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RESUMO 

A presente monografia tem como objeto o estudo do Estado Puerperal no crime de 
Infanticídio, descrito no art. 123, do Código Penal brasileiro, bem como suas características e 
peculiaridades, tanto fisio quanto psicológicas, em relação à parturiente para identificar a 
possibilidade do seu enquadramento como mais uma causa de inimputabilidade. Optou-se 
pela pesquisa bibliográfica, através do exame de bibliografias já publicadas, ou seja, 
utilizando fontes secundárias, como livros, artigos científicos, entre outros. Para o 
desenvolvimento da pesquisa o trabalho foi dividido em três capítulos, o primeiro para 
apresentar algumas considerações acerca do Crime. O segundo para estudar o crime de 
Infanticídio. Por derradeiro, o terceiro capítulo enfoca o tema objeto deste trabalho, O Estado 
Puerperal no Infanticídio pode caracterizar a inimputabilidade? Para tanto, se apresentará o 
conceito do que possa ser o Estado Puerperal, sua influência, critérios psicológicos e 
fisiopsicológicos, delito privilegiado, excludente de ilicitude e por fim da imputabilidade e 
inimputabilidade. Ao final, são oferecidas algumas considerações relativas ao estudo, 
contendo o entendimento da autora, relativamente à pesquisa em alusão. 
 

Palavras-chave: Estado Puerperal. Infanticídio. Inimputabilidade  
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RESUMEN 

El presente documento tiene por objeto estudiar el Estado Puerperal el delito de infanticidio, 
tal y como se describe en el art. 123, Código Penal brasileño, así como sus características y 
peculiaridades, cuánto Fisio tanto psicológica, de la madre para determinar la posibilidad de 
su enuqdramento más como una cuestión de inimputabilidad. Fue elegido por la búsqueda en 
la literatura, a través de la revisión de la bibliografía ya publicada, es decir, utilizando fuentes 
secundarias, tales como libros, artículos científicos, entre otros. Para el desarrollo de los 
trabajos de investigación se dividió en tres capítulos, el primero en hacer algunos comentarios 
acerca de la delincuencia. El segundo estudio por el delito de infanticidio. Al terminar el 
tercer capítulo se centra en el tema objeto de esta revisión, el Estado en el infanticidio 
puerperal pueden caracterizar a la inimputabilidad? Con ese fin, se presenta el concepto de lo 
que podría ser la puerperal Estado, su influencia, y fisiopsicológico criterios psicológicos, el 
delito privilegiado, exclusivo de la ilegalidad y, por último, la imputabilidad-inimputabilidad. 
Al final, se ofrecen algunas consideraciones sobre el estudio, citando a la comprensión del 
autor en relación a la investigación en alusión. 
 
Palabras clave: Estado Puerperal - Infanticidio - Legado 
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LISTA DE CATEGORIAS E SEUS CONCEITOS OPERACIONAIS 

Lista de categorias2 que o autor considera estratégicas à compreensão do seu trabalho, com 

seus respectivos conceitos operacionais3. 

Crime 

 “Considera-se Crime a infração penal a que a Lei comina pena de reclusão ou de detenção, 
quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. [...]”. (Art. 1º 
da Lei Introdução ao Código Penal)4. 

Critério Fisiopsicológico 

“Nos termos do critério fisiopsicológico, não é levada em consideração a honoris causa, isto 
é, o motivo de preservação da honra, mais sim a influência do Estado Puerperal. É o critério 
de nossa legislação penal vigente5”. 

Critério Psicológico 

“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 CP de 19696”. 

Delito Privilegiado 

O Infanticídio é um delito que possui o mesmo núcleo do tipo do homicídio, ou seja, matar. É, 
entretanto, um crime autônomo, em que o legislador entendeu ser o caso de aplicar pena mais 
branda, em razão da condição diferenciada em que se encontra a agente, ou seja, estar sob a 
influência do Estado Puerperal e provocar a morte de seu próprio filho nascente ou recém-
nascido. Desta forma, é considerado delito privilegiado porque, de qualquer forma, recebe 
pena bem inferior em relação ao homicídio7. 

                                                 
2 Denomina-se “categoria” a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia. Cf. 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do Direito. 8. ed. 
Florianópolis: OAB Editora, 2002, p. 31. 
3 Denomina-se “Conceito Operacional” a definição ou sentindo estabelecido para uma palavra ou expressão, com 
o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas ao longo do presente trabalho. Cf. 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do Direito, p. 43. 
4BRASIL. Decreto Lei n. 3.914, de 09 de dezembro de 1941. Lei de introdução do Código Penal (decreto-lei n. 
2.848, de 7-12-940) e da Lei das Contravenções Penais (decreto-lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3914.htm. Acesso em: 11 jul. 2008. 
5 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 106. 
6 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 521. 
7 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido. São Paulo: 
Millennium, 2004, p. 27. 
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Estado Puerperal 

[...] Trata-se o Estado Puerperal de perturbações, que acometem mulheres, de ordem física e 
psicológica decorrentes do parto. Ocorre, por vezes, que a ação física deste pode vir a 
acarretar transtornos de ordem mental na mulher, produzindo sentimentos de angústia, ódio, 
desespero, vindo ela a eliminar a vida de seu próprio filho [...]8. 

Excludente de Ilicitude 

Penso que há incompatibilidade entre o Infanticídio e uma causa de exclusão da ilicitude. A 
legítima defesa é absolutamente incompatível. O estado de necessidade, igualmente seria 
impensável, a não ser numa situação de perigo, como num incêndio na maternidade, em que a 
mãe venha a abandonar o recém-nascido, salvando sua própria vida. Essa excludente incidiria 
independentemente de estar ou não a mãe sob a influência do Estado Puerperal, aplicando-se, 
pois, tanto na hipótese de homicídio quanto na de Infanticídio, ou de qualquer outro crime9.  

Feto  

Organismo em desenvolvimento, no período que vai da nona semana de gestação ao 
nascimento10.  

Honra 

Consideração à virtude, ao talento, à coragem, à santidade, às boas ações ou às qualidades de 
alguém. Sentimento de dignidade própria que leva o homem a procurar merecer a 
consideração geral, pundonor, brio. Dignidade, grandeza, glória11.  

Infanticida  

Aquela que mata o seu próprio filho, muitas vezes logo após o parto e sob o efeito do Estado 
Puerperal12.  

 

Infanticídio:  

Trata-se de homicídio cometido pela mãe contra seu filho, nascente ou recém-nascido, sob a 
influência do Estado Puerperal. É uma hipótese de homicídio privilegiado em que, por 
circunstâncias particulares e especiais, houve por bem o legislador conferir tratamento mais 
brando à autora do delito, diminuindo a faixa de fixação da pena (mínimo e máximo) 13. 

Influência do Estado Puerperal  

É a perturbação psíquica em que a mulher, mentalmente sã, mas abalada pela dor física do 
fenômeno obstétrico, fatigada, enervada, sacudida pela emoção, vem a sofrer um colapso do 

                                                 
8 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 100. 
9 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 2004, p. 169. 
10 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed.  rev. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1986, p. 250. 
11 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa,  p. 287. 
12 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. 6. ed. São Paulo: Rideel, 2004, p. 355. 
13 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
1216. 
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senso moral, uma liberação de impulsos maldosos, chegando por isso a matar o próprio 
filho14. 

Inimputabilidade 

Ausência de imputabilidade, de que resulta a impossibilidade de responsabilização penal (CP 
art. 26)15. 

Nascentes 

Que nasce ou começa, eliminado durante o parto16.  

Neonato 

Morto logo após o parto17.  

Parto  

Defini-se parto (do latim partus, ação de partir) como o conjunto de fenômenos mecânicos, 
fisiológicos e psicológicos expulsivos do feto a termo, ou já viável, e de seus anexos, do álveo 
materno para o exterior18.  

Pena  

“É a imposição da perda ou diminuição de um bem jurídico, prevista em lei e aplicada pelo 
órgão judiciário, a quem praticou ilícito Penal19”.  

Puerpério  

Puerpério, sobreparto ou pós-parto, é o período cronologicamente variável, de âmbito 
impreciso, durante o qual se desenrolam todas as manifestações involutivas e de recuperação 
da genitália materna havidas após o parto. Há, contemporaneamente, importantes 
modificações gerais, que perduram até o retorno do organismo às condições vigentes antes da 
prenhez. A relevância e a extensão desses processos são proporcionais ao vulto das 
transformações gestativas experimentadas, isto é, diretamente subordinadas à duração da 
gravidez20. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 ALMEIDA JÚNIOR, Antônio Ferreira; COSTA JÚNIOR, J. B. de Oliveira. Lições de Medicina Legal. São 
Paulo: Nacional, 1996, p. 234. 
15 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário compacto do direito. 4. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
148. 
16 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa, p. 577. 
17 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 95. 
18 CROCE, Deltom. Manual de Medicina Legal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 839. 
19 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 63.  
20 CROCE, Deltom. Manual de Medicina Legal, p. 240. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objeto21o estudo do Estado Puerperal no crime de 

Infanticídio, descrito no art. 123, do Código Penal brasileiro, bem como suas características e 

peculiaridades, tanto fisio quanto psicológicas, em relação à parturiente para identificar a 

possibilidade do seu enquadramento como mais uma causa de inimputabilidade. 

A importância do estudo deste tema surge a partir do momento em que o Código Penal 

brasileiro tipifica o delito de Infanticídio como sendo uma espécie de ilícito contra a vida que, 

pela influência do Estado Puerperal, merecera, por parte do legislador, configuração 

diferenciada, não somente no que diz respeito aos elementos do tipo, senão, também, quanto à 

pena prescrita para a espécie.  

Contudo, o que chama a atenção e aguça a curiosidade científica é a dificuldade em 

compreender a influência que exerce, ou possa exercer aquela condição especial, na psique da 

parturiente que empreste sustentação à forma como fora tratado pelo legislador pátrio sem, 

contudo, merecer sua inclusão nas hipóteses caracterizadoras da inimputabilidade (art. 26). 

Isto porque, se esse estado “domina” a psique da mãe a ponto de tirar a vida que acaba de 

gerar, aparentemente mereceria tratamento de inimputabilidade. Isto porque, se o Estado 

Puerperal não impede que a mãe se determine de acordo com o caráter ilícito do fato, não se 

afigura como razoável entender seja uma espécie diferenciada de crime contra a vida, pelo 

menos quanto à pena. 

Por fim, em se tratando de situação que foge ao controle da agente que, embora não 

configure negligência, imprudência ou imperícia, nem por isso pode se olvidar que superado 

aquele Estado Puerperal, com a volta à normalidade da parturiente, ela poderá vir a ser 

atingida de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, todavia, esse aspecto 

não foi contemplado no art.123 que trata do assunto, embora esse aspecto do tema não integre 

a óptica proposta neste trabalho. Esses motivos, dentre outros não menos relevantes, 

justificam o interesse pelo tema proposto. 

                                                 
21 Nesta Introdução cumpre-se o previsto em PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 170-181. 
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Ressalte-se que, além de ser requisito imprescindível à conclusão do curso de Direito 

na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, o presente relatório monográfico também vem 

colaborar para o conhecimento de um tema que, apesar de não poder ser tratado como 

novidade no campo jurídico, na dimensão social-prática ainda pode ser tratado como elemento 

novo e repleto de nuances a serem destacadas pelos intérpretes jurídicos. 

O presente tema, na atualidade, encontra-se na historia da humanidade, visto que 

desde a antiguidade o crime de Infanticídio existira. 

A escolha do tema é fruto do interesse pessoal da pesquisadora em melhor 

compreender a influência do Estado Puerperal na psique da parturiente, para assim atribuir a 

Infanticida melhor enquadramento legal, assim como para instigar novas contribuições para 

estes direitos na compreensão dos fenômenos jurídicos-políticos, especialmente no âmbito de 

atuação do Direito Penal. 

O objetivo institucional da presente Monografia é a obtenção do Título de Bacharel 

em Direito, pela Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e 

Sociais, Campus de Tijucas. 

Como objetivo específico, pretende definir se o Estado Puerperal é um elemento 

catalizador de um estado psicopático preexistente, que retire por completo o poder de 

autodeterminação da agente, ou que se instala no seu psicológico, inibindo sua capacidade de 

discernimento, quanto ao caráter ilícito, ou a impedindo de determinar-se conforme essa 

ilicitude de forma tal a ensejar sua inserção na categoria dos inimputáveis, resolvendo-se o 

caso pelo caput do Artigo 26 da Lei Penal. 

A análise do objeto do presente estudo incidirá sobre as diretrizes teóricas propostas 

por Vicente de Paula Rodrigues Maggio, na obra Infanticídio e a morte culposa do recém 

nascido, e no artigo 123 Código Penal. Este será, pois, o marco teórico que norteará a reflexão 

a ser realizada sobre o tema escolhido. Sob sua luz, pretende-se investigar os deslocamentos 

percebidos pelo objeto central da pesquisa, especialmente na literatura jurídica 

contemporânea, colmatando seu significado na atualidade. 

Não é o propósito, deste trabalho, gerar controvérsias alem do pesquisado. Por certo 

não se estabelecerá um ponto final em referida discussão. Pretende-se, tão-somente, aclarar os 

pensamentos ofertados sobre o tema, circunscrevendo-os ao pretendido. 
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Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram formulados os seguintes 

questionamentos: 

a) Por que o Infanticídio é tratado, no Código Penal brasileiro, como um ilícito 

privilegiado contra a vida do recém nascido? 

b) O que é e como pode se caracterizar o Estado Puerperal? 

.c) Quais são aos condicionantes legais para a inimputabilidade? 

d) Qual é a influencia da psique dos inimputáveis, referidos no art. 26 do CP, no 

resultado ilícito das suas condutas? 

e) Quais são os critérios de aferição dessa inimputabilidade?   

Já as hipóteses consideradas foram as seguintes: 

a) O Infanticídio é uma espécie de ilícito privilegiado, contra a vida da pessoa 

conforme disposto no Art. 123 do Código Penal brasileiro, não admitindo as excludentes de 

ilicitude descritas no Art. 23 do mesmo diploma legal. 

b) O Estado Puerperal, desde que impeça que a parturiente entenda o caráter ilícito do 

ato ou de que se determine conforme essa ilicitude, embora não previsto no Código Penal, 

deveria admitir a aplicação do disposto no art. 26, do Código Penal. 

O relatório final da pesquisa foi estruturado em três capítulos, podendo-se, inclusive, 

delineá-los como três molduras distintas, mas conexas: a primeira, atinente ao Crime; a 

segunda, ao Infanticídio desde sua evolução histórica até o momento atual; e, por derradeiro, 

o Estado Puerperal no Infanticídio, escopo deste estudo.  

Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi utilizado 

o método dedutivo, e, o relatório dos resultados expresso na presente monografia é composto 

na base lógica dedutiva22, já que se parte de uma formulação geral do problema, buscando-se 

posições científicas que os sustentem ou neguem, para que, ao final, seja apontada a 

prevalência, ou não, das hipóteses elencadas. 

                                                 
22 Sobre os “Métodos” e “Técnicas” nas diversas fases da pesquisa científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. 
Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 99-125. 
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Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, 

do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica23. 

É conveniente ressaltar, enfim, que, seguindo as diretrizes metodológicas do Curso de 

Direito da Universidade do Vale do Itajaí, as categorias fundamentais, são grafadas, sempre, 

com a letra inicial maiúscula e seus conceitos operacionais apresentados em Lista de 

Categorias e seus Conceitos Operacionais, ao início do trabalho. 

Os acordos semânticos que procuram resguardar a linha lógica do relatório da pesquisa 

e respectivas categorias, por opção metodológica, estão apresentados na Lista de Categorias e 

seus Conceitos Operacionais, conforme sugestão apresentada por Cesar Luiz Pasold, muito 

embora algumas delas tenham seus conceitos mais aprofundados no corpo da pesquisa. 

Ressalte-se que a estrutura metodológica e as técnicas aplicadas neste relatório estão 

em conformidade com as propostas apresentadas no Caderno de Ensino: formação 

continuada. Ano 2, número 4, assim como nas obras de Cesar Luiz Pasold, Prática da 

pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do Direito e Valdir Francisco 

Colzani, Guia para redação do trabalho científico. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações Finais, nas quais 

são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos 

estudos e das reflexões sobre O Estado Puerperal no Infanticídio pode caracterizar a 

inimputabilidade? 

Com este itinerário, espera-se alcançar o intuito que ensejou a preferência por este 

estudo: A atenção especial dos operadores do Direito. 

 

 

                                                 
23 Quanto às “Técnicas” mencionadas, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 61-71, 31- 41, 45- 58, e 99-125, nesta ordem. 
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2 DO CRIME 

 
Neste primeiro capítulo será realizada uma breve resenha histórica do crime, seus 

sujeitos e classificação para, a continuação, pesquisar relativamente ao que deva ser entendido 

por Infanticídio, bem como a influência do Estado Puerperal neste crime para, assim, melhor 

compreender a dinâmica da figura típica e sua forma de tratamento no ordenamento jurídico 

pátrio. 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Sabe-se que as diferentes sociedades, através dos tempos, foram elaborando seus 

conjuntos normativos com a finalidade de descrever as diferentes condutas consideradas 

ilícitas e suas respectivas penalidades, assim, não é pretensioso entender que o crime existira, 

desde as primeiras formas de organização social, ou seja, o crime sempre acompanhou o 

homem24. 

Nesse esteio, pondera o autor25, ele é um dano, o mais grave e irreparável, quase 

sempre a um dano, por correspondência, sempre se procurou pagar com outro dano. Daí 

porque as penas primitivas se revestiam de certa selvageria, castigos impiedosos. 

2.1.1 Período da vingança privada 

Neste período o que valia era a lei de Talião, ou seja, o castigo. Este período era 

denominado pela reação do indivíduo ou seu grupo contra membros de outros grupos26. 

Leal27 expõe acerca da vingança privada que: aparece mais tarde, quando a vida 

coletiva se torna mais complexa e o grupo se decompõe em outros grupos ou clãs secundários. 

                                                 
24 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte geral. Florianópolis: Momento Atual, 2002, p. 05. 
25 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte geral, p. 05. 
26 LEAL, João José. Direito Penal geral. São Paulo: Atlas, 1998, p. 62. 
27 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 62. 
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Ainda aqui a reação contra o infrator é de natureza social, pois exercitada pelo 

ofendido ou seus irmãos de sangue em defesa dos interesses místicos ou sacrais do grupo 

[...]28. 

Além disso, necessário se faz, diante da concepção de Leal29, indagar o significado da 

Lei de Talião: 

O termo origina-se do vocábulo latino tálio, onis, que significa castigo na 
mesma medida da culpa. Juridicamente, lei de talião significa limitar, 
restringir, retribuir da mesma proporção de sua gravidade as conseqüências 
do crime praticado, ou seja, a reação contra o crime deve atingir o infrator da 
mesma forma e na mesma intensidade do mal por ele causado: aquele que 
matar o filho de outro, terá seu filho morto; aquele que cegar outrem terá 
seus olhos vedados, etc. [...]. 

Silva30 apresenta neste sentido: 

A primeira conquista no terreno repressivo é a Lei de Talião. Por talião, 
delimita-se o castigo: a vingança não seria mais arbitrária e 
desproporcionada. Tal pena aparece nas leis mais antigas, como no Código 
de Hamurabi, gravado em caracteres cuneiformes e encontrado nas ruínas de 
Susa (Capital de Élan, residência do rei Dario e sucessores, na Pérsia). O 
Código de Hamurabi, um dos textos jurídicos mais antigos (2.300 a. C.), foi 
descoberto pela missão francesa chefiada por Jaques Morgan, em 1901. Por 
esta lei, se alguém tira um olho a outrem, perderá igualmente um olho. Se 
um osso se quebrará também um osso. 

Nas palavras de Mesquita Júnior31: 

Na denominada fase da vingança privada, cometido um crime, ocorria à 
reação da vítima, dos parentes ou até do grupo social (tribo) que agiam sem 
proporção à ofensa, atingindo não só o ofensor, como também todo o seu 
grupo. Quanto a sua origem psicossocial, deriva da necessidade instintiva de 
vingar-se da ofensa, que nada era que uma forma de defesa, necessidade do 
homem. 

Necessário foi este período há humanidade, apesar de muitos de nossos antepassados 

terem sofrido graves barbáries, hoje temos um abrandamento significativo da forma de punir. 

                                                 
28 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 62. 
29 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 62. 
30 SILVA, Ronaldo. Direito Penal: parte geral, p. 05. 
31 MESQUITA JÚNIOR, Sidio Rosa de. Manual de execução penal teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2003, p. 53. 
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2.1.2 Período da vingança divina 

Este período baseava-se no princípio de que todo crime geraria uma ofensa à 

divindade. 

Encontra-se sob a obra de Silva32, alegações referentes ao período da vingança divina: 

Baseava-se no princípio de que todo crime correspondia uma ofensa à 
divindade. A sanção, portanto, tinha por preocupação punir quem ofendesse 
aos deuses, aplicando-se a ira divina. “Quando ao mundo civilizado, no qual 
o poder social já possuía o suficiente vigor para impor aos indivíduos 
normas de conduta, a questão se transformou. Então o bárbaro sistema de 
vingança se transforma quanto a sua finalidade”. Prossegue-se falando da 
vingança divina, mas esta será aplicada por Deus. O direito, até certo ponto, 
aparece envolto de um mundo superior, que é a via ética dominada pelo 
denominada pelo princípio religioso [...]. 

Mesquita Júnior33 caracteriza o período da vingança divina pela circunstancia da 

justiça penal ser realizada para satisfazer ao desejo da autoridade divina, interessada em punir 

o criminoso, ao mesmo tempo, autor de pecado. 

Nota-se que nesta época o direito é a religião, cada ordem religiosa acompanha uma 

pena jurídica. O delito constitui ofensa à divindade. 

2.1.3 Período da vingança pública 

Nesta fase, o objetivo é a segurança do princípio ou do soberano, através da pena, 

também cruel e severa, visando à intimidação34. 

