 -“Institutas” 4,18,16. 



 

 

Não seja (o parricida ou infanticida) submetido à decapitação, nem ao 

fogo, nem a nenhuma outra pena solene, mas cosido, num saco de 

couro, com um cão, um galo, uma víbora e um macaco, e torturado entre 

as fúnebres angústias, seja, conforme permitir a condição do lugar, 

arrojado ao mar vizinho ou ao rio. 

 

Irene Muakad14 diz: “No Egito, o pai que matasse o filho, era obrigado a 

permanecer três dias e três noites abraçado ao cadáver de sua vítima”. 

De acordo com Lacassangne, em citação de Irene Muakad, os 

sentimentos e conduta relacionados ao recém-nascidos dividem-se em quatro 

períodos. 

O primeiro, corresponde ao período bárbaro, no qual, os recém-nascidos 

eram servidos como alimentos aos leões, ou, utilizados como armadilha para a 

captura de animais ferozes, os recém-nascidos deformados eram atirados ao 

Tibre; 

O segundo, é o que podemos chamar de período de transição, pois 

surgem algumas leis, que punem com a morte o infanticídio; 

A criança era considerada uma propriedade particular do pai, tendo ele 

total direito sob sua vida, assim como sob sua morte ( Jus vitce et necis ), situação 

que se altera justamente no terceiro período, de direito religioso, em que é negado 

aos pais esse direito, é nesse período que o infanticídio é equiparado ao parricídio 

e punido severamente; 

No quarto período, que é o de legislação, a tipificação do crime já é clara e 

notória, e, só há mudanças quanto à punição, que varia de acordo com as 

diversas legislações e códigos. 

 

 

 

 

 



 

Irene Muakad15 cita Antenor Costa e Galdino Siqueira, que discorrem a 

respeito da evolução do conceito de infanticídio: 

 

A evolução do conceito jurídico apresentou três períodos: 

1º - Período greco-romano, quando a criança malformada ou 

que constituísse opróbrio à família podia ser morta depois do nascimento 

pelos pais, uma vez que eram de sua propriedade. 

2º - Período intermediário, oposto ao anterior, que punia-se 

severamente as mães que praticassem o infanticídio, quaisquer que 

fossem os motivos. 

3º - Período moderno, conceito baseado em idéias mais 

humanitárias, reconhecendo-se certos privilégios. 

( apud Macedo, 1955, p.28) 

 

Com o surgimento e influência do Cristianismo, as pessoas, em especial, 

os juristas, passaram a considerar que ninguém tinha o direito de tirar a vida de 

seu semelhante, principalmente no que diz respeito a uma criança, que não possui 

nenhuma condição de se defender. 

Diante desse clareamento de idéias, o crime de infanticídio passou a 

constituir modalidade criminosa, de natureza repugnante e repulsiva, acarretando 

uma severa punição.   

           A partir do século XVIII, há o desenvolvimento de idéias mais humanitárias, 

logo, os filósofos do direito natural, buscando um tratamento mais privilegiado ao 

crime de infanticídio, utilizavam-se de argumentos como a pobreza, conceito de 

honra, traumas psíquicos e filhos disformes. 

Em suma, em decorrência dessa mudança de pensamento, os 

ordenamentos jurídicos passaram a considerar o infanticídio como homicídio 

privilegiado, uma vez praticado pela mãe ou parente. 

 

 

    
                                                                                                                                                                                 
14 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da Doutrina médico-legal e da prática 
judiciária,São Paulo: Editora Mackenzie, 2002, 1.ed. 



 

    

2. No Brasil  

  

Durante o processo de colonização do Brasil, poucos foram os 

documentos ou legislações que definissem o crime de infanticídio. 

Quando finalmente o reconhecimento do infanticídio se consolidou, a 

legislação penal brasileira iniciou o processo de desenvolvimento desse tema, 

sendo assim, o conceituou de diversas maneiras no decorrer dos anos. 

Durante o período Brasil- colônia, as leis que vigoravam no país eram as 

chamadas Ordenações do Reino. As ordenações equiparavam o crime, em 

sentido estrito, com a ofensa moral e o pecado. As penas eram cruéis e visavam 

implementar o temor pelo castigo16, aplicando a pena de morte, através da forca, 

assim como torturas, etc.. 

Assim, no Livro V das Ordenações do Reino, que vigorava no Brasil, não 

constava nenhuma referência ao crime de infanticídio, logo,  ele foi considerado 

pelo juiz como crime  de homicídio, com agravante, devido a pouca idade da 

vítima. 

Com a proclamação da Independência em 1822, a Assembléia 

Constituinte de 1823, pela lei nº 20, artigo 1º, mandou que vigorassem no país as 

antigas disposições da Metrópole, até a elaboração de novo Código. 

Após finalizado, o Código Criminal do Império, considerou o infanticídio 

como figura excepcional, atribuindo-lhe pena mais branda. 

Estabelecia o legislador do Império a existência de duas hipóteses do 

delito:  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
15 MUAKAD, Irene Batista. op. Cit. 96 



 

 

- a primeira, disposta no artigo 198 do Código Imperial: “ Se a própria mãe 

matar o filho recém-nascido para ocultar a sua desonra. Pena: prisão com 

trabalho por 1 (um) a 3 (três) anos..”, na qual a mãe mata seu filho em 

defesa da própria honra. Para esta hipótese, o legislador cuminou pena de 

prisão com trabalho por um a três anos, visivelmente mais amena, tanto na 

quantidade quanto na qualidade, em relação a do homicídio. 

