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RESUMO

Tipificado de forma autônoma pela nossa legislação, o delito de infanticídio, previsto no
artigo 123 do Código Penal, trata da conduta da mãe que tira a vida do próprio filho durante ou
logo após o parto.
Historicamente cercado de dúvidas e pontos de conflito, a conduta infanticida passou por
extremos, indo da punição absolutamente desumana à total benevolência para com o violador da
norma.
Analisada a figura típica do infanticídio, percebe-se uma modalidade especial do crime de
homicídio que o legislador preferiu apenar mais brandamente. Em um primeiro momento, foi
levado em consideração para justificar tal abrandamento o critério psicológico, baseado na honra da
mãe. Posteriormente, tal critério foi substituído pelo fisiopsicológico, onde o estado puerperal
passou a ser a elementar do tipo. Em conjunto com o estado puerperal, o lapso temporal em que a
conduta deve ser praticada, durante ou logo após o parto, fazem do infanticídio um dos delitos que
mais geram dúvidas dentro no ordenamento jurídico vigente.
Considerada a genitora sujeito ativo do delito, o estado puerperal como elementar do tipo
suscita questionamentos a respeito da prática do crime em concurso de agentes. Igualmente, a não
previsão da modalidade culposa ao tipo caracteriza uma lacuna geradora de conflitos doutrinários
em caso da morte do nascente ou neonato por imprudência ou negligência da mãe.
Juntamente com toda problemática que o tipo apresenta, o julgamento do delito pelo
Tribunal do Júri, com as alterações legislativas recentemente sofridas por esse instituto, faz com
que o infanticídio seja, mais uma vez, objeto de dúvidas com relação ao modo como a quesitação
deve ser apresentada.
Útil ao estudo do tema, uma análise do crime, frente às legislações dos demais países da
América Latina e alguns países da Europa, darão um quadro geral de como o delito é tratado fora
de nossas fronteiras.
Por fim, espera-se contribuir para que se forme uma opinião sobre a necessidade ou não da
manutenção do tipo, de forma autônoma, em nosso ordenamento jurídico.

Palavras-chave: Infanticídio, estado puerperal, parto, critério psicológico, critério fisiopsicológico.

ABSTRACT
Typified autonomously by our legislation, the crime of infanticide under the article 123 of
the Penal Code, deals with the behaviour of the mother who takes the life of her own son during the
child-birth or soon after it.
Historically surrounded by doubts and conflicts, the infanticidal conduct has gone through
extremes, from totally unhumane punishment to total benevolence for the violator of the law.
After analyzing the typical figure of infanticide, we can notice a special genre of homicide
that the legislator chose to punish more softly. At first it was considered the psychological criterion
to justify such mitigation, based on the mother’s honour. After that, such criterion was replaced by
the physiopsychological, where the puerperal state became the base of the type. Together with the
puerperal state, the time lag in which the conduct must be practised, during the child-birth or soon
after that, turns the infanticide into one of the crimes that most generates doubts inside the actual
legal system.
As the genitor is considered the active subject of the crime, the puerperal state as the base
of the type evokes questioning about the practice of the crime in competition of agents. In the same
way, the non prevision of the fault mode to the type caracterizes a gap generator of doctrinaire
conflicts in case of the death of the new born because of the mother’s imprudence or neglection.
Together with all the set of problems that the type introduces, the judgement of the delict
by the Court of Justice, with the recent legislative changes occurred in this institute, turns the
infanticide, once more, the object of doubts in respect to the way the inquiry is presented.
Useful for the study of the subject, the analysis of the crime facing the legislation of the
other Latin American countries and some European countries will show a general view of how the
delict is dealt with outside our borders.
Finally, it is expected to contribute in order to form an opinion about the necessity or no
necessity of the maintenance of the type autonomously in our legal system.

