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Com as últimas forças, diz ela 

Pois seu quarto estava muito frio 

Arrastou-se até o sanitário, e lá (já não 

sabe quando) deu à luz sem cerimônia 

Lá pelo nascer do sol. Agora, diz ela 

Estava inteiramente perturbada, e já com o corpo 

Meio enrijecido, mal podia segurar a criança 

Porque caía neve naquele sanitário dos serventes. 

 

A Infanticida Marie Farrar, Bertold Brecht  
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RESUMO 

O Código Penal Brasileiro, atualmente em vigor, prevê o crime de infanticídio como o 

ato de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou 

logo após. Trata-se de crime cuja agente é necessariamente a parturiente ou a puérpera. 

Com pena reduzida em relação ao homicídio, é considerado um crime excepcional, pelo 

fato de ser cometido por mulher sem completo domínio dos seus atos. No Brasil, os 

saberes sobre o tema são produzidos especialmente nas doutrinas penais e médico-

legais, sendo restrito o diálogo com pesquisas empíricas que analisam o fenômeno do 

infanticídio sob uma ótica interdisciplinar. O presente trabalho apresenta uma etnografia 

dos usos e entendimentos do tipo penal infanticídio, feita por meio da análise de sete 

processos judiciais; 179 acórdãos, entrevistas e conversas informais com personagens 

processuais envolvidos em casos nos quais se discutiu se tratar de infanticídio; 

participação em três sessões de julgamento, pelo Tribunal do Júri, de mulheres acusadas 

da morte de seu/sua recém-nascido/a; e análise da produção sobre infanticídio publicada 

em doutrinas penais e médico-legais.  Seu principal objetivo foi compreender como 

quem acusa, defende ou julga essas mulheres utiliza e interpreta o tipo penal 

infanticídio e os elementos que fazem deste crime peculiar. Mapeei, também, que visões 

de mulher, maternidade, crime feminino estão embutidas na construção desse tipo penal 

específico, bem como a maneira como este é trabalhado nas defesas e acusações 

judiciais. Por fim, identifiquei como os casos são apresentados e decididos no Sistema 

de Justiça Criminal. Concluí que há uma grande discrepância no modo como estes são 

interpretados e julgados, apesar da semelhança nítida que há entre eles, tendo as 

moralidades dos personagens processuais peso considerável nos rumos tomados nos 

autos. A mulher acusada de matar seu/sua recém-nascido/a é considerada mais ou 

menos cruel dependendo das lentes com as quais o caso é visto, sendo as expectativas 

acerca de uma maternidade sadia parâmetro para se julgar.  

 

Palavras-chave: Antropologia jurídica. Moralidade. Mulher criminosa. Infanticídio. 

Neonaticídio.  
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ABSTRACT 

The present Brazilian Criminal Code establishes infanticide as a criminal offense, 

describing it as the act of killing, under the influence of the ―puerperal state‖, one‘s own 

child, during labor or shortly after. The offender is necessarily the laboring or puerperal 

woman. Considered an exceptional crime, its sentence is shorter than a homicide, for its 

committed by a woman not fully aware of her acts. In Brazil, the knowledge on the 

issue is produced mostly in criminal and legal-medical doctrinal analysis, limiting the 

dialogue with empirical researches that analyses the infanticide phenomenon under an 

interdisciplinary approach. This work presents an ethnography of uses and 

understandings of infanticide as a criminal offense, by means of the analysis of seven 

judicial cases; 179 decisions; interviews and informal conversations with people with 

roles in cases related to infanticide; participation in three Jury trials of women accused 

of the death of their own newborns; and analysis of the literature on infanticide 

published in criminal and legal-medical doctrinal analysis. Its main purpose is to 

understand how who accuses, defends or judge women for the death of their newborns 

uses and interprets the criminal offense infanticide and the elements that make this a 

peculiar crime. I have also mapped which visions of woman, motherhood, and feminine 

crime are enmeshed in the building of this specific criminal offense, as well as the way 

it is engaged in judicial accusations and defenses. Finally, I have identified how cases of 

women accused of the death of their own newborns are presented to and decided by the 

Criminal Justice System. The research concludes that there is a great discrepancy in the 

way the cases are interpreted and decided, despite the notorious resemblance between 

them, for the morality of the processual characters has a relevant impact on the 

unfolding of the process. The woman accused of killing her own newborn is considered 

more or less cruel depending on the lenses by which the case is regarded, as the 

expectations of what is a healthy motherhood are the judgement parameters. 

 

Keywords: Anthropology of Law. Morality. Criminal women. Infanticide. Neonaticide.   
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APRESENTAÇÃO 

 

Quando estava na metade do doutorado, visitei uma amiga que vejo pouco, pois 

moramos em cidades distintas. Ela se tornara mãe há mais de um ano e estava, na ocasião, 

viajando pela primeira vez sem a criança. Colocávamos a conversa em dia, contando as 

novidades, falando da vida adulta, de casamento, cotidiano, trabalhos e planos. Ela me dizia 

das alegrias de ser mãe, do quanto era realizada com a maternidade, quando me fez a pergunta 

fatídica, quase obrigatória, quando surge o assunto entre pessoas da minha idade: ―e você, vai 

ter filhos?‖. Respondi como sempre venho respondendo nos últimos tempos: ―Acho que sim... 

mas somente quando terminar o doutorado. Estudo um tema pesado, infanticídio, portanto, 

prefiro esperar‖. 

―O que é infanticídio?‖, perguntou minha amiga. Respondi quase parafraseando o 

artigo 123 do Código Penal Brasileiro de 1940 (CP), atualmente em vigor, que descreve o 

crime: ―é quando uma mulher mata o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob a 

influência do estado puerperal‖, ressaltando que, pela lei, é um crime diferente do homicídio, 

pois dotado de características próprias, como apenas ser cometido pela mulher contra o/a 

próprio/a recém-nascido/a e que, embora considerado crime doloso contra a vida, tem pena 

mais branda que a do homicídio. Ela perguntou: ―como assim ‗estado puerperal‘?‖. Expliquei, 

brevemente, que, para o Direito, trata-se do momento pós-parto, pelo qual passam todas as 

puérperas, mas vivenciado de forma distinta por cada mulher. Ressaltei que a interpretação 

das possíveis influências deste estado nas ações da mãe é controversa, variando de área para 

área, autor para autor, mas que, se fosse possível resumir muito genericamente, usando a 

bibliografia com a qual mais me identifico, tal influência deve ser analisada pela ótica 

biopsicossocial, considerando alterações biológicas, vulnerabilidades psíquicas e sociais, 

somadas ao estresse físico e emocional do parto (na maioria dos casos desassistido e 

solitário). 

Nesse momento, ela, que logo nos primeiros minutos de conversa contou que havia 

parado de fumar, acendeu um cigarro, me olhou com um olhar triste, e disse, com a voz 

embargada, mais ou menos as seguintes palavras (anotadas assim que possível): ―que bom 

que estuda isso. É tudo um grande tabu. Pra mim foi doído demais. Senti-me sozinha, sem 

ninguém. Queria só enfiar aquele bebê de volta pra dentro. Enfiar o bebê de volta. Fiquei dias 

sem sorrir, assustada. Alucinava. Olhava para a bebê e não entendia o que ela estava fazendo 

fora de mim. Me dava raiva e agonia. Não estava bem com meu marido, minha mãe não tinha 

chegado a tempo para me acompanhar no parto. Senti dor. Foi horrível. Demorei algumas 
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semanas pra começar a ‗pegar‘ amor pela criança. É uma construção. Nunca contei isso pra 

ninguém, nem pra mim mesma. Quando lembro tenho vergonha, mas que aconteceu, 

aconteceu. Não acho monstruosidade quem mata o próprio filho. Acho que é bem possível 

mesmo.‖ 

O restante do nosso encontro girou em torno do assunto. Além de acolhê-la em sua 

fala, tentei dissolver seu relato individual e inédito em um contexto social mais amplo, tecido 

por incontáveis histórias, representado nas artes, abordado nas religiões, analisado 

academicamente – diluir a culpa individual em um emaranhado coletivo, que retirava a 

excepcionalidade de seu relato e o permitia ser tão humano. Contei das sessões de Júri que 

etnografei, das falas de uma mulher condenada que entrevistei, dos casos que acompanhei, 

dos autos e decisões judiciais que analisei, das conversas que tive com profissionais do 

direito, das diferentes legislações e posicionamentos sobre o tema. Ela, que é bastante 

distraída, olhava-me fixamente, realmente interessada. Apesar de ser de outra área e não 

muito afeita à leitura, repetiu algumas vezes que queria muito ler o meu trabalho final. 

Despedimo-nos com um abraço apertado e um olhar profundo, o mais cúmplice do qual me 

lembro nos nossos muitos anos de amizade.  

A conversa que tivemos naquela tarde me acompanha desde então. Lembro-me, 

constantemente e com clareza, do relato de minha amiga – ela, que me falava tão animada das 

maravilhas da maternidade, sentiu-se à vontade para se abrir sobre a parte não maravilhosa, 

sobre suas dores e desamparos, seus desejos, medos e fantasias. Retirou a máscara que a 

obriga a falar apenas das felicidades. Permitiu-se isso após minha descrição do que é 

infanticídio, conduta que – quando narrada a partir de casos concretos, isoladamente, sem 

análise, sem considerá-la em um contexto mais amplo que permite inseri-la em um padrão 

que representa um conjunto de casos semelhantes – tende, comumente, a gerar horror, 

perplexidade e incompreensão1. 

É justamente sobre esse contexto mais amplo que versa este trabalho. Trata-se de um 

estudo antropológico que analisa as percepções e usos, por diferentes atores envolvidos no 

processo penal brasileiro, do tipo penal
2
 infanticídio e a interação entre estes usos e casos 

concretos. Busquei identificar quais são, atualmente, os saberes produzidos sobre o 

                                                 

1
 Michelle Oberman, pesquisadora da temática do infanticídio, ressalta que casos desse crime, quando narrados 

na mídia, tendem a ser vistos com dura repreensão pelo público, nos Estados Unidos. Ao contrário, quando estes 

casos são vistos em conjunto e os fatos subjacentes ao crime analisados mais detidamente, permite-se uma 

leitura mais apurada e cuidadosa de seus contornos e circunstâncias (OBERMAN, 2002, p. 712).  
2
Vide glossário 
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infanticídio, os conflitos entre estes saberes, as concepções morais sobre maternidade, as falas 

sobre ―crime feminino‖, loucura, estado puerperal e vulnerabilidades, que circundam essa 

figura típica, de modo a pontuar e analisar os diferentes entendimentos sobre o tipo penal 

infanticídio pela forma como as categorias são articuladas. Tal opção analítica explica a 

centralidade que o Direito, seus procedimentos e saberes, terão em toda a análise.  