 

- a segunda, através de seu artigo 197 do mesmo Código: “ Matar algum 

recém-nascido: pena – de prisão por 3 (três) a 12 (doze) anos e de multa 

correspondente à metade do tempo”. 

 

Nesta hipótese, o legislador impunha uma pena mais leve ao crime 

praticado por estranhos e sem intenção de ocultação de desonra, em relação à 

punição de um homicídio praticado contra a vida de uma pessoa adulta. 

Em ambos os casos o legislador se referiu ao sujeito passivo utilizando o 

termo “recém-nascido”, deixando completamente desamparado o ser nascente, já 

devidamente qualificado. 

Com a proclamação da República, o Código Criminal é modificado, e 

passa a definir o crime de infanticídio como delito sui generis, deixando de se ater 

à ocultação de desonra como justificativa. 

Assim, em 1890, o Código Penal em seu artigo 298 dispunha: 

  

Matar recém-nascido, isto é, infante nos primeiros sete dias de seu 

nascimento, quer empregando meios diretos e ativos, quer 

recusando à vítima os cuidados necessários à manutenção da vida 

e a impedir sua morte. 

Pena: prisão celular por 6 a 24 anos. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
16 FOCAULT, Michael.Vigiar e Punir. São Paulo: Vozes, 2002.  



 

Pelo disposto no Código Penal de 1890, qualquer pessoa podia ser autora 

do infanticídio, inclusive a mãe, mesmo não sendo para ocultar desonra própria; 

não distinguindo o legislador, no que diz respeito a pena, o crime de infanticídio do 

homicídio.  

Deve-se voltar a atenção à definição que o legislador faz de infante, 

limitando o sujeito ativo à uma criança com até sete dias de vida, ou seja, 

passados os sete dias, o crime de infanticídio não era caracterizado. 

Mesmo o legislador não limitando o enquadramento penal à hipótese da 

causa honoris, considerou a mesma como uma possibilidade de abrandamento da 

pena, dispondo no parágrafo único do artigo em questão: “Se o crime for cometido 

pela mãe para ocultar desonra própria. Pena: prisão celular por 2 a 6 anos.” 

Ambos os Códigos Penais, tanto o de 1830 quanto o de 1890 tratavam o crime de 

infanticídio da mesma maneira que o de homicídio, principalmente no que diz 

respeito à aplicação da pena, empregando a ambas as condutas ilícitas a mesma 

previsão penal.  

O  atual Código Penal de 1940 entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1942 e  

conceituou o crime de infanticídio a partir de um  critério oposto aos utilizados até 

então, o fisiopsicológico, da influência do estado puerperal.  

Assim dispôs sobre o delito em seu artigo 123: “Matar, sob a influência do 

estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena – detenção 

de 2 (dois) a 6 (seis) anos.”  

Com essa tipificação, o crime de infanticídio passa a constituir a forma de 

delito autônomo, com denominação jurídica própria, mesmo não deixando de ser 

uma forma de homicídio privilegiado, na qual o legislador leva em conta a situação 

particular da parturiente, que mata o próprio filho em condições especiais. 

Assim, o crime de infanticídio tornou-se, com o Código Penal de 1940 

delictum exceptum, admitindo somente a mãe como autora, e, exigindo ainda, que 

esta pratique o delito sob a influência do estado puerperal, é o que cita Alfredo 

Farhat17: “O infanticídio é considerado um “delictum exceptum” quando praticado 

pela parturiente, sob a influência do estado puerperal”. 

                                                           
17 FARHAT, Alfredo. “Do Infanticídio”, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p.137 



 

 

Galdino Siqueira18 faz uma análise à evolução do crime de infanticídio no 

Brasil: 

 

Analisando-se a evolução cultural exposta pelos mais diversos autores 

percebemos que o infanticídio passou por três períodos:  

No primeiro, denominado período de indiferença, era comum a sua 

prática sem que as leis ou os costumes a reprovassem. 

No segundo, ou período de reação em favor da vítima, eram impostas 

penas graves além da prática de crueldade, não se contentando apenas 

com a morte do autor do crime. 

O terceiro período, inaugurado sob a influência das idéias de Beccaria e 

Bentham, foi marcado pela reação em favor da mulher infanticida, sendo, 

na vigência desse período, elaborados nossos Códigos: Criminal de 1830 

(Império), Penal de 1890 (República) e o vigente de 1940, os dois 

primeiros exagerando no benefício ao autor do crime, fosse ele quem 

fosse, e o de 1940 não considerando apenas a vítima, levando em conta 

também a figura do agente ativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 SIQUEIRA, Galdino.” Tratado de Direito Penal”, 1955, p.28-29 



 

 

 

Capítulo III 

ESTADO PUERPERAL 

 

 

1. Puerpério 

 

Puerpério vem de puer: criança e parere: parir. É o período durante o qual 

os órgãos se preparam para a expulsão do feto, já formado, rumo à vida 

autônoma, isto é, sem dependência física da mãe. 