Beccaria35 em sua obra traz: 

A moral política não pode oferecer à sociedade nenhuma vantagem durável, 
se não estiver baseada em sentimentos indeléveis do coração do homem. 
Qualquer lei que não estiver fundada nessa base achará sempre uma 
resistência que a constrangerá a ceder. Desse modo, a menor força aplicada 
continuamente, destrói por fim um corpo de aparência sólida, pois lhe 
imprimiu um movimento violento. 

                                                 
32 SILVA, Ronaldo. Direito Penal: parte geral, p. 06. 
33 MESQUITA JÚNIOR, Sidio Rosa de. Manual de execução penal teoria e prática, p. 54. 
34 SILVA, Ronaldo. Direito Penal: parte geral, p. 06. 
35 BECCÁRIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 128. 
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Ressalta Mesquita Júnior, quanto ao período da vingança pública, que nesta fase o fim 

da justiça se volta para o príncipe, não para o particular, nem para Deus36. 

2.1.4 Período humanitário 

O período humanitário foi um período de idéias contra a crueldade do Direito Penal. 

Este período nas palavras de Mesquita Júnior37: 

Iniciou-se no século XVIII, motivado pelos ideais revolucionistas, sendo que 
o referido período foi inaugurado pelo desenvolvimento do princípio da 
legalidade e das idéias de Beccaria. Ressalta-se que as idéias de Beccaria 
visavam, basicamente, propiciar a humanização da pena, tendo em vista que 
não é a severidade da punição, mas certeza da mesma, que torna eficaz o 
combate à criminalidade. 

Dando continuidade ao exposto acima, Leal38, em sua obra apresenta: 

Na segunda metade do século XVIII, consolida-se a corrente de pensamento 
contrária à crueldade e aos absurdos que se cometiam em nome do Direito 
Penal absolutista. As idéias político-filosóficas e jurídicas emergentes já não 
admitiam que o Direito Penal pudesse utilizar-se, com tanta freqüência e de 
forma tão abusiva, dos castigos corporais, dos suplícios mais diversos, dos 
trabalhos forçados e da pena de morte. A reação contra este sistema 
repressivo desumano e sangrento deu origem ao movimento humanitário, 
que contou com a contribuição, além dos filósofos defensores da democracia 
liberal, de John Howard (1726-1790, que escreveu a obra O estado das 

prisões na Inglaterra e País de Gales; de Jeremias Bentham, autor do 
Tratado das penas e das recompensas, e de Paulo de Fuerbach, que 
defendeu o princípio da legalidade [...]. Entretanto, foi César Beccaria o que 
mais se destacou com a publicação de seu opúsculo Dos delitos e das penas 
(1764)[...]. 

Ademais, a partir deste período surgiu o direito penal clássico ou liberal, com 

princípios reguladores do direito. 

2.1.5 Período criminológico 

Inicia-se em meados do século XIX; baseado nas idéias científicas da época. Procura-

se nesta fase uma explicação científica para a origem do crime.  

                                                 
36 MESQUITA JÚNIOR, Sidio Rosa de. Manual de execução penal teoria e prática, p. 54. 
37 MESQUITA JÚNIOR, Sidio Rosa de. Manual de execução penal teoria e prática, p. 54. 
38 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 68. 



24 

Neste norte, Leal39 sublinha: 

Já no final do século XIX, o Direito Penal vai conhecer novas experiências. 
O cientificismo predominante acabou invadindo a seara criminal, numa 
busca febril das causas da delinqüência. Estudos e investigações foram 
realizados para formular uma “teoria científica” do fenômeno criminal e do 
delinqüente, que deveria ser examinado como objeto de investigação e 
experiências acerca da causalidade criminal, para o fim de submetê-lo a um 
processo de terapêutica médico-jurídica. 

Para Noronha40, lembrando Lombroso médico Italiano, um dos maiores pesquisadores, 

talvez o que tenha sido o guia deste período, pondera acerca do período criminológico: busca 

a defesa social e a recuperação dos criminosos “ao invés de considerar o crime como fruto do 

livre arbítrio e entidade jurídica, tem-no qual manifestação da personalidade humana e 

produto de várias causas”. 

2.1.6 Novíssima criminologia 

Mesquita Júnior41 preleciona que: 

Para a novíssima criminologia, a pena de prisão merece extinção, devendo o 
estado passar a ser responsabilizado pelos danos decorrentes de crimes 
resultantes de sua omissão. Para tal corrente, o Estado quase sempre seria o 
responsável pela ocorrência do delito, principalmente porque o mesmo não 
adota medidas preventivas sérias, verbi gratia, educação adequada de seu 
povo, manutenção de reserva para manter um mercado de trabalho sem 
desemprego, controle dos meios de comunicação, já que a televisão e o 
rádio, pelo excesso de liberdade, incentivam a prática de crime etc. 

Nota-se, diante do contido acima, que o estado deve ser responsabilizado pelos seus 

atos, ou melhor, pela falta de atos. O que falta é o respeito com os demais, entre o próprio 

estado democrático de direito.  

2.2 CONCEITO DE CRIME 

Para melhor compreensão do tema proposto para estudo, se oferece alguns conceitos 

relativos ao tema a partir dos doutrinadores pesquisados. 

                                                 
39 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 69. 
40 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 96. 
41 MESQUITA JÚNIOR, Sidio Rosa de. Manual de execução penal teoria e prática, p. 58. 
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No entendimento de Guimarães42: 

Crime definido no sentido amplo é a conduta humana, por ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que infringe norma legal; mais restritamente, é a infração 
a que a lei comina pena, que pode ser de reclusão, de detenção ou de multa, 
isolada ou cumulativamente. 

Por sua vez, Noronha43 complementa pontuando que: crime é a conduta humana que 

lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal. Sua essência é a ofensa ao 

bem jurídico, pois toda norma penal tem por finalidade sua tutela. 

A Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro aborda o que deva ser considerado 

como crime, no art. 1º44, conforme segue: 

Considera-se crime a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena 
de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração a que a lei 
comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, 
alternativamente ou cumulativamente. 

Alguns tratadistas, dentre eles Mirabete45, entendem que não há uma definição para 

crime no Código Penal, restando assim, por conta da doutrina a sua elaboração: 

Em conseqüência do caráter dogmático do Direito Penal, o conceito de crime 
é especialmente jurídico. Entretanto, ao contrário de leis antigas, o Código 
Penal vigente não contém uma definição de crime, que é deixada à 
elaboração da doutrina. Nesta, tem-se procurado definir o ilícito penal sob 
três aspectos diversos. Atendendo-se ao aspecto externo, puramente nominal 
do fato, obtém-se uma definição formal; observando-se o conteúdo do fato 
punível, consegue-se uma definição material ou substancial; e examinando-
se as características ou aspectos do crime, chega-se a um conceito, também 
formal, mas analítico da infração pena. 

Quanto à origem etimológica, Leal46 entende que: 

Em latim, de onde, se origina (crime, inis), o termo crime significa queixa, 
calúnia, injúria, erro. Enfim, tem uma acepção semântica relacionada com a 
idéia de mal, o que ainda hoje expressa o seu verdadeiro sentido. [...]. O 
crime é conduta humana, podendo ser ação propriamente dita, como 

                                                 
42 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 38. 
43 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. v. 4 . São Paulo: Saraiva, 2003, p. 97. 
44 BRASIL. Decreto Lei n. 3.914 de 09 de dezembro de 1941. Lei de introdução do Código Penal (decreto-lei 
n. 2.848, de 7-12-940) e da Lei das Contravenções Penais (decreto-lei n. 3.688, de 3 outubro de 1941). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3914.htm>. Acesso em: 11 jul. 2008. 
45 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 98 
46 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 95. 
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também, em alguns casos, omissão, este tipo de comportamento pode ser 
objeto de estudo da Sociologia, da Filosofia, da Psicologia e de outras 
disciplinas, principalmente da Criminologia, que o examina como fenômeno 
humano biológico e/ou sociológico. Assim dependendo da natureza do 
enfoque, poderemos ter um conceito sociológico, moral, psicológico ou 
criminológico de infração criminal. 

Portanto, diante dessa exposição, verifica-se à existência de várias formas de 

conceituação de crime, mas a principal, como sublinhado por Leal47, “estaria na conduta 

humana (ação ou omissão), conduta esta que fere todos os princípios bacilares do direito”. 

De outro vértice, a doutrina tem procurado definir ilícito penal em três aspectos 

diversos, quais sejam: Analítico, Formal, Material e Dogmático. 

2.2.1 Conceito analítico  

O conceito analítico de crime é a análise do fato, do delito, sua caracterização no 

ordenamento jurídico. Nesse sentido Silva48 examina o crime, a partir da contrariedade, a lei, 

mas analisando-o em seus elementos constitutivos decorrentes do próprio sistema jurídico. 

Mirabete49 no intuito de melhor esclarecer cita Basileu Garcia que assim se manifesta 

com relação ao conceito analítico de crime como sendo “ação humana, antijurídica, típica, 

culpável e punível”, considerada como a “possibilidade de aplicar-se a pena”, não é elemento 

do crime.  

Prossegue Mirabete50 neste momento fazendo referência a Nelson Hungria que 

entende que “um fato pode ser típico, antijurídico, culpado e ameaçado de pena, isto é, 

criminoso, e, no entanto, anormalmente deixar de acarretar a efetiva imposição de pena”. 

Entende-se, portanto que, a palavra culpabilidade, consiste num vinculo subjetivo que 

liga a ação ao resultado, ao seja, no dolo ou na culpa em sentido estrito, por imprudência, 

negligência ou imperícia. Pois, verificando-se a existência de um fato típico e antijurídico, 

examinar-se-á o elemento subjetivo e, assim, sua culpabilidade51. 

                                                 
47 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 95. 
48 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte geral, p. 74. 
49 GARCIA, Bacileu, citado por MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 97. 
50 HUNGRIA, Nelson, citado por MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 97. 
51 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 97. 
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2.2.2 Conceito formal  

Neste item, conceituar-se-á o crime no ponto de vista formal, que traz a doutrina, ao 

qual este não se distancia muito do analítico. 

Segundo Mirabete52, sob o prisma do aspecto formal, ensina:  

[...] podem-se citar os seguintes conceitos de crime “crime é fato humano 
contrário à lei”; “crime é qualquer ação legalmente punível”; “rime é toda 
ação ou omissão proibida pela lei sob ameaça de pena”; “crime é uma 
conduta contrária ao direito, a que lei atribui uma pena”.  

Prossegue o autor53 afirmando que essas definições, entretanto, alcançam alguns 

aspectos do fenômeno criminal, o mais aparente, que é “a contradição do fato a uma norma de 

direito, ou seja, sua ilegalidade como fato contrário à norma penal. Não invadem, contudo, em 

sua essência, em seu conteúdo, em sua matéria”. 

Noronha define crime sob o aspecto formal, como ponto de referência de lei: crime é o 

fato individual que a viola; é a conduta humana que infringe a lei penal54. 

Seguindo no mesmo norte Leal55 expõe: 

Segundo a concepção formal, crime é a conduta proibida e sancionada pela 
lei penal. É exatamente esse caráter de pura contrariedade formal ao Direito, 
que é acentuado nessa definição: crime é toda ação ou omissão proibida pela 
lei, sob ameaça de pena. É como se a nocividade, a perversidade, a 
imoralidade ou o caráter anti-social da conduta ilícita surgisse com a 
promulgação da norma incriminadora ou fosse pura criação desta. 

Silva56 entende que: o delito é ação, onde, consequentemente, a forma deste pode 

oferecer um critério para sua classificação. Segundo ele, diz-se instantâneo o crime, quando se 

exauri com o resultado a que se está subordinado.  

Continua o autor57, destacando que a instantaneidade não significa rapidez ou 

brevidade física da ação, como vai acontecer com o homicídio que pode acrescentar diversas 

fases ou fatos, mas cuja consumação se realiza em um instante. 

                                                 
52 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 95. 
53 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 95. 
54 NORONHA. E. Magalhães. Direito Penal, p. 86. 
55 LEAL, João José.  Direito Penal geral, p. 181. 
56 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte geral, p. 76. 
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2.2.3 Conceito material  

Nesta fase será feita distinção entre os ilícitos penais de condutas lesivas, objetivando, 

desta maneira, abordar o conceito de crime material. 

Primeiramente para Noronha58, a melhor orientação para obtenção de um conceito 

material de crime, é aquela que tem em vista o bem protegido pela lei penal. 

Prado59 conceitua crime material como sendo “crime material diz respeito ao conteúdo 

do ilícito penal – caráter danoso da ação ou seu desvalor social, quer dizer, o que determina 

sociedade, em dado momento histórico, considera que deve ser proibido pela lei penal”. 

Leal60 ressalta em sua obra: 

Que a concepção material busca apresentar o crime como uma conduta 
contrária aos valores éticos fundamentais ou aos legítimos interesses do 
grupo social (o que nem sempre é verdadeiro, pois há interesses de classe 
protegidos pela ordem jurídica). O conteúdo substancial (condição de 
desvalor ético-jurídico) do comportamento humano emerge como 
fundamento do conceito de crime: se determinado tipo de conduta lesa 
interesse individuais ou coletivos, se fere certos valores, se coloca em risco a 
segurança de pessoas ou da sociedade, cabe ao legislador determinar sua 
proibição e decretar sua punição, definindo-o como crime. É a natureza da 
conduta que determina a opção legislativa no tocante à instituição da figura 
delituosa. 

Em relação ao conceito material de crime Damásio61, entende que: 

O conceito material do crime é de relevância jurídica, uma vez que coloca 
em destaque o seu conteúdo teleológico, a razão determinante de constituir 
uma conduta humana infração penal e sujeita a uma sanção. [...] Como se 
nota, sob o ponto de vista material, o conceito de crime visa aos bens 
protegidos pela lei penal. Dessa forma, nada mais é que a violação de um 
bem penalmente protegido. 

De certo ponto torna-se inobscuro chegar-se ao conceito universal de crime, essência 

tal, independente da lei jurídica. Nesse sentido, Fragoso62, assim o conceitua como: “crime, 

desvalador da vida social”. 

                                                                                                                                                         
57 SILVA, Ronaldo. Direito Penal: parte geral, p. 76. 
58 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal, p. 96. 
59 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 59. 
60 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 165. 
61 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 42. 
62 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 73. 
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Após analise à Constituição da República Federativa do Brasil, veja-se, não existir um 

conceito claro de crime material, pois, resume-se este a um ato ou omissão que venha a 

transgredir os princípios e garantias fundamentais do indivíduo, deturpando assim, seu 

patrimônio, seus bens protegidos por nosso ordenamento jurídico. Se não, vejamos o contido 

no artigo 5°63, caput, da CRFB/88: 

Art. 5° - Todos são iguais perante alei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: [...]. 

Vê-se, portanto que, qualquer indivíduo que violar ou lesar a vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade de outrem, ocorrerá em crime passível de punição, 

pois estará causando mal a um semelhante através de uma conduta reprovável  da qual o 

legislador estipulou uma pena. 

2.2.4 Conceito dogmático  

Por fim, abordar-se-á, o crime no ponto de vista dogmático.  

Nesse sentido, leciona Silva64: 

A ação humana, para ser criminosa, a de corresponder objetivamente à 
conduta descrita pela lei, contrariando a ordem jurídica incorrendo seu autor 
no juízo de censura ou reprovação social. Considera-se então, delito como a 
ação, típica, antijurídica e culpável; ou seja, ele não existe sem uma ação a 
qual se deve ajustar a figura descrita na lei, opor-se ao direito e ser atribuível 
ao indivíduo de culpa. 

Seguindo a corrente Noronha65, entende que: a ação humana para ser criminosa, a de 

corresponder objetivamente à conduta descrita pela lei, contrariando assim a ordem jurídica e 

incorrendo seu autor no juízo de censura ou reprovação social. 

Entende-se, portanto, ser o delito uma ação típica, antijurídica e culpável; pois, não 

existe sem uma ação a qual se deve ajustar a figura descrita na lei, e opor-se ainda, ao direito e 

ao indivíduo a título de culpa. 

                                                 
63 BRASIL, Código Civil; Comercial; Processo Civil; Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da 
Editora Revista dos Tribunais com a organização Yussef Said Cahali. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 22. 
64 SILVA, Ronaldo. Direito Penal: parte geral, p. 74. 
65 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal,  p. 97. 
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2.3 SUJEITOS DO CRIME  

Discorrer-se-á neste título, uma breve definição dos sujeitos do crime. 

2.3.1 Sujeito ativo 

Para Silva66, sujeito ativo é a figura típica descrita na lei. É o homem, a criatura 

humana, isolada ou associada, isto é, por autoria singular ou co-autoria. Só ele pode ser agente 

ou autor do crime. 

É aquele que pratica o crime, o autor, causador do delito, em um exemplo bem simples 

no crime de Infanticídio estipulado no art. 123 do Código Penal, é a gestante o sujeito ativo 

do crime, pois foi ela quem praticou o fato delituoso67. 

Destaca Prado68 nas palavras de Antón Oneca: 

Sujeito ativo, autor ou agente, é todo aquele que realiza a ação ou omissão 
típica, nos delitos dolosos ou culposos. Ou seja, é aquele cuja atividade é 
subsumível ao tipo legal incriminador. O conceito penal de autor stricto 

sensu deve ser deduzido de cada um dos tipos de injusto. Apenas pode ser 
sujeito ativo do delito a pessoa humana, e não os animais ou as coisas 
inanimadas como ocorria na Antiguidade ou na Idade Média. 

Afirma, ainda, Bitencout69, que: [...] A conduta (ação ou omissão), pedra angular da 

Teoria do Crime, é produto exclusivo do homem. A capacidade de ação, de culpabilidade, 

exige a presença de uma vontade, entendida como faculdade psíquica da pessoa individual, 

que somente o ser humano pode ser. 

Dando continuidade, o autor70, trata ainda do sujeito ativo do crime como sendo 

“aquele que pratica o fato descrito como crime na norma penal incriminadora. Para ser 

considerado sujeito ativo de um crime é preciso executar total ou parcialmente a figura 

descritiva de um crime [...]”. 

                                                 
66 SILVA, Ronaldo. Direito Penal: Parte geral, p. 80. 
67 SILVA, Ronaldo. Direito Penal: Parte geral, p. 80. 
68 ONECA, Antón, citado por PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro, p. 216. 
69 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 230. 
70 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 230. 
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Noronha71 define sujeito ativo como sendo aquele que “pratica a figura típica descrita 

na lei. É o homem, é a criatura humana, isolada ou associada, isto é, por autoria singular ou 

co-autoria. Só ele pode ser agente ou autor do crime”. 

Nesse sentido, Damásio72 expõe que o sujeito ativo “é quem pratica o fato descrito a 

na norma penal incriminadora [...]. Só o homem possui capacidade para delinqüir. São 

reminiscências as práticas de processos contra animais ou coisas por cometimento de supostas 

infrações”. 

Prossegue o autor73 acerca que o sujeito ativo do delito não é seu pressuposto ou 

antecedente nem elemento do tipo.  

Como ensina José Frederico Marques, por ser o delito ação humana, 
indubitável que o sujeito ativo é homem. Não se trata, porém, de parte 
inerente à conduta que a lei descreve como crime, e, sim, daquele a quem 
pode ser atribuída a prática de ação ou omissão que tem a configuração legal 
do delito. As qualidades pessoais de quem pratica o delito, sua situação 
particular, as relações que tenha com o ofendido constituem elementos que 
se referem ao sujeito ativo, mas que não se identificam com este. 

Por fim, tem-se como sujeito ativo do crime, o ser humano, plenamente capaz e 

imputável sendo este o causador da conduta típica prevista em no ordenamento jurídico e 

passível de sanção. 

2.3.2 Sujeito passivo 

Passa-se agora a conceituação de sujeito passivo do crime, como sendo o titular do 

bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta, ou agente, criminoso. Neste norte Leal74 

aponta que o sujeito passivo é pó titular ou beneficiário de bem jurídico atingido pela conduta 

criminosa. 

Mirabete75 traz que o sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou 

ameaçado pela conduta criminosa. 

                                                 
71 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, p. 113. 
72 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal: parte geral, p. 147. 
73 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal: parte geral, p. 147. 
74 LEAL, João José. Direito Penal geral, p. 170. 
75 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 125. 
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Prado76 leciona que o sujeito passivo do delito, a seu turno, é o titular do bem jurídico 

lesado ou ameaçado de lesão. Noutro dizer: aquele que tem a titularidade do bem jurídico 

protegido pela norma penal. 

Ainda neste norte Noronha77, discorre: 

O sujeito passivo. É o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado. É o 
homem. Protege-o a lei, mesmo antes de seu nascimento, iniciada que seja 
apenas a gestação, punindo o crime de abortamento. Não obstante a 
inexistência, aí, da criatura humana, a lei se antecipa, protegendo a vida no 
sentido biológico. 

Diante do exposto acima, no caso do crime de Infanticídio o bebê é o sujeito passivo, 

pois foi o único prejudicado, diante da conduta da mãe. 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DO CRIME 

2.4.1 Crime doloso 

Pode-se conceituar o crime doloso, como sendo aquele em que o sujeito ativo praticou 

o fato assumindo o risco do resultado, ou seja, agiu com vontade e assumiu o risco de 

consumar o delito praticado. 

O Código Penal Brasileiro em seu art. 1878, inciso I, trata do crime doloso como 

sendo: Art. 18, I – doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 

Neste ínterim Fragoso79, conceitua dolo como sendo a consciência e a vontade na 

realização da conduta típica. Compreende elemento cognitivo (conhecimento do fato que 

constitui ação típica) e um elemento volitivo (vontade de realizá-la). 

Guimarães80 relata que “o crime doloso é aquele em que há intenção, vontade livre e 

deliberada, da parte do agente, em o praticar; o mesmo que crime comissivo ou intencional”. 

                                                 
76 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro, p. 216. 
77 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, p. 114. 
78 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal comentado. Porto alegre: Verbo Jurídico, 2007, p. 47. 
79 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, p. 175. 
80 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 221. 
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Capez81 define crime doloso como: é à vontade e a consciência de realizar os 

elementos constantes do tipo penal. Mas amplamente, é a vontade manifestada pela pessoa 

humana de realizar a conduta. 

Nesse sentido prossegue o autor82 “dolo é à vontade e a consciência de realizar os 

elementos constantes do tipo legal. Mais amplamente é a vontade manifestada pela pessoa 

humana de realizar a conduta”. 