Antes de introduzir esta tese e sua estrutura de forma aprofundada – o que será feito na 

introdução – apresento brevemente alguns períodos-chave da construção jurídica do 

infanticídio no ocidente. O retorno histórico aqui proposto, especialmente a partir do século 

XVII, é uma busca por situar o tipo penal atualmente em vigor a partir de um retorno às 

matrizes e lógicas que o moldaram, percebendo-o não como um acaso, mas historicamente 

situado, fruto de heranças culturais que não podem ser ignoradas, sob pena de não o 

compreender. Ciente de que não é possível, segundo o historiador Adriano Prosperi, ―(...) 

sintetizar a história do infanticídio como prática social ou crime a não ser por meio de esboços 

sumários e de problemas‖, por ser o termo ―(...) de uso tardio e incerto‖ (PROSPERI, 2010, p. 

60), há alguns pontos, ressaltados na literatura que trata da temática, que permitem 

compreender melhor o tipo penal hoje. 

De maneira alguma faço um retorno histórico evolucionista, como aquele criticado por 

Luciano Oliveira no artigo Não fale do código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na 

pós-graduação em Direito
3
, pelo contrário. A retomada histórica aqui proposta tem como 

foco apontar momentos legislativos chave na tratativa de mulheres acusadas da morte de seus 

recém-nascidos, que influenciaram o formato atual do tipo penal infanticídio em diferentes 

legislações, especialmente na brasileira promulgada em 1940 e em vigor até hoje. 

 

*** 

O termo infanticídio tem contornos, usos e significados muito peculiares, sendo 

necessário compreender o contexto para abranger os sentidos de sua utilização. Em sua 

acepção etimológica, o substantivo infanticídio deriva do latim infãns-antis "que não fala, 

infantil", de fari "falar"4 e cida, cidium, derivado de caedere "matar", e significa a provocação 

                                                 

3
 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do código de Hamurábi! A pesquisa sociojurídica na pós-graduação em Direito. 

In: OLIVEIRA, Luciano. Sua Excelência o Comissário e outros ensaios de Sociologia jurídica. Rio de 

Janeiro: Letra Legal, pp. 137-167, 2004. Disponível em: 

https://www3.ufpe.br/moinhojuridico/images/ppgd/7.4%20hamurabi_por_loliveira.pdf, acesso em: 10/09/2018. 
4
 Elisabeth Badinter ao refletir sobre o porquê da prática médica voltada às crianças ter sido negligenciada, até o 

século XIX, ressalta que os médicos pensavam que as ―(...) doenças de crianças eram mais difíceis de tratar do 

 

https://www3.ufpe.br/moinhojuridico/images/ppgd/7.4%2520hamurabi_por_loliveira.pdf
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da morte de uma criança (CUNHA, 2010, pp. 150-357). Portanto, um lugar comum do termo 

é designar a provocação da morte de uma criança, sendo variáveis, por exemplo, a noção de 

criança, os sujeitos contemplados no ato de matar e a aceitabilidade da conduta. É ação que 

recebe conotações e características distintas dependendo do momento histórico, da tradição e 

daquele que o denomina, podendo, por exemplo, compor um conjunto legislativo, ou ser 

usado por um grupo para designar uma prática cultural própria ou de outro. Assim, sujeitos, 

locais, circunstâncias e prazos, customizam o lugar comum do termo, atribuindo-lhe 

significado5.  

―O infanticídio, entendido como eliminação dos recém-nascidos indesejados‖, é, 

segundo Prosperi (2010, p. 31): 

 

(...) fato que acompanha a história da espécie humana como um surdo rumor ao 

fundo. Quem procurou traçar um desenho geral do infanticídio inseriu a história das 

culturas que o perseguiram como crime dentro do quadro de outras tradições, 

também dotadas de estratégias seletivas de classificação dos nascimentos que 

justificavam ou para os quais pelo menos se tolerava tal prática.  

 

Em uma linguagem de coerência específica – a jurídica – o infanticídio adquiriu, ao 

longo da história de algumas legislações, características próprias, tratando-se atualmente, com 

algumas variações, da morte causada ao/à recém-nascido/a por aquela que a ele/ela deu à luz, 

em geral logo após o nascimento ou até o primeiro ano de vida. O que existe hoje acerca do 

infanticídio em legislações influenciadas por sistemas jurídicos da Common Law e da família 

Romano-Germânica, advém, especialmente, de construções que remetem à Europa dos 

séculos XVIII e XIX6.  

                                                                                                                                                         

que as dos adultos, pela simples razão de que esses últimos não falam quando pequenos‖ (BADINTER, 1980, p. 

68). Este é um dos inúmeros exemplos do ―não falar‖ como a ―inação‖ que define a criança. 
5
 Por exemplo, no Brasil, usa-se também o termo infanticídio para designar a morte ritual de crianças por povos 

ameríndios, como os Achuar, Kaxinawá, Desana, Tenetehara, Suyá, Huaorani, Wari e Yanomami (ver: 

HOLANDA, 2008; SANTOS-GRANERO, 2011). Tal termo é usado também em estudos de povos no continente 

africano, como os Pepel, Mancanha e Manjaco, em Guiné-Bissau (ver: DIAS, 1996) e os Nakave de Papua 

Nova-Guiné (ver: BONNEMÈRE, 2009). Nesses casos, não são, evidentemente, os povos que denominam seu 

ritual como ―infanticídio‖, mas a lente de quem, que ao olhá-los, enquadra a ação ao nosso próprio referencial. O 

termo também descreve o assassinato motivado de meninas, e é usado principalmente por organismos 

internacionais e pesquisadores para tratar da conduta em diferentes regiões, em especial, na China e a Índia (ver: 

XINRAN, 2010; BHATNAGAR; DUBE; DUBE, 2005; HEGDE, 1999). Nesses casos não há necessariamente a 

designação de um sujeito perpetrador da ação, mas a designação de uma localidade e de um conjunto complexo 

de fatores sociais e econômicos a ela vinculados.  
6 
Alguns trabalhos buscaram rastrear os contornos que o ato de provocar a morte de uma criança adquiriu em 

determinadas legislações europeias, em distintos momentos históricos. Dentre esses estudos, merece destaque o 

minucioso trabalho de micro história Dar a alma – história de um infanticídio, de Adriano Prosperi no qual, a 

partir da leitura de um processo de infanticídio que tramitou na Justiça de Bolonha no ano de 1709, aborda 

questões estruturais que levaram ao desfecho da pena capital para Lucia Cremonini, ré no processo. Com o uso 

de fontes diversas, que vão de súmulas teológicas a livros de registros de batismo, de documentos pessoais a 
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Apesar de ser ―(...) difícil até mesmo datar o momento em que o infanticídio passa a 

ser considerado um crime na sociedade ocidental cristã‖, o século XVII é considerado chave 

para a compreensão do rigor punitivo sobre o ato. Alguns elementos são pontuados como 

centrais nesse processo. São eles:  

 

(...) a reforma do sistema criminal e penal, a condição social da mulher, a concepção 

religiosa da vida e a defesa eclesiástica dos direitos de vida do recém-nascido, a 

intervenção estatal para garantir o crescimento demográfico e, por fim, as novas 

fronteiras da biologia e da diagnose médica‖ (PROSPERI, 2010, p. 60). 
 

Passando de conduta possivelmente corriqueira e ignorada na Idade Média a ato 

considerado crime ―nefando‖, extremamente perseguido e punido no início da Idade 

Moderna, para, em especial a partir do século XIX, compor algumas legislações como crime 

considerado mais brando que o homicídio, a história do infanticídio acompanha a história da 

infância, da maternidade, do controle do corpo feminino e da pena nesses séculos, bem como 

a relação entre Igreja e Estado.  

O cristianismo é mencionado por Prosperi como ator-chave na criminalização da 

morte de crianças e na perseguição dos incriminados por essa ação7. O autor afirma que a 

―acusação de praticar o infanticídio, dirigida contra a sociedade romana pela primeira 

apologética cristã, tem sido frequentemente invocada como argumento de que foi o 

cristianismo a inaugurar a legislação em favor dos recém-nascidos e das crianças." 

(PROSPERI, 2010, p. 59). A Igreja Católica, durante muito tempo, puniu a morte de crianças 

como crime culposo, passando vagarosamente a considerá-la ato doloso, tornando a 

reprovação cada vez mais rígida (PROSPERI, 2010, p. 63), entre a Idade Média e o século 

XVIII. Ao buscar, detalhadamente, recompor como esse movimento de agravamento 

aconteceu, Prosperi encontrou no batismo uma chave explicativa importante. 

Para a doutrina cristã o nascimento para Deus se dá na morte, quando os batizados 

finalmente encontrarão o reino dos céus, sendo o não batizado excluído da vida eterna e do 

nascimento espiritual. Assim, o nascimento como fato da natureza deve ser complementado 

                                                                                                                                                         

análises legislativas, Prosperi buscou reconstruir o que representava uma mãe matar o próprio filho no início do 

século XVIII, recuperando indícios que o permitiram recompor partes da história do infanticídio como crime. 
7
 Com relação ao judaísmo, Idelson-Shein chama a atenção para o fato de que, apesar da figura da mulher 

infanticida aparecer bastante na literatura hebraica e Yiddish do início do período moderno, principalmente a 

figura da mulher infanticida não judia, há raríssimos relatos sobre infanticídio nos tribunais e testemunhos 

rabínicos. A ausência de debate sobre infanticídio na literatura não ficcional judaica não significa que este não 

ocorria nessa comunidade, mas que se tinha interesse reduzido em publicizar esses acontecimentos, 

possivelmente pelo antissemitismo constante e consequente perseguição cristã ao povo judeu, inclusive com 

acusações de sacrifícios infanticidas (IDELSON-SHEIN, 2014, pp. 43-45). 
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pelo batismo, que simboliza o nascimento espiritual, o ato de ―dar a alma‖. A entrada para a 

comunidade cristã, o rito de passagem para pertencer ao povo de Deus, depende, portanto, do 

ritual do batismo. Considerando a importância do batismo, o infanticídio de recém-nascidos 

era ato que não apenas impedia a existência civil de uma pessoa, mas a existência cristã de 

uma alma. Essa dupla negação, que imbrica Estado e Igreja, representou, segundo Prosperi, 

pista importante para compreender os rigores contra quem o praticasse. Mas há outros 

elementos que compõem esse quebra-cabeças (PROSPERI, 2010). 