Há uma divergência entre os autores a respeito do período de duração do 

puerpério, mas a obstetria define o puerpério como sendo o período que começa 

logo depois da expulsão da placenta e termina com a completa regressão do 

organismo materno às condições pré-gravídicas, assim também pensam Almeida 

Jr. E J.B.O.  e Costa Júnior19. 

O puerpério, por si só, gera alterações psíquicas, pois é sabido que as 

parturientes apresentam uma série de preocupações, como o receio do trabalho 

de parto, a preocupação com a saúde física e biológica do filho, medo de não 

serem boas mães, enfim, preocupações e desejos normais para que tudo corra 

bem no momento mais feliz de suas vidas. 

 

 

1.1. Alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes do puerpério 

 

A mulher em condições gravídicas pode apresentar uma série de sinais 

clínicos que caracterizam o pós-parto. Para que se possa entender perfeitamente 

a influência do estado puerperal, é imprescindível o breve conhecimento de 

algumas das alterações sofridas pela parturiente em decorrência do puerpério. 

 



 

 

 

O puerpério é um fenômeno que exige incontável esforço por parte da 

parturiente, podendo acarretar palidez, bruscas alterações hormonais, calafrios, 

esgotamento mental e muscular, baixa de pressão, etc.. 

O estudo sobre o infanticídio de Irene Muakad20 especifica 

 

 A pressão arterial pode ficar abaixo do normal. A secreção de lóquios 

brancos geralmente desaparecem entre o 15º e o 20º dias. As taxas de 

gonadotrofinas permanecem altas até o 10º dias, mais ou menos, e a 

colpocitologia irá normalizar-se entre o 21º e 28º dias. 

 

A uretra da mulher pode sofrer traumas, o que ocasiona desconforto 

durante a micção, que pode se acentuar devido ao aumento do volume de urina, 

consequência da redistribuição dos líquidos corporais. 

No caso de cesariana, o desconforto é dobrado, pois a barriga da mulher 

sofre uma incisão, logo, após o parto, os incômodos são maiores, com as dores 

dos pontos, o resguardo (inclusive sexual), enfim, a recuperação da mulher no 

caso de cesariana é muito mais demorada e trabalhosa do que no caso de parto 

normal. 

Enfim, são muitas as conseqüências físicas decorrentes do puerpério, que 

acabam por gerar um stress, devido à situação desconfortável na qual a mesma 

se encontra; o que num misto de dores, contrações, sangramentos e todas as 

outras alterações, acaba por conduzir a mãe a praticar o crime. 

Assim como a parte física da mulher se altera bruscamente, como foi 

possível verificar, a parte emocional da parturiente também se altera em função do 

puerpério. 

 

 
                                                                                                                                                                                 
19 JUNIOR, A. Almeida e J.B. de Oliveira e Costa Jr.”Lições de Medicina Legal”. São Paulo: 
Nacional, 1996, p.381. 
20 MUAKAD, Irene Batista. Op. Cit. 146 
 



 

 

 

Nos primeiros momentos após o parto, a relação da mãe com seu filho 

não está completamente elaborada, assim, a mãe precisa de cuidados, além de 

físicos, psicológicos, o que muitas vezes não acontece, pois o alvo das atenções 

acaba  tornando-se o recém-nascido. 

Portanto, é fato comprovado e aceito pela maioria dos juristas que a 

parturiente passa por mudanças bruscas, fisiológicas e psíquicas, em decorrência 

da condição gravídica. 

Essas transformações resultam no que a doutrina classifica como psicose 

ou estado puerperal, que é bem representado na manifestação de Paulo José da 

Costa Jr.: 

 

As psicoses puerperais surgem no terreno lavrado pela tara psíquica que 

se agrava pelos processos metabólicos do estado puerperal ou são uma 

species do genus, psicoses sintomáticas, isto é, transtornos psíquicos 

que se apresentam no curso de enfermidades gerais internas, de 

infecções agudas, de intoxicações, etc.., e cujas lesões não têm uma 

localização cerebral. Tais psicoses manifestam-se, de regra, vários dias 

após o parto. 

 

Pode-se concluir, em suma, que o puerpério gera, por si só, uma série de 

perturbações psíquicas e fisiológicas à mulher, podendo levá-las ou não a cometer 

o crime de infanticídio. O estado que a mulher atinge depende muito de sua 

resistência, pois mesmo que fique constatado que o puerpério baixa sua 

resistência, a intensidade dessa queda varia de mulher para mulher, pois há 

certas mulheres cujo organismo pode vir a não se abalar diante das condições 

ocasionadas por este. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 



 

 

2.  Estado Puerperal 

 

A Medicina Legal pátria concorda que a influência do estado puerperal pode 

ocorrer com gestantes aparentemente normais, física e mentalmente, que, 

estressadas pelo momento do parto, acabam por ocisar contra o próprio filho. 

As psicoses que costumam sobrevir durante ou após o parto são 

chamadas de puerperais. São geralmente caracterizadas como confusões 

alucinatórias agudas, de ofuscamento da consciência, delírios transitórios, etc.. 

Damásio E. de Jesus21, conceitua o estado puerperal: “Este é o conjunto 

das perturbações psicológicas e físicas sofridas pela mulher em face do fenômeno 

do parto”. 