Ante o transcrito, clara é a classificação de crime doloso, basta o agente ter a vontade 

de praticar e assumir o risco do delito para caracterizá-lo. 

2.4.2 Crime culposo 

Pode-se conceituar o crime culposo como sendo aquele em que o agente deu causa ao 

resultado por imprudência, negligência ou imperícia, sem a verificação de um prévio juízo de 

valor. 

O art. 1883, inciso II, do Código Penal, também estipula o que é crime culposo: 

culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

Encontra-se sob a ótica de Noronha84, alegações referentes à conceituação de crime 

culposo. 

Diz-se o crime culposo quando o agente, deixando de empregar a atenção a 
diligência de que era capaz em face das circunstâncias, não previu o caráter 
delituoso de sua ação ou o resultado desta, ou tendo-o previsto, supôs 
levianamente que não se realizaria; bem como quando quis o resultado, 
militando, entretanto, em inescusável erro  de fato. 

Necessário se faz esclarecer acerca dos três fatores que resultam do crime culposo, 

conforme define Mirabete85, quais sejam: 

Imprudência – é uma atitude em que o agente atua com precipitação, 
inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes 
inibidores [...].  Negligência – é inércia psíquica, a indiferença do agente 
que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por displicência ou 
preguiça mental [...]. Imperícia – é a incapacidade, a falta de conhecimento 

                                                 
81 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 200. 
82 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 200. 
83 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal comentado, p. 58. 
84 NORONHA. E. Magalhães. Direito Penal,  p. 142. 
85 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 149-150. 
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técnicos no exercício de arte ou profissão, não tomando o agente em 
consideração o que sabe ou deve saber [...]. A imperícia pressupõe sempre a 
qualidade de habilitação legal para a arte (motorista amador, por exemplo) 
ou profissão (motorista profissional, médico, engenheiro etc.). 

Diante dos atos conceituados acima, claro está que se faz necessário que todos tenham 

ciência de seus atos, para assim, evitar quaisquer malefícios ao próximo. 

2.4.3 Crime preterdoloso 

Trata-se este, como sendo uma das quatro espécies de crime qualificado pelo seu 

resultado. 

De acordo com o conceito de Guimarães86, crime preterdoloso “quele cujo efeito vai 

além da intenção, da previsão do agente; o mesmo que preterintencional principal: o que 

precede a outro sem o qual não existiria”. 

Visando complementar o exposto acima, Damásio87 relata que crime preterdoloso ou 

preterintencional é aquele em que a ação causa um resultado mais grave que o pretendido pelo 

agente. O sujeito que um minus e a sua conduta produz um majus, de forma que se conjugam 

a ação (antecedente) e a culpa no resultado (conseqüente). 

Prossegue o autor88 discorre ainda que, nos crimes preterdolosos, o nexo em relação ao 

resultado qualificador é a culpa. Não sendo previsível, ocorrendo caso fortuito89 ou força 

maior90, o resultado não é atribuível ao agente, que só responde pelo fato antecedente [...]. 

Na mesma linha de raciocínio Bitencourt91 entende que: 

[...] o crime preterdoloso ou preterintencional é o crime cujo resultado total é 
mais grave do que o pretendido pelo agente. Há uma conjugação de dolo (no 
antecedente) e culpa (no subseqüente): o agente quer um minus e produz um 
majus.  

                                                 
86 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 222. 
87 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal,  p. 181. 
88 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal,  p. 181. 
89 Caso Fortuito: Não intencional, aleatório, eventual, imprevisível, inevitável. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano 
Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 319.  
90 Força Maior: Fato imprevisível, resultante de ato alheio, que vai além das forças do indivíduo para superá-lo, 
ao qual a pessoa não tem meios de se contrapor, como guerra, greve, revolução, desapropriação etc. Cf. 
GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 317.  
91 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 212. 
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Mirabete92 leciona que: o crime preterdoloso é um crime misto, em que há uma 

conduta que é dolosa, por dirigir-se a um fim típico, e que é culposa pela causação de outro 

resultado que não era objeto de crime fundamental pela inobservância do cuidado objetivo. 

Vê-se, desta maneira ser o crime preterdoloso uma combinação de dois elementos o 

dolo e a culpa, que se apresentam no decurso da conduta, como por exemplo, a Lesão 

Corporal seguida de morte. 

 Afirma, ainda, Gomes93 que ocorre crime preterdoloso (ou preterintencional) quando 

o agente pratica dolosamente um fato anterior do qual decorre um resultado posterior culposo. 

Há dolo no fato precedente e culpa no resultado subseqüente 

Conforme exposto pode se entender que no crime preterdoloso o resultado vai além da 

intenção do agente, pois uma ação voluntária inicia-se dolosamente e encerra-se 

culposamente, pois o resultado produzido estava fora da circunscrição do dolo. 

Para melhor compreensão do tema, entende-se necessário conhecer acerca do crime de 

Infanticídio, com o intuito de atingir o objetivo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 153. 
93 GOMES, Luiz Flávio. Penas e medidas alternativas à prisão: doutrina jurisprudência. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 175. 
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3 DO CRIME DE INFANTICÍDIO 

O objetivo deste segundo capítulo é abordar de maneira clara e objetiva, relativamente 

à conduta objeto do título, o Infanticídio desde alguns aspectos históricos, conceito e tipos 

sem, contudo, pretender esgotar o assunto, porém, com a deliberada intenção de emprestar 

maior sustentáculo à pesquisa proposta. 

3.1 HISTÓRICO DO CRIME DE INFANTICÍDIO NA ANTIGUIDADE 

Entende-se por Infanticídio o assassinato de crianças nos primeiros momentos de vida. 

Este crime é praticado desde a antiguidade em todos os continentes e por pessoas de diversas 

classes sociais e culturais.  

Ressalta-se que nesta fase a parturiente entra em confronto com sua história de vida, 

com o momento da gestação até o nascimento da prole ocorrendo desta forma, em muitos 

casos, o crime de Infanticídio, o qual será abordado no decorrer desta pesquisa. 

3.1.1 Período greco-romano 

Maggio94 comenta em sua obra: Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido95 

que: 

Neste primeiro período de permissão ou indiferença, ou período greco-
romano (do século VIII a.C. ao século V), o pai de família tinha o direito de 
vida ou morte sobre os filhos e demais dependentes, incluindo mulheres e 
escravos [...]. O rei, por sua vez, em determinadas épocas, devido à escassez 
de alimentos, determinava, com certa freqüência, aos seus agentes ou 
soldados a matarem os recém-nascidos. 

Além do tecido acima, Maggio96 ressalta ainda que “Neste período a Lei das XII 

Tábuas (Roma) autorizava a morte do recém-nascido disforme ou monstruoso. Assim, as 

                                                 
94 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 34. 
95 “Neonato ou recém-nascido é aquele que acabou de nascer, respirou, mas não recebeu cuidado especial [...]” 
Cf. MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 34.  
96 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 41. 
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crianças que nascessem imperfeitas, mas formadas ou que constituíssem desonra ou afronta à 

família, podiam ser mortas pelos pais depois do nascimento”. 

Outro país que utilizava esse método de Eugenia97 era a Grécia, especificamente na 

cidade de Esparta, conforme expõe Maggio98, que em torno do ano de 800 a.C. as crianças 

eram propriedade do Estado, que decidia sobre a morte ou vida dos meninos. Neste último 

caso, desde os sete anos de idade, o menino era preparado na escola oficial para ser um 

soldado em condições de enfrentar a fome e o frio. 

Como exemplo do mencionado no parágrafo anterior, tem-se o filme 30099, que expõe 

ao público a forma como os espartanos levavam a efeito aquela seleção, assim, o pai que 

queria ver seu filho vivo deveria afastar-se da cidade (Esparta) ou esconder seu fruto por toda 

a vida. 

3.1.2 Período intermediário 

Trata-se do segundo período, de feição inteiramente diversa do período explicado 

anteriormente, o qual se iniciou no século V ao XVIII. 

Segundo Maggio100 este período destacava-se pela visível reação jurídica em favor do 

filho recém-nascido, onde, as mães quaisquer que fossem os motivos, quando praticavam o 

Infanticídio, eram punidas com penas severíssimas. 

Quanto a este período, Maggio101 abordou: 

Devido à influência do cristianismo, a punibilidade do Infanticídio variou do 
direito ou impunidade absoluta até a aplicação da pena de morte, passando, 
então a constituir crime gravíssimo. A influência religiosa veio inspirar 
diretamente os juristas que, então, passaram a considerar que ninguém tinha 
o direito de tirar a vida de seu semelhante, principalmente em se tratando de 
uma criança indefesa, frágil e desprotegida. 

                                                 
97 Método Eugenia: é o estudo das condições mais propícias à reprodução e melhora da raça humana. Cf. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa, p. 453. 
98 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 41. 
99 Filme 300: Sinopse - Em 480 a.C. durante a famosa batalha de Thermopylae, o rei de Esparta, Leônidas lidera 
seu exército contra os avanços dos Persas, comandados por Xerxes. Na história, a batalha ficou marcada por ter 
inspirado toda a Grécia a se unir, o que ajudou a solidificar o conceito de democracia que se conhece hoje – 
tempo de duração: 117 minutos – ano de lançamento: 2007. <http://www.interfilmes.com/filme_16636_300-
(300).html>. Acesso em 26 agos. 2008.   
100 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 41. 
101 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 42. 
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Assim, passou-se a definir o crime de Infanticídio como modalidade criminosa, de 

natureza extremamente repulsiva, atendendo a condenações severas, até mesmo através da 

pena de morte. 

3.1.3 Período moderno 

Este terceiro e último período, o moderno, teve seu marco inicial a partir do século 

XVIII. 

Segundo Maggio102, surgiu este pela nítida reação jurídica em favor da mulher 

infanticida103 que, decorrente de idéias mais humanitárias, o delito passou a ser tratado com 

certos privilégios. 

Quanto contido acima Capez104 expressa: 

Somente no século XVIII a pena do Infanticídio passou a ser abrandada sob 
o influxo das idéias dos filósofos adeptos do Direito Natural. A partir daí, o 
Infanticídio quando praticado, honoris causa, pela mãe ou parentes passou a 
constituir homicídio privilegiado. Beccaria e Feuerbach foram os primeiros a 
conceber o homicídio como tal em um diploma legislativo, o Código Penal 
austríaco de 1803. No Brasil, o Código de 1830 foi o primeiro diploma 
legislativo a abrandar a pena do Infanticídio. 

Após várias indagações, Maggio105 relata que: 

Os ordenamentos jurídicos passaram a considerar o Infanticídio como 
homicídio privilegiado, quando praticado pela mãe ou por um parente. A 
pena de morte foi sendo largamente abolida, primeiramente na Áustria em 
1803 e, posteriormente, na Baviera (França) de 1810 e a lei inglesa 
continuou mantendo a pena de morte. 

3.2 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL 

Este item visa pesquisar a evolução desta figura típica, no Brasil, nas diferentes etapas, 

desde a sua colonização até os dias atuais. 

                                                 
102 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 43. 
103 Entende-se por Infanticida: aquela que mata o seu próprio filho, muitas vezes logo após o parto e sob o efeito 
do estado puerperal. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 355. 
104 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 99. 
105 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 43. 
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3.2.1 Direito Penal Indígena 

Antes mesmo da chegada dos portugueses, em 1500, viviam no Brasil povos de 

culturas diversas, onde solucionavam seus problemas sob a égide da lei de talião, ou seja, a 

vingança privada e coletiva, conforme anteriormente trabalhado no primeiro subtítulo deste 

trabalho. 

João Bernardino Gonzaga citado por Maggio106 lembra que: 

O mundo selvagem está inteiramente impregnado de misticismo, o que é 
fértil de conseqüências no campo penal. O homem primitivo vive perdido 
entre mistérios e perigos efetivos ou imaginários, para os quais não dispõe de 
explicações racionais.  

Destaca Maggio107 asseverando que “Kelsen, por exemplo, afirma que os indígenas 

australianos, ao verem pela primeira vez um homem a cavalo, supuseram que este fosse à mãe 

daquele, porque em suas tribos, as mulheres costumavam carregar os filhos atados às costas”. 

Afirma José Henrique Pierangelli citado por Maggio108 “que dado o seu primarismo, 

as práticas punitivas das tribos selvagens que habitavam o nosso país, em nenhum momento, 

influíram na nossa legislação”.  

Prossegue o autor109 afirmando que “em suma, o direito penal indígena não constituía 

qualquer forma de direito penal escrito e, quanto ao Infanticídio, o próprio costume aceitava a 

sua prática com total indiferença ou como conduta irrelevante”. 

Resumidamente, o homem indígena não fazia idéia do delito que causava. Em sua 

concepção aquilo era natural ou se assim podemos dizer normal, sua criação e sua natureza é 

aquela de seus antepassados.  

3.2.2 Ordenações do Reino 

Este período ocorre durante a era Brasil-Colônia, do descobrimento do Brasil até a sua 

independência, onde vigorava as ordenações do reino. 

                                                 
106 GONZAGA, João Bernardino, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte 
culposa do recém-nascido, p. 44. 
107 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 44. 
108 PIERANGELLI, José Henrique, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte 
culposa do recém-nascido, p. 45. 
109 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 45. 
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Maggio110 menciona em sua obra as ordenações que vigoraram naquele período: as 

Afonsinas, até 1512, as Manuelinas, até 1569, substituídas pelo Código Sebastiânico, até 

1603, após, passou-se então, para as Ordenações Filipinas, que refletiam o direito penal dos 

tempos medievais. 

Ainda, o autor111 descreve:  

[...] o crime era confundido com o pecado e com a ofensa moral. As penas 
eram severas e cruéis (açoites, mutilações, queimaduras etc.), visavam 
infundir o temor pelo castigo. Nesta época, era também largamente 
cominada a pena de morte, executada pela forca, pela tortura, pelo fogo etc. 

José Henrique Pierangelli, citado por Maggio112 aponta que:  

[...] o direito penal que vigorou no Brasil, desde o seu descobrimento até a 
independência, tinha por fonte o Livro V das Ordenações do Reino que, e, 
nenhum momento, fazia qualquer referência específica ao Infanticídio, 
figura esta compreendida na descrição genérica do homicídio (assassinato), 
cabendo ao Juiz considerar como agravante a tenra idade da vítima. 

Nota-se, que o Infanticídio naquele tempo era considerado como um agravante do 

crime de homicídio, e que não existirá o fenômeno físiopsicológico que o atual Código Penal 

traz na definição do crime de Infanticídio. 

Têm-se ainda desta fase, dois projetos, dos quais Maggio113 apresenta em sua obra: 

O projeto Melo Freire foi um dos primeiros a querer incorporar às nossas 
leis, por meio de um projeto, o Infanticídio como espécie criminal definida, 
disposta, porém, no Título “Do Homicídio Qualificado”, com a seguinte 
redação: § 31 – A mãe que, esquecendo-se de o ser, matar de propósito o seu 
filho infante, não por malignidade do coração, nem por outra paixão vil e 
baixa, mas com o fim de encobrir o seu delito, e de salvar a sua fama e 
reputação, será para sempre presa e reclusa na casa de correção. Tivemos 
ainda o projeto de Código Criminal de Clemente Pereira (1826) e de 
Bernardo Pereira Vasconcelos (1827). Este último previa o Infanticídio, com 
a seguinte redação: Art. 151. A mãe que mata o seu filho recém-nascido para 
ocultar a sua desonra será punida com as penas de um a três anos de prisão 
com trabalho. 

                                                 
110 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 46. 
111 MAGGIO, Vidente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 46. 
112 PIERANGELLI, José Henrique, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte 
culposa do recém-nascido, p. 46. 
113 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 46. 
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Ficou demonstrado que naquela época a punição quanto ao crime de Infanticídio era 

intensa. 

3.2.3 Código Criminal do Império de 1830 

A legislação penal brasileira, através de seus diversos códigos, conceituou e tem 

conceituado o crime de Infanticídio de formas diversas. Por tal razão busca-se a definição de 

cada estatuto penal. 

Com o advento da independência em 1822, elaborou-se por força de dispositivo 

constitucional, o Código Criminal do Império, sancionado em 16 de setembro de 1830114. 

Maggio115 aponta que “o referido diploma legal, seguindo a orientação reinante da 

época, passou a considerar o Infanticídio como figura excepcional, cominando-lhe pena 

sensivelmente mais amena e mitigada, criando, porém, duas figuras de Infanticídio”. 

Prossegue o autor116 destacando as duas figuras mencionadas acima: 

Art. 197. Matar alguém recém-nascido. Penas – de prisão por três a doze 
anos, e de multa correspondente à metade do tempo. Art. 198. Se a própria 
mãe matar o filho recém-nascido para ocultar a sua desonra. Penas – de 
prisão com trabalho por um a três anos. 

Utilizando nesse sentido das palavras de Alves117 

[...] o Código Penal de 1830 punia o Infanticídio com a simbólica pena de 3 
a 12 anos de prisão, considerava a morte de uma criança menos grave do que 
a morte de um adulto. Caso fosse cometida pela própria mãe a pena era de 1 
a três anos de prisão. 

Bitencourt118 relata quanto à tipificação do crime de Infanticídio no Código Penal de 

1830, nos seguintes termos: 

Se a própria mãe matar o filho recém-nascido para ocultar sua desonra: pena 
– de prisão com trabalho por 1 a 3 anos (art. 198). [...] convêm recordar que 
o referido Código cominava ao homicídio pena, no máximo, de morte, na 
média, a de galés perpétua, e, no mínimo, a prisão com trabalho por vinte 

                                                 
114 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 46. 
115 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 46. 
116 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 47. 
117 ALVES, Valfredo. Crime de Infanticídio artigo 123 do Código Penal.  Valfredo Alves. Disponível em: 
<www.valfredo.alves.nom.br/mattzero/mat10032005.htm-18k>. Acesso em: 23 jul. 2008. 
118 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 137. 
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anos. Inexplicavelmente, o terceiro que matasse recém-nascido, nos 
primeiros sete dias de vida, mesmo que não fosse honoris causae

119, 
sujeitava-se a uma pena abrandada (de três a doze anos de prisão) em relação 
ao homicídio [...]. 

Observa-se da definição, que neste período os tratadistas da época consideravam a 

morte do recém-nascido menos valorosa que a morte de um adulto com plenas condições de 

defesa. 

3.2.4 Código Penal Republicano de 1890 

José Henrique Pierangelli120, orienta que com a proclamação da República, foi editado 

às pressas o Código Penal Republicano. 

Maggio121 salienta que em 11 de outubro de 1890, foi conferido ao Infanticídio o 

seguinte tratamento: 

Art. 298. Matar recém-nascido, isto é, infante, nos sete primeiros dias de seu 
nascimento, quer empregando meios diretos e ativos, quer recusando à 
vítima os cuidados necessários à manutenção da vida e a impedir a sua 
morte: Pena – de prisão celular por seis a vinte a quatro anos. Parágrafo 
único. Se o crime for perpetrado pela mãe, para ocultar a desonra própria: 
Pena – de prisão celular por três a nove anos. 

Com relação ao exposto, Alves122 relata que no caso da mãe o legislador de 1890 

considerava Infanticídio a morte do infante nos primeiros sete dias de vida para ocultar a 

honra, era o chamado critério psicológico – era a vergonha da maternidade ilegítima. 

De acordo com Bitencourt123 este esclareçe que: 

O legislador de 1890 cominou, equivocadamente, para o Infanticídio a 
mesma pena que cominara para o homicídio (seis a vinte e quatro anos). 
Nesse caso, tornou-se injustificável a distinção dos dois tipos de crime. 
Somente quando o Infanticídio fosse praticado pela mãe e por motivo de 
honra aquele diploma legal previa sensível abrandamento da pena (três a 
nove anos).  

                                                 
119 Por Honoris causae entende-se: (Latim) Por motivo honorífico, para render homenagem; título honorífico 
dado à pessoa ilustre, nacional ou estrangeira Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico 
jurídico, p. 339. 
120 PIERANGELLI, José Henrique, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte 
culposa do recém-nascido, p. 48. 
121 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 48. 
122 ALVES, Valfredo. Crime de Infanticídio artigo 123 do Código Penal.  Valfredo Alves. Disponível em: 
<www.valfredo.alves.nom.br/mattzero/mat10032005.htm-18k>. Acesso em: 23 jul. 2008. 
123 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 138. 
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O legislador de 1890, influenciado pelas legislações da época (Bolívia, Chile, 

Colômbia, México, Uruguai, Venezuela) inseriu no ordenamento jurídico uma significante 

inovação, com a previsão legal do período do tempo durante o qual a conduta podia ser 

considerada infanticida, determinando que a morte da criança devia ser provocada nos sete 

primeiros dias de seu nascimento. Por outro lado, mantendo a utilização somente da expressão 

“recém-nascido”, continuou, assim, deixando o nascente
124, sem o devido amparo legal125. 

3.2.5 Consolidação das leis penais de 1932 

 Pierangelli126 destaca que a precária sistematização do Código Penal de 1890 e a 

confusão causada por inúmeras leis penais especiais levaram o desembargador Vicente 

Piragibe, devidamente autorizado pelo chefe do Poder Executivo, a reuni-las na Consolidação 

das Leis Penais, que foi instituída pelo Decreto n. 22.213, de 14 de dezembro de 1932, em 

plena época Vargas, cuja vigência findou com o advento do atual diploma legal, com a 

redação original de 1940. Esta consolidação, porém, não estabeleceu nenhuma mudança em 

relação ao tratamento jurídico do crime de Infanticídio, previsto no art. 298. 

3.2.6 Projetos 

Neste tópico serão abordados os projetos de autoria de Galdino Siqueira, Virgilio de 

Sá Pereira e Alcântara Machado, por terem sido estes fontes do nosso ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Primeiramente conforme expõe Maggio127 “o Projeto Galdino Siqueira deixou de 

considerar o Infanticídio como figura autônoma, incluindo essa conduta na figura de 

homicídio, porém, de forma atenuada”. 