De acordo com Elisabeth Badinter, desde os séculos XII e XIII havia, na França, a 

condenação do aborto pela Igreja, bem como o abandono de filhos e infanticídio. No entanto, 

somente no século XVII, com a criação das casas para o acolhimento de crianças 

abandonadas, medidas concretas contra o infanticídio foram tomadas, tolerando-se o 

abandono em nome da prevenção de um mal maior (BADINTER, 1980, p. 36). Já a 

historiadora Iris Idelson-Shein aponta que a Europa do século XVI presenciou uma 

perseguição sem precedentes às relações fora do casamento, com o acirramento da 

criminalização do infanticídio, a perseguição aos bordéis e às mulheres não casadas, inclusive 

com restrições às possibilidades de trabalho. Data dessa época a associação de solteiras à 

bruxaria, acusação que perseguirá as mulheres durante todo o início da era moderna 

(IDELSON-SHEIN, 2014, p. 43). O corpo feminino, palco do pecado original e da 

reprodução, passou a ocupar o centro das preocupações dos que buscavam tutelar não 

somente a moral sexual, mas os frutos do sexo. À mulher cabia prezar pela sua honra e isso 

compreendia o controle das volúpias do corpo. A ela recaía o ônus de uma gravidez fora do 

casamento, de um filho sem pai, de qualquer conduta que mostrasse desvios ao modelo da 

Virgem8. Assim, os controles sobre a gestação cada vez mais representavam o controle sobre 

a moral e ―(...) a mulher ingressou como penitente num campo que lhe pertencia, mas onde 

viria a se encontrar cada vez mais isolada" (PROSPERI, 2010, p. 63). Controlar a gestação e 

os nascimentos fazia-se mister para garantir que as crianças nascidas fossem devidamente 

batizadas e registradas, contabilizando novas almas para o povo de Deus e novos súditos para 

o Estado-Nação. 

Arlie Loughnan, em seu artigo The Strange case of the infanticide doctrine, trata do 

infanticídio no cenário inglês. Segundo a autora, na segunda metade do século XVI, 

                                                 

8
 Prosperi relembra a importância que a figura da Virgem adquiriu para pautar a expectativa sobre as mães: ―uma 

vasta tradição iconográfica identificara-a como o modelo perfeito de gestação e do nascimento; e era em seu seio 

que se contemplaria a descida da alma insuflada por Deus no nascituro" (PROSPERI, 2010, p. 244). 
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preocupações com a sexualidade feminina, as atividades criminosas dos pobres, e o ônus 

financeiro das crianças ilegítimas aos recursos paroquiais se conjugaram para que as cortes 

reais passassem a se preocupar com a questão, criando, via Parlamento, uma série de leis 

visando ao controle pessoal (LOUGHNAN, 2012, p. 690). Por exemplo, "The poor law" de 

1576 aprisionava mulheres mães de crianças ilegítimas, por considerar que oneravam os 

fundos voltados para os ―verdadeiros pobres‖. Leis mais rigorosas para com a maternidade 

ilegítima, paradoxalmente, poderiam levar ao infanticídio (LOUGHNAN, 2012, p. 690). 

No século XVI as leis francesas e inglesas puniam o infanticídio provocado pela mãe 

com a morte, sendo que o ônus de provar que o/a bebê morrera por morte natural cabia à mãe 

(FRIEDMAN; CAVNEY; RESNICK, 2012, p. 586). Na Inglaterra houve ao longo da história 

regulamentações importantes acerca da provocação da morte de crianças. Dentre elas, uma lei 

de 1624 que previa que uma mulher que concordasse com a morte de uma criança bastarda 

havia cometido assassinato, sendo por isso punida com pena capital. Esta lei era aplicada, 

exclusivamente, a mulheres não casadas (LOUGHNAN, 2012, pp. 691-692).  

Constantemente citada como exemplo quando em pauta o rigor punitivo para com o 

infanticídio, a Constitutio Penalis Carolina de 1532, emitida por Carlos V, imperador do 

Sacro Império Romano Germânico, previa que ―infligir a morte a uma criança nascida 'viva e 

com os membros formados'‖ receberia ―pena de morte agravada por suplícios e tormentos" 

(PROSPERI, 2010, p. 72). A expurgação do crime se dava pelo julgamento e condenação – 

era preciso mostrar para todas as mulheres a punição exemplar de uma. Nesse período, 

segundo Prosperi  

 

desencadeou-se a mais feroz fantasia na escolha das punições. Enterradas vivas, 

queimadas, obrigadas a carregar no pescoço, no caminho para o patíbulo, o corpinho 

ou uma reprodução do recém-nascido morto, as infanticidas enfrentaram 

sofrimentos terríveis e foram exibidas às multidões no intuito de um terror didático 

(PROSPERI, 2010, p. 72). 

 

Caracterizou-se assim, nos séculos XVI, XVII e XVIII, o período de maior 

perseguição ao infanticídio, tempos de penas capitais, legislações severas, controle contínuo, 

julgamentos rigorosos. O infanticídio passou a ser considerado ―crime indizível ('nefando'), de 

tal forma que o perpetrador era digno da execração mais profunda que se pudesse imaginar" 

(PROSPERI, 2010, p. 95). Tal severidade se explica pelo reforço das normas morais e 

religiosas, bem como pela necessidade de se controlar a reprodução feminina por razões 

demográficas, e não pela valorização da criança enquanto ser dotado de direitos.  

Badinter reconhece o século XVIII como momento importante de mudança de 

mentalidades na maneira de perceber a infância e protegê-la, quando ―os adultos modificam 
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sua concepção de infância e lhe concede uma nova atenção que não se manifestava antes‖ 

(BADINTER, 1980, p. 45). Segundo Badinter, ―não se tinha nenhum sentimento da 

especificidade da infância até uma data relativamente recente da nossa história‖ (BADINTER, 

1980, p. 47), por exemplo, a concepção de infância predominante na pedagogia e teologia do 

século XVII era de que as crianças eram herdeiras diretas do pecado original, portanto, 

impuras (BADINTER, 1980, p. 52).  

Para a autora, a entrega massiva de crianças recém-nascidas de todas as classes sociais 

às amas de leite, na França dos séculos XVII e XVIII, e os altíssimos índices de mortalidade 

infantil nesse período, pode ser considerado ―‗objetivamente‘, um infanticídio disfarçado‖ 

(BADINTER, 1980, p. 118). Badinter identifica o século XVIII, em especial a década de 

1760, como um marco na construção e valorização do ―amor materno‖ e da centralidade da 

criança no nascente modelo burguês de família. Não havia o valor social e moral do amor 

materno na França anterior ao século XVIII (BADINTER, 1980, p. 72). Houve, nesse 

período, uma verdadeira ―revolução das mentalidades‖ no tocante à relação entre mulheres e 

suas crianças, bem como do lugar da criança na família (BADINTER, 1980, pp. 121-123). No 

limiar do nascimento estava a mulher, a quem se atribuía, agora, uma maternidade instintiva, 

um amor incondicional, uma devoção intuitiva.  

Michel Foucault, em vários dos textos que compõem a coletânea Microfísica do Poder 

(2006c) bem como em algumas das aulas de seu curso de 1975-1976 intitulado Em defesa da 

sociedade (2000), chamou a atenção para elementos importantes que, a partir do final do 

século XVI, mas, principalmente, nos dois séculos seguintes, XVII e XVIII, passaram a 

pautar a noção de população e os investimentos para preservá-la. Em nome do Estado-Nação 

e da constituição de uma população saudável a serviço deste, se começou a investir no 

controle dos hábitos de higiene e na saúde dos súditos. Daí, especialmente, o nascimento da 

Medicina Social (XVIII) e o foco no controle do corpo das mulheres enquanto corpo 

reprodutor de novos membros a formar a população. No contexto de urbanização crescente, 

controlar mulheres significava controlar a produção de soldados e trabalhadores aptos a 

defender e a produzir pela pátria. 

Silvia Federici, na obra Calibã e a bruxa – mulheres, corpo e acumulação primitiva se 

dedicou a analisar o mesmo momento histórico que o fez Foucault nos trabalhos citados 

anteriormente, especialmente os séculos XVI e XVII, trazendo à análise um elemento não 

considerado pelo autor para explicar o investimento do Estado-Nação na população e no 

crescimento demográfico, qual seja, o nascimento do capitalismo e a necessidade de 

acumulação primitiva do capital. A autora analisa como a crise demográfica e econômica do 
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século XVII colocou a reprodução feminina e a procriação como questões centrais do Estado-

Nação, na garantia de produção de mão de obra para o acúmulo de riquezas. Retirar a 

reprodução do controle feminino envolveu perseguir parteiras e curandeiras, as tachando de 

bruxas. Houve, segundo a autora, ―uma verdadeira guerra contra as mulheres‖ ―(...) travada, 

principalmente, por meio da caça às bruxas que literalmente demonizou qualquer forma de 

controle da natalidade e da sexualidade não procriativa, ao mesmo tempo em que acusava 

mulheres de sacrificarem crianças para o demônio‖ (FEDERICI, 2017, p. 174). Retirou-se 

delas a possibilidade de realizarem partos e cuidarem dos seus processos reprodutivos. Nas 

palavras de Federici 

 

(...) as mulheres começaram a ser processadas em larga escala e, nos séculos XVI e 

XVII, mais mulheres foram executadas por infanticídio do que por qualquer outro 

crime, exceto bruxaria, uma acusação que também estava centrada no assassinato de 

crianças e em outras violações das normas reprodutivas (FEDERICI, 2017, p. 176). 

 

Nesse contexto, o tratamento do infanticídio enquanto um tipo especial de filicídio, 

tributado à mãe9, foi adquirindo contornos legais mais específicos na medida em que os 

papeis da mãe e da criança também eram redefinidos. A segunda metade do século XVIII 

aparece como momento de mudança na punição ao infanticídio. Aos poucos a maternidade 

como um traço adquirido passou a aparecer em histórias de mães devotas, tanto na espécie 

humana, como em outras espécies animais, substituindo os relatos de mães monstruosas e 

assassinas. Ao mesmo tempo em que era preciso controlar a reprodução e o corpo feminino, 

era preciso valorizar o cuidado materno, pois este era essencial à garantia de bebês saudáveis. 

O instinto materno, a capacidade inata de amor, nutrição e cuidado para com a prole passaram 

a ser valorizados nesse contexto.  

 A chegada do discurso da maternidade natural veio acompanhada de um 

abrandamento legal do infanticídio, isso porque, se o amor materno era natural, ir contra ele 

só poderia ser uma doença, ou uma miséria muito grande10. Segundo Idelson-Shein (2014, p. 