A Medicina Legal reconhece como alterações psíquicas que constituem o 

estado puerperal a atenção falha, percepção sensória deficiente, memória de 

fixação e evocação escassas, dificuldade em diferenciar o subjetivo do objetivo, 

juízo crítico concreto e abstrato enfraquecidos, discernimento inibido implicando 

na incapacidade de avaliação entre o lícito e o ilícito, inadaptação temporária e 

desorientação afetivo-emocional. 

A influência do estado puerperal pode reduzir a capacidade de 

compreensão, discernimento e resistência da parturiente; pode, também, dias 

após o parto, causar na mulher uma chamada psicose puerperal, que está quase 

sempre associada a uma doença mental já preexistente, que possui os mesmos 

efeitos de falta de discernimento, tanto que quando a puérpera se reabilita, não 

apresenta nenhuma lembrança do ocorrido. 

 

 

 

 

 

                                                           
 
21 JESUS, Damásio E. op.cit.107  



 

 

Irene Muakad22 cita o pensamento de Bonnet quanto ao estado puerperal, 

no seguinte trecho de seu livro: 

  

Estado puerperal é um transtorno mental transitório incompleto, por 

ser de curta duração e porque não chega a constituir um estado de 

alienação mental. É apenas um estado crepuscular, um estado de 

obnubilação das funções psíquicas. 

 

Nesta mesma direção, Marcé23 afirma 

 

O estado puerperal é uma forma fugaz e transitória de alienação mental, 

é um estado psíquico patológico que, durante o parto, leva a gestante à 

prática de condutas furiosas e incontroláveis mas, após o puerpério, a 

saúde mental reaparece. 

 

Os autores clássicos da Medicina Legal afirmam que esse transtorno dura 

alguns minutos ou mais, nunca ultrapassando 48 horas. Regride sem tratamento e 

não deixa seqüela, o que dificulta o diagnóstico. 

A jurisprudência exige como prova da existência do estado puerperal, a 

realização de um exame pericial na mulher – autora, a fim de que se possa 

constatar se, ao cometer o crime de infanticídio a mesma encontrava-se sob a 

influência do estado puerperal.  

Como já foi dito, o estado puerperal, de acordo com a Medicina Legal, não 

deixa sequelas, assim, a perícia não oferece segurança para a negativa da 

existência do mesmo, pois como já não há tantos indícios na época do exame, o 

perito médico legal deverá apoiar-se em testemunhas e em informações da 

própria autora. 

 

 

 
                                                           
22 MUAKAD, Irene Batista. Infanticídio e seus aspectos médico-legais.1.ed.São Paulo:Mackenzie, 
2002 



 

 

O estado puerperal é um fenômeno de difícil especificação, muitas vezes 

sendo confundido com problemas de saúde mental, o que leva os doutrinadores a 

negar sua existência, justificando não passar de um transtorno psíquico já  

existente na mãe. 

  Sobre esse estado psicológico, Júlio Fabrini Mirabete24 cita dois 

doutrinadores, A.Almeida Jr e J. B. Costa Jr.: 

 

Nele se incluem os casos em que a mulher, mentalmente sã, mas 

abalada pela dor física do fenômeno obstétrico, fatigada, enervada, 

sacudida pela emoção, vem a sofrer um colpapso do senso moral, uma 

liberação de impulsos maldosos, chegando por isso a matar o próprio 

filho. De um lado, nem alienação mental, nem semi-alienação (casos 

estes já regulados pelo Código). De outro, tampouco frieza de cálculo, a 

ausência de emoção, a pura crueldade (que caracterizariam, então, o 

homicídio). Mas a situação intermédia, podemos dizer até `normal`, da 

mulher que, sob o trauma da parturição e dominada por elementos 

psicológicos peculiares, se defronta com o produto talvez não desejado, e 

temido, de suas entranhas. 

 

Para Delton Croce, a psicose puerperal : 

  
Via de regra, pode ocorrer com gestantes aparentemente normais, física 

e mentalmente, que, estressadas pelos desajustamentos sociais, 

dificuladades da vida conjugal e econômica, recusam de forma neurótica 

a maternidade, normalmente indesejada por viúvas e nas casadas com 

homens estéreis, ou por se sentirem aviltadas por serem mães solteiras, 

enfim, vários fatores psicológicos de adaptação à natalidade, que 

determinam o enfraquecimento da vontade, perda da consciência, 

podendo os sofrimentos físicos e morais levá-las a ocisar o próprio filho. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
23 MARCÉ. Traité de la Folie des Femmes Enceintes – apud Paulo Sérgio Fernandes, 1972 
 24 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2000 



 

 

Enfim, o estado puerperal pode ser considerado como um conjunto de 

características psicológicas, que tem seu início com o parto, podendo perdurar até 

logo após o mesmo. 

 

 

3. Divergências acerca do estado puerperal 

 

Há divergência entre a doutrina a respeito do estado puerperal. A 

controvérsia reside na justificativa do infanticídio, ou seja, na influência do estado 

puerperal, porém, sob o seguinte aspecto: se o estado puerperal é, por si, uma 

alteração psíquica capaz de levar à prática do crime, ou, se, a alteração psíquica 

constatada no momento do crime é proveniente de uma já existente, porém talvez 

não percebida ( ou percebida) anteriormente. 