Prossegue o autor128 apresentando a redação dada ao projeto quanto ao crime de 

Infanticídio “Art. 68 [...] Parágrafo 3° - Se o crime (homicídio) tiver sido cometido contra 

                                                 
124 Por nascente, tem-se que o ser que se põe entre o feto e o neonato, podendo ser considerado como tal até o 
apnéico, isto é, aquele que ainda não respirou o ar ambiental, embora já acuse batimento do coração. Cf. 
MARREY, Adriano; citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do 
recém-nascido, p. 33. 
125 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 49. 
126 PIERANGELLI, José Henrique, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte 
culposa do recém-nascido, p. 49. 
127 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 50. 
128 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 50. 
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recém-nascido, isto é, criança no momento do seu nascimento ou logo depois, e pela própria 

mãe, para ocultar desonra: Pena – detenção por dois a oito anos”. 

Bitencourt129 estabelece que o Projeto Galdino Siqueira não considerava o Infanticídio 

crime autônomo, mas uma espécie de homicídio privilegiado. 

Isto posto, o Projeto Sá Pereira [...] ao configurar o crime de Infanticídio como crime 

autônomo, passou a ser a primeira proposta de substituição do critério psicológico 

(relacionado com o motivo de honra), para o critério fisiopsicológico, atrelando ao tipo penal 

à influência do Estado Puerperal130. 

Assim observa-se o disposto no art. 168 do referido projeto “Aquela que, durante o 

parto, ou inda sob a influência do Estado Puerperal, matar o próprio filho recém-nascido, será 

punida com prisão de até três anos, ou com detenção por seis meses, no mínimo131”. 

Outro aspecto destacado por Maggio132 se dá quando o delito fosse praticado pelo pai 

ou irmãos da parturiente, com o objetivo de esconder a desonra sofrida pela última. Nesse 

sentido demonstra-se o dispositivo que defini tal posição: 

Art. 169. Aquele que, para esconder a desonra de filha ou irmã, cuja 
gravidez ocorresse ocultamente, lhe matar o filho recém-nascido antes de 
conhecido o parto, se descontará por metade a pena em que incorrer, 
podendo o juiz converte-la em detenção, se o art. 61 for aplicável.  

Tem-se por último o Projeto Alcântara Machado, que conforme preceitua Maggio133, 

em suas várias edições acabou retornando ao critério tradicional puramente psicológico, 

relacionado com o motivo de honra, porém, estendeu o privilégio a outras pessoas, como 

ascendentes, descendentes ou colaterais da mãe. 

No entendimento de Bitencourt134, “o Projeto Alcântara, por sua vez, retornava ao 

critério do Código Criminal de 1830, fundamentando o privilégio na honoris causae”. 

Desta maneira, conforme preceitua Maggio135 o art. 312 deste projeto dispõe que 

“Matar infante, durante o parto ou logo após deste, para ocultar a desonra própria ou a de 

                                                 
129 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 138. 
130 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 50. 
131 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 50. 
132 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 50. 
133 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 51. 
134 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 138. 
135 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 51. 



45 

ascendente, descendentes ou irmã ou mulher: Pena – detenção ou reclusão por dois a seis 

anos”.  

Continua o autor136 destacando que através da análise do artigo acima exposto que 

Alcântara Machado manteve a circunstancia, motivo de honra.  

Ocorre que a Comissão Revisora do Código Penal de 1940, alterou o critério 
original do projeto, optando pelo critério físicopsicológico, determinando-se 
a adoção do Estado Puerperal como motivo determinante para a diminuição 
da responsabilidade penal. 

3.2.7 Código Penal de 1940 

Originou-se do projeto de autoria do jurista Alcântara Machado, submetido, logo a 

seguir, ao exame da Comissão Revisora composta por Nélson Hungria, Vieira Braga, Narcélio 

de Queiroz e Roberto Lyra137. 

O atual Código Penal brasileiro (Decreto-lei n. 2.848/42) adota em seu art. 123 critério 

diverso: matar, sob a influência do Estado Puerperal, o próprio filho, durante ou logo após o 

parto. Pena – detenção, de dois a seis anos138.  

Neste esteio Guimarães139 destaca: 

A legislação vigente adotou como atenuante no crime de Infanticídio o 
conceito biopsíquico do “Estado Puerperal”, como configurado na 
exposição de motivos do Código Penal, que justifica o Infanticídio como 
delictum exceptum, praticado pela parturiente sob a influência daquele tal 
Estado Puerperal. 

A bem do conceito de Infanticídio, a exposição de motivos do Código Penal aponta: o 

Infanticídio é considerado um delictum exceptum
140 quando praticado pela parturiente sob a 

influência do Estado Puerperal. 

Quanto ao citado, Maggio141 comenta que: 

                                                 
136 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 51. 
137 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 52. 
138 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 52. 
139 GUIMARÃES, Roberson. O crime de Infanticídio e a perícia médico-legal. Uma análise crítica. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4066> Acesso em: 30 jul. 2008. 
140 ANGHER, Anne Joyce. Vadem Mecum acadêmico de Direito. 4. ed. São Paulo: Rideel, 2007, p. 453. 
141 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 25. 
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[...] esta cláusula, como é obvio, não quer significar que o puerpério acarrete 
sempre uma perturbação psíquica: é preciso que fique averiguado ter este 
realmente sobrevindo em conseqüência daquele, de modo a diminuir a 
capacidade de entendimento ou de autodeterminação da parturiente. Fora daí 
não há por que distinguir entre Infanticídio e homicídio. 

Maggio142 coleciona em sua obra uma jurisprudência que demonstra que hoje o 

Infanticídio é um delito social privilegiado, assim observa-se: 

O Infanticídio é, inegavelmente e antes de tudo, um delito social, praticado 
na quase totalidade dos casos (e é fácil a comprovação pela simples consulta 
dos repertórios de jurisprudência), por mães solteiras ou mulheres 
abandonadas pelos maridos e pelos amásios. Raríssimas vezes, para não 
dizer nenhuma, têm sido acusadas desses crimes mulheres casadas e felizes, 
as quais, via de regra, dão à luz cercadas de amparo do esposo e do apoio 
moral dos familiares. Por isso mesmo, o conceito fisiopsicológico do 
Infanticídio – sob a influência do Estado Puerperal – introduzindo no nosso 
Código Penal para eliminar de todo o antigo conceito psicológico – a causa 
da honra – vai, aos poucos, perdendo sua significação primitiva e se 
confundindo com este, por força de reiteradas decisões judiciais (TJSP – 
Rec. Crim. – Relator Dês. Silva Leme – RT 421/91).  

Pois bem, vê-se que toda mulher sofre o fator fisiopsicológico durante ou logo após, 

talvez umas com o transtorno mais acentuado que as outras mais todas estão sob o efeito do 

dito Estado Puerperal, que não escolhe raça, cor, riquezas. 

3.3 CONCEITO DE INFANTICÍDIO 

A fim de conceituar o crime de Infanticídio Teles143 traz seu entendimento “o 

Infanticídio é o homicídio da mãe contra o próprio filho, durante o parto144 ou logo após, sob 

a influência do Estado Puerperal [...]”. 

Outra definição é a apontada por Nucci145 trata-se de homicídio cometido pela mãe 

contra seu filho, nascente ou recém-nascido, sob a influência do Estado Puerperal. “É uma 

hipótese de homicídio privilegiado em que, por circunstâncias particulares e especiais, houve 

por bem o legislador conferir tratamento mais brando à autora do delito, diminuindo a faixa 

de fixação da pena (mínimo e máximo)”. 

                                                 
142 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 52. 
143 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 138. 
144 Defini-se parto (do latim partus, ação de partir) como o conjunto de fenômenos mecânicos, fisiológicos e 
psicológicos expulsivos do feto a termo, ou já viável, e de seus anexos, do álveo materno para o exterior. Cf. 
CROCE, Deltom. Manual de Medicina Legal, p. 245. 
145 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 238. 
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Na concepção doutrinária de Capez146 o conceito de Infanticídio “é a cisão da vida do 

ser nascente ou do neonato, realizada pela própria mãe, que se encontra sob a influência do 

Estado Puerperal”. 

O crime de Infanticídio, num conceito semântico, na lição de Guimarães147 “é o crime 

que consiste em a própria mãe matar o filho recém-nascido, durante o parto ou logo após esse, 

sob a influência do Estado Puerperal. Fora da influência deste estado é de homicídio [...]”. 

Para Muakad148o Infanticídio é   

[...] o assassinato de um recém-nascido que, segundo as leis romanas, era a 
criança ao nascer ou imediatamente após o parto. – Infans Sanguinolentus, 

cruentatus. O termo Infanticídio (deriva do latim infans e coedere – o que 
mata uma criança recém-nascida), quer dizer ainda: morte de um infante ou 
criança que ainda não fala. 

Prossegue a autora149 citando Lazzaretti e Hoffmann que assim se manifestam com 

relação ao conceito de Infanticídio: 

[...] é o assassinato de um infante ao nascer, ou recentemente nascido, 
cometido por atos positivos ou negativos, pela mãe, ilegitimamente facunda, 
com o fim de salvar a sua honra ou de subtrair-se a conseqüentes sevícias 
[...]. 

Alves150 frisa que o Infanticídio “é o assassinato de crianças nas primeiras horas de 

vida [...]”. 

De acordo com Maggio151 a expressão Infanticídio (do latim: infanticidium) sempre 

teve no decorrer da história, o significado de morte de criança, especialmente do recém-

nascido [...]”. 

No entendimento de Maggio152, para que se possa caracterizar o crime de Infanticídio, 

são necessários três elementos: a) que se trate de feto nascente ou de infante recém-nascido; 

b) que tenha havido vida extra-uterina; e c) que a morte seja intencional. 

                                                 
146 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 98. 
147 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 355. 
148 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica. São Paulo: 
Mackenzie, 2002, p. 81. 
149 LAZZARETTI; HOFMANN, citado por MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina 
médico-legal e da prática jurídica. São Paulo: Mackenzie, 2002, p. 81. 
150 ALVES, Valfredo. Crime de Infanticídio artigo 123 do Código Penal.  Valfredo Alves. Disponível em: 
<www.valfredo.alves.nom.br/mattzero/mat10032005.htm-18k>. Acesso em: 23 jul. 2008. 
151 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 23. 
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Ademais, Maggio153 acrescenta um quarto elemento, é necessário que fique 

averiguado ter sobrevindo realmente uma perturbação psíquica, que é o verdadeiro sentido 

que contém a expressão “sob a influência do Estado Puerperal”. 

Verifica-se desta maneira que para a configuração do crime de Infanticídio necessário 

se faz o preenchimento dos requisitos em tela. 

3.4 NATUREZA JURÍDICA 

Através deste item, classificar-se-á o crime de Infanticídio e sua natureza jurídica. 

Assim classifica Bitencourt154 que “o crime de Infanticídio é próprio, material, de 

dano, plurissubsistente, comissivo e omissivo impróprio, instantâneo e doloso”. 

Nesse sentido, Greco155 também aponta:  

Crime próprio (pois que somente pode ser cometido pela mãe, que atua 
influenciada pelo Estado Puerperal); simples, de forma livre; doloso, 
comissivo e omissivo impróprio (uma vez que o sujeito ativo goza do status 
de garantidor); de dano; material; plurissubsistente; monossubjetivo; não 
transeunte; instantâneo de efeitos permanentes. 

Quanto a sua natureza jurídica, é o crime de Infanticídio um crime próprio que só pode 

ser cometido pela mãe, em estado especial, ou seja, sob a influência do dito Estado 

Puerperal156. 

3.5 DOS SUJEITOS DO DELITO 

Greco157 aponta que o Infanticídio é um delito próprio, uma vez que o tipo penal do 

art. 123 do Código Penal indicou tanto o seu sujeito ativo como o sujeito passivo, “Matar, sob 

a influência do Estado Puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após [...]”. 

                                                                                                                                                         
152 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 23. 
153 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 25. 
154 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 150. 
155 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2006, p. 243. 
156 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 243. 
157 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 243. 
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3.5.1 Do sujeito ativo 

Busca-se neste item a caracterização do sujeito ativo no crime em estudo. 

Para a caracterização do fato típico, é condição indeclinável que o sujeito ativo reúna 

certa qualidade ou condição. Desta forma, o delito é de autoria limitada, restringindo a 

capacidade delitiva à genitora puérpera, ou seja, à mãe parturiente, sob a influência psíquica 

do estado fisiológico decorrente do puerpério158. 

Se referindo a esta caracterização Fernandes159 denomina que “somente a mãe, devido 

a condições pessoais, pode ser sujeito ativo do delito de Infanticídio. Só ela passa pelo Estado 

Puerperal; só ela é mãe”. 

Ademais, Capez160 leciona que “trata-se de crime próprio, ou seja, somente a mãe 

puérpera, ou seja, a genitora que se encontra sob influência do Estado Puerperal, pode praticar 

o crime que se encontra sob influência do Estado Puerperal, pode praticar o crime em tela 

[...]”. 

Greco161 indaga que: 

Analisando-se a figura típica do Infanticídio, percebe-se que se trata, na 
verdade, de uma modalidade especial de homicídio, que é cometido levando-
se em consideração determinadas condições particulares do sujeito ativo, que 
atua influenciado pelo Estado Puerperal, em meio a certo espaço de tempo, 
pois que o delito deve ser praticado durante o parto ou logo após. 

Afirma Delmanto162 que o sujeito ativo só à mãe (crime próprio). 

Assim preceitua Bitencourt163 “somente a mãe pode ser sujeito ativo do crime de 

Infanticídio e desde que se encontre sob a influência do Estado Puerperal [...]”.  

Veja-se, portanto, que a doutrina é pacífica no sentido que só a mãe pode ser o sujeito 

ativo do crime de Infanticídio. 

                                                 
158 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 87. 
159 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aborto e Infanticídio: doutrina, legislação, jurisprudência e prática. Belo 
Horizonte: Nova Alvorada Edições, 1996, p. 123. 
160 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 100. 
161 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 239. 
162 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado, p. 269. 
163 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 139. 
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Qualquer pessoa que cometa o crime de Infanticídio, não sendo a genitora, ou até 

mesmo ela sem sofrer a influência do Estado Puerperal, cometerá o crime de homicídio. Para 

a caracterização do Infanticídio necessário a presença do Estado Puerperal 

3.5.2 Do sujeito passivo 

Conforme dispõe o art. 123, é o próprio filho o sujeito passivo do delito “Matar, sob a 

influência do Estado Puerperal, o próprio filho, durante ou logo após o parto”. (grifo nosso). 

Avalia Bitencourt164 que o sujeito passivo do crime de Infanticídio, enfim, “somente 

pode ser o próprio filho, recém-nascido ou o que está nascendo [...]”. 

Na mesma acepção Damásio165considera que o sujeito passivo é o neonato166 ou 

nascente167, de acordo com a ocasião da prática do fato: durante o parto ou logo após. 

Se Infanticídio é a morte de uma criança nascente, ou nascida há pouco, sujeito 

passivo do delito é o filho nascente ou neonato. Neonato é o ser que nasceu vivo, ainda que 

disforme. Nascente é o ser que se põe entre o feto e o neonato, podendo ser considerado tal 

até o apnéico, que ainda não respirou o ar ambiental, mas já acusa batimento do coração168.  

Delmanto169 diz que o sujeito passivo é o recém-nascido ou feto170 que está nascendo 

não o feto sem vida própria nem o abortado ou inviável. 

O art. 123 do Código Penal faz expressa referência ao filho, “durante o parto ou logo 

após”. Se o delito for cometido durante o parto, denomina-se “ser nascente”; se logo após, 

“recém-nascido” ou “neonato”. Haverá o delito de Infanticídio se for constatado que o feto 

nascente estava vivo. Não se cuida aqui de sua vitalidade, ou seja, a capacidade de viver fora 

do útero materno, pois tal indagação é indiferente. Basta que esteja vivo que tenha 

apresentado o mínimo de vida funcional [...]171. 

                                                 
164 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 140. 
165 DAMÁSIO, E. de Jesus. Código Penal anotado. 17. ed.  São Paulo: Saraiva, 2005, p. 347. 
166 Entende-se por Neonato: morto logo após o parto. Cf. MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e 
a morte culposa do recém-nascido, p. 95. 
167 Por Nascente entende-se: que nasce ou começa, eliminado durante o parto. Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque 
de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa, p. 577. 
168 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito Penal Objetivo: comentários atualizados. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2006, p. 456. 
169 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, p. 266. 
170 Feto: Organismo em desenvolvimento, no período que vai da nona semana de gestação ao nascimento. Cf. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa,  p. 250. 
171 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p 100. 
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Nesse sentido Maggio172 ressalta: 

Para configurar o Infanticídio é imprescindível que, no momento e instante 
da conduta incriminadora, houvesse vida no sujeito passivo. Sendo 
natimorto173 o produto da concepção, no momento da ação lesiva, ocorrera 
então, o crime impossível por absoluta impropriedade do objeto (art. 17) 174, 
onde a conduta não será punida nem a título de tentativa. 

Ad argumentandum tantum
175, nota-se que somente pode ser sujeito passivo do crime 

de Infanticídio o filho, o qual a mãe sob a influência do Estado Puerperal, levou-o a morte 

prematura. 

3.5.3 Da co-autoria 

Viu-se até o momento que o Infanticídio é menos punido do que o homicídio. Então, 

busca-se agora maior definição quanto à co-autoria no crime em tela, ou se é possível punir o 

co-autor pelo crime de Infanticídio ou Homicídio. 

Maggio176 traz o conceito de co-autoria (reunião de autorias) – “o co-autor realiza o 

verbo típico ou concretiza parte da descrição do crime, ainda que, no último caso, não seja 

típica a conduta perante o verbo, desde que esteja abarcada pela vontade comum de 

cometimento do fato”. É a prática comunitária do crime.  

Cada um dos integrantes possui o domínio da realização do fato conjuntamente com 

outro ou outros autores, com os quais tem plano comum de distribuição de atividades. Há 

divisão de tarefas, de maneira que o crime constitui conseqüência das condutas repartidas, 

produto final da vontade comum (e nenhum deles é simplesmente instrumento dos outros) 177. 

Damásio178 classifica a co-autoria em três hipóteses: 

1ª) a mãe e o terceiro realizam a conduta do núcleo tipo “matar” 
(pressupondo o elemento subjetivo específico); 2ª) a mãe mata a criança 

                                                 
172 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 97. 
173 Natimorto: feto que nasce sem vida, que não chega a respirar. Se morreu logo após o nascimento, transmite 
direitos, devendo-se para tanto apurar se chegou a respirar. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário 
técnico jurídico, p.406. 
174 Art. 17 – “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 
objeto, é impossível consumar-se o crime”. DELMANTO, Celso. Código Penal comentado, p. 30. 
175 Ad argumentandum tantun: do latim, apenas para argumentar. Cf. FONTANELLA, Patrícia. Dicionário 
técnico jurídico e latim. Florianópolis: Habitus, 2003, p. 45.  
176 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 90. 
177 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 90. 
178 DAMÁSIO, E. de Jesus. Código Penal anotado, p. 428. 
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contando com a participação acessória do terceiro; 3ª) o terceiro mata a 
criança com a participação meramente acessória da mãe. Examinemos as três 
situações: 1ª) ambos matam a criança: se tomarmos o homicídio como fato, 
haverá a seguinte incongruência: se a mãe mata a filha sozinha, a pena é 
menor; se com o auxilio de terceiro, de maior gravidade deverá responder 
por esse delito, sob pena de quebra do princípio unitário que vige no 
concurso de pessoas; 2ª) a mãe mata a criança: o fato principal é Infanticídio, 
a que acede a conduta do terceiro, que também deve responder por esse 
delito. Solução diversa só ocorreria se houvesse texto expresso a respeito; 3ª) 
o terceiro mata a criança, contando com a participação acessória da mãe: o 
crime não pode ser de homicídio, uma vez que, se assim fosse, haveria outra 
incongruência: se a mãe matasse a criança, responderia por delito menos 
grave (Infanticídio); se induzisse ou instigasse o terceiro a executar a morte 
do sujeito passivo, responderia por delito mais grave (participação no 
homicídio). 

De acordo com o relatado na citação acima, nota-se que o terceiro envolvido, o co-

autor, responde sempre pelo crime de Infanticídio e não Homicídio. 

Neste norte expõe Greco179: 

Quando é a própria parturiente que, sozinha causa à morte do recém-nascido, 
mas com a participação de terceiro que, por exemplo, a auxilia 
materialmente, fornecendo-lhe o instrumento do crime, ou orientando-a 
como utiliza-lo, ambos, da mesma forma, responderão pelo Infanticídio, já 
que a parturiente atuava influenciada pelo Estado Puerperal e o terceiro que 
a auxiliou conhecia essa particular condição, concorrendo, portanto, para o 
sucesso do Infanticídio. 

Assim o Estado Puerperal é condição do crime de Infanticídio, é elemento essencial, 

assim comunica-se ao co-autor.  

Nesse sentido defini Nucci180 que “aquele que presta sua cooperação à prática do 

Infanticídio é infanticida181, e não homicida”. 

Na seqüência se tem o entendimento de Greco182:  

Se o terceiro acede à vontade da parturiente que, influenciada pelo Estado 
Puerperal, dirige finalisticamente sua conduta no sentido de causar, durante 
o parto ou logo após, a morte do recém-nascido ou nascente, em qualquer 
das modalidades de concurso de pessoas, de acordo com a regra contida no 
art. 30 do Código Penal, deverá ser responsabilizado pelo delito de 
Infanticídio. 

                                                 
179 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 258. 
180 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 287. 
181 Infanticida: Aquela que mata o seu próprio filho, muitas vezes logo após o parto e sob o efeito do estado 
puerperal. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 355. 
182 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 258-259. 
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Capez183 observa, com precisão que “os componentes do tipo, inclusive o Estado 

Puerperal, são elementares desse crime. Sendo elementares, comunicam-se ao co-autor ou 

partícipe (art. 30 CP184), salvo quando este desconhecer a sua existência, a fim de evitar a 

responsabilidade objetiva”.  