42):  

 

                                                 

9
 No século XVIII, ―(...) o infanticídio ainda podia ser definido genericamente como assassinato dos filhos 

cometido pelos pais. Numa cultura embebida de mitos antigos, a saga dos Átridas ou a lenda de Saturno que 

devora os próprios filhos ainda encontravam lugar ao lado da história de Medeia, exprimindo a profunda 

ambiguidade do dom da vida que traz consigo o dom da morte; mas, na linguagem dos criminalistas de então, o 

termo infanticídio se aplicava quase exclusivamente à morte de um recém-nascido causado pela mãe." 

(PROSPERI, 2010, pp. 29-30). 
10

 Tema trabalhado no terceiro capítulo da tese.  
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esta vasta mudança cultural teve espaço nas legislações, com muitos países europeus 

revogando suas duras legislações acerca do infanticídio ao longo do final do século 

XVIII e início do século XIX. Inclusive, o crescimento da imagem de uma mulher 

instintivamente maternal no final do século XVIII encontrou não um crescente zelo 

em processar mães assassinas, mas, ao contrário, o desenvolvimento de um discurso 

mais indulgente com o infanticídio e uma crescente relutância em condenar as 

mulheres acusadas do crime. 

 

Tal mudança de perspectiva com relação ao infanticídio é bem ilustrada pelos 

paradigmas da criminalidade manifesta (manifest criminality) e o da loucura manifesta 

(manifest madness), presentes na história da criminalização do infanticídio na Inglaterra. Sob 

a égide do primeiro, partia-se do pressuposto de que a mãe quis matar a criança, sendo a 

maior prova disso a própria criança morta e/ou a ocultação do cadáver, sendo as penas 

previstas altíssimas, incluindo a capital, e o ônus da prova contrária recaia sobre a acusada. 

Na lógica da criminalidade manifesta esconder o cadáver comprovava o assassinato, sendo 

necessárias outras provas para contra argumentar tal certeza. Por exemplo, sob o vigor da lei 

de 1624 (Act to Prevent the Destroying and Murdering of Bastard Children), a preparação de 

um enxoval11 era vista com bons olhos pelos julgadores, pois mostrava que a mulher havia se 

preparado para receber o/a bebê, portanto, que não planejara matá-lo/a (LOUGHNAN, 2012, 

p. 693). Já o paradigma da loucura manifesta superou o anterior. Com base nesse, partia-se do 

pressuposto de que a mãe que matava o/a bebê estava perturbada (LOUGHNAN, 2012; 

BADINTER, 1980, p. 36).  

Essa mudança de paradigma, identificado por Loughnan como transformação da 

criminalidade manifesta em loucura manifesta, está refletida no binarismo bad x mad, sobre o 

qual trata a literatura12. Idelson-Shein destaca essa mudança ao mencionar que a mãe assassina 

e má do início do período moderno foi, aos poucos, sendo substituída pela mãe louca do 

romantismo, imagem esta que, segundo a autora, perdura até os dias atuais (IDELSON-

SHEIN, 2014, pp. 42-43)13. No século XIX a mãe assassina aparecia ou patologizada ou 

praticando ato altruísta de livrar seu filho da escravidão e extrema pobreza. Nesse momento, o 

discurso da monstruosidade foi substituído pelo da loucura e o infanticídio passou a ser visto 

                                                 

11
 Na Inglaterra, a prova favorável à mulher era o "benefit of linen", ou seja, o benefício do linho, que significava 

que foi preparado enxoval para a chegada do bebê (KRAMER; WATSON, 2008, p. 247). 
12

Ver: LOUGHNAN, 2012; OBERMAN, 2002; CARON, 2010. 
13

 Nesse sentido, a autora destaca o curioso interesse europeu pelo infanticídio, em especial a partir do início da 

era moderna até meados do século XIX, o que fica claro pela frequência de registros sobre mães assassinas em 

tratados médicos, poemas, operas, novelas, lendas, narrativas de viagens e textos filosóficos (IDELSON-SHEIN, 

2014, p. 41). 
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como demonstração de fragilidade feminina e, em alguns casos extremos, como ato de amor14 

(IDELSON-SHEIN, 2014, p. 58). 

Com o iluminismo e o humanismo do século XVIII, houve um abrandamento na 

forma de lidar com o infanticídio, influenciando a prática do direito. Não mais carregar o 

corpo morto no pescoço pelas ruas, ser enforcada ou sofrer suplícios. A Justiça começou a 

operar com base em provas e a dúvida passou a ser a favor da acusada (LOUGHNAN, 2012, 

pp. 693-694). Segundo a autora, os tribunais ingleses passaram a alegar que as mulheres que 

matavam e ocultavam o cadáver de seus bebês bastardos o fizeram por ―(...) modéstia e 

virtude e não por serem cruéis e desnaturadas. A abordagem humanitária enfatizava as 

pressões sociais encaradas por mulheres não casadas, bem como criticavam a falta de 

responsabilidade mostrada pelos homens – ‗os sedutores das mulheres‘ – por seu 

comportamento sexual‖. As mulheres infanticidas passaram a ser vistas como ―(...) passivas, 

compassivas, dignas de pena e inocentes‖ (LOUGHNAN, 2012, p. 694). 

Como poderia uma mãe, dotada de amor materno instintivo, matar seu próprio 

rebento? Ou estava louca ou a pressão pela manutenção da honra era tamanha que esta se via 

sem saída – estas eram as respostas mais comuns à questão, que pautaram, aos poucos, novas 

formas de traduzir e punir o infanticídio.  

Tal mudança no olhar sobre a infanticida pode ser percebida, por exemplo, nas 

palavras de Cesare Beccaria15, expoente do iluminismo penal, em sua obra Dos delitos e das 

penas, de 1764:  

 
o infanticídio é ainda o resultado quase inevitável da cruel alternativa em que se 

acha uma infeliz, que só cedeu por fraqueza, ou que sucumbiu sob os esforços da 

violência. De um lado a infâmia, de outro a morte de um ser incapaz de sentir a 

perda da vida: como não havia de preferir esse último partido, que a rouba à 

vergonha, à miséria, juntamente com o desgraçado filhinho! O melhor meio de 

prevenir essa espécie de delito seria proteger com leis eficazes a fraqueza e a 

                                                 

14
 Sobre isso vale ver o belíssimo romance Beloved (1987), ganhador do prêmio Pulitzer da literatura, da 

estadunidense Tony Morrison, que narra a história de Sethe, uma escrava foragida no século XIX que, para 

evitar que seus filhos fossem capturados e se tornassem escravos, mata uma das crianças, com então dois anos, 

com uma serra. A temática do infanticídio é central no romance. Vale ressaltar que o uso de casos de mães 

escravas infanticidas para mostrar a barbárie da escravidão e ganhar adeptos para a causa antiescravista foi feito 

por autores e autoras em meados do século XIX. Sarah Roth trabalha especificamente em sua análise o uso, por 

diferentes novelistas, do caso da escrava Margaret Garner (ROTH, 2007, pp. 170-180).  
15

 Prosperi, além de chamar a atenção para essas palavras de Beccaria, relembra outras, que mostram a percepção 

de que o rigor sobre a honra feminina causava a falta de alternativa às mulheres: "as mais diversas 

personalidades concordavam sobre as causas e recorrências do crime. Frederico, o Grande, tzar da Prússia, 

Cesare Beccaria e Voltaire expressaram a mesma opinião. Certamente – afirmou Frederico o Grande, em 1750 – 

o crime dessas novas medeias era imperdoável; mas como não perceber que ele nascia da coerção a que estava 

submetida a mulher, perante a alternativa entre a perda da honra e a eliminação do fruto de um amor culpado?" 

(PROSPERI, 2010, p. 85). 
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infelicidade contra essa espécie de tirania, que só se levanta contra os vícios que não 

se podem cobrir com o manto da virtude (BECCARIA, 2006). 
 

Prosperi chama a atenção para uma ―nova sensibilidade‖ sobre o infanticídio e a 

infanticida, a partir da segunda metade do século XVIII e durante o século XIX, que 

humanizou as rés como mulheres frágeis e perturbadas, que buscavam preservar a honra. Uma 

―ambígua solidariedade‖ aflorou nos legisladores e julgadores, refletida em ―(...) uma noção 

singularmente atenuada do crime‖ (PROSPERI, 2010, p. 92).  

A historiadora Ruth Harris, em sua obra Assassinato e Loucura – Medicina, leis e 

sociedade no „fin de siècle‟ remonta à construção da figura da criminosa feminina no século 

XIX. Segundo a autora, ―embora mulheres demostrassem uma forte consciência de sua 

situação, geralmente admitindo o delito e até descrevendo por vezes os preparativos 

elaborados, ainda assim os investigadores inclinavam-se a tratá-las como agentes 

irresponsáveis‖ (HARRIS, 1993, pp. 229-230).  

A alegação de insanidade nos tribunais ingleses da metade do século XVIII em diante, 

bem como a falta de saída de uma mulher diante das rígidas exigências para a manutenção da 

honra, resultavam em postura leniente dos jurados para com as infanticidas inocentando-as 

diante de legislações rigorosas. São inúmeros os relatos na literatura16, em especial que trata 

do século XIX, nos quais a alegação de perturbação mental e vulnerabilidade social garantia 

às mulheres escapar da pena capital e serem absolvidas. 

Dois modelos pautaram o abrandamento legal da punição pelo crime de infanticídio – 

o social e o bio/psíquico17. Justificadas por razões sociais, legislações, a partir do século XIX, 

passaram a conter a previsão de que se uma mulher (ou familiar, dependendo da legislação) 

provocasse a morte de recém-nascido por razões sócio-econômicas ou para resguardar honra 

própria (ou, em alguns casos legais, de outrem), teria a pena atenuada, pois considerado caso 

de infanticídio. Já outras legislações se embasaram em fatores físico/psíquico, em especial na 

associação entre parto/puerpério e natureza feminina, considerando os transtornos do parto e 

da lactância como atenuantes para enquadramento no tipo penal do infanticídio.  

Atualmente, o infanticídio enquanto crime diferenciado do homicídio, com previsão 

de pena mais branda que a deste, está previsto em legislações de aproximadamente 30 

                                                 

16
 Ver: KRAMAR e WATSON, 2008; CARON, 2010; OBERMAN, 2003; RATTIGAN, 2008; LAMBIE, 2001. 

17
 Em geral, a bibliografia nacional trata questões biológicas relacionadas ao parto como sendo de ordem 

fisiopsíquica, pois considera que há efeitos tanto fisiológicos quanto psicológicos. No capítulo três desta tese o 

termo será discutido de forma aprofundada. Aqui, optei por usar bio/psíquico para que não haja confusão com o 

termo ―nativo‖ da Medicina Legal e da Doutrina Penal.   
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países18, dentre eles o Brasil. Na maioria destes, as legislações se pautam em um dos dois 

modelos elencados acima, herdeiras, em especial, dos textos legais do século XIX e início do 

XX.  