A opinião dos doutrinadores divide-se entre: 

I) os que entendem que não há possiblidade da existência de um 

estado puerperal puro, inexistente antes do puerpério e proveniente 

deste; atribuindo a conduta criminosa não ao estado puerperal em 

si, mas a perturbações psíquicas já existentes na parturiente antes 

da gravidez e que surgem em conseqüência do parto; 

II) os que aceitam a existência de um estado puerperal puro, 

ocasionado somente pelo puerpério. 

  

 O grande criminólogo Ramos Maranhão25 faz parte dos que não acreditam na 

existência de um estado puerperal puro, mas sim, de um estado psicótico 

oportuno, já instalado na mulher antes do parto, e que se aproveita justamente 

deste para aflorar: 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
25 MARANHÃO, Odon Ramos.Curso básico de medicina legal. 3ª ed. , São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984. 



 

 

As psicoses que se instalam pós-parto são erradamente 

chamadas de puerperais, pois não constituem entidade autônoma, antes 

trata-se de esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, estado 

confusional, etc. 

Essas manifestações psicopatológicas, com quadros clínicos bem 

definidos, encontram no puerpério condições propícias para sua 

instalação, como a exaustão, as alterações hormonais, tensão emocional, 

que se associam para precipitar um surto ou episódio psicótico. 

 

Marcé26 classificava as ocorrências psicológicas, denominadas de estado 

puerperal em: 

 

I) psicoses puerperais, que são conseqüentes do próprio puerpério ou 

concomitantes a ele. Porém, classifica-se como psicose tóxico- infecciosa, 

em que a mulher apresenta estado confusional, acessos de mania ou 

melancolia, etc.. 

 

A mãe que oscisa o próprio filho estando sob essas condições, 

enquadraria-se no artigo 26 do Código Penal, como doente 

mental. 

 

 

 II)           Puerpério como fator agravante de anormalidades anteriores que podem levar 

ao crime. Como exemplo desse tipo, temos as mulheres perversas 

instintivas, histéricas, etc.. 

 

A mãe que oscisa o filho, agindo sob essas condições, 

enquadra-se no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 MARCÉ. Traité de la Folie des Femmes Enceintes – apud Paulo Sérgio Fernandes, 1972 



 

 

J. Alves Garcia27 concorda com o pensamento de Ramos Maranhão, 

dizendo: 

 

O parto, por si só, não gera estados mentais mórbidos, exceto em 

mulheres psicopatas que durante o período de expulsão fetal e de dores 

costumam manifestar desmaios, excitações, crises de furor contra o 

médico, parteira e contra o recém-nascido. 

 

Para Hélio Gomes: 

 

O estado puerperal, exigido pelo Código Penal à configuração do 

infanticídio, é uma entidade no mínimo pouco palpável, para não dizer 

virtual. As alterações psíquicas advindas desse quadro devem ser de tal 

monta, que permitam a abolição da capacidade de se conduzir ou se 

controlar diante do fato adverso... 

....A explicação para o aparecimento desse quadro baseia-se em dois 

critérios: o psicológico ( ocultar a desonra proveniente de uma gravidez 

ilegítima) e o físico-psíquico, gerado pelo desgaste físico causado pelo 

parto. 

 

Alfredo Farhat, por sua vez, argumenta: “é muito difícil a verificação do 

estado puerperal; todavia, esse estado seria a emotividade resultante do parto, 

uma ligeira perturbação psíquica capaz de diminuir a responsabilidade”. 

Irene Muakad28, em seu livro cita um trecho de uma entrevista do 

Professor Marcos de Almeida: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
27 GARCIA, J.Alves . Apud Fernandes, 1984, p.139 
 
28 MUAKAD, Irene Batista. Op. Cit.156 



 

 

 

O estado puerperal é uma ficção jurídica- não existe tecnicamente para a 

medicina legal. É um crime que depende de uma perícia médica para se 

comprovar se a mãe matou o próprio filho sob a influência do estado 

puerperal. O estado puerperal, criado pelos juristas, é um caso de 

responsabilidade atenuada, tendo em vista o certo grau de perturbação 

que acomete a mulher ao ter dado a luz recentemente.  

Do ponto de vista médico, comprovados clinicamente, são males como o 

surto psicológico, por exemplo, isto é, doenças clinicamente 

diagnosticáveis, o que normalmente não ocorre com o estado puerperal. 

 

Através das citações dos ilustres autores, acima, pode-se criar uma idéia 

do quão distorcido é o entendimento da psicose puerperal e, logo, de sua 

veracidade.  

Pela difícil verificação da mesma, que é realiza pela perícia médica, 

muitos juristas não aceitam a idéia de um transtorno momentâneo afligir a mulher, 

em um momento que é considerado pela nossa sociedade como um ato natural da 

natureza, o momento de sua procriação; momento este, em que a fêmea realiza 

sua função perante o ciclo da vida. 

Assim, é estranho acreditar que de algo tão natural e vital, por assim dizer, 

possa decorrer algo tão brutal e contrário às leis naturais. 

Há, por sua vez, doutrinadores que concordam com a segunda corrente, a 

que crê em estado puerperal puro, decorrente do desgaste ocasionado pelo 

puerpério. 

É este o caso do ilustre autor Flamínio Fávero, que admite a possibilidade 

de um estado puerperal puro, ou seja, gerado unicamente pelo parto, sem nenhum 

antecedente. Assim, ele diz: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Não é preciso que indaguemos mais da existência desse estado 

especialíssimo, basta o fato de ela eliminar o fruto do seu ventre para ela 

estar presa, jungida a esse estado puerperal. Basta que se faça o 

diagnóstico de uma gestação pregressa terminada pelo parto e como 

consequência final a eliminação do próprio fruto da concepção. A lei é 

expressa: estado puerperal. 