Reafirma Nucci185 a posição dos autores acima citados: 

[...] tendo o Código Penal adotado à teoria monista, pela qual todos os que 
colaborarem para o cometimento de um crime incidem nas penas a ele 
destinadas, no caso presente co-autores e partícipes respondem igualmente 
por Infanticídio. Assim, embora presente a injustiça, que poderia ser 
corrigida pelo legislador, tanto a mãe que mate o filho sob a influência do 
Estado Puerperal, quanto o partícipe que a auxilia, respondem por 
Infanticídio. O mesmo se dá se a mãe auxilia, nesse estado, o terceiro que 
tira a vida do seu filho e ainda se ambos (mãe e terceiro) matam a criança 
nascente ou recém-nascida. A doutrina é amplamente predominante nesse 
sentido. 

Para finalizar, Maggio186 complementa que “de qualquer forma, é incontestável que a 

influência do Estado Puerperal constitui elementar do crime de Infanticídio. Sendo elementar, 

em regra, torna-se comunicável ao co-autor ou partícipe, salvo se este desconhecesse a sua 

existência [...]”. 

Diante da última exposição, conclui-se que o co-autor responde sim pelo crime de 

Infanticídio, e que hoje a doutrina é clara pacífica neste sentido.  

3.6 DO BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO 

O Infanticídio está inserido no diploma legal no rol dos delitos que têm por finalidade 

proteger a vida humana.  

Portanto, Greco187 assevera que “o bem juridicamente protegido é a vida do nascente 

ou do neonato”. 

Para Nucci188 “o objeto jurídico protegido é a vida humana, enquanto o material é a 

criança, que sofre a agressão”. 

                                                 
183 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 105. 
184 Art. 30 “Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do 
crime”. Cf. DAMÁSIO, E. de Jesus. Código Penal anotado, p. 154. 
185 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 566. 
186 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 94. 
187 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 249. 
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Nesse sentido Greco189, destaca o entendimento de Flamínio Fávero, que assim se 

manifesta: 

Não importa que a vítima seja viável ou não. A monstruosidade também 
pode ser objeto de Infanticídio. Exclui-se, apenas, a mola, que é um ovo 
degenerado, à qual não assiste possibilidade de ter vida fora do ventre 
materno e, menos ainda, de se desenvolver como ente humano. Vítima do 
Infanticídio pode ser não só o verdadeiro recém-nascido, isto é, o feto já 
nascido, já fora do álveo materno, malgrado continue preso pelo cordão 
umbilical, mas também o feto nascendo ou nascente, em plena expulsão 
embora ainda não tenha respirado. Neste caso, haveria rigorosamente a 
figura do feticídio190 que o Código louvavelmente equipara ao 
Infanticídio191. 

Prossegue Bitencourt192 deixando seu comentário:  

Modernamente não se distingue mais entre vida biológica e vida autônoma 
ou extra uterina. É indiferente a existência de capacidade de vida autônoma, 
sendo suficiente à presença de vida biológica, que pode ser representada pela 
existência do mínimo de atividades funcionais de que o feto já dispõe antes 
de vir à luz, e das quais é o mais evidente atestado a circulação sanguínea. 

Maggio193 entende que, a objetividade jurídica do crime de Infanticídio é a 

preservação da vida humana. O Código Penal, ao definir os crimes contra a vida, fez de forma 

a proteger e tutelar a vida do ser humano, como direito personalíssimo e individual. Com 

efeito, a lei protege a vida como bem jurídico supremo, de fundamental valor ao homem. 

Maggio,194 faz um breve comentário sobre o disposto por Maria Helena Diniz, que 

assim se manifesta: 

[...] resumidamente, a vida deve ser protegida contra tudo e contra todos, 
pois é objeto de direito personalíssimo e tem prioridade sobre todas as 
coisas, uma vez que a dinâmica do mundo nela se contém e sem ela nada 
terá sentido. O respeito à vida decorre de um dever absoluto erga omenes 
(contra todos), por sua própria natureza, ao qual ninguém é lícito 
desobeceder 

                                                                                                                                                         
188 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 565. 
189 FÁVERO, Flamínio, citado por GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 249. 
190 Feticídio: assassinato de feto nascente, por aborto provocado [...]. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. 
Dicionário técnico jurídico, p. 314. 
191 FÁVERO, Flamínio, citado por GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 249. 
192 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial, p. 139. 
193 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 55-56. 
194 DINIZ, Maria Helena, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do 
recém-nascido, p. 57. 
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Prossegue o autor195com referência ao dever do Estado que “deve impor de forma 

absoluta o respeito à vida humana, por mais precária ou efêmera que ela seja, desde a 

concepção até o momento da sua extinção, devendo, ainda, estabelecer mecanismos para a 

proteção constante, não podendo este dela dispor [...]”. 

A Lei n. 8.069/90196 - Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 3° prevê:  

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-lhes, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, metal, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

A vida é o mais precioso bem que Deus deu aos homens, devendo todos de qualquer 

forma protegê-la. 

3.7 DA CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

A consumação do Infanticídio se dá com a morte do filho, levada a efeito pela própria 

mãe, sob a influência do Estado Puerperal. 

Quanto à tentativa Bitencourt197 define: 

Como crime material que é o crime de Infanticídio admite a tentativa, e esta 
se aperfeiçoa quando, apesar da ação finalista do sujeito ativo, a morte do 
filho não sobrevém por circunstâncias estranhas à vontade daquele. Iniciada 
a acão de matar, esta pode ser interrompida por alguém que impede sua 
consumação. 

Preceitua o autor198 ainda, que haverá crime impossível quando a mãe, supondo estar 

viva, pratica o fato com a criança já morta. Não existirá crime, igualmente, quando a criança 

nasce morta e a mãe, com auxílio de alguém, procura desfazer-se do cadáver abandonando-o 

em lugar ermo.  

                                                 
195 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 57-58. 
196 BRASIL. Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 10 jul. 
2008.  
197 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial, p. 147-148. 
198 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial, p. 148. 
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Para Damásio199 o momento consumativo ocorre com a morte do nascente ou neonato. 

E a tentativa é admissível. 

Sobre a definição de consumação e tentativa Capez200 destaca: 

A consumação se dá com a morte do neonato ou nascente. A ação física do 
delito deve ocorrer no período a que a lei se refere “durante ou logo após o 
parto”, diferentemente da consumação, ou seja, a morte do recém-nascido ou 
neonato, que pode ocorrer tempos depois. [...] a tentativa é perfeitamente 
possível, e ocorrerá na hipótese em que a genitora, por circunstancias alheias 
a sua vontade, não logra eliminar a vida do ser nascente ou neonato. Por 
exemplo: a genitora, ao tentar sufocar a criança com um travesseiro, tem a 
sua conduta impedida por terceiros. 

No mesmo sentido Greco201 defini consumação: 

Crime material, o delito de Infanticídio se consuma com a morte do nascente 
ou do neonato, daí a necessidade de ser produzida prova no sentido de se 
verificar se, durante os atos de execução, esta vivo o nascente ou neonato, 
pois, caso contrário, estaremos diante da hipótese de crime impossível, em 
razão da absoluta impropriedade do objeto. 

Quão a tentativa o mesmo autor202 diz: 

Tratando-se de crime material, que permite o fracionamento do inter 

criminis, a parturiente, durante o parto ou logo após, influenciada pelo 
Estado Puerperal, pode ter dirigido finalisticamente sua conduta no sentido 
de causar a morte do nascente ou neonato, somente não produzindo o 
resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, podendo-se concluir, 
portanto, pela possibilidade de tentativa. 

Maggio203 acrescenta em sua obra que “para que haja a tentativa, é preciso que a 

autora tenha intenção de produzir um resultado mais grave do que aquele que realmente vem a 

conseguir. Assim, o elemento subjetivo da tentativa é o dolo [...]”. 

3.8 DA DISTINÇÃO ENTRE ABORTO E INFANTICÍDIO 

Necessário se faz ao estudar-se o crime de Infanticídio, primeiramente distingui-lo do 

crime de aborto. 

                                                 
199 DAMÁSIO, E. de Jesus. Código Penal anotado, p. 429. 
200 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 104-105. 
201 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 248. 
202 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 248. 
203 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 118.  
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Acerca deste título Damásio204 ordena: 

[...] antes do início do parto existe aborto; a partir de 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 à fase 
de expulsão, em que o nascente é impelido para aparte externa do útero. Por 
último, há a expulsão da placenta. O parto está terminado. A morte do 
sujeito passivo, em qualquer dessas fases, constitui Infanticídio [...]. 

Nesse sentido Nucci205 expressa: 

Menciona a lei penal que o Infanticídio pode ter lugar durante o parto ou 
logo após. Nesta última hipótese, não há dúvida: inexiste aborto. [...] o início 
do parto dá-se com a ruptura da bolsa (parte das membranas do ovo em 
correspondência como orifício uterino), pois a partir daí o feto torna-se 
acessível às ações violentas (por instrumento ou pela própria mão do 
agente). Assim, iniciado o parto, torna-se o ser vivo sujeito ao crime de 
Infanticídio. Antes é hipótese de aborto. 

Necessário se faz, ainda, uma conceituação clara e objetiva quando ao aborto, 

conforme caracteriza Guimarães206: 

(Latim ab = privação; ortus = nascimento) interrupção da gestação, com 
expulsão ou não do feto, do que resulta a sua morte. Será ovular, se ocorrer 
no primeiro mês de gestação; embrionário, se der no fim do primeiro mês até 
o fim do terceiro mês de gravidez; ou fetal, se verificar do quarto mês em 
diante. O aborto doloso é crime e se configura em qualquer fase da gestação. 
O aborto criminoso consiste na morte do feto, antes de ter início o 
nascimento; provocado ou consentido pela gestante. 

Orienta, ainda, Teixeira207 que “o parto (do Latim parturitio, onis = paridura, parto) 

que é dar à luz uma criança, é próprio para distinguir o crime de aborto do de Infanticídio. 

Haverá aborto se a ação for praticada antes do parto. Haverá Infanticídio se a ação for 

praticada iniciado o parto”. 

Fernandes208 caracteriza cada um deles:  

A principal característica do Infanticídio é que nele o feto é morto enquanto 
nasce ou logo após o nascimento. O aborto, ao contrário, somente se 

                                                 
204 DAMÁSIO, E. de Jesus. Código Penal anotado, p. 428. 
205 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 564-565. 
206 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 13. 
207 TEIXEIRA, Elza Spanó, SANTOS, Márcia Regina Soares Seixas. Medicina legal e genética aplicada à 
defesa penal. São Paulo: LTr, 1998, p. 89. 
208 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aborto e Infanticídio: doutrina, legislação, jurisprudência e prática, p. 
115.  
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tipificará se o feto é morto antes de iniciado o trabalho do parto, haja ou não 
a expulsão. Logo, enquanto não se inicia o parto, qualquer manobra tendente 
a matar o feto constituirá, caso haja êxito, o aborto criminoso [...]. 

Diante dos conceitos exposto acima, denota-se a grande diferença entre o aborto e 

Infanticídio, podendo desta forma o legislador aplicar corretamente o tipo no caso concreto de 

forma clara e sem sobressaltos. 

3.9 CAUSAS DA MORTE 

Quanto às causas da morte de um recém-nascido estas podem ocorrer de diferentes 

formas, até mesmo de forma natural, mas o que se leva a estudo são as causas da morte do 

crime de Infanticídio. 

Diante deste tópico Maggio209 discorre que “durante o parto, a morte criminosa do 

nascente é menos freqüente, porém, é possível na fase de coroamento cefálico, por contusão 

craniana ou por perfuração das fontanelas e, após a exteriorização da cabeça, por obstrução 

direta dos orifícios externos das vias respiratórias”. 

Nas palavras de Capez210: 

Trata-se de crime de forma livre, que pode ser praticado por qualquer meio 
comissivo, por exemplo, enforcamento, estrangulamento, afogamento. 
Fraturas cranianas; ou qualquer meio omissivo, por exemplo, deixar de 
amamentar a criança, abandonar recém-nascido em lugar ermo, com o fim de 
provocar a sua morte. 

Bem ainda, dentre as causas criminais da morte do recém-nascido, Maggio211 dá 

destaque as palavras de Hélio Gomes que expõe as mais importantes: 

a) Fraturas do crânio - resultantes de golpes ou da projeção da cabeça contra 
uma parede ou assoalho; b) Sufocação – (ato de sufocar, de impedir a 
respiração), podem ocorrer por diversos processos, tais como: obturar o nariz 
e a boca com as mãos, travesseiros ou almofadas, comprimir o tórax com o 
peso do próprio corpo; confinar o recém-nascido em caixas ou baús; e, mais 
raramente, o enterramento vivo do recém-nascido; c) Estrangulamento - 
pode ser feito com a mão causando também a sufocação, ou com um laço 
feito com a utilização do próprio cordão umbilical; d) Submersão – ocorre 
quando o recém-nascido é imerso em aparelhos sanitários ou qualquer outro 

                                                 
209 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 114 
210 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 107. 
211 GOMES, Hélio, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do 
recém-nascido, p. 114-115. 
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recipiente contendo substância líquida; e) Feridas – causadas geralmente por 
instrumentos cortantes, visando a mutilações e despedaçamentos, para 
facilitar a ocultação dos despojos; f) Queimaduras - geralmente são 
acidentais, porém no Infanticídio é mais comum com o emprego do fogo 
para fazer desaparecer o cadáver, embora a utilização de ácido sulfúrico  é 
capaz de fazer desaparecer um corpo mesmo adulto; g) Envenenamento - é 
considerada uma forma excepcional, porém, é admitida a possibilidade do 
derramamento de substâncias dentro da boca, através de esponjas embebidas 
em veneno; h) Falta de cuidado para manter a vida – caracteriza a 
modalidade de Infanticídio por omissão, ou seja, pela falta de ligadura do 
cordão umbilical, a privação de alimento bem como deixar mucosidades na 
boca do neonato. 

Para que constitua o crime de Infanticídio, não é apenas necessária a comprovação da 

existência do Estado Puerperal na parturiente, mas sim, que esta tenha cometido o delito 

durante ou logo após o parto. 

3.10 DA PROVA DE VIDA - DOCIMASIA HIDROSTÁTICA PULMONAR DE GALENO 

Nesta fase buscar-se-á entender como ocorre a prova de vida do neonato ou recém-

nascido, pois para que seja caracterizado o delito de Infanticídio é fundamental a 

comprovação de que o recém-nascido, nascente ou neonato encontrava-se vivo quando do 

delito a ele aplicado. 

Quanto aos objetivos perícias França212 discorre que “o exame pericial será orientado 

na busca dos elementos constituintes do delito a fim de caracterizar: os estados de natimorto; 

o de feto nascente, o de infante nascido ou o de recém-nascido; a vida extra-uterina; a causa 

jurídica da morte do infante; o estado psíquico da mulher; e o diagnóstico de parto pregresso”. 

Nesse sentido, Greco213 aponta que:  

A prova de vida do nascente ou do neonato é, portanto, crucial. Existem 
exames que são produzidos para comprovar se houve vida no nascente, ou 
seja, aquele que ainda se encontrava no processo de expulsão do útero 
materno, bem como do neonato, isto é, aquele que acabara de nascer. 

Maranhão214 aponta duas provas de vida que diz respeito ao nascente: 

a) Tumor de Parto – as compressões sofridas pela porção do organismo fetal 
que primeiro alcança as aberturas genitais da parturiente provocam edema 

                                                 
212 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara:  Koogan. 1998, p. 244. 
213 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 250. 
214 MARANHÃO, Odon Ramos. Curso Básico de Medicina Legal, p. 250. 
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local, que constitui tumor de parto. Geralmente se situa na cabeça, que chega 
a assumir aspecto assimétrico. Essa saliência se deve ao fato de haver 
circulação no organismo fetal. No feto morto antes do nascimento não há 
tumor de parto. b) Reação Vital – se a morte do feto nascente foi provocada, 
é claro que no início da parturição este estava vivo. Logo, as lesões 
encontradas no feto terão sido produzidas intra vitam. O perito, ao examinar 
o cadáver do feto, deverá colher material para fazer uma reação vital, pelas 
técnicas usuais. 

Quanto ao neonato ou recém-nascido o autor215 acima aludi também: quanto ao 

neonato ou recém-nascido, normalmente são utilizadas as provas que procuram demonstrar ter 

havido respiração, sendo essas chamas de docimásias respiratórias. 

A docimásia216 respiratória apontada acima, corresponde ao exame hidrostático 

pulmonar de Galeno. Qual seria: Hidrostático refere-se à hidrostática. Hidrostática é a seção 

da Física que cuida do estudo do equilíbrio dos líquidos e as pressões por ele exercidas217. 

Ainda, acerca da Docimásia hidrostática pulmonar de Galeno, Muakad218 estabelece 

que esta  é a mais antiga, mais prática e mais usada na perícia médico-legal. 

Conforme expressa França219, fundamenta-se na densidade do pulmão que respirou e 

do que não respirou. 

Nesse sentido Maggio220 aponta que “consiste em colocar os pulmões num recipiente 

com água: se flutuarem demonstram que os pulmões contêm ar, e o ar supõe havia começado 

[...]”. 

A par desta tese, Teixeira221 entende: 

A docimasia hidrostática de Galeno se desenvolve em quatro fases, em que 
se manipula todo o aparelho respiratório, mergulhado em líquido. O objetivo 
principal é verificar se houve flutuação da primeira à última fase. Tendo 
havido flutuação, conclui-se positivamente em favor da existência de 
respiração e, portanto, da vida extra-uterina. Não tendo havido, a perícia é 
negativa excluindo-se a existência de vida extra-uterina. Esta prova não é 
absoluta e comporta sérias restrições que terão de ser levadas em conta a fim 

                                                 
215 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 250. 
216 Docimásia, do grego dokimos – eu provo, são provas baseadas na possível respiração ou nos seus efeitos. Cf. 
FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal, p. 244. 
217 TEIXEIRA, Elza Spanó; SANTOS, Márcia Regina Soares Seixas. Medicina legal e genética aplicada à 
defesa penal, p. 106. 
218 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 131. 
219 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal, p. 244. 
220 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 101. 
221 TEIXEIRA, Elza Spanó; SANTOS, Márcia Regina Soares Seixas. Medicina legal e genética aplicada à 
defesa penal, p. 106. 
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de se evitarem erros judiciários certo que nela se fundamentam a certeza 
física do crime.  

Croce222 orienta quanto à docimasia hidrostática pulmonar de Galeno: 

[...] O pulmão que respirou tem densidade entre 0,70 a 0,80. Em condições 
normais de pressão e temperatura a densidade da água é de 1,0. Posto em 
recipiente contendo água em temperatura ambiente, o pulmão que respirou 
forçosamente flutuará, pois seu peso específico é mais leve que o da água; 
inversamente, o pulmão que não respirou não sobrenadará, por ter peso 
específico maior que o da água, ou seja, em torno de 1.040 a 1.092 [...]. 

Prossegue o autor223 afirmando que: 

Importa saber que a docimasia hidrostática pulmonar de Galeno, 24 horas 
após a morte do recém-nascido, está sujeita a falhas por interferência dos 
gases de putrefação, da insuflação de ar nos pulmões, da congelação, da 
conservação em álcool, da atelectasia secundária às asfixias etc. [...]. 

Por derradeiro verifica-se que há a necessidade do exame pericial para que seja 

comprovada a vida, seja do nascente, recém-nascido ou do neonato, para que assim, possa ser 

imputada à parturiente o delito de Infanticídio, sob a influência do Estado Puerperal, durante 

ou logo após o parto. 

Dando seqüência, verificar-se-á a possibilidade ou não de agravantes no Infanticídio. 

3.11. AGRAVANTES 

Com relação as agravantes no delito em apreço encontram-se as seguintes afirmações. 

Segundo Capez, não incide as agravantes previstas no art. 61, II, e e h224, do CP (crime 

cometido contra descendente e contra criança), vez que integram a descrição do delito de 

Infanticídio. Caso incidissem, haveria bis in idem
225.  

 

                                                 
222 CROCE, Delton, Delton Crocre Júnior. Manual de Medicina Legal, p. 561. 
223 CROCE, Delton, Delton Crocre Júnior. Manual de Medicina Legal, p. 562. 
224 Art. 61 – são circunstancias agravantes que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o 
crime: II – ter o agente cometido crime, e – contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, h – contra 
criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida. Cf. CAPEZ, Fernando. Código Penal 
comentado, p. 229. 
225  Bis in idem: Locução latina que significa “Incidência de dois atos sobre uma mesma coisa, como aplicar duas 
penalidades iguais [...]”. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 128. 
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Quanto a possibilidades de aplicação da circunstancia agravante Greco226 em sua obra 

faz a seguinte pergunta: 

Tratando-se de crime de Infanticídio, como o fato narrado no tipo penal diz 
respeito à conduta da mãe que, influenciada pelo Estado Puerperal, causa a 
morte de seu próprio filho, durante o parto ou logo após, caberia a aplicação 
da circunstância agravante prevista no art. 61, II, e, segunda figura (ter 
cometido o crime contra descendente)? 

Em resposta, prossegue o autor227: 

Não, pois, caso contrário, estaríamos fazendo uso do chamado bis in idem, 
pois que a própria redação contida no caput do art. 61 do Código Penal diz 
serem “circunstancias que sempre agravam a pena, quando não constituem 
ou qualifiquem o crime. Na infração penal em estudo, a condição de filho é 
elementar constitutiva do delito de Infanticídio, razão pela qual a pena não 
poderá ser agravada no segundo momento do critério trifásico previsto pelo 
art. 68 do Código Penal. 

Nota-se a não possibilidade de agravantes no delito em análise.  

A fim de finalizar este segundo capítulo, necessário ressaltar a ação penal atribuída ao 

Infanticídio, bem como seu procedimento.  

3.12 DA AÇÃO PENAL E PROCEDIMENTO 

Neste item apenas deseja-se explicitar que tipo de ação penal aplica-se ao crime de 

Infanticídio e o seu procedimento quanto à competência do Tribunal do Júri. 

Assevera Capez228  “a ação é penal pública incondicionada. Por se tratar de crime 

doloso contra a vida, o delito de Infanticídio insere-se na competência do tribunal do Júri, de 

modo que os processos de sua competência seguem o rito procedimental escalonado (CPP, 

arts. 406 e seguintes)”. 