Keywords: Infanticide, child-birth, puerperal state, psychological criterion, physiopsychological
criterion.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................................... 9
1. Escolha do tema .................................................................................................................................. 9
2. Roteiro do Trabalho .......................................................................................................................... 11

I. CONCEITUAÇÕES E QUESTÕES MÉDICO-LEGAIS ....................................................... 13
1. Parto .................................................................................................................................................. 13
2. Parturiente e Puérpera ....................................................................................................................... 15
3. Infante Nascente e Recém-Nascido .................................................................................................. 16
4. Questões Médico-Legais ................................................................................................................... 18
4.1. Docimasias ................................................................................................................................ 19
4.2. Causas da Morte........................................................................................................................ 21

II. A EXPRESSÃO INFANTICÍDIO E ESBOÇO HISTÓRICO .............................................. 24
III. A EVOLUÇÃO DO TIPO NO DIREITO PÁTRIO .............................................................. 30
1. Ordenações do Reino ........................................................................................................................ 30
2. Código Penal de 1830 ....................................................................................................................... 31
3. Código Penal de 1890 ....................................................................................................................... 32
4. Código Penal de 1940 ....................................................................................................................... 34
5. A Prática do Infanticídio Indígena no Brasil..................................................................................... 36

IV. O BEM JURÍDICO TUTELADO .............................................................................................. 44
V. CORRENTES PSICOLÓGICA E FISIOPSICOLÓGICA NO CRIME DE
INFANTICÍDIO ............................................................................................................................ 46
1. Corrente Psicológica ......................................................................................................................... 46
2. Corrente Fisiopsicológica ................................................................................................................. 49

VI.

O ESTADO PUERPERAL, SUA INFLUÊNCIA E O ELEMENTO
CRONOLÓGICO ....................................................................................................................... 52

VII. SUJEITOS DO DELITO ............................................................................................................ 60
1. Sujeito Ativo ..................................................................................................................................... 60
2. Sujeito Passivo .................................................................................................................................. 61
3. O Erro Sobre a Pessoa do Sujeito Passivo ........................................................................................ 62

VIII. A QUESTÃO DO CONCURSO DE AGENTES ................................................................. 64
IX. O ELEMENTO SUBJETIVO – CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DA
MODALIDADE CULPOSA ....................................................................................................... 70
X. O INFANTICÍDIO E O CRIME DE EXPOSIÇÃO OU ABANDONO DE
RECÉM-NASCIDO ...................................................................................................................... 75
XI. O INFANTICÍDIO E O CRIME DE DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.................................................................................................. 79
XII. CRÍTICAS À FIGURA TÍPICA ............................................................................................... 81
XIII. LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO ..................................................................................... 85
XIV. O JULGAMENTO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI .................................... 89
1. O Júri no Direito Brasileiro............................................................................................................... 89
2. Questionário no delito de infanticídio............................................................................................... 90

XV. O INFANTICÍDIO NO DIREITO ESTRANGEIRO .......................................................... 95
1. Infanticídio com tipificação autônoma ............................................................................................. 97
1.1. Código Penal da Bolívia ........................................................................................................... 97
1.2. Código Penal do Chile .............................................................................................................. 97
1.3. Código Penal da Colômbia ....................................................................................................... 98
1.4. Código Penal de Cuba............................................................................................................... 98
1.5. Código Penal do Equador ......................................................................................................... 99
1.6. Código Penal da Guatemala ...................................................................................................... 99
1.7. Código Penal de Honduras ..................................................................................................... 100
1.8. Código Penal da Nicaragua..................................................................................................... 100
1.9. Código Penal do Peru ............................................................................................................. 100
1.10. Código Penal da República Dominicana .............................................................................. 101
1.11. Código Penal do Uruguai ...................................................................................................... 101
1.12. Código Penal da Itália ........................................................................................................... 102
1.13. Código Penal de Portugal ..................................................................................................... 102
2. Infanticídio Como Conduta de Homicídio ...................................................................................... 103
2.1. Código Penal da Argentina ..................................................................................................... 103
2.2. Código Penal da Costa Rica.................................................................................................... 104
2.3. Código Penal de El Salvador .................................................................................................. 105
2.4. Código Penal do México......................................................................................................... 105
2.5. Código Penal do Panamá ........................................................................................................ 106
2.6. Código Penal do Paraguai ....................................................................................................... 107

2.7. Código Penal da Venezuela .................................................................................................... 107
2.8. Códigos Penais da Alemanha e Espanha ................................................................................ 108
2.9. Código Penal da França .......................................................................................................... 108