Não podemos exigir um transtorno da mente de vulto, transtorno que 

implique em uma perturbação de tal sorte que impeça a verdadeira 

capacidade de imputação. 

 

Alguns juristas, como Médici Filho e Aníbal Bruno reforçam a posição a 

favor da adoção da influência do estado puerperal. 

 Aníbal Bruno salienta que: 

 

Um sentimento de justiça conduzirá, então, a fazer cobrir com o privilégio 

do artigo 123 toda morte dada pela própria mãe ao filho durante o parto 

ou logo após, desde que não se demonstre ter sido praticada friamente, 

excluindo qualquer comoção que pudesse justificar a idéia de grave 

perturbação da consciência. 

 

No mesmo sentido, Gomes Neto afirma que: 

 

 Quanto à influência do estado puerperal, se de fato ocorreu ou não, 

exige ainda mais atenção, mas em caso de dúvida deve ser admitida 

como ocorrente.  

Em geral se a morte do próprio filho pela mãe se deu durante o parto ou 

logo após, já deve presumir, salvo prova em contrário, que se deu sob a 

influência do estado puerperal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo IV 

CORRENTES PSICOLÓGICA E FISIOPSICOLÓGICA 

 

De acordo com o que foi argumentado no Capítulo II, durante a evolução 

da tipificação do crime de infanticídio, a fundamentação do mesmo foi se 

modificando ao longo da mudança dos Códigos. 

A figura privilegiada do crime de infanticídio surgiu atendendo à causa 

honoris, sendo modificada somente com a criação do Código Penal de 1940, que 

transformou o crime de infanticídio em delictum exceptum, ou seja, um crime que 

só admite uma autora, no caso a parturiente. 

O Código Criminal de 1830 e o Código Penal de 1890 adotaram o critério 

psicológico para fundamentar o crime de infanticídio; já o Código Penal de 1940, 

vigente, adotou o critério fisiopsicológico. Nos tópicos seguintes serão explicados 

os dois critérios. 

 

 

4.1. Critério psicológico 

 

De acordo com o critério psicológico, a fundamentação necessária para a 

caracterização do crime de infanticídio apóia-se no motivo de honra. 

Honra, de acordo com a definição utilizada pelo ilustre professor de Direito 

Penal da Universidade UniFMU, Pedro Franco é um conjunto de atributos físicos, 

morais, intelectuais que acabam por conferir à pessoa respeito  no meio social em 

que convive, assim como auto estima. 

Motivo de honra nada mais era do que quando, para ocultar gravidez 

ilegítima, numa tentativa de resguardar sua moral, sua honra referente ao aspecto 

sexual, a mãe matava o filho durante ou logo após o parto. 

 

 

 



 

 

Esse critério causou muita discussão pois, tratava-se de um tratamento 

privilegiado, uma vez que a pena do crime de infanticídio é menor do que a do 

crime de homicídio, devido a fundamentação, a uma pessoa que agia de forma 

contrária a natureza. 

A maternidade é algo natural, faz parte do ciclo da vida, todos os animais 

possuem esse instinto da maternidade, de proteção para com sua cria; se uma 

pessoa busca seguir o caminho contrário ao do curso natural da vida e consegue 

passar por cima deste instinto, então é porque já perdeu seu sentido humanitário. 

Não era certo “proteger” alguém tão egoísta o bastante para matar seu 

próprio filho a fim de demonstrar ser aquilo o que não é, ainda mais quando seu 

objetivo é impossível de ser alcançado, já que seu corpo passa por modificações, 

se avolumando dia a dia. 

Os costumes e as necessidades de uma sociedade se modificam com o 

decorrer do tempo, portanto deve-se levar em conta os costumes da época do 

surgimento desse critério, como o fato das mães solteiras sofrerem o desprezo da 

sociedade e serem alvo de humilhações públicas. 

Assim, para a mãe solteira daquela época, ou ainda, para a mãe de filho 

ilegítimo o fruto de seu ventre representava sua condenação perante a sociedade; 

para evitar que isso acontecesse, a mãe matava o próprio filho.  

Independente dos costumes, é inconcebível uma legislação que vise a 

proteção da vida sexual dos homens, antes de se preocupar em tutelar o bem 

jurídico primário, que é a vida. 

 

 

4.2. Critério fisiopsicológico 

 

Esse critério não mais apóia-se no motivo de honra, para a 

fundamentação do crime de infanticídio, passando a admitir para tal função, a 

influência do estado puerperal. 

 



 

 

Estado puerperal, de acordo com Damásio de Jesus, é o conjunto das 

perturbações psicológicas e físicas sofridas pela mulher em face do fenômeno do 

parto”. 

É válido lembrar que o estado puerperal ainda é um conceito muito 

abstrato, uma vez que não é possível afirmar ao certo quando se inicia, qual o 

período de seu término, o que o ocasiona, apesar a Medicina Legal ter fixado que 

esse estado provém do puerpério. Acima de tudo, o estado puerperal é um 

fenômeno de difícil comprovação científica. 