Nos casos de países que aceitam argumento de resguardo da honra como motivação 

para o cometimento do infanticídio, o bem jurídico honra é considerado relevante a ponto de 

justificar um tratamento legal diferenciado àqueles que, em seu nome, atentam contra o bem 

jurídico vida. A sexualidade não controlada, que resulta em gravidez fora do casamento, 

costuma ser o elemento de desonra central para justificar ação de eliminação do recém-

nascido em causa honoris. 

Dentre os países pesquisados, quatro possuem atualmente previsão de pena abrandada 

para morte de recém-nascidos provocada em razão de honra. São eles: Uruguai (1933), 

Filipinas (1930), Venezuela (2005) e Bolívia (1997)19.  

A honra não necessariamente é um bem individual, que pertence apenas àquela que 

engravida, mas, ao contrário, é tido como um bem coletivo, que, ao ser ferido, provoca 

desonra em outrem, como nos membros da família. Por essa razão, a maioria das legislações 

que trata da motivação da honra em casos de infanticídio prevê como sujeito ativo da conduta 

tanto a mulher que dera à luz, quanto parentes, em especial avós maternos.  

Por exemplo, no Uruguai o infanticídio é configurado como a morte de criança de até 

três dias para salvar a honra da mulher ou de outro parente próximo. O sujeito ativo, nesse 

caso, não é apenas a mãe, e a pena prevista é de seis meses a quatro anos de prisão. Já nas 

Filipinas a lei considera infanticídio o ato de a mãe matar o próprio filho, com até três dias de 

vida, para ocultar sua desonra e também menciona a mesma possibilidade para os avós 

maternos (com pena de prisão mais gravosa que a da mãe, mas menor que de homicídio). O 

caso da lei venezuelana é bastante curioso, pois o artigo cita a morte de recém-nascido ainda 

não registrado, motivada pela honra do culpado ou para salvaguardar a honra de mulheres da 

família. Nesse caso, o sujeito ativo é apenas o homem, que é o protetor da honra ―de sua 

esposa, de sua mãe, de suas descendentes, de sua filha adotiva ou de sua irmã‖. Apenas a 

                                                 

18
 Durante o segundo semestre de 2015 realizei um mapeamento da tipificação do infanticídio em outros países, 

com o objetivo de verificar a existência desse tipo penal em diferentes legislações. Parti do artigo When 

Infanticide Isn't Murder, do jornalista Jacob Apple, que já havia feito um levantamento, e acessei a legislação 

por ele mencionada. 
19

Pode-se conferir nos links a seguir os respectivos códigos de Bolívia: 

https://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol1.pdf; Uruguai: 

http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l2t12.htm, Filipinas: 

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf; e 

Venezuela: http://www.ministeriopublico.gob.ve/LEYES/codigo%20penal/codigo%20penal.html. 

https://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol1.pdf
http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l2t12.htm
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf
http://www.ministeriopublico.gob.ve/LEYES/codigo%2520penal/codigo%2520penal.html
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legislação boliviana trata de morte causada exclusivamente pela mãe do filho de até três dias 

para encobrir a própria desonra, com previsão de pena de um a três anos20. 

Diferentemente das anteriores, a lei italiana (1981) traz um argumento 

socioeconômico para a motivação, ao prever a redução da pena quando a morte do recém-

nascido se dá pela mãe motivada por condição de abandono material e moral, durante ou logo 

após o parto. A lei colombiana (2000) é peculiar, pois, apesar de não mencionar o termo 

infanticídio, prevê como circunstância especial de diminuição de pena aquela na qual a mãe 

mata recém-nascido de até oito dias, se este for fruto de violência sexual. 

Duas legislações trazem a atenuante, mas não mencionam a motivação. São elas a 

norueguesa (1902), que menciona a morte do recém-nascido pela mãe durante o parto ou até 

24 horas após, e a legislação chilena (1874) que trata de ascendentes legítimos ou ilegítimos 

que matam o recém-nascido em até 48 horas depois do parto, sem também mencionar 

motivação. Em ambas há a previsão de redução da pena. 

Por outro lado, uma série de países
21

 adota como critério para o abrandamento da pena 

em casos de infanticídio os efeitos biológicos e/ou psíquicos do parto sobre o corpo da 

mulher, chamados de ―influência perturbadora do parto‖, ―transtornos provocados pelo ato de 

dar à luz‖ ou ―estado puerperal‖. São eles, dentre os pesquisados, a Suíça (1937), o Canadá 

                                                 

20
 Acerca do debate sobre honra, vale a leitura do artigo de Maria Isabel Martinez Gonzáles que traça em 

detalhes a história da legislação sobre infanticídio na Espanha, mostrando que não sem tensão tal previsão foi 

incorporada à legislação. Houve, desde a entrada no Código Penal espanhol de 1822 – que previa pena diferente 

do homicídio para a mãe que matasse o filho para ―encobrir sua fragilidade‖ – acalorado debate entre Institutos e 

doutrinadores contrários e favoráveis ao tratamento abrandado, alguns alegando excesso de indulgência legal e 

criticando a lei por dar à honra tanta força e valor; outros que a pena, mesmo atenuada, ainda era excessiva, 

clamando por mais indulgência (GONZÁLES, 1993, pp. 423-424). A previsão de causa honoris caracterizou o 

infanticídio nas legislações penais espanholas de 1848, 1870, 1928, 1932 e 1944, cada vez com previsão de pena 

mais reduzida. Segundo Gonzáles (1993, p. 461), nesses casos a lei chancelava a ideia de que ―não importa que a 

mulher seja ou não honrada, mas sim que seja vista como tal‖. Em 1995 retirou-se da lei espanhola a previsão do 

infanticídio com pena abrandada, vencendo o posicionamento de autores que, como Gonzáles, criticavam a 

existência de legislação que aceitava argumentos de resguardo da honra às vésperas do século XXI. 
21

 Pode-se conferir nos links a seguir os respectivos códigos de Canadá: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-

46/page-122.html#h-77; Inglaterra: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/1-2/36/contents; Rússia: 

http://russian-criminal-code.com/PartII/SectionVII/Chapter16.html; Portugal: 

https://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/portugal.penal.95.pdf; Angola: 

http://www.saflii.org/ao/legis/num_act/cp76.pdf, Brasil: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848.htm; Peru: http://www.refworld.org/docid/3e5365d84.html; Nigéria: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=218191#LinkTarget_2704; Victoria: 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ca195882/; New South Wales: 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/ca190082/s22a.html; Tasmania: 

http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=ALL;doc_id=69%2B%2B1924%2BAT@EN%2B20080

122090000; Western Australia: 

http://www.slp.wa.gov.au/statutes/swans.nsf/%28DownloadFiles%29/Criminal+Code.pdf/$file/Criminal+Code.p

df; e Nova Zelândia: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM327382.html. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-122.html#h-77
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-122.html#h-77
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/1-2/36/contents
http://russian-criminal-code.com/PartII/SectionVII/Chapter16.html
https://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/portugal.penal.95.pdf
http://www.saflii.org/ao/legis/num_act/cp76.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.refworld.org/docid/3e5365d84.html
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=218191#LinkTarget_2704
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ca195882/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/ca190082/s22a.html
http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p%3Bcond=ALL%3Bdoc_id=69%252B%252B1924%252BAT@EN%252B20080122090000
http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p%3Bcond=ALL%3Bdoc_id=69%252B%252B1924%252BAT@EN%252B20080122090000
http://www.slp.wa.gov.au/statutes/swans.nsf/%2528DownloadFiles%2529/Criminal+Code.pdf/$file/Criminal+Code.pdf
http://www.slp.wa.gov.au/statutes/swans.nsf/%2528DownloadFiles%2529/Criminal+Code.pdf/$file/Criminal+Code.pdf
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM327382.html
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(1995), a Inglaterra (1938), a Rússia (1996), Portugal (1995)
22

, Angola (1976), o Brasil 

(1940), o Peru (1991), a Nigéria (1916)
23

, bem como quatro estados australianos
24

. Tais 

legislações compartilham o fato de terem sido desenvolvidas a partir do início do século XX, 

período de íntimo diálogo entre a medicina e o direito, controle médico e patologização do 

corpo feminino e da reprodução25. Também se assemelham pela mãe ser exclusivamente o 

sujeito ativo da conduta.  

Algumas leis, como a inglesa e aquelas por ela influenciadas, adicionaram a 

possibilidade dos transtornos serem causados pelo efeito da lactância, considerado menos 

biologizante que os transtornos do parto, por dialogar com abordagens sociais e/ou 

econômicas amparadas nos ônus da maternagem, que pautavam os pensamentos psiquiátricos 

dos anos 1930 e 1940 acerca do infanticídio (KRAMAR; WATSON, 2008, p. 254). O ato 

inglês de 1938 previu como infanticídio o crime cometido por aquela que ―no momento da 

ação ou da omissão tinha o seu equilíbrio mental perturbado por razões de não ter se 

recuperado dos efeitos de dar à luz à criança, ou por razões do efeito da lactância, 

consequente do nascimento da criança‖26, sendo o infanticídio o crime cometido pela mãe 

contra criança de até um ano de idade.   

Vale notar que nas legislações sueca e grega27 as razões de ordem psíquica e social 

transparecem mais que as biológicas, uma vez que a primeira relaciona o infanticídio a 

distúrbios mentais ou grande angústia relacionados ao confinamento da mãe, e a segunda aos 

efeitos do confinamento materno. Ambas parecem se pautar nos dilemas sociais da 

maternagem, do cuidado e dedicação extremos exigidos da mulher, como elemento causador 

de transtornos.  

A lei neozelandesa (1961) traz uma peculiaridade em relação às demais: prevê pena de 

no máximo três anos para mulher que mata qualquer um de seus filhos com idade de até dez 

                                                 

22
 Tanto o Canadá quanto Portugal e Rússia previam o infanticídio em atos e legislações anteriores, sendo a data 

assinalada a da legislação em vigor. 
23

 Há informação de que o artigo nigeriano é cópia do inglês de 1938, apesar da legislação penal da Nigéria ser 

de 1916. Não encontrei informações sobre a data de inclusão do artigo na lei.  
24

 Victoria (1958), New South Wales (1900), Tasmania (1924) e Western Australia (1986).  
25

 O controle do corpo feminino pela reprodução será trabalhado no capítulo 3 desta tese.  
26

 Do original ―but at the time of the act or omission the balance of her mind was disturbed by reason of her not 

having fully recovered from the effect of giving birth to the child or by reason of the effect of lactation 

consequent upon the birth of the child‖.  
27

Pode-se conferir nos links a seguir os respectivos códigos (Grécia): 

http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%

81%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%

9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx; 

(Suécia): http://www.parliament.am/library/Qreakan/shwedia.pdf. 

http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%25CE%2595%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%259A%25CE%25A9%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%25CE%2595%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%259A%25CE%25A9%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%25CE%2595%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%259A%25CE%25A9%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx
http://www.parliament.am/library/Qreakan/shwedia.pdf
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anos, devido a não recuperação dos efeitos do parto ou de transtornos causados pela lactância. 