Também traz sua posição Damásio229: 

O Infanticídio é apenado com detenção, de dois a seis anos. A ação penal é 
pública incondicionada. A autoridade, tomando conhecimento do fato deve 

                                                 
226 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 260. 
227 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 260. 
228 CAPEZ, Fernando. Código Penal comentado, p. 229. 
229 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 117. 
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proceder de ofício, instaurando inquérito policial, independentemente da 
provocação de qualquer pessoa. O Promotor Público, recebendo o inquérito 
policial, deve iniciar a ação penal por intermédio de oferecimento da 
denúncia. O procedimento criminal, para ser instaurado, não se subordina a 
qualquer condição de procedibilidade.  

Neste sentido alega Bitencourt230: 

A pena é a detenção de dois a seis anos, para o crime consumado. Não há 
previsão de qualificadoras, majorantes ou minorantes especiais nem 
modalidade culposa. A ação penal é pública incondicionada. Como toda 
ação penal pública, admite ação privada subsidiária, nos termos da 
Constituição Federal, desde que haja inércia do Ministério Públicos. 

Conclui-se desta forma o segundo capítulo do presente trabalho monográfico, dando 

continuidade ao estudo do Estado Puerperal no Infanticídio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 153. 
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4 O ESTADO PUERPERAL NO INFANTICÍDIO 

A fim de finalizar este trabalho de pesquisa, neste terceiro e último capítulo, será 

discorrido acerca do Estado Puerperal, seus conceitos, como também elucidando a influência 

que exerce, ou possa exercer esse estado na psique da parturiente ao ponto de não ter noção 

do caráter ilícito ou de determinar-se conforme essa ilicitude, nos casos concretos. 

4.1 CONCEITO DE ESTADO PUERPERAL 

Ante o tema em estudo, necessário se faz, a fim de maiores esclarecimentos quanto à 

definição do que possa ser o Estado Puerperal. 

Acerca disto Nucci231 comenta: 

O Estado Puerperal é o estado que envolve a parturiente durante a expulsão 
da criança do ventre materno. Há profundas alterações psíquicas e físicas, 
que chegam a transtornar a mãe, deixando-a sem plenas condições de 
entender o que está fazendo. É uma hipótese de semi-imputabilidade232 que 
foi tratada pelo legislador com a criação de um tipo especial [...]. 

Roberson Guimarães233 salienta que: 

 O chamado Estado Puerperal seria uma alteração temporária em mulher 
previamente sã, com colapso do senso moral e diminuição da capacidade de 
entendimento seguida de liberação de instintos, culminando com a agressão 
ao próprio filho. 

                                                 
231 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 565. 
232 Semi-imputabilidade: “A semi-imputabilidade ou Responsabilidade Diminuída são os chamados casos 
fronteiriços, isto é, as pessoas que não tem em sua plenitude, as capacidades intelectivas e volitivas. Aparece nas 
formas menos graves de oligofrenia e de doenças mentais. A semi-imputabilidade não exclui a culpabilidade, 
sendo tão somente uma causa especial de diminuição de pena”. Cf. JÚNIOR, José Luiz. Imputabilidade. São 
Paulo. 14 abr. 2005. Direito net. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/x/20/05/2005/>. Acesso 
em: 02 set. 2008.  
233 GUIMARÃES, Roberson. O crime de Infanticídio e a perícia médico-legal. Uma análise crítica. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4066>. Acesso em: 30 jul. 2008. 
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Ambos os autores citados acima destacam que o Estado Puerperal gera na genitora 

profundas alterações de ordem física e psíquica gerando a conseqüência de não conseguir 

discernir o caráter ilícito do ato que esta praticando.  

Neste norte Fernandes234 pondera que, “[...] esse estado pode provocar, segundo 

tratadistas de nome, uma obnubilação235 das faculdades mentais, levando a puérpera, às vezes, 

a não entender o caráter criminoso do fato ou a não se determinar de acordo com ele [...]”.  

Relata Maranhão236, o chamado Estado Puerperal constitui uma situação sui generis
237, 

pois não se trata de uma alienação
238, nem de uma semi-alienação. Mas também não se pode 

dizer que seja uma situação normal. 

Pode-se extrair do todo mencionado, que o Estado Puerperal é uma alteração 

fisiopsicológica, que envolve não só o físico da mulher, mas sim o seu psicológico fazendo 

com que os ânimos desta estejam tão insuportáveis ao ponto que não consiga discernir o certo 

do errado. 

Partindo deste raciocínio Irene Batista Muakad239 em sua obra, leciona que “o Estado 

Puerperal é um estado fisiológico normal [...]”. 

Para Zanotti, citado por Silva e Botti240: 

[...] a Depressão Puerperal é um transtorno mental de alta prevalência e que 
provoca alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas. Inicia-
se de maneira insidiosa, levando até semanas após o parto. 

 

                                                 
234 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aborto e Infanticídio: doutrina, legislação, jurisprudência e prática, p. 
122-123. 
235 Obnubilação: “É o estado de consciência caracterizado pela diminuição do rítmo dos pensamentos, 
decréscimo das percepções e parapercepções, prejuízo da fixação e da evocação da memória, desorientação e em 
alguns casos sonolência mais ou menos acentuada”. Cf. CONSCIÊNCIOPÉDIA – Enciclopédia digital da 
consciênciologia. Disponível em: <http://pt.conscienciopedia.org/Obnubila%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em:  
04. out. 2008. 
236 MARANHÃO, Odon Ramos. Curso Básico de Medicina Legal. São Paulo: Malheiros Editores Ltda. 1997, 
p. 235. 
237 Sui Generis: Expressão latina que significa “De seu gênero, único no gênero, especial, original, sem 
comparação”. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 498. 
238 Alienação: “Distúrbio permanente ou temporário das faculdades mentais que torna uma pessoa incompatível 
com o meio social. Provoca a diminuição ou total subtração de seus responsabilidade criminal, anula-lhe a 
capacidade civil, quando permanente”. Cf. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico, p. 
64. 
239 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 150. 
240 ZANOTTI, citado por SILVA, Elda Terezinha; BOTTI, Nadja Cristiane Lappan. Depressão Puerperal: uma 
Revisão de Literatura. Revista eletrônica de Enfermagem. v. 07, n. p. 231/238, 2005. Disponível em: 
<http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/pdf/REVISAO_01.pdf>. Acesso em 23 set. 2008. 
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Ainda para o autor241 acima: 

Na fase puerperal a mulher encontra-se exposta a maiores riscos de 
aparecimento de transtornos mentais em relação a outras fases da vida, uma 
vez que as suas defesas tanto físicas quanto psicossociais são direcionadas à 
proteção e vulnerabilidade do bebê. 

Diante do expresso por Zanotti, vê-se que durante toda a gestação e no momento do 

parto a mãe, a mulher encontra-se em um momento frágil, delicado, em que tudo está voltado 

para si e para o fruto que carrega em seu ventre, encontrando-se mais propensa ao 

aparecimento de transtornos mentais. 

Já, das palavras de Heleno Cláudio Fragoso citado por Muakab242 se extrai que: 

O Estado Puerperal pode ser considerado como um conjunto de sintomas 
fisiológicos, que se inicia com o parto e permanece algum tempo após o 
mesmo. Não há dúvida de que existe o Estado Puerperal durante o parto, e 
logo após o mesmo. Nosso CP vigente, adotando o critério fisiológico, 
considera essencial, no crime de Infanticídio, a perturbação psíquica que o 
puerpério pode acarretar na parturiente.  

Prossegue o autor243O Estado Puerperal existe sempre, mas nem sempre ocasiona 

perturbações emocionais na mulher, que passam a levar a morte do próprio filho. O processo 

do parto, com suas dores, a perda de sangue e o enorme esforço muscular, pode determinar 

facilmente uma momentânea perturbação de consciência. É esse estado que torna a morte do 

próprio filho um homicídio privilegiado. 

Ante o elucidado acima, denota-se que para Fragoso o que leva a mãe a matar seu 

próprio filho, é o processo do parto angustiante. 

Capez244 esclarece acerca: 

Trata-se o Estado Puerperal de perturbações, que acometem mulheres, de 
ordem física e psicológica decorrentes do parto. Ocorre, por vezes, que a 
ação física deste pode vir a acarretar transtornos de ordem mental na mulher, 

                                                 
241 ZANOTTI, citado por SILVA, Elda Terezinha; BOTTI, Nadja Cristiane Lappan. Depressão Puerperal: uma 
Revisão de Literatura. Revista eletrônica de Enfermagem. v. 07, n. p. 231/238, 2005. Disponível em: 
<http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/pdf/REVISAO_01.pdf>. Acesso em 23 set. 2008. 
242 FRAGOSO, citado por MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da 
prática jurídica, p. 150. 
243 FRAGOSO, citado por MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da 
prática jurídica, p. 150. 
244 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 100. 
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produzindo sentimentos de angústia, ódio, desespero, vindo ela a eliminar a 
vida de seu próprio filho [...]. 

Nas palavras de Carvalho245: 

O Estado Puerperal é uma das elementares do Infanticídio, é aquela que 
envolve a mãe durante a expulsão da criança do ventre, podendo ter 
profundas alterações psíquicas e físicas, transtornando a parturiente, 
deixando-a sem plenas condições de compreender o que está realmente 
fazendo. 

Notadamente, diante das alterações apresentadas, os riscos para manifestação do 

Estado Puerperal aumentam, podendo acarretar na mãe alterações psíquicas, quanto físicas. 

Discorre Muakad246 acerca do Estado Puerperal: 

Alterações emocionais também poderão advir do fenômeno obstrético. 
Algumas são de pouco vulto; outras, no entanto, se intensificam pelo trauma 
psicológico e pelas condições do processo fisiológico do parto solitário, 
angústia, aflição, dores, sangramento e extenuação, cujo resultado traria um 
estado confusional capaz de levar à prática do crime. Tal situação caracteriza 
o denominado Estado Puerperal [...]. 

Muakad247 apresenta algumas alterações sofridas pela parturiente quando do Estado 

Puerperal: 

Entre as alterações psíquicas temos atenção falha, percepção sensória 
deficiente, memória de fixação e de 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 temporárias e desorientação 
afetivo-emocional. 

Já para o doutrinador Sebastián Soler citado por Maggio 248, entende este que o Estado 

Puerperal é considerado somente como um conjunto de sintomas fisiológicos que se prolonga 

por um espaço de tempo depois do parto. 

Diante dos comentários tecidos, via de regra, pode o Estado Puerperal ocorrer com 

gestantes aparentemente normais “fisicamente e mentalmente” que estressadas com alterações 
                                                 
245 CARVALHO, Marcela Almeida Nogueira. A influência do estado puerperal na parturiente. R2direito.com 
Disponível em: <http://www.r2learning.com.br/_site/artigos/curso_oab_concurso_artigo_734>. Acesso em: 26. 
agos. 2008. 
246 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 146-147. 
247 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 147. 
248 SOLER, Sebastián, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do 
recém-nascido, p. 239. 
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hormonais, corporais, mentais, dificuldades econômico-financeiras, contribuem para o 

afloramento do Estado Puerperal, podendo levá-las a eliminar o próprio filho. 

4.2 DO PUERPÉRIO 

Tratar-se-á agora do Puerpério, apoiando-se no conceito doutrinário apresentado por 

Greco249 que declara: 

Puerpério, sobreparto ou pós-parto, é o período cronologicamente variável, 
de âmbito impreciso, durante o qual se desenrolam todas as manifestações 
involutivas e de recuperação da genitália materna havidas após o parto. Há, 
contemporaneamente, importantes modificações gerais, que perduram até o 
retorno do organismo às condições vigentes antes da prenhez. A relevância e 
a extensão desses processos são proporcionais ao vulto das transformações 
gestativas experimentadas, isto é, diretamente subordinadas à duração da 
gravidez. 

Refere-se o autor acima que o período que perdura o puerpério é variável e impreciso, 

haja vista o desenrolar da recuperação da mãe. 

Quanto o conceito de Puerpério Telles250 frisa: 

Puerpério é o período de tempo, variável conforme as características de cada 
parturiente, compreendido entre o parto e até oito semanas, em que a mulher 
experimenta profundas modificações genitais e psíquicas, com o gradativo 
retorno ao período não gravídico. Inicia-se com a dequitação da placenta. 
Sofre a mulher diversas modificações nos aparelhos cardiocirculatório, 
digestivo e urinário, alteração sanguínea, da pele e, o que mais interessa 
aqui, alteração psíquica. A experiência traumática do parto, com dores, 
contrações, enorme esforço físico, toda a expectativa da maternidade, o 
início da lactação e a presença do recém-nascido, somada à alteração do 
ritmo do sono, podem trazer para a mãe alterações de natureza psíquica que 
vão de simples crises de choro até crises depressivas, seguidas de 
instabilidade emocional e até mesmo de um quadro de psicose puerperal251. 
É o Estado Puerperal que trata do Código Penal. 

                                                 
249 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 240. 
250 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 166. 
251 Psicose puerperal, normalmente, tem início mais abrupto. Pesquisas verificam que 2/3 das mulheres que 
foram acometidas deste estado iniciaram sintomatologia nas primeiras semanas após o nascimento de seus filhos. 
Os sintomas são delírios, confusão mental, alucinações, quadros depressivos e maníacos. As mulheres 
apresentam comportamento desorganizado, fora da realidade e delírios que envolve o recém-nascido, com 
pensamentos de lhes provocar algum dano. Cf. CARVALHO, Marcela Almeida Nogueira. A influência do 
estado puerperal na parturiente. R2direito.com Disponível em: 
<http://www.r2learning.com.br/_site/artigos/curso_oab_concurso_artigo_734>. Acesso em: 26. agos. 2008. 
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O levantado por Telles anteriormente afirma que sofre a parturiente dentre várias 

alterações, alterações de ordem psíquicas, levando-a a crises depressivas, podendo ocasionar 

um quadro de psicose puerperal. 

Já o entendimento de Nucci252 o puerpério é o “período que se estende do início do 

parto até a volta da mulher as condições pré-gravidez. Como toda mãe passa pelo Estado 

Puerperal – algumas com graves perturbações e outras com menos”. 

Para Maggio253, Puerpério (vem de puer: criança, parere: parir). É o período que vai 

do deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às condições pré-

grávidicas. 

Roberson Guimarães254 comenta que “o puerpério é o período de tempo entre a 

dequitação placentária e o retorno do organismo às condições pré-grávidicas, tendo duração 

média de 6 semanas[...]”. 

Roseny Silva citado do Muakad255 explicita que o “puerpério começa logo depois da 

expulsão da placenta e termina pela completa regressão dos órgãos genitais, que gasta 

geralmente o período de cinco a seis semanas”. 

Pois bem, verifica-se que o Puerpério é a duração do início e término das condições 

gravídicas na mulher. 

Na concepção de Costa Junior256: 

Puerpério (de puer e parere) é o período que vai da dequitação, isto é, do 
deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às 
condições pré-grávidicas. Sua duração é, pois, de seis a oito semanas, 
conquanto alguns a limitem ao prazo de seis a oito dias. A mulher, 
mentalmente sadia, abalada pela dor física do fenômeno obstrético, fatigada, 
enervada, sacudida pela emoção, vem a sofrer um colapso do senso moral, 
uma liberação de impulsos maldosos, chegando por isso a matar o próprio 
filho. 

 

                                                 
252 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 565. 
253 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 25. 
254 GUIMARÃES, Roberson. O crime de Infanticídio e a perícia médico-legal. Uma análise crítica. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4066>. Acesso em: 30 jul. 2008. 
255 SILVA, Roseny, citado por MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da 
prática jurídica, p. 151. 
256 COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal comentado. 8. ed. São Paulo: DPJ, 2005, p. 264. 
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Gomes257 discorre: 

[...] Com o final do parto, ou seja, após a expulsão do feto e da placenta 
(dequitação), tem início o puerpério, que se estende até a volta do organismo 
materno às condições pré-grávidicas. Sua duração é de seis a oito semanas. 
Temos, pois, puerpério imediato (até dez dias após o parto), tardio (e vai até 
os quarenta e cinco dias) e o puerpério remoto (de quarenta e cinco dias em 
diante). 

Expõe o autor258 acima em referência ainda quanto ao puerpério: 

Trata-se, portanto, de um quadro fisiológico, comum a todas as mulheres que 
dão á luz, com começo, meio e fim determinados, capaz, em alguns casos, de 
causar alterações do psiquismo materno, de duração e gravidade variadas, 
porém de fácil detecção, via diagnóstico médico, clínico e /ou laboratorial 
(por ex. psicose puerperal; depressão pós-parto). 

Verifica-se que os autores citados possuem um mesmo conceito quanto ao que possa 

ser o puerpério e sua duração que varia de seis a oito semanas, apesar da lei não fixar tal 

prazo. Mas o que realmente importa para a caracterização do crime não é o período de 

duração, mas sim se a mulher está sob a influência do Estado Puerperal. 

Passa-se ao item póstumo onde será analisada as correntes psicológicas e 

fisiopsicológicas que envolvem o estudo. 

4.3 ANÁLISE DOS CRITÉRIOS PSICOLÓGICOS E FISIOPSICOLÓGICOS 

O Código Penal de 1940 abandonou o motivo de honra, na conceituação do crime de 

Infanticídio, passando a admitir o critério fisiopsicológico atrelando a influência do Estado 

Puerperal, como motivo do especial tratamento penal a parturiente. 

Nesse sentido Almeida Júnior e Costa Júnior259 referem-se: 

Os Códigos Penais, quando fazem do Infanticídio um delito sui generis, 
menos grave que o homicídio, levam em conta a perturbação emotiva da 
mulher, determinada por uma causa social, que é o receio da desonra 
(Infanticídio honoris causa). O nosso Código, porém, conquanto considere 
também a perturbação emotiva, exige que ela decorra de um fator 
fisiológico. 

                                                 
257 GOMES, Hélio. Medicina Legal. 32. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1997, p. 746. 
258 GOMES, Hélio. Medicina Legal, 746. 
259 ALMEIDA JÚNIOR, Antônio Ferreira; COSTA JÚNIOR, J. B. de Oliveira. Lições de Medicina Legal, p. 
381. 
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4.3.1 Critério psicológico 

Inicialmente será abordado o critério psicológico, que visava somente à proteção à 

honra260. Foi este critério o utilizado em nossos estatutos anteriores como privilégio. 

Ante a esta corrente Damásio261 conceitua: 

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 CP de 1890. 

Quanto a isto Maggio262 exibi: 

Legislações que precederam aos dias de hoje apoiaram-se no sistema 
psicológico para a concessão do privilégio, sendo necessário para a 
subsunção típica do crime de Infanticídio que a mãe agisse honoris causa, 
com a finalidade de ocultar gravidez ilegítima e fora do matrimônio. Assim, 
na escala de valores, o bem jurídico vida (do filho) estava renegado a 
segundo plano, em detrimento da honra exclusivamente sexual da mãe. 

Observa-se que este critério gerava muitas injustiças, a honra prevalecia acima de tudo 

e de todos, a fim de ocultar desonra. 

Giuseppe Maggiore citado por Maggio263 faz uma contundente crítica com base no 

motivo de honra: 

Existe algo mais forte que a honra, que é o instinto da maternidade, o afeto – 
obrigatório – à própria criatura. Quem vence este instinto e passa por cima 
desse dever, é um ser que já perdeu o sentido humanitário, assim, a 
imoralidade daquele que destrói a própria prole não pode ser moralizada por 
qualquer tipo de honra. 

Ainda o autor acima264 citado preceitua pela corrente psicológica, a concessão do 

privilégio, apóia-se no motivo de honra, visado ocultar gravidez clandestina, ou seja, 

                                                 
260 Por honra entende-se: “Consideração à virtude, ao talento, à coragem, à santidade, às boas ações ou às 
qualidades de alguém. Sentimento de dignidade própria que leva o homem a procurar merecer a consideração 
geral, pundonor, brio. Dignidade, grandeza, glória”. Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo 
dicionário da língua portuguesa, p. 287. 
261 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 521. 
262 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 36. 
263 MAGGIORE, Giuseppe, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa 
do recém-nascido, p. 37. 
264 MAGGIORE, Giuseppe, citado por MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa 
do recém-nascido, p. 37. 
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relacionando o conceito de honra com a prenhez ilegítima, pra resguardar a moral pelo 

aspecto exclusivamente sexual. 

Ricardo Andreuci265 vê no Infanticídio um verdadeiro estado de necessidade em razão 

do conflito de bens entre a honra aparente do agente e a vida do feto, e nessa disputa acaba 

sobrevivendo a “honra” em detrimento da vida do feto nascente ou recém-nascido. 

Bitencourt266 arrazoa: o critério psicológico pretende justificar-se no desejo de 

preservar a honra pessoal, como, por exemplo, a necessidade de ocultar maternidade.  

Muakad267 estabelece: 

O critério psicológico ou motivo de honra sofreu inúmeras críticas por parte 
dos estudiosos e já vinha se desgastado através dos tempos. Todavia, o que 
mais influenciou para que no início do século XX os doutrinadores 
procurassem estabelecer outro fundamento para a diminuição da pena, nos 
casos de Infanticídio, foi à necessidade de afastar-se a injustiça que se 
praticava ao restringir a honoris causa apenas à gravidez ilegítima. 

Está foi a corrente utilizada pelos doutrinadores até o advento do atual Código Penal, 

que atribui ao crime de Infanticídio o fator fisiopsicológico a fim de exterminar com as 

injustiças havidas durante aquele período. 

Assim, será abordado a seguir o critério Fisiopsicológico ou Biopsíquico. 

4.3.2 Critério fisiopsicológico ou biopsíquico 

Este critério foi o adotado no Código Penal brasileiro de 1940, atrelando como 

atenuante ao crime de Infanticídio à influência do Estado Puerperal, contemplando este como 

um delictum exceptum, ou seja, um crime intencional. 

Damásio268 assevera que: 

[...] nos termos do critério fisiopsicológico, não é levada em consideração a 
honoris causa, isto é, o motivo de preservação da honra, mais sim a 
influência do Estado Puerperal. É o critério de nossa legislação penal 
vigente. 

                                                 
265 ANDREUCI, Ricardo, citado por  MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal 
e da prática jurídica, p. 145. 
266 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 123. 
267 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 145. 
268 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 106. 