Assim, devido a difícil comprovação desse estado, temos a jurisprudência 

que diz: 

 

A influência desse estado é efeito normal e corriqueiro de 

qualquer parto e, dada a sua grande frequência, deve ser 

admitido sem maior dificuldade. (TACRIM/SP – AC --  rel.Juiz 

Fernandes Braga – JUTACRIM 83/883). 

 

O legislador, para resolver as injustiças que o critério psicológico trazia, 

abandonou a motivação de honra, optando por utilizar como motivação a 

influência do estado puerperal. 

No caso do critério psicológico, a motivação de honra, em que a mãe, 

preocupada em ocultar sua própria desonra perante a sociedade, matava o filho, 

não estava a altura do valor que a vida humana possui, ainda que considerando 

os costumes da época. 

Com a reformulação do Código Penal e a utilização do critério 

fisiopsicológico, o legislador deixa de privilegiar uma situação de injustiça,  

procurando entender, o que leva a mãe a ocisar o próprio filho. 

Assim, ele leva em consideração as alterações físicas do parto, que em 

alguns casos provocam dores alucinantes, em comunhão com as alterações 

psíquicas sofridas pela parturiente em decorrência justamente daquele, do parto. 



 

Ante a brutalidade do crime, o critério fisiopisicológico é mais humanitário, 

pois visa proteger a vida do recém-nascido, que não possui condições de defesa; 

visa proteger a vida em primeiro lugar, e não mais um status social. 

É, sem dúvida, um critério mais altruísta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo V 

A INFLUÊNCIA DO ESTADO PUERPERAL NA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME 

DE INFANTICÍDIO 

 

 

A influência do estado puerperal na caracterização do crime de infanticídio 

é vital, pois a existência do delito de infanticídio depende da verificação da 

influência do estado puerperal. 

É preciso existir um nexo de causalidade entre os dois, ou seja, é preciso 

que haja a presença do estado puerperal para que se caracterize o delito. 

Por possuir tanta influência no mundo jurídico e social, acaba por gerar 

repúdio de alguns doutrinadores, que não aceitam o critério fisiopsicológico 

adotado pelo Código. 

A exemplo de Damásio de Jesus: 

 

 Leonídio Ribeiro lembrava que, em mais de vinte anos de execução do 

Código Penal, não se conhecia um único caso em que o perito tivesse 

podido concluir pela comprovada existência de qualquer distúrbio mental 

consequente ao puerpério.   

 

É presumida pela lei a existência de uma perturbação psíquica especial, o 

estado puerperal, sendo necessária prova contrária para se descaracterizar o 

infanticídio e punir-se o agente por homicídio, por ser considerando natural e 

inerente à qualquer mulher em condições gravídicas, em qualquer parturiente. 

Se faz necessário reconhecer um nexo de causalidade entre a gravidez, o 

parto e o puerpério, e as circunstâncias confusionais do chamado estado 

puerperal, uma vez que de tal condição de obnulação de consciência depende a 

caracterização do crime. 

 

 

 



 

 

A exposição de motivos da parte especial do Código Penal de 1940, em 

seu item 40, menciona: 

 

O infanticídio é considerado um delictum exceptum quando praticado 

pela parturiente sob a influência do estado puerperal. Esta cláusula, 

como é óbvio, não quer significar que o puerpério acarrete sempre uma 

perturbação psíquica: é preciso que fique averiguado ter esta realmente 

sobrevindo em consequência daquele, de modo a diminuir a capacidade 

de entendimento ou de auto-inibição da parturinente. Fora daí, não há 

porque distinguir entre infanticídio e homicídio. 

 

A partir dessa disposição depreende-se que a lei só aceita a 

caracterização do crime de infanticídio se este tiver decorrido da influência do 

estado puerperal e, se esta, por sua vez, for decorrência do puerpério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

Capítulo VI 

JURISPRUDÊNCIA 

 

“O infanticídio é crime de genitora, da puérpera. É portanto a mãe que se acha sob 

a influência do estado puerperal. A respeito  da situação do sujeito ativo, variam as 

lei: umas adotam o sistema psicológico e outras o fisiopsicológico. O primeiro 

assenta-se no motivo de honra, isto é, na gravidez fora do matrimônio – a solteira, 

a viúva ou a casada com o esposo de impotência generandi- quando é imperioso 

ocultar o fruto da concepção, o que faz a mulher viver estado de angústia e 

tormento moral. O segundo sistema ao revés, não se cinge  ao motivo (CP suíço, 

art. 115), mas leva em conta o desequilíbrio fisiopsíquico, oriundo do parto, 

conquanto não desconheça que o móvel pode entrar no complexo desencadeante 

desse desequilíbrio. Adotou o último nossa lei já que invoca o estado puerperal”. 

Noronha E. Magalhães. Direito Penal. 

 

“Responde por infanticídio a progenitora que, após o nascimento do filho, não 

presta os cuidados indispensáveis à criança, deixando de fazer a ligadura do 

cordão umbilical seccionado”. 

Rel. Lauro Alves. 

 

“O simples fato de demorar o recém-nascido de morrer não desnatura, por si só, o 

delito de infanticídio. Se assim fosse, tratar-se-ia de comum homicídio”. 

Re. Octávio E. Roggiero. 

 

“Se não se verificar que a mãe tirou a vida do filho nascente ou recém-nascido sob 

a influência do estado puerperal, a morte praticada se enquadrará na figura típica 

do homicídio”. 