Assim, não apenas o recém-nascido é a vítima do infanticídio. 

Apesar do conjunto de leis apresentado acima não ser exaustivo, é possível se ter uma 

dimensão, ainda que panorâmica, das motivações que justificam, em diferentes países, o 

infanticídio ter a pena abrandada com relação ao homicídio, bem como situar o passado e o 

presente legislativo brasileiro nesse contexto.  

Na história das legislações penais brasileiras, a motivação social foi substituída pela 

razão biopsíquica. No Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, e no Código Penal de 

1890, o primeiro da República, a previsão específica do infanticídio era explicada como 

resguardo da honra, ou, para ser fiel ao texto legal, para ocultação da própria desonra. No 

artigo 197, a lei de 1830 previa o infanticídio como o ato de ―matar alguém recém-nascido‖, 

sendo estipulada a pena mínima de três anos e máxima de doze anos para os agentes que o 

cometessem. Por este artigo, qualquer pessoa que matasse recém-nascido poderia ser 

considerada infanticida, não havendo a especificação de um sujeito ativo pré-determinado por 

sexo, relação com a vítima e/ou motivação. No entanto, o artigo 198 previa atenuante se a 

própria mãe matasse o filho recém-nascido para ocultar sua desonra, quando a pena mínima 

cairia para um ano e a máxima para três anos de prisão com trabalho. Nesta mesma legislação 

o crime de homicídio, previsto no artigo 192, estipulava como pena as de ―morte no gráo 

máximo, galés perpétuas no médio e de prisão com trabalho por vinte anos no mínimo‖. 

Assim, o infanticídio, tanto cometido pela própria mãe, para ocultar sua desonra, quanto por 

terceiros, tinha a pena atenuada com relação ao homicídio. 

Já no código penal de 1890 o infanticídio, previsto no artigo 298, consistia em ―matar 

recém-nascido, isto é, infante, nos sete primeiros dias do seu nascimento, quer empregando 

meios diretos e ativos, quer recusando à vítima os cuidados necessários à manutenção da vida 

e a impedir sua morte‖, sendo a pena estipulada de seis a vinte e quatro anos, a mesma do 

homicídio simples, prevista no parágrafo 2º do artigo 294. No entanto, havia a ressalva de que 

se o crime fosse cometido pela própria mãe para ocultar desonra, a punição seria mais 

branda; de três a nove anos de prisão. Em comparação à legislação anterior é possível 

identificar um agravamento da pena prevista, uma vez que no caso de infanticídio genérico as 

penas mínimas e máximas cominadas dobraram e se equipararam à do homicídio, enquanto 

que, no caso da atenuante para ocultação de desonra, as penas mínimas e máximas triplicaram 

em relação à legislação anterior.  

A legislação penal atualmente vigente, promulgada em 1940, foi a primeira a tratar o 

infanticídio como ato proveniente de uma perturbação psíquica com efeitos diretos na 
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capacidade de entendimento ou de auto inibição da parturiente/puérpera. Segundo o artigo 

123 do Código Penal brasileiro atualmente em vigor infanticídio é “matar, sob a influência 

do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após”, sendo a previsão de pena 

de detenção28, de dois a seis anos.   

 

*** 

Assim como Prosperi sugere:  

 
o gesto da mãe que mata o filho torna o episódio desconcertante e ameaçador. 

Aconteceu, pode voltar a acontecer e, de fato, continua a acontecer; e, cada vez que 

acontece, o gesto sempre desperta reações profundas porque rompe o sentido da 

continuidade da vida e atinge a raiz da esperança como projeção da espécie no 

futuro. Como outras trágicas realidades que integram a história das sociedades 

humanas, podemos, em relação ao passado, relegá-las para o rumor distante da 

história, e, em relação ao presente, confiá-las a outras formas de conhecimento: a 

criminologia, a psicologia social, a sociologia (PROSPERI, 2010, pp. 25-26).  

 

O ato de uma mulher matar recém-nascido ou criança à qual deu à luz adquire em 

diferentes contextos, significados diversos. Este trabalho olha, especificamente, para os 

significados atribuídos pelos atores e atrizes que participam, de algum modo, de ações 

judiciais envolvendo mulheres acusadas de praticar tal ato no Brasil do século XXI. Portanto, 

esta tese trata do presente. Mas também trata do passado no presente, por retomar a 

construção do tipo penal nos anos 1940, em vigor até hoje, e as interpretações sobre este 

produzidas então, que seguem sendo utilizadas nos autos processuais e nos plenários do 

Tribunal do Júri.  

Aqui, a oposição passado e presente não é tão nítida, por não poder ser definida por 

mera cronologia: o tempo de hoje traz em si o tempo de ontem. Este estudo apresenta uma 

análise antropológica dos usos do tipo penal infanticídio no cotidiano do Sistema de Justiça 

Criminal Brasileiro. É um trabalho que, de forma interdisciplinar, articula saberes das ciências 

sociais, em especial da antropologia social, com o direito, a criminologia, a psicologia, a 

psiquiatria, a medicina legal e a saúde coletiva, por serem áreas que produzem saberes sobre o 

tema. O rumor distante da História, como enunciado por Prosperi, não é, aqui, tão distante 

assim. A todo o tempo, como se poderá observar ao longo do trabalho, as ―reações‖ estudadas 

                                                 

28
 Reclusão e detenção são medidas de privação de liberdade. A diferença entre elas é que a primeira  pode 

iniciar-se com o regime inicial fechado, enquanto que, para a segunda, não se admite o regime inicial fechado, 

podendo ser semiaberto ou aberto. Assim, reclusão é prevista para os crimes mais gravosos do Código Penal, por 

exemplo, o homicídio.  
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se afinam com interpretações e representações que há tempos compõem as análises sobre o 

infanticídio.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao pesquisar, durante o mestrado, o surgimento dos presídios femininos no Brasil nas 

décadas de 1930 e 194029, frequentemente me deparei com menções ao crime de infanticídio, 

constantes em documentos oficiais, análises criminológicas e estatísticas criminais. Tais 

alusões não ocupavam muito espaço e, possivelmente, chamariam pouca atenção de alguém 

que, como eu, não buscava especificamente o assunto. No entanto, a reunião de documentos 

permitiu que aquilo que em uma leitura fragmentada passava despercebido, chamasse a 

atenção.  

O infanticídio aparecia na maioria dos documentos que tratava de prisões para 

mulheres e criminalidade feminina, fosse para mostrar os diferentes tipos de delinquentes – as 

infanticidas sempre apresentadas como criminosas ocasionais que, por um infortúnio, 

atentaram contra o/a ―próprio/a filho/a‖ recém-nascido/a – fosse como um dado nas 

estatísticas policiais das pessoas detidas em determinado ano – apesar do número baixíssimo, 

sempre havia um ou dois infanticídios nas estatísticas criminais anuais, repletas de 

―escândalo‖, ―furto‖, ―desordem‖ e ―mendicância‖. Por que sempre havia mulheres detidas 

por infanticídio, ainda que em quantidade que, a priori, poderia ser considerada pouco 

relevante? Quais as peculiaridades desse tipo penal que era usado para exemplificar 

características da criminalidade feminina de acordo com os padrões em voga no período?  

Ao falar em diretrizes para a eleição do tema de pesquisa, Délcio Vieira Salomon 

(2004, p. 276, 278) cita, dentre as ―fontes principais de inspiração e escolha‖ a serendipidade, 

como sendo a ―descoberta repentina e aparentemente casual que se dá à margem de uma 

pesquisa‖. Assim, a escolha do infanticídio como tema de pesquisa se deu por serendipidade30. 

Do estudo do aprisionamento de mulheres cheguei ao crime considerado, na legislação 

brasileira e em tantas outras, exclusivamente cometido por mulheres. Ao tentar compreender 

quais as expectativas sobre o comportamento padrão feminino que pautava o desviante, 

                                                 

29
 Ver ANGOTTI, Bruna. Entre as leis da Ciência, do Estado e de Deus – o surgimento dos presídios 

femininos no Brasil. 2a ed revisada. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. Instituto de 

Investigaciones Históricas Leoni Pinto, 2018.  
30

 O historiador Carlo Ginzburg, ao trabalhar as origens do paradigma indiciário, também menciona a 

serendipidade como sendo descobertas feitas ao acaso. O autor remonta a origem da palavra, cunhada por 

Horace Walpole, em 1754, a partir da leitura do conto persa sobre os três filhos do rei Serendip que ―(...) 

interpretando uma série de indícios, conseguiram descrever os aspectos de um animal que nunca viram‖ 

(GINZBURG, 2014, pp. 168-169).  
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encontrei a maternidade como principal ―dever ser‖ feminino, e a sua negação extrema, na 

figura do aborto e do infanticídio, como o desencaixe súbito entre ser e expectativa.  

Nos detalhes que caminham à margem do principal, ou no explícito que de tão 

naturalizado passa sem causar incômodo, estão elementos que, por meio de ―faro, golpe de 

vista, intuição‖ (GINZBURG, 2014, p. 179) rendem releituras, novas interpretações, 

ressignificações das Histórias e/ou outras formas de contá-las – os rastros precisam ser 

considerados. Ao refletir sobre o que chama de paradigma indiciário, qual seja, aquele que a 

partir de ―minúsculas particularidades peleográficas empregadas como pistas que permitiam 

reconstruir trocas e transformações culturais‖, Carlo Ginzburg (2014, p. 177) pontua que ―se a 

realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la.‖ O 

paradigma indiciário trabalhado pelo autor privilegia o vestígio como componente potencial 

de novas análises. 

As falas sobre infanticídio do início do século XX – em especial dos especialistas que 

refletiam sobre e influenciaram diretamente as transformações ocorridas no encarceramento 

feminino na primeira metade deste – tratavam do tema de maneira naturalizada, como uma 

realidade que assolava mulheres e que recebia uma resposta penal. Por vezes era possível 

notar certa clemência em relação àquela que o cometia. José Gabriel de Lemos Britto, por 

exemplo, um dos principais atores na criação das prisões femininas no Brasil, ao analisar os 

tipos de criminosas existentes, mostrava condescendência para com as infanticidas31. 