XVI. PROJETOS REFERENTES À MATÉRIA EM TRÂMITE NO CONGRESSO
NACIONAL ................................................................................................................................ 109
CONCLUSÃO ...................................................................................................................................... 113
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 115

9

INTRODUÇÃO

1. Escolha do tema
O tema tratado no presente trabalho, longe de ser considerado novo, chama a
atenção justamente pelo contrário. Os chamados “crimes contra a vida” sempre causaram
um maior interesse por parte de todos aqueles que se iniciam no estudo do direito penal,
bem como por parte da sociedade leiga.
Tal assertiva demonstra-se verdadeira, observando-se o primeiro contato de um
estudante de graduação em direito com a ciência criminal ou quando da ocorrência de um
crime de homicídio noticiado exaustivamente pela imprensa, fazendo com que as pessoas,
em geral, fixem seus olhares para o caso aguardando o deslinde das investigações.
Se a prática de um crime de homicídio, muitas vezes, tem essa capacidade de
intrigar as pessoas, o que se dirá da retirada da vida de um recém- nascido por parte da
própria mãe?
Óbvio que o crime de infanticídio ocorre em escala infinitamente menor do que o
homicídio, mas ainda assim não deixa de ser verificado, devendo ser enfrentado pelos
tribunais.
Tendo em vista a gravidade do delito, onde a mãe põe termo à vida do próprio filho
quando a natureza manda que se faça justamente o contrário, protegendo-se o ser frágil e
incapaz de se defender, há quem diga que deveria o infanticídio ser apenado até mais
gravemente do que o próprio homicídio por ser mais repulsivo do que este.
As dificuldades enfrentadas ao largo da história com relação ao infanticídio
chamaram a atenção de diversos estudiosos pátrios e estrangeiros. Pretendemos discorrer
sobre tal problemática ao longo do trabalho, mostrando como o direito foi se modificando
até chegarmos ao conceito hoje em vigor. De que forma passamos da punição exacerbada
para a total ausência de punição e finalmente ao modelo atual.
Iremos observar também que, devido à estreita ligação do tipo penal com fatores
psicológicos, torna-se complexo o diagnóstico de sinais de tendência delitiva, bem como a
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prevenção, isto porque, na maioria das vezes, a mulher apresenta um histórico de absoluta
normalidade.
Difícil diagnosticar o que desencadeia tal transtorno psicológico. Cumpre atentar
para o fato de que a educação sexual, bem como o acesso à contracepção poderiam evitar
gestações indesejadas, sendo este um fator considerado relevante nos casos de infanticídio.
Estudo publicado no International Journal of Law and Psychiatry, a respeito de
investigação sobre infanticídio, mostrou um padrão muito comum de mulheres pobres e
solteiras com gravidez indesejada que matam seus filhos recém- nascidos. No entanto, nem
todas as mulheres que cometem infanticídio se encaixam nesse padrão.1
Isso permite sustentar que fatores sociais, gravidez indesejada, abandono familiar,
baixo nível intelectual e econômico, podem sim influenciar na prática do delito, mas não
são desencadeadores do mesmo.
Tais observações conduzem minimamente a alguns questionamentos:
a) O que leva à prática de tal delito?
b) Por qual motivo uma mulher ceifa a vida de seu próprio filho, aguardando o
início do parto ou logo após, sendo que poderia fazê-lo ainda durante a
gestação?
c) O fator defesa da honra deve ser levado em consideração ou o que realmente
pesa é o estado psicológico no momento do crime?
d) É possível ou não se estabelecer um período determinado para o chamado
estado puerperal?
e) Merece a conduta um tipo autônomo ou este não mais se justifica?
f) Será ainda o infanticídio o delito das mulheres sem maridos ou das jovens
iludidas e abandonadas, que procuram com a morte do próprio filho remediar
uma situação socialmente inaceitável?

1

WOMEN and criminality. International Journal of Law and Psychiatry, v. 32, n. 1, p. 43-47, Jan./Febr.
2009. FRIEDMAN, Susan Hatters; RESNICK, Phillip J. Neonaticide: phenomenology and considerations
for prevention. International Journal of Law and Psychiatry, v. 32, n. 1, p. 43-47, 2009.
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g) Deve ser o crime apenado mais brandamente devido às condições em que foi
praticado ou, ao contrário, mais gravemente devido ao bem jurídico atingido?
Todas essas dúvidas fizeram com que o presente tema fosse escolhido. Procuramos
respostas que nem sempre foram encontradas. Dúvidas novas surgiram, como é comum e
salutar que aconteça quando se mergulha em um assunto para tentar entendê-lo.
Esperamos, evidentemente, não o esgotamento do tema, mesmo porque isso não é possível
na ciência do direito, mas reflexões a respeito de um delito cujas razões ainda são pouco
compreendidas.