73 

Conforme Roberson Guimarães269: 

A legislação vigente adotou como atenuante no crime de Infanticídio o 
conceito biopsíquico do “Estado Puerperal”, como configurado na 
exposição de motivos do Código Penal, que justifica o Infanticídio como 
delictum exceptum, praticado pela parturiente sob a influência do Estado 
Puerperal. 

Para maior compreensão, na lição de Hungria270: 

Com o novo critério, o fisiopsicológico, pretendia-se ampliar o privilégio de 
modo a abranger todas as parturientes de gravidez, fora do casamento ou 
não, desde que a mesma sofresse distúrbios em razão das perturbações 
derivadas do parto. Assim sendo, ao invés de considerar-se o impetus 

pudoris, levar-se-ia em conta o impetus doloris. 

Quanto ao tratado na citação acima Maggio271 também prescreve neste sentido: 

Os defensores da corrente fisiopsicólogica, em primeiro lugar, tinham um 
forte argumento que consistia em resolver o problema das injustiças que um 
critério psicológico puro trazia. Pelo novo critério (Estado Puerperal) o 
benefício não mais estaria relacionado o conceito de honra com prenhez 
ilegítima. 

Assim, a influência do Estado Puerperal ampliou o privilégio do crime em comento, 

tendo como conseqüência uma atenuante.  

Ademais no Código Penal de 1969, o objetivo do Infanticídio era a proteção da mulher 

quanto ao pudor, hoje, por sua vez, buscou o legislador observar a dor e as perturbações 

havidas quando do momento do parto. 

Afirma, ainda, Bitencout272 que:  

[...] o nosso Código Penal, que adota o critério fisiológico, considera 
fundamental a perturbação psíquica que o Estado Puerperal pode provocar 
na parturiente.  

 

                                                 
269 GUIMARÃES, Roberson. O crime de Infanticídio e a perícia médico-legal. Uma análise crítica. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4066>. Acesso em: 30 jul. 2008. 
270 HUNGRIA, citado por MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da 
prática jurídica, p. 145. 
271 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 80. 
272 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 140-141. 
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Valendo-se do conceito doutrinário, Capez273 assim preceitua: 

Não basta que o crime seja cometido durante o parto ou logo após, pois é 
necessário que a genitora esteja sob a influência do Estado Puerperal. É que, 
em decorrência do puerpério, perturbações de ordem física e psicológica 
podem acometer a mulher, motivando-a a eliminar a vida do infante. Pode 
suceder que a eliminação do neonato ou ser nascente se dê sem que a vítima 
se encontre acometida de desequilíbrios decorrentes do Estado Puerperal. 
Nesse caso, o crime será o de homicídio. É que nem sempre o fenômeno do 
parto acarretará tais desequilíbrios, devendo o caso ser objeto de análise pelo 
perito-médico. Na dúvida, o delito de Infanticídio não deverá ser afastado. 

Em face do disposto por Capez, sempre haverá a necessidade de análise de um perito-

médico para averiguar se a genitora encontrava-se no momento do delito sob a influência do 

Estado Puerperal, pois se não encontrar-se ela sob essa influência responderá pelo delito de 

homicídio descartando-se a hipótese de Infanticídio, mas na dúvida não deve ser afastado o 

crime em tela. Por isso da necessidade em realizar exame na puérpera. 

Enfim, passa-se à análise do elemento normativo temporal. 

4.4. DO ELEMENTO NORMATIVO TEMPORAL 

O título em estudo neste momento visa a compreensão do elemento temporal durante 

ou logo após o parto que envolve o crime de Infanticídio, pois para que esteja caracterizado 

este crime necessário que este tenha sobrevindo durante ou logo após o parto. 

Damásio274 informa que se o fato é cometido pela mãe durante o parto ou logo após, e 

sob a influência do Estado Puerperal, responde pelo delito de Infanticídio, mas se o crime é 

praticado em momento diverso, responde por homicídio. 

Quanto a este tópico elemento normativo temporal Damásio275 acrescenta: 

Se a morte do filho é produzida durante o parto ou logo após, há Infanticídio. 
Se a morte da criança ocorre antes do início do parto, trata-se de aborto. Por 
último, se a morte do sujeito passivo se dá depois do lapso temporal “logo 
após” o parto, existe homicídio. De ver-se que também há delito de 
homicídio se o fato é cometido pela mãe durante o parto ou logo após, mas 
sem a influência do Estado Puerperal. 

                                                 
273 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal comentado, p. 696. 
274 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 109. 
275 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 109. 
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Nesse sentido defini Telles276:  

Exige o tipo que a morte do filho seja realizada durante o parto ou logo após. 
O parto inicia com o rompimento do saco amniótico e vai até a expulsão da 
placenta, com o corte do cordão umbilical. A morte nesse intervalo 
corresponde ao elemento temporal durante o parto. É a morte do nascente. 

Em um breve comentário Capez277, relata que “a ação física deve ocorrer durante ou 

logo após o parto, não obstante a superveniência da morte em período posterior. Antes do 

início do parto, a ocasião contra o fruto da concepção caracteriza o delito de aborto”. 

Está evidente que para a caracterização do crime em comento deve este ocorrer 

durante ou logo após o parto, se não ocorrer poderi-se-a caracterizar o delito antes do parto 

como aborto e após como homicídio. 

Neste esteio ressalta Greco278: 

O Código Penal determina um limite temporal para que se possa caracterizar 
o delito de Infanticídio. Além de exigir que o fato seja cometido pela mãe, 
que a tua influenciada pelo Estado Puerperal, causando a morte do próprio 
filho, determina que esse comportamento seja levado a efeito durante o 

parto ou logo após. 

Demonstra o autor279 supra que: 

 A expressão durante o parto nos está a indicar o momento a partir do qual o 
fato deixa de ser considerado como aborto e passa a ser entendido como 
Infanticídio. Dessa forma, o marco inicial para o raciocínio correspondente à 
figura típica do Infanticídio é, efetivamente, o início do parto. 

A respeito do elemento normativo temporal Muakad280 observa “O período durante o 

qual o Infanticídio é passível de ser praticado é marcado pelo início do parto e se estende até 

logo após o parto [...]”.  

Ressalta ainda a autora281 que:  

A referência à prática do Infanticídio durante o parto foi uma inovação do 
Código Penal de 1940, admitindo, com isso, dois momentos para a prática do 

                                                 
276 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 165. 
277 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal comentado, p. 228-229. 
278 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 244. 
279 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 244. 
280 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 105. 
281 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 106. 
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delito: o neonatal e o intranatal. O neonatal permaneceu, mas com o seu 
período encurtado, isto é, o ‘logo após’ em lugar dos sete primeiros dias, 
acrescentando-se o intranatal: matar durante o parto. 

Roberto Lyra282 preceitua: 

O que ninguém nega, o que todos reconhecem e proclamam, sem sombra de 
dúvida, é que, durante o parto ou logo após, há Estado Puerperal. Não 
importa se começa antes ou vai além, o fato é que, infalivelmente, com 
menor ou maior intensidade, ocorre durante ou logo após [...]. 

A respeito do momento temporal logo após o parto Muakad283 indaga: 

Na maioria das vezes, o fator tempo não produz alterações na mecânica 
criminosa; entretanto, há crimes em que o momento da realização da 
conduta, isto é, o elemento temporal, é fator importante para a sua 
caracterização ou para a determinação de uma circunstância agravante. Cite-
se por exemplo o furto noturno, modalidade de furto simples, que tem a pena 
aumentada em um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno 
(parágrafo 1 do artigo 155 do Código Penal). Outra hipótese é a violação de 
domicílio durante a noite (artigo 150, parágrafo 1 do mesmo diploma legal). 
A lei não fixa o limite de prazo após o parto em que ocorre Infanticídio e não 
homicídio; todavia, o elemento tempo para configurar o Infanticídio é 
evidenciado na expressão “logo após”.  

A medicina visualiza formas distintas de início do parto, que depende da natureza que 

assume a mãe para a consumação deste. Assim, conforme denomina Greco284 nas palavras de 

Jorge Rezende “temos que trabalhar com duas espécies diferentes de parto, que possuem dois 

momentos distintos” primeiramente, o parto considerado normal ou natural.  

Conforme nos esclarece o autor285 acima  

Clinicamente o estudo do parto compreende três fases principais (dilatação, 
expulsão, secundamento), precedidas de estágio preliminar, o período 
premunitório [...]. É o período premunitório caracterizado, precipuamente, 
pela descida do fundo uterino. 

Expõe, ainda, o autor286 acima citado as fases do parto que podem ser classificadas: a) 

Dilatação, ou 1° período; b) Expulsão, ou 2° período; c) Secundamento, ou 3° período. 

                                                 
282 LYRA, Roberto, citado por BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 142. 
283 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 110. 
284 REZENDE, Jorge, citado por GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 244. 
285 REZENDE, Jorge, citado por GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 244. 
286 REZENDE, Jorge, citado por GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 244. 
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Desta maneira, consoante o exposto, pode-se ressaltar que o parto inicia-se com a 

dilatação. 

Em continuidade, a segunda espécie de parto que por sua vez ocorre com muita 

freqüência é a cesariana ou cesárea. Jorge de Rezende citado por Greco287 assim denomina 

esta forma de parto como sendo “ato cirúrgico consistente em incisar o abdome e a parede do 

útero para liberar o concepto aí desenvolvido”. 

No caso de cesariana, a doutrina tem firmado que o início do parto pode ocorrer, em 

três momentos “Com a dilatação do colo do útero; Com o rompimento da membrana 

amniótica; Com a incisão das camadas abdominais”. Ante o exposto, uma vez iniciada a 

incisão entende-se iniciado o parto. 

Defende Nucci288: 

O Infanticídio exige que a agressão seja cometida durante o parto ou logo 

após, embora sem fixar um período preciso para tal ocorrer. Deve-se, pois, 
interpretar a expressão “logo após” com o caráter de imediatidade, pois, do 
contrário, poderão existir abusos [...]. 

Tem-se que interpretar a expressão durante ou logo após em harmonia com a 

influência do Estado Puerperal. 

Passa-se ao estudo do tipo objetivo que envolve o tema abordado. 

4.5 DO TIPO OBJETIVO 

Discorre Bitencourt289 acerca do tipo objetivo: 

A ação nuclear descrita no tipo penal é exatamente a mesma do homicídio: 
matar. Assim, toda e qualquer conduta que produzir a supressão da vida 
humana, tal como no homicídio, pode sinalizar o início da adequação típica 
do crime de Infanticídio. Contudo, a norma que emerge do art. 123, 
definidor do crime de Infanticídio, é produto de lex specialis, que exige 
consequentemente, a presença de outros elementos da estrutura típica. A 
conduta típica consiste em matar, sob a influência do Estado Puerperal, o 

próprio filho, durante o parto ou logo após. 

 

                                                 
287 REZENDE, Jorge, citado por GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, p. 245. 
288 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 565. 
289 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 144. 
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E ainda discorre o autor290Bitencourt: 

Trata-se, com efeito, de crime próprio (mãe e sob a influência do Estado 
Puerperal) e privilegiado, pois o verbo núcleo do tipo é o mesmo do 
homicídio (art. 121), mas a pena cominada é bem reduzida, para a mesma 
ação de matar. 

Ainda neste mesmo intento Nucci291 traz seu entendimento: 

Observe-se que o verbo ‘matar’ é o mesmo do homicídio, razão pela qual a 
única diferença entre o crime de Infanticídio e o homicídio é a especial 
situação em que se encontra o agente. Matar significa eliminar a vida de 
outro ser humano, de modo que é preciso que o nascente esteja vivo no 
momento em que é agredido [...]. 

Dando continuidade, passa-se ao estudo do tipo subjetivo. 

4.6 DO TIPO SUBJETIVO 

O tipo subjetivo do crime do Infanticídio é o dolo, a vontade de causar o delito. Desta 

forma deverá a agente agir no sentido de produzir a morte do filho, agindo com vontade livre 

e consciente. 

Conforme expõe Costa Junior292, “a norma só previu a modalidade dolosa do 

Infanticídio. O dolo previsto em lei é o direito (representação e vontade de causar a morte do 

nascente ou neonato), ou eventual (assunção do risco da morte do filho)”. 

No parecer de Damásio293: 

O Infanticídio só é punível a título de dolo, que corresponde à vontade de 
concretizar os elementos objetivos descritos no art. 123 do CP “Matar, sob a 
influência do Estado Puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo 
após”, portanto, admite-se a forma direta, em que à mãe que precisamente a 
morte do próprio filho, e a forma eventual, em que assume o risco de lhe 
causar a morte 

Não há Infanticídio culposo, uma vez que no art. 123 do CP o legislador não se refere 

à modalidade culposa (CP, art. 18, parágrafo único). Se a mulher vem a matar o próprio filho, 

                                                 
290 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 144. 
291 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 565. 
292 COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal comentado, p. 385. 
293 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 109. 
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sob a influência do Estado Puerperal, de forma culposa, não responde por delito algum (nem 

homicídio, nem Infanticídio). A mulher, porém, pode vir a matar a criança não se encontrando 

sob a influência do Estado Puerperal, agindo culposamente. Haverá, neste caso, homicídio 

culposo294, descrito no art. 121, parágrafo 3°, do CP295. 

Ocorre que, se a mãe age influenciada pelo Estado Puerperal, isto é, sem conseguir 

discerni o lícito e ilícito, não deveria somente existir no elemento subjetivo o dolo, mas dever-

se-ia atribuir também à modalidade culposa ao crime.  

Ressalta Basileu Garcia, citado por Fernandes296 citando que: 

[...] o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de 
produzi-lo (Código Penal, art. 18, I). O Infanticídio é punível a título de 
dolo. Sempre que o preceito sobre figura delituosa for silencioso quanto á 
modalidade do elemento subjetivo – dolo ou culpa – sabe-se que o delito é 
doloso. 

Teles297 relata que: 

É delito doloso, devendo a mãe estar consciente de que sua conduta causará 
a morte do filho e agir com vontade de matá-lo. Além do dolo, deve a mãe 
estar sob a influência do Estado Puerperal. O dolo é o mesmo do homicídio. 
Consciência e vontade de realizar o tipo. Possível o dolo eventual, com 
previsão e aceitação do resultado, mesmo sem desejar. 

Como Teles preceitua que além do dolo deve a mãe estar sob a influência do Estado 

Puerperal, imprescindível se faz conhecermos acerca desta influência para maior compreensão 

do tema proposto para estudo. 

Na concepção de Almeida Júnior e Costa Júnior298 a influência do Estado Puerperal é 

a perturbação psíquica em que a mulher, mentalmente sã, mas abalada pela dor física do 

                                                 
294Art. 121 – matar alguém, Parágrafo 3° - se o homicídio é culposo, pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Entende-se por homicídio culposo quando o agente causa a morte de alguém, por ter omitido a cautela, a atenção 
ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado, em face das circunstancias, sendo-lhe exigível na 
situação concreta em que se encontrava um comportamento atento e cauteloso. Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José 
da. Código Penal comentado, p. 375. 
295 DAMÁSIO, E. de Jesus. Direito Penal parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o 
patrimônio, p. 109. 
296 GARCIA, Baliseu, citado por FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aborto e Infanticídio: doutrina, legislação, 
jurisprudência e prática, p. 122. 
297 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 166. 
298 ALMEIDA JÚNIOR, Antônio Ferreira; COSTA JÚNIOR, J. B. de Oliveira. Lições de Medicina Legal, p. 
614.  
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fenômeno obstétrico, fatigada, enervada, sacudida pela emoção, vem a sofrer um colapso do 

senso moral, uma liberação de impulsos maldosos, chegando por isso a matar o próprio filho. 

Segundo é o magistério de Muakad299: 

É pacífico o entendimento de que a influência do Estado Puerperal há 
simplesmente de diminuir ou reduzir a capacidade de compreensão, 
discernimento e resistência da parturiente. Assim verificada a relativa 
incapacidade de autodeterminação em decorrência do Estado Puerperal da 
mãe e, a morte do filho nascente ou neonato, estará configurado o crime de 
Infanticídio. 

Teixeira300 deixa seu entendimento diante da influência do Estado Puerperal tem-se 

ainda: 

O Estado Puerperal pode provocar modificações no psiquismo da mulher 
como pode também não provocar. Não é regra absoluta que ele sempre 
provoque aquela modificação do psiquismo. A instalação daquele estado não 
significa obrigatoriamente que a mulher tenha sido doente metal, seja ou vá 
ser. No caso da mulher vir a ser portadora de doença mental, cuja etiologia 
resida naquele estado, e tiver sido suprimida sua capacidade de entendimento 
e de se determinar, a mulher será enquadrada no caput do art. 26301 do CP. 

Pelo que se verifica Teixeira expõe acima que se estiver suprimida a capacidade de 

entendimento e de se determinar a mulher infanticida será enquadrada no caput do art. 26, do 

CP, que dispõe acerca da imputabilidade penal, ou seja, será ela inimputável. 

Seguindo o raciocínio os doutrinadores Almeida Júnior e Costa Júnior302, esclarecem; 

O grupo que certamente estava presente ante o espírito do legislador quando 
foi redigido o art. 123 do CP era outro. Nele se incluem os casos em que a 
mulher, mentalmente sã, mas abalada pela dor física do fenômeno obstétrico, 
fadiga, enervada, sacudida pela emoção, vem a sofrer um colapso 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 genericamente pelo Código). De outro, tão pouco a friesa 
do cálculo, ausência de emoção, a pura crueldade (que caracterizariam, 
então, o homicídio). Mas a situação intermédia – podemos dizer, até, normal 

                                                 
299 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 147. 
300 TEIXEIRA, Elza Spanó; SANTOS, Márcia Regina Soares Seixas. Medicina legal e genética aplicada à 
defesa penal, p. 105. 
301 Art. 26, do CP: É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. Cf. CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal 
comentado, p. 52.  
302 ALMEIDA JÚNIOR, Antônio Ferreira; COSTA JÚNIOR, J. B. de Oliveira. Lições de Medicina Legal, p. 
382. 
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da mulher que, sob o trauma da parturição é denominada por elementos 
psicológicos peculiares, se defronta com o produto talvez não desejado, e 
temido, de suas entranhas. 

A mulher, presa ao Estado Puerperal e diante de todos os transtornos elencados 

anteriormente, é facilmente, capaz de matar a própria prole. 

Essas psicoses ou alucinações serão de grande ou nenhuma importância. Quanto mais 

se agigantarem, mais toldarão a consciência da mulher. Haverá ocasiões em que a puerpéra303 

praticará o Infanticídio em estado de total irresponsabilidade. Mas, seja qual for à influência 

do Estado Puerperal a pena existirá sempre. O ato, mesmo praticado em estado de total 

irresponsabilidade, será passível de punição304. 

Acrescenta ainda Teles305: 

Terminado o parto o neonato, ainda continua sob a proteção da norma, pois 
que o Infanticídio também ocorrerá logo após. A lei não fixa prazo, em 
horas, dias ou semanas. Conquanto o tipo contenha não apenas elementos 
objetivos, mas também um de natureza subjetiva, que é o mais importante e 
indispensável para sua conformação – sob a influência do Estado Puerperal -
, a determinação do elemento temporal deve ser feita em conjunto com a 
duração desse estado de perturbação psíquica. Assim, a conclusão a que se 
deve chegar é a de que, enquanto a mãe estiver sob a influência do Estado 
Puerperal, pode-se considerar que há Infanticídio. 

Poucos doutrinadores se aventuram a afirmar que o Estado Puerperal, por si só, produz 

total irresponsabilidade da puerpéra, alguns reconhecem no puerpério uma causa que, 

incidindo sob o psiquismo da mulher a torna apenas semi-responsável e, portanto, semi-

imputável. Daí a conclusão que, para a mulher, futura mãe, a chegada do recém-nascido é 

considerada um presente, mas, isso não quer dizer que não possa sofrer alterações em seu 

psíquico como humor, alteração na capacidade de compreensão, em geral todo seu emocional. 

Para que se possa entender como é verificado o Estado Puerperal na agente, buscam-se 

esclarecimentos com base em dois doutrinadores, por primeiro se tem a definição de Croce e 

por segundo a definição de Gomes. 

                                                 
303 Puerpéra: diz-se de, ou mulher que pariu recentemente. Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo 
dicionário da língua portuguesa, p. 450.  
304 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aborto e Infanticídio: doutrina, legislação, jurisprudência, p. 117. 
305 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 166. 
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4.7 DO EXAME DA PUERPÉRA 

Dentre os vários doutrinadores utilizados até o momento, os únicos que tratam acerca 

do exame da puérpera são Croce e Gomes. 

No entendimento de Gomes 306: 

O exame da mulher suspeita de ter praticado Infanticídio deverá elucidar 
sobre a ocorrência de parto, se recente ou não. O parecer psiquiátrico se 
impõe, como exame subsidiário, a fim de pesquisar doenças ou distúrbios 
mentais preexistentes, agravados pela gestação, parto e puerpério. A 
avaliação de que o Estado Puerperal possa ter influenciado na produção do 
delito é, para o perito, de extrema dificuldade, tendo em vista que a perícia, 
nesses casos, é realizada bastante tempos após o fato, não restando, por isso, 
qualquer vestígio que possa ser decretado. 

Corrobora ainda o autor307 citado que a afirmação de que o crime se deu sob a 

influência do Estado Puerperal é, pois quase que impossível, a não ser que o exame seja 

realizado imediatamente após a consumação do ato, o que é uma hipótese remota. 

Entende Croce308 que o exame da mulher acusada de Infanticídio tem primordial 

importância no sentido de averiguar: 

a) a existência de parto, e, em caso afirmativo, se ele é recente, pois se antigo 
descaracterizará, evidentemente, o delito; b) confirmado o parto recente, as 
condições em que o mesmo ocorreu; c) se a imputada, após o crime, 
escondeu ou não o filho; d) se ela tem lembrança do ocorrido; e) se ela 
simula ignorar o ocorrido; f) se não é portadora de antecedentes 
psicopáticos, agravados pela gestação, o parto e o puerpério, pois, se o for, a 
reprimenda não será prevista no art. 123, mas, sim, a descrita no art. 26, 
parágrafo único, do Código Penal. 

Vê-se ser de suma importância à realização de perícia na parturiente, a fim de 

esclarecer se a merecera a imputação do crime de Infanticídio.Ao passo que o Infanticídio é 

delito privilegiado, merecendo abrandamento na pena, procura-se conhecer um pouco mais 

sobre. 