Nas entrelinhas dessas falas havia rastros que levavam a pistas importantes sobre os 

modelos de criminalidade feminina traçados, os controles que, por meio da lei, regulavam a 

gestação e a maternidade e inscreviam no corpo da mulher seu destino de procriadora 

saudável. Sob o escudo da proteção à vida do recém-nascido, sem, contudo, menosprezar os 

transtornos do momento do parto e pós-parto, o tipo penal infanticídio parecia trazer mais 

camadas em si. 

A existência, na lei brasileira, de um tipo penal diferente do homicídio, específico para 

mulheres autoras, que, ao mesmo tempo em que abranda a pena para aquela que, por 

                                                 

31
 Sintetizei da seguinte maneira tal categorização, a partir da leitura de discursos e análises desse ator: ―[na 

visão de Lemos Brito] as mulheres ‗honestas‘ e de ‗boa família‘ estão associadas a crimes: mais brandos, como 

os culposos; provocados por um estado próprio da natureza feminina, como o infanticídio; decorrentes da atitude 

de um terceiro que as desonrou, como o aborto; ou fruto de um estado de loucura, muitas vezes também 

vinculado ao feminino, como o crime passional. Todos os crimes associados a elas são ocasionais, ou seja, é uma 

ocasião atípica que fez com que essa mulher se tornasse delinquente, como é o caso da desonra, do estado 

puerperal e/ou do crime culposo. (...) Essas mulheres não eram criminosas a priori, na concepção de Lemos 

Britto, mas por acidente‖ (ANGOTTI, 2012, pp. 148-149). 
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influência do estado puerperal mata o próprio filho durante ou logo após o parto, também 

reforça a tutela legal sobre a gestação e a maternidade – a iniciar-se, na lei penal, com o crime 

de aborto e findar-se com o infanticídio, homicídio ou abandono de incapaz – é algo 

intrigante.  

Para Ginzburg, no paradigma indiciário ―alguns indícios mínimos eram assumidos 

como elementos reveladores de fenômenos mais gerais: a visão de mundo de uma classe 

social, de um escritor, ou de toda uma sociedade‖ (GINZBURG, 2014, p.178). Aproximando 

tal referencial da análise ora feita, o mero fato de ser uma conduta prevista como crime já 

torna um tipo penal algo peculiar, repleto de simbolismos, elementos culturais e expectativas 

sociais reveladoras de contextos que extrapolam em muito a previsão legal, sendo essa a 

tradução mais diminuta e resumida das valorações sociais que desembocaram na 

reprovabilidade da conduta prescrita como crime. 

Analisar um tipo penal em uma perspectiva antropológica é, em primeiro lugar, 

estranhá-lo. É imitar a ação proposta por Ginzburg para a leitura de autos processuais da 

inquisição, capaz de decifrar a interrelação especial que há nos documentos: ―(...) temos de 

aprender a captar, para lá da superfície aveludada do texto, a interação subtil de ameaças e 

medos, de ataques e recuos. Temos, por assim dizer, de aprender a desembaraçar o 

emaranhado de fios que formam a trama textual desses diálogos‖ (GINZBURG, 1989, p. 

209).  

Pegando emprestada a metáfora de Ginzburg, a pesquisa de doutorado aqui 

apresentada busca justamente ‗desembaraçar o emaranhado de fios‘ que não só tecem o tipo 

penal em análise, mas que o extrapolam em outras costuras que fabricam sujeitos (como a 

―mulher infanticida‖), fiam interpretações e análises, tramam defesas e acusações. Seu 

principal objetivo foi compreender de que forma quem acusa, defende ou julga mulheres 

processadas pela morte de seu/sua recém-nascido/a utiliza e interpreta o tipo penal 

infanticídio. Analisei como profissionais, no Sistema de Justiça Criminal Brasileiro atual, 

interpretam e mobilizam os elementos que compõem o tipo penal infanticídio, principalmente 

o ―estado puerperal‖. Busquei, em especial, responder as seguintes questões: Como o tipo 

penal é trabalhado nos processos criminais pelas partes? Quem produz saberes em relação ao 

infanticídio e como estes são utilizados nos autos? Como se posiciona a doutrina jurídico-

penal, os códigos comentados e os manuais de medicina legal sobre o tema? O que é o 

―estado puerperal‖? De que maneira categorias como maternidade, paternidade e 

criminalidade são mobilizadas e agenciadas pelos sujeitos que produzem discurso sobre o 

infanticídio? Que visões de mulher, maternidade, crime feminino estão embutidas na 
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construção desse tipo penal específico, bem como na maneira como este é trabalhado nas 

defesas e acusações judiciais? Como casos de mulheres acusadas da morte de seus/suas 

recém-nascidos/as são processados e julgados? 

Por meio da leitura de sete autos processuais; 179 acórdãos
32

; entrevistas e conversas 

informais com personagens processuais envolvidos em casos nos quais foi discutido se tratar 

de infanticídio; participação em três sessões de julgamento, pelo Tribunal do Júri, de 

mulheres acusadas da morte de seu/sua recém-nascido/a; e análise da produção sobre 

infanticídio publicada em doutrinas penais e médico-legais, compus a Etnografia dos usos e 

entendimentos do tipo penal infanticídio apresentada nesta tese.  

Como recorte temporal, trabalhei com casos que tramitavam, entre 2005 e 2015, no 

Sistema de Justiça Criminal. No entanto, vários  retornos no tempo foram feitos, uma vez que 

o Código Penal em vigor é de 1940 e muito do conteúdo sobre infanticídio debatido hoje 

remete a textos e posicionamentos passados. 

 

1.1 ÁREAS E LINHA DE PESQUISA 

 

O infanticídio é um tema de fronteira, cuja potência analítica reside justamente em 

olhá-lo a partir de diferentes prismas, aliando áreas e saberes. Assim, as perspectivas teórico-

metodológicas-analíticas que embasam esse trabalho são interdisciplinares e dialogam 

intimamente com minhas escolhas acadêmicas e de militância pelos direitos das mulheres. 

Busco, desde a graduação, aliar a minha dupla formação em direito e em ciências sociais a 

partir do meu interesse pela criminologia e por questões relacionadas às mulheres. Assim o 

foi no mestrado, em outras pesquisas33 feitas ao longo dos últimos anos, e se repetiu no 

doutorado. 

A vinculação da proposta de pesquisa à antropologia é clara: investigar como 

categorias sociais são produzidas, percebidas, articuladas e mobilizadas por diferentes atores e 

atrizes que participam do universo que produz, pratica, criminaliza, atenua, julga e/ou atesta o 

infanticídio; é buscar, nas falas desses sujeitos, um continuum de representações, simbologias, 

expectativas e contornos morais passíveis de análise. Ora, se à Antropologia cabe, dentre 

                                                 

32
 Vide glossário. 

33
 São elas: Dar a luz na sombra – condições atuais e futuras para o exercício de maternidade por mulheres em 

situação de prisão (ANGOTTI; BRAGA, 2015). Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wp-

content/uploads/2016/02/PoD_51_Ana-Gabriela_web-1.pdf; e a pesquisa Feminicidio, quando a desigualdade 

de gênero mata (Projeto Mackenzie/edital universal CNPq), concluída em 2018.  

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_51_Ana-Gabriela_web-1.pdf
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_51_Ana-Gabriela_web-1.pdf
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outras, a desconstrução de categorias consideradas a priori e a análise de suas edificações em 

determinado grupo, tempo e espaço, a proposta em questão se adequa à disciplina. Segundo 

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer:  

 

antropólogos recortam recortes e, com isso, simplificam o que não tem limites 

definidos e mostram a densidade daquilo que se apresenta de modo fluido e diluído 

no dia a dia. Não fosse esse movimento de recortar amplitudes e ampliar 

pontualidades, não existiria antropologia – nem jogos, nem rituais, nem teatro, nem 

textos literários (SCHRITZMEYER, 2012, p. 268).  

 

A opção pela linha de pesquisa Antropologia da Política e do Direito foi feita, pois há 

adequação do tema estudado com o objeto de estudo desta linha de pesquisa, qual seja, ―(...) 

as lógicas que comandam os ‗processos de juridicização‘ próprios de cada sociedade, através 

da análise de discursos (orais e/ou escritos), práticas e/ou representações‖ 

(SCHRITZMEYER, 2005, p. 24).  

Além desses pontos de partida, introduzi ao meu arcabouço analítico a perspectiva da 

Medicina Social tal como incorporada à Saúde Coletiva, que permitiu trabalhar a dimensão da 

saúde presente não só no tipo penal infanticídio, mas, principalmente, nos debates sobre saúde 

reprodutiva e saúde da mulher. Trata-se de área da Medicina e mais amplamente da saúde em 

íntimo contato com as Ciências Humanas, que trabalha com os processos de saúde-doença da 

perspectiva individual e coletiva, de forma crítica e considerando a prática médica como 

prática social. 

 

1.2 OPÇÕES TEXTUAIS  

 

Escrever não é um ato neutro. Desde a escolha das palavras à estrutura do texto, a todo 

o tempo quem escreve se coloca no papel. A linguagem, por sua vez, também não é neutra, 

pois traz consigo heranças e disputas ideológicas, sociais e políticas. Ciente disso, logo no 

início da escrita da tese, refleti sobre algumas escolhas textuais, dentre elas uma que 

considerei fundamental para este trabalho, que é o uso dos gêneros gramaticas feminino e 

masculino em detrimento do masculino genérico. Oras! Trata-se de uma tese escrita por uma 

mulher, sobre como um crime que só pode ser cometido por mulheres é visto, interpretado e 

mobilizado no cotidiano do Sistema de Justiça Criminal. Garantir uma linguagem inclusiva de 

gênero no texto é, no mínimo, ser coerente com o meu ―lugar de escrita‖ e a temática do 

trabalho. Como bem ressaltado pela antropóloga Débora Diniz ―por uma coerência textual à 

minha existência, escrevo no feminino‖ (DINIZ, 2012, p. 9).  
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O uso do masculino genérico invisibiliza as mulheres no texto. Ao se flexionar o 

plural sempre no masculino para se referir a homens e mulheres, se escamoteia a presença de 

mulheres no que se escreve. Daí a escolha por trazê-las ao texto. Tal opção é trabalhosa, mas 

necessária. Trabalhosa, uma vez que demanda atenção, sendo preciso a todo o tempo, 

lembrar-se da inclusão do feminino na escrita, bem como tentar sair das armadilhas que o 

masculino genérico nos impõe. O texto, por vezes, parece menos fluido quando se usa os dois 

gêneros, tendo sido incômoda, em um primeiro momento, a leitura do que havia escrito. No 

entanto insisti na relevância política de escrever nos dois gêneros34. 