2. Roteiro do Trabalho
O presente estudo foi desdobrado em 16 capítulos. Objetiva-se uma abordagem
geral do tema, passando por sua evolução histórica, levando-se em consideração não só a
legislação pátria, mas também o direito estrangeiro.
O conceito de estado puerperal será tratado em tópico próprio, promovendo-se uma
análise das alterações psicológicas (motivo de honra) e fisiopsicológicas (desequilíbrio
fisiopsíquico) da puérpera, sujeito ativo do delito.
As questões do concurso de agentes, da ação culposa e do momento consumativo
do delito nas expressões “durante” ou “logo após o parto” serão confrontadas, procurandose mostrar os diversos posicionamentos doutrinários a respeito de tais tópicos.
Os fatores médico-legais foram analisados, dando-se ênfase às pericias, às
docimasias e causas da morte.
Não seria possível também discorrer sobre tal tema sem uma análise a respeito da
necessidade ou não da existência de uma figura típica autônoma, bem como as
consequências que poderiam advir com a supressão do tipo.
A prática da conduta pelas comunidades indígenas também foi estudada,
confrontando-se o posicionamento dos antropólogos e religiosos, dando-se destaque às
atuais discussões parlamentares a respeito do tema.
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Com relação aos projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, pesquisa foi
elaborada objetivando elencar aqueles mais importantes com referência à matéria, bem
como os pontos polêmicos dos debates.
Será também oferecida uma apreciação dos números de casos julgados pelos
Tribunais do Júri de São Paulo, os registros policiais, e a problemática da quesitação do
delito durante os julgamentos, de acordo com a nova redação do Código de Processo Penal
pátrio.
Por fim, será apresentado um quadro de como o delito é tratado pelo direito
estrangeiro.
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CONCLUSÃO

Finalizando este trabalho e esperando ter contribuído para uma detida análise sobre
o tema tratado, apresentamos a seguinte conclusão:
1. O delito de infanticídio, desde a Antiguidade, levando-se em consideração tanto
a

honra

(critério

psicológico),

como

o

estado

puerperal

(critério

fisiopsicológico), sempre foi objeto de dúvidas por parte dos aplicadores do
direito.
2. A dificuldade em se estabelecer de forma precisa o que vem a ser estado
puerperal, bem como o tempo de duração do mesmo, faz com que o tipo
encontre inúmeros críticos.
3. Por ser um crime cometido na clandestinidade, o número de casos registrados
pelos órgãos policiais bem como os efetivamente julgados podem estar em total
dissonância com a realidade.
4. A ausência da modalidade culposa ao tipo penal suscita dúvidas com relação à
forma de responsabilização da mãe que, agindo mediante imprudência ou
negligência, e sob a influência do estado puerperal, ceifa a vida do próprio filho.
A eliminação do tipo penal infanticídio, inserindo-se a conduta na modalidade
homicídio, seria a melhor maneira de solucionar a questão.
5. Sendo previsto em tipo autônomo, o infanticídio gera dúvidas irremediáveis
com relação ao concurso de pessoas, tendo em vista o caráter de elementar do
tipo que a expressão estado puerperal apresenta. A solução para tal questão
seria a inserção de um parágrafo ao tipo penal distinguindo as condutas
praticadas, ou então a eliminação do próprio tipo, adequando-se a conduta ao
crime de homicídio, posição esta que entendemos ser a mais correta.
6. Quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, a quesitação do crime de
infanticídio somente pode ser feita de forma única e nunca desdobrada. A
negativa por parte dos jurados dará causa à absolvição, sob pena de desrespeito
à sentença de pronúncia. Solução contrária somente seria possível
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considerando-se a conduta como forma privilegiada ou especial do crime de
homicídio, quando então a desclassificação seria possível.
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