                                                 
306 GOMES, Hélio Medicina legal, p. 760. 
307 GOMES, Hélio Medicina legal, p. 760. 
308 CROCE, Delton. Manual de Medicina Legal, p. 571. 
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4.8 DO DELITO PRIVILEGIADO 

Maggio309 argumenta quanto ao delito privilegiado no crime de Infanticídio: 

O Infanticídio é um delito que possui o mesmo núcleo do tipo do homicídio, 
ou seja, matar. É, entretanto, um crime autônomo, em que o legislador 
entendeu ser o caso de aplicar pena mais branda, em razão da condição 
diferenciada em que se encontra a agente, ou seja, estar sob a influência do 
Estado Puerperal e provocar a morte de seu próprio filho nascente ou recém-
nascido. Desta forma, é considerado delito privilegiado porque, de qualquer 
forma, recebe pena bem inferior em relação ao homicídio. 

Seguindo o raciocínio Maggio310, em sua obra mais recente afirma ainda que,  

O Infanticídio é um delito que possui o mesmo núcleo do tipo do homicídio, 
ou seja, matar.  É, entretanto, um crime autônomo, em que legislador 
entendeu ser o caso de aplicar pena mais branda, em razão da condição 
diferenciada em que se encontra a autora, ou seja, estar sob a influência do 
Estado Puerperal e provocar a morte de seu próprio filho nascente ou recém-
nascido. Desta forma, é considerado delito privilegiado porque, de qualquer 
forma, recebe pena bem inferior, tanto na quantidade quanto qualidade, 
mesmo se a comparação for em relação ao homicídio privilegiado. 

Assim, entende-se que o crime pode ser privilegiado como figura derivada do tipo 

básico, mas de forma autônoma, como no caso do delito em estudo. 

4.9 DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE 

De acordo com o entendimento de Costa Júnior311 as excludentes de ilicitude312 

impedem o surgimento do crime, que vem a ser de vez eliminado, já que um fato não pode ser 

antijurídico e jurídico ao mesmo tempo, essas são situações previstas no art. 23313, do CP, 

conforme transcrito abaixo. 

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: I – em estado de 
necessidade; II – em legítima defesa; III – em estrito cumprimento de dever 
legal ou no exercício regular de direito. 

                                                 
309 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio, p.27. 
310 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 28-19. 
311 COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal comentado, p. 100-101. 
312 Por ilicitude entende-se: é a contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico, pela qual a ação ou 
omissão tornam-se ilícitas. Cf. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 251. 
313 COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal comentado, p. 100-101. 
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Nucci314 avança no tema e classifica as excludentes de ilicitude das seguintes formas, 

previstas na parte geral do CP e validadas, por tanto, “para todas as condutas típicas 

estabelecidas na parte especial ou em leis penais especiais”. 

Prossegue o autor315 asseverando que o estado de necessidade “é o sacrifício de um 

interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio 

agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas não era 

razoavelmente exigível”. 

E, por legítima defesa entende-se: 

É a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou 
iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, 
moderadamente, os meios necessários. Trata-se do mais tradicional exemplo 
de justificação para a prática de fatos típicos316.  

Por Estrito Cumprimento do Dever Legal “trata-se da ação praticada em cumprimento 

de um dever imposto por lei, penal ou extra penal, mesmo que cause lesão à bem jurídico de 

terceiro317”. 

Neste esteio Teles318 expressa sua posição doutrinária, quanto das excludentes de 

ilicitude no crime de Infanticídio: 

Penso que há incompatibilidade entre o Infanticídio e uma causa de exclusão 
da ilicitude. A legítima defesa é absolutamente incompatível. O estado de 
necessidade, igualmente seria impensável, a não ser numa situação de 
perigo, como num incêndio na maternidade, em que a mãe venha a 
abandonar o recém-nascido, salvando sua própria vida. Essa excludente 
incidiria independentemente de estar ou não a mãe sob a influência do 
Estado Puerperal, aplicando-se, pois, tanto na hipótese de homicídio quanto 
na de Infanticídio, ou de qualquer outro crime. 

Prosseguindo com o raciocínio o mesmo autor319 elenca que:  

A culpabilidade, entretanto, deve ser bem examinada pelo julgador. 
Considerando imputável a mãe, pode ocorrer que ela venha a atuar sem a 
consciência da ilicitude ou que não se possa, em determinadas circunstâncias 
dela exigir outra conduta. 

                                                 
314 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 232. 
315 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 232. 
316 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 232. 
317 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 232. 
318 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 169. 
319 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 169. 
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De acordo com Capez320: 

Todo fato típico, em princípio, é ilícito, a não ser que ocorra alguma causa 
que lhe retire a ilicitude. A tipicidade é um indício da ilicitude. As causas 
que a excluem podem ser legais, quando previstas em lei ou supralegais 
quando aplicadas analogicamente, ante a falta de previsão legal. 

Ante o explicitado, verifica-se a impossibilidade de aplicação ao delito em apreço da 

excludente de ilicitude. 

Dando continuidade, passa-se ao estudo da inimputabilidade no crime em tela, 

verificando a possibilidade de aplicação ou não no delito em estudo. 

4.10 DA INIMPUTABILIDADE 

Costa Junior321 ressalta que a imputabilidade é um pressuposto, enquanto a 

responsabilidade é uma conseqüência, por ser o agente imputável, vali dizer, por estar dotado 

de capacidade de culpa, poderá ser responsabilizados por seus atos. Se for inimputável, isto é, 

incapaz, não poderá ser responsabilizado, por não possuir liberdade de escolha. Sendo que o 

inimputável esta categoricamente elencado no art. 26, do CP. 

Art. 26 - é isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo ação ou 
omissão inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

O doutrinador322 acima destacado esclarece ainda, que “a imputabilidade é um 

pressuposto da culpa”. 

Discorre Andreucci323 que: 

O nosso Código Penal adotou o critério biopsicológico para se aferir à 
imputabilidade, segundo o qual, num primeiro momento, verifica se o 
agente, na época do fato, era portador de doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado; num segundo momento, se verifica se era 
ele capaz de entender o caráter ilícito do fato; e, num terceiro momento, se 

                                                 
320 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 255. 
321 COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal comentado, p. 115. 
322 COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal comentado, p. 115. 
323 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Curso de Direito Penal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999, p. 71. 
 



86 

verifica se ele tinha capacidade de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

Quanto à imputabilidade Capez324 dedica-se:  

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

Cita ainda o autor325 o conceito de Doença mental e Desenvolvimento mental 

incompleto que trata o artigo em comento.  

Doença mental: é a perturbação mental ou psíquica de qualquer ordem, 
capaz de eliminar ou afetar a capacidade de entender o caráter criminoso do 
fato ou a de comandar a vontade de acordo com esse entendimento. 
Compreende a infindável gama de moléstias mentais, tais como epilepsia, 
condutopática, psicose, neurose, esquizofrenia, paranóias, psicopatia, 
epilepsias em geral etc.  

Desenvolvimento mental incompleto: é o desenvolvimento que ainda não se 
concluiu, devido à recente idade cronológica do agente ou à sua falta de 
convivência em sociedade, ocasionando imaturidade mental e emocional. No 
entanto, com a evolução da idade ou o incremento das relações sociais, a 
tendência é a de ser atingida a plena potencialidade. É o caso dos menores de 
18 anos (CP, art. 27326) e dos silvícolas inadaptados à sociedade, os quais 
têm condições de chegar ao pleno desenvolvimento com o acúmulo das 
experiências hauridas no cotidiano. 

Diante do contido acima, deve-se observar que no rol das moléstias que compreendem 

doença metal a psicose está incluída, ou seja, a psicose puerperal pode estar inserida no rol 

das moléstias capaz de afetar a capacidade de entendimento. 

                                                 
324 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 289. 
325 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 291. 
326 Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial. Cf. COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal comentado, p. 115. 
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Por Psicose Pueperal Kaplan327, doutrinador em psiquiatria argumenta: 

O transtorno pós-parto mais severo é uma psicose agitada altamente mutável 
[...]. O transtorno pode começar com confusão, despersonalização, e insônia, 
passando rapidamente para delirium com alucinações proeminentes e 
delírios transitórios. A inimputabilidade é marcada, de forma que o termo 
“mercurial” foi aplicado a esta psicose. As síndromes podem modificar-se 
rapidamente. Um estado maníaco pode parecer claro, apenas para ser 
seguido por uma profunda depressão, a qual continua por muitos dias ou 
semanas, seguida por recuperação ou evolução gradual para uma depressão 
moderada. O curso pode ser marcado por crises ocasionais de psicoses 
floridas. 

No mesmo norte Andreucci328 comenta acerca de doença mental e desenvolvimento 

mental incompleto: 

Doença mental: que leve à incapacidade de entendimento do caráter ilícito 
do fato e à incapacidade de determinação, de acordo com esse entendimento, 
o agente será inimputável e, conseqüentemente não terá culpabilidade. O 
crime persiste (fato típico e antijurídico), faltando ao agente a culpabilidade 
que é pressuposto de aplicação da pena a sanção penal aplicável ao agente, 
portanto, não consistirá em pena, mas, antes, em medida de segurança. 

Desenvolvimento mental incompleto: deve ser entendido aquele que ocorre 
nos inimputáveis em razão da idade, como também, aquele que ocorre nos 
silvícolas inadaptados. 

Nucci329 por sua vez, leciona acerca dos elementos e critérios necessários a fim de 

apurar a inimputabilidade penal, quais sejam: 

O primeiro critério trata: Higidez Biopsíquica (saúde mental + capacidade de 
apreciar a criminalidade do fato). O segundo critério trata: da Maturidade 

desenvolvimento físico-mental que permite ao ser humano estabelecer 
relações sociais bem adaptadas, ter capacidade para realizar-se distante da 
figura dos pais, conseguir estruturar as próprias idéias e possuir segurança 
emotiva, além de equilíbrio no campo sexual.  

Nucci330 destaca os critérios para averiguar a inimputabilidade quanto a Higidez 

Mental, que são os seguintes: 

1. Biológico – leva-se em conta exclusivamente a saúde mental do agente, 
isto é, se o agente é ou não doente mental ou possui ou não um 

                                                 
327 KAPLAN, Harold I. Tratado de psiquiatria. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999, p. 138. 
328 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Curso de Direito Penal, p. 72-73. 
329 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 259. 
330 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 259-260. 
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desenvolvimento mental completo ou retardado. Adoção restrita desse 
critério faz com que o juiz fique absolutamente dependente do laudo pericial; 
2. Psicológico – leva-se em consideração unicamente a capacidade que o 
agente possui para apreciar o caráter ilícito do fato ou de comportar-se de 
acordo com esse entendimento. Acolhido esse critério de maneira exclusiva, 
torna-se o juiz a figura de destaque nesse contexto, podendo apreciar a 
imputabilidade penal com imenso arbítrio; 3. Biopsicológico – levam-se em 
conta os dois critérios anteriores unidos, ou seja, verifica-se se o agente é 
mentalmente são e se possui capacidade de entender a ilicitude do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento.  

Importante o critério Biopsicológico ante o tema pesquisado, pois estando a 

parturiente sob a influência do Estado Puerperal, não consegue esta discerni o caráter lícito ou 

ilícito de sua ação. 

Nucci331 finaliza seu raciocínio esclarecendo que “o biopsicológico é o princípio 

adotado pelo Código Penal como se pode vislumbrar em seu art 26”. 

Capez332 trata ao falar da imputabilidade da emoção e da paixão, para ele a emoção é o 

sentimento abrupto e repentino, como o vulcão que, de repente, entra em erupção. A paixão é 

o sentimento duradouro e profundo que vai arraigando-se paulatinamente na alma humana. É 

a emoção em estado crônico.  

Expõe ainda o autor333 que “a ira momentânea  configura emoção. O ódio recalcado, o 

ciúme deformado em possessão doentia e a inveja em estado crônico retratam a paixão”. 

Prossegue o autor334 asseverando sobre a emoção como circunstância minorante: 

Pode funcionar como causa específica de diminuição de pena (privilégio) no 
homicídio doloso e nas lesões corporais dolosas, mas, para isso, exige quatro 
requisitos: a) deve ser violenta; b) o agente deve estar sob o domínio dessa 
emoção, e não mera influência; c) a emoção deve ter sido provocada por um 
ato injusto da vítima; d) a reação do agente deve ser logo em seguida a essa 
provocação (CP, arts. 121, § 1°, e 129, § 4°). 

Expõe ainda que “se o agente estiver sob mera influência, à emoção atuará apenas 

como circunstancia atenuante genérica, com efeitos bem mais acanhados na redução da pena 

[...]335”.  

                                                 
331 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, p. 260. 
332 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 299. 
333 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 299-300. 
334 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 300. 
335 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 300. 
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Quanto à paixão equiparada à doença metal José Frederico Marques citado por 

Capez336 lembra: se a emoção ou paixão tiverem caráter patológico337, a hipótese enquadrar-

se-á no art. 26, caput (doença metal). 

Capez338 ainda preleciona quanto à paixão: 

O efeito perturbador da paixão no mecanismo psíquico pode reduzir a 
capacidade de resistência psíquica, constituída por representações éticas e 
jurídicas, a grau inferior ao estado normal... os atos passionais que devem ser 
recomendados à indulgência do juiz são os devidos a um amor desgraçado 
(assassínio da pessoa amada, com tentativa de suicídio), ao ciúme (assassínio 
por amor desprezado ou enganado), à necessidade e ao desespero (assassínio 
de mulher e filhos, no extremo de uma luta improfícua da vida). 

Face o exposto verifica-se que somente a paixão pode transformar o agente em um 

doente mental, retirando-lhe a capacidade de compreensão. 

Finalizando Bitencourt339 acrescenta: 

Para o reconhecimento da existência de incapacidade é suficiente que o 
agente não tenha uma das duas capacidades: de entendimento ou 
autodeterminação. É evidente que, se falta a primeira, ou seja, não tem 
capacidade de avaliar os próprios atos, de valorar sua conduta, positiva ou 
negativamente, em cotejo com a ordem jurídica, o agente não sabe e não 
pode saber a natureza valorativa do ato que pratica. Faltando essa 
capacidade, logicamente também não tem a de autodeterminação, porque a 
capacidade de autocontrole pressupõe a capacidade de entendimento. 

Considerando-se o critério Biopsicológico que é adotado pelo Código Penal brasileiro 

quando há a inimputabilidade, e a presença dos fatores decorrentes desse critério de forma 

inconteste no Estado Puerperal, não se pode negar estar a agente do crime de Infanticídio, 

amparada pela inimputabilidade. 

 

                                                 
336 MARQUES, José Frederico, citado por CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 300. 
337 Por caráter patológico entende-se: Os Impulsos Patológicos são ações isoladas, súbitas, involuntárias e, 
normalmente, desprovidas de finalidade objetiva. São ações psicomotoras automáticas ou semi-automáticas, de 
natureza explosiva, instantânea e fulminante, caracterizadas sobretudo, pela subitaneidade e incontrolabilidade 
com que se desencadeiam e se processam. Todo impulso é funda-mentalmente psicomotor e suas motivações 
psicológicas nem sempre são evidenciadas conscientemente ou pressentidas. Algumas vezes, os atos impulsivos 
representam verdadeiras explosões emocionais, acompanhadas de acessos de riso ou de lágrimas. Outras vezes, 
porém, os atos impulsivos se caracterizam pela impetuosidade, rapidez e falta de consideração para com o 
próprio indivíduo ou para com os demais. Cf. BALLONE, G. J. Alterações da Atividade Voluntária. Revisto em 
2005. PsiqWeb, Disponível em: <http://virtualpsy.locaweb.com.br/index.php?art=268&sec=47>. Acesso em 04 
set. 2008. 
338 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 300. 
339 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, p. 353. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia destinou-se a pesquisar se o Estado Puerperal no Infanticídio 

pode caracterizar a inimputabilidade, para tanto, partiu-se das seguintes hipóteses: a) O 

Infanticídio é uma espécie de ilícito privilegiado, contra a vida da pessoa conforme disposto 

no Art. 123 do Código Penal brasileiro, não admitindo as excludentes de ilicitude descritas no 

Art. 23 do mesmo diploma legal; b) O Estado Puerperal, desde que impeça que a parturiente 

entenda o caráter ilícito do ato ou de que se determine conforme essa ilicitude, embora não 

previsto no Código Penal, deveria admitir a aplicação do disposto no art. 26, do Código Penal. 

O trabalho foi desenvolvido em três capítulos. O primeiro para pesquisar acerca do 

Crime e seus aspectos; dedicou-se o segundo capítulo a análise do Crime de Infanticídio 

desde os primórdios até os presentes dias, no terceiro capítulo se abordou o tema proposto 

para estudo O Estado Puerperal no Infanticídio pode caracterizar a inimputabilidade, ao final, 

se oferecem algumas considerações da autora, relativas ao tema proposto para pesquisa. 

Observou-se, no decorrer da pesquisa, que o Infanticídio não é assunto recente da 

história da humanidade, uma vez que, conforme se constatara esta espécie de ilícito contra a 

vida vem sendo praticada nas diferentes sociedades desde os primórdios. Verificou-se, 

ademais, que este delito é praticado em todos os continentes e por pessoas de distintas classes 

sociais. 

Diante do pesquisado e a partir dos questionamentos formulados na introdução e 

quanto às hipóteses consideradas, pode ser entendido que o Infanticídio é um ilícito 

privilegiado, cometido pela mãe contra sua prole em condições fisiopsicológicas especiais. 

Conforme o evidenciado por Maggio340: O Infanticídio é um delito que possui o mesmo 

núcleo do tipo do homicídio, ou seja, matar. É, entretanto, um crime autônomo, em que o 

legislador entendeu ser o caso de aplicar pena mais branda, em razão da condição diferenciada 

em que se encontra a agente, ou seja, estar sob a influência do Estado Puerperal e provocar a 

morte de seu próprio filho nascente ou recém-nascido. Desta forma, é considerado delito 

privilegiado porque, de qualquer forma, recebe pena bem inferior em relação ao homicídio.  

                                                 
340 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio e a morte culposa do recém-nascido, p. 27. 
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O estudo, também, permite entender que não há previsão legal, em relação à figura 

típica em apreço para seu enquadramento no art. 23, do Código Penal, que trata das 

Excludentes de Ilicitude, haja vista a não caracterização deste dentre seus incisos, I– em 

estado de necessidade; II – em legitima defesa. III – em estrito cumprimento de dever legal ou 

no exercício regular de direito. Telles341, relativamente a esse particular, pondera: Penso que 

há incompatibilidade entre o Infanticídio e uma causa de exclusão da ilicitude. A legítima 

defesa é absolutamente incompatível. O estado de necessidade, igualmente seria impensável, 

a não ser numa situação de perigo, como num incêndio na maternidade, em que a mãe venha a 

abandonar o recém-nascido, salvando sua própria vida. Essa excludente incidiria 

independentemente de estar ou não a mãe sob a influência do Estado Puerperal, aplicando-se, 

pois, tanto na hipótese de homicídio quanto na de Infanticídio, ou de qualquer outro crime. 

Por fim e confirmando a segunda hipótese considerada a parturiente pode pôr fim à 

vida do filho recém-nascido, sob a influência do Estado Puerperal em casos que, este estado, 

opere como agente catalisador de uma condição de desequilíbrio psicológico que, conforme 

os dizeres de Capez342: “[...] Trata-se o Estado Puerperal de perturbações, que acometem 

mulheres, de ordem física e psicológica decorrentes do parto. Ocorre, por vezes, que a ação 

física deste pode vir a acarretar transtornos de ordem mental na mulher, produzindo 

sentimentos de angústia, ódio, desespero, vindo ela a eliminar a vida de seu próprio filho 

[...]”. 

Conforme o tratadista acima, há casos em que a puérpera, vê sua condição 

fisiopsicológica preexistente, agravada em face deste estado fazendo com que não entenda o 

caráter ilícito do ato ou que a impeça de se determinar conforme essa ilicitude. Assim, por 

esse ângulo, se enquadraria nas condicionantes da norma contida no art. 26 do Código Penal. 

Todavia, outro dos aspectos verificados, em relação a influência do Estado Puerperal 

na parturiente, tem seu marco inicial no próprio parto sem qualquer incidência de elementos 

psicofisiológicos pré-existentes, contudo, esse estado atinge a psique daquela, de forma tal, 

que a impede de entender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se conforme essa ilicitude. 

Nesse sentido Muakad343 comenta que: “Alterações emocionais também poderão advir 

do fenômeno obstrético. Algumas são de pouco vulto; outras, no entanto, se intensificam pelo 

trauma psicológico e pelas condições do processo fisiológico do parto solitário, angústia, 
                                                 
341 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial, p. 169. 
342 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 100. 
343 MUAKAD, Irene Batista. O Infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica, p. 146-147. 
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aflição, dores, sangramento e extenuação, cujo resultado traria um estado confusional capaz 

de levar à prática do crime. Tal situação caracteriza o denominado Estado Puerperal [...]”. 

Por esse aspecto, também poderia se enquadrar, o caso concreto, nos condicionantes 

do art. 26 do Código Penal. 

Conforme exposto, e sem a menor pretensão de esgotar o assunto, parece apropriado 

entender que o art. 123 do Código Penal, admitiria a inserção de um parágrafo contendo, mais 

ou menos, os seguintes dizeres: “Se verificado que o Estado Puerperal impediu a agente de 

entender o caráter ilícito do ato ou de se determinar conforme essa ilicitude, o juiz pode deixar 

de aplicar a pena”. 

Desta forma, estariam sendo contempladas as situações em que, aquele Infanticídio, 

tivesse motivação, exclusivamente, no Estado Puerperal, desde que, forte o suficiente a inibir 

a consciência da ilicitude ou a determinação da conduta da parturiente. 

Considera-se então, que os questionamentos e as hipóteses levantadas na presente 

pesquisa restaram confirmadas e que o Estado Puerperal influência na caracterização do crime 

de Infanticídio, devendo quando diagnosticado tal alteração na psique da mulher ser esta 

submetida a tratamento médico. 
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