(RT 491/292) 

 

 



 

 

“O desconhecido do estado puerperal deve ser interpretado de maneira 

suficientemente  ampla, de modo a abranger o variável período do  choque 

puerperal. A influência deste estado é efeito normal e corriqueiro de qualquer parto 

e, dada a sua grande freqüência, deve ser admitido sem maior dificuldade”. 

(TACRIM –SP – AC - Rel Fernandes Braga – JUTACRIM 83/383) 

 

“É necessário precisar em que momento tem início o parto, uma vez que o fato se 

classifica como um ou outro crime de acordo com a ocasião da prática delituosa: 

antes do início do parto, existe aborto: a partir do seu início infanticídio. O parto 

começa com a dilatação, em que se apresentam as circunstâncias 

caracterizadoras das dores e da dilatação do colo do útero. Após, vem a fase de 

expulsão da placenta. O parto está terminado. A morte do sujeito passivo, em 

qualquer dessas fases, constitui infanticídio”. 

(TJSP – Rec. - Rel. Cardoso Perpétuo – JTJ – LEX 198/294) 

 

“Ocorre o infanticídio com a morte do recém-nascido, causada logo após o parto 

pela mãe, cuja consciência se acha obnubilada pelo estado puerperal, que é 

estado clínico resultante de transtornos que se produzem no psíquico da mulher, 

em decorrência do nascimento do filho”. 

(TJMT – AC - Rel. Acyr Loyola – RT 548/348) 

 

“A perícia médico-legal que não esclarece qual a docimasia pulmonar empregada 

para suporte da conclusão de que a vítima  nasceu com vida, se mostra sem a 

necessária fundamentação para comprovar a materialidade do infanticídio”. 

(Rel Silva Franco). 

 

 

 

 

 



 

 

“ A decisão dos jurados reconhecendo ter a ré matado o próprio filho sob a 

influência do estado puerperal, se revela manifestamente contrária à prova dos 

autos, se o exame médico legal procedido na mesma negou qualquer perturbação 

psíquica decorrente do puerpério”. 

( TJSP – AC – Rel. Martiniano de Azevedo – RT 377/111) 

 

“Inexistindo nos autos a prova de que a mãe quis ou assumiu o risco da morte do 

filho, não se configura o crime de infanticídio, em qualquer de suas formas, eis que 

inexiste para a espécie a forma culposa”. 

(TJES – Rec. – Rel. José Eduardo Grandi Ribeiro – RTJE 55/255) 

 

“Em tema de infanticídio é dispensável a perícia médica para constatação do 

estado puerperal, visto que este é efeito normal e corriqueiro de qualquer parto”. 

(TJSP – Rec. Rel. Nélson Fonseca – RT 655/272) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo VII 

CONCLUSÃO 

 

 

O crime de Infanticídio ainda é considerado um choque à estrutura social 

atual, e, justamente a perplexidade gerada por ele colabora para que seja tão 

discutido. 

O estado puerperal vem para mostrar mais uma façanha do ser humano, a 

de ser controverso, imprevisível, é a ciência médica que se contrapõe com a 

“ciência” natural, ambas vividas pelo homem. 

Através da pesquisa foi possível concluir que o estado puerperal é um 

estado incerto, de dífícil definição, que ocorre em decorrência do puerpério, possui 

duração indeterminada, e, quando regride, não deixa sequelas, o que se não 

impossibilita, de certo dificulta bastante sua comprovação científica. 

A legislação brasileira exige que seja realizada a perícia médica na 

parturiente, após o crime, porém, nesse momento, os peritos encontrarão poucos 

ou talvez nenhum indício do chamado estado puerperal, uma vez que não possui 

duração determinada; assim, muitas vezes terão de se apoiar em testemunhos de 

terceiros e da própria autora.  

Uma vez que a perícia nem sempre pode ser realizada com certeza, a 

mãe que mata seu próprio filho, durante o parto ou logo após, dependerá da 

causalidade do estado puerperal com o delito, ou seja, para que a mãe seja 

condenada por infanticídio é necessário que haja o nexo causal do estado 

puerperal com o crime, pois a caracterização deste último depende da existência 

daquele. Em caso de incerteza, deve-se considerar a existência da influência do 

estado puerperal.  

 

 

 



 

 

A discussão a cerca do tema Infanticídio e o estado puerperal talvez não 

se finde tão cedo, pois há uma tentativa de primeiro punir a autora, pela frieza do 

crime, passando pelo respeito às características às quais o homem é submetido 

naturalmente, pois lhe são inerentes, e , resultando na busca da aplicação do 

sistema jurídico, como regulador da ordem social, em um caso que foge talvez à 

clareza com a qual estamos acostumados. 

Diante dessas considerações, sou favorável à manutenção do critério 

fisiopsicológico adotado pelo Código Penal vigente, que exige a comprovação da 

influência do estado puerperal para a caracterização do crime de infanticídio, 

porém, uma vez que a realização desta comprovação é muito complicada, em 

caso de dúvida, deve-se sempre se decidir a favor da existência do estado 

puerperal.  
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ERRATA 

 

1. Durante todo o texto da monografia, com exceção das citações 

retiradas de autores, onde estiver  escrito “psicose puerperal” leia-se 

estado puerperal. 