Também optei por colocar o nome completo de autoras e autores na primeira vez que 

são citadas/os no texto. Isto garante que seja possível, ao citar em outro momento apenas o 

sobrenome, saber quem escreveu. Esta é uma forma de dar visibilidade às autoras 

referenciadas ao longo do texto, uma vez que o uso apenas do sobrenome desde o início não 

permite identificar quem escreve. 

Ainda, vale ressaltar que o uso da expressão ―seu/sua recém-nascido/a‖ para me referir 

às vítimas dos casos com os quais trabalhei foi uma escolha difícil, porém necessária para 

garantir uma padronização no texto. Isso porque achei importante evitar o uso de palavras 

como ―bebê‖ ou ―criança‖, por terem uma dimensão de afeto e personalização que não está 

presente nos casos. O uso da palavra ―vítima‖, reforçaria a linguagem do processo penal, não 

dando conta da complexidade dos casos que ultrapassam o binarismo legal 

―agressora/vítima‖.  Por sua vez, a expressão legal ―o próprio filho‖ carrega consigo a noção 

social de filiação, ausente na percepção de grande parte das mulheres acusadas35. Para garantir 

a dimensão de que são casos de mortes daquele ou daquela a quem a mulher acusada do crime 

estava dando ou acabara de dar à luz, optei por usar a expressão ―seu/sua recém-nascido/a‖, 

sendo o uso do pronome possessivo ―seu/sua‖ para marcar tal relação. Quando não foi 

possível identificar pelo documento lido se se tratava de recém-nascido do sexo masculino ou 

feminino, usei a forma ―seu/sua recém-nascido/a‖.  

                                                 

34
 Na pesquisa Dar à luz na sombra condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade 

por mulheres em situação de prisão (BRAGA; ANGOTTI, 2015, pp. 19-20), bem como no capítulo Grupo 

Focal na Prisão (BRAGA; ANGOTTI, 2017, pp. 166-167) Ana Gabriela Mendes Braga e eu refletimos sobre a 

escolha política de escrever no feminino, bem como de usar os dois gêneros para tratar de profissionais do 

direito, uma vez que ―ao falar de operadores e operadoras do sistema de justiça, achamos que o uso do plural 

feminino poderia ter o efeito reverso da visibilidade, funcionando como blindagem para alguns. Por exemplo, 

criticar o posicionamento de ‗juízas‘ poderia transparecer que não havia crítica ao comportamento dos ‗juízes‘ 

homens. Desse modo, optamos pelo uso do masculino e feminino nessas situações‖ (BRAGA; ANGOTTI, 2015, 

pp. 20).  
35

 Tema trabalhado no capítulo 3 desta tese.  
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Ainda sobre a linguagem, optei por fazer um glossário traduzindo os termos jurídicos 

utilizados no texto, com o objetivo de não ―poluir‖ a escrita com explicações sobre cada 

termo, garantindo, no entanto, sua compreensão por quem não é da área. Em cada termo 

jurídico que considerei necessário explicar, coloquei uma nota de rodapé remetendo ao 

glossário, que se encontra no apêndice A da tese. 

*** 

A leitura de um paper no qual Theophilos Rifiotis e Patrícia Marcondes Amaral 

Cunha (2016) discutem, dentre outros, as implicações éticas do uso de documentos jurídicos 

em pesquisas antropológicas, ajudou-me a lidar com um desconforto que me acompanhava 

desde o início da pesquisa, qual seja, como trabalhar com os documentos jurídicos, sem 

expor, no texto, especialmente as mulheres rés e suas histórias. Perguntava-me o tempo todo 

como referenciaria os documentos com os quais trabalhei, se colocaria ou não o número dos 

autos judiciais ao me referir a eles, bem como se mencionaria o nome das rés e de outros 

atores e atrizes processuais ao longo do texto.  

Explico: apesar de os autos processuais e acórdãos com os quais trabalhei serem 

documentos públicos que não tramitam em segredo de justiça, a circulação destes documentos 

costuma ocorrer apenas no Sistema de Justiça, não havendo publicização dos nomes e casos 

fora dessa esfera, salvo exceções midiáticas. Ao agrupar tais documentos e trazê-los à tona em 

um texto acadêmico, estaria, em alguma medida, agrupando em um único documento 

aproximadamente 180 mulheres que foram acusadas e, em seguida, condenadas ou absolvidas 

pelas mortes ou tentativa de morte de seu/sua recém-nascido/a. Estaria, em nome do rigor do 

formalismo de referenciamento de fontes em trabalhos acadêmicos, contribuindo, em alguma 

medida, para a exposição dessas pessoas, bem como facilitando o acesso a seus nomes e aos 

seus casos.  

Como trabalhado nesta tese, a vivência do processo penal representa por si só uma 

pena. Temia que trazer nomes e dados aos autos seria uma forma de, em alguma medida, 

reforçar essa pena. Apesar de Rifiotis e Cunha terem trabalhado com processos que 

tramitavam em segredo de justiça, o que torna a publicização dos dados ainda mais gravosa, 

suas reflexões dialogam diretamente com meus dilemas. Isso porque existe uma dimensão da 

pesquisa documental judicial que é a impossibilidade ou imensa dificuldade de contato com 

personagens que compõem os autos, seja para conseguir sua autorização para a publicização 

de dados, seja para dar um retorno com relação aos resultados da pesquisa. Afinal, como bem 

se perguntam os autores ―como e com quem negociar, por exemplo, o que publicar ou não 

sobre os processos? Quais as implicações de não ter em vista, enquanto mais uma etapa 
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inerente à etnografia, o retorno e o feedback para as populações estudadas?‖ (RIFIOTIS; 

CUNHA, 2016, p. 4).  

Luna Borges Pereira Santos, em sua dissertação de mestrado sobre um caso que 

envolve a condenação de uma mulher pela morte de seu recém-nascido, discute algumas 

questões éticas acerca da pesquisa em documentos jurídicos36. Dentre elas, vale ressaltar que a 

autora também optou pelo anonimato da ré, por considerar: 

 

(...) que o arquivo está longe de ser ou permitir uma biografia sobre aquelas que não 

escrevem a sua própria história: o caso da mulher do arquivo [modo como se refere à 

ré] foi o de uma existência tirada do esquecimento apenas para ser punida com a 

maior pena possível como infanticida-homicida (SANTOS, 2017, p. 15).  

 

Assim como Santos, o que narro sobre essas mulheres é algo pontual, que remete a um 

episódio e seu entorno, escrito principalmente por outras pessoas sobre elas. Não seria justo 

escrever seus nomes de modo a identificá-las apenas com uma história sobre elas, história esta 

que, muito provavelmente, envolve parte de suas biografias que não desejam narrar, ou que, 

ao menos, gostariam de narrar a partir de suas perspectivas37. 

Sendo assim, optei por usar as iniciais de seus nomes e de algum dos sobrenomes para 

me referir a elas. Tal escolha preservou suas identidades, ao mesmo tempo em que não tornou 

confuso o processo de sistematização dos dados e escrita sobre os casos, uma vez que, por 

saber seus nomes, o uso de iniciais me remetia imediatamente aos documentos lidos (tanto 

por ter me familiarizado com alguns, quanto por facilitar a busca no programa38 que usei para 

sistematizar os dados).  

Além das mulheres rés, também optei por preservar as identidades dos demais 

personagens processuais, com o intuito especialmente de despersonalizar suas atitudes e falas, 

que compõem padrões de comportamentos, posicionamentos e moralidades que ultrapassam 

sujeitos concretos. Dessa forma, não cito nominalmente promotores, promotoras, defensores, 

defensoras, juízes, juízas, advogadas, advogados, testemunhas e outros personagens. 

Também, por essa mesma lógica, não nomeei as pessoas entrevistadas. Optei por me referir a 

elas segundo a profissão e alguma característica para diferenciá-las das demais entrevistadas, 

                                                 

36
 Um dos pontos trabalhados pela autora diz respeito à publicização, nos autos processuais, de prontuários e 

laudos médicos da ré/paciente. A autora levanta questionamentos pertinentes sobre a violação do sigilo médico, 

pelo judiciário, ao anexar aos autos processuais esses documentos, sem a autorização das partes envolvidas 

(SANTOS, 2017, pp. 27-36).  
37

 Como fez L.S., mulher condenada por infanticídio, que me concedeu longa entrevista narrando o episódio a 

partir de sua vivência e percepções.  
38

 O programa N-Vivo, explicado de forma detalhada no capítulo 2.  
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usando, por exemplo, identificações como ―o promotor aposentado‖ ou ―a defensora do Caso 

1‖. Considerando o universo restrito do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo – local de 

onde vem a maioria das personagens jurídicas entrevistadas – utilizar iniciais seria quase o 

mesmo que nomeá-las. Por isso a escolha exemplificada anteriormente.  

De acordo com Rifiotis e Cunha, ―a discussão sobre o direito à intimidade dos sujeitos 

de pesquisa aparece de forma tímida nas etnografias com documentos, principalmente em 

documentos produzidos no âmbito do judiciário (...)‖ (RIFIOTIS; CUNHA, 2016, p. 14). 

Trata-se de questão importante a ser enfrentada pela área. Por um lado, há a necessidade 

acadêmica de comprovação das fontes e da fidelidade em seu uso; por outro, há os direitos 

fundamentais de quem está representado/a nos documentos judiciais e a impossibilidade, 

muitas das vezes, de obter seu consentimento para a publicização de partes dos autos 

(RIFIOTIS; CUNHA, 2016, p. 4). Diante de dilemas desse tipo, é preciso fazer escolhas. A 

minha nesta tese foi, portanto, como já argumentado, pelo anonimato de todos os personagens 

citados, bem como a não identificação do número dos autos39.  

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

Quando decidi estudar o tipo penal infanticídio, especialmente as maneiras como esse 

tipo é interpretado e mobilizado por quem participa em alguma medida do processo penal, 

ouvi de colegas da área jurídica que se tratava de crime raríssimo, e que seria difícil encontrar 

material a respeito – tanto casos jurídicos quanto bibliografia.  Um promotor me recomendou 

o que muitos já tinham dito: ―procura na doutrina penal e médico-legal, são eles que falam 

disso‖. Mas meu trabalho não era no direito, e sequer pretendia fazer um estudo dizendo o que 

é o infanticídio, como este deveria ser interpretado ou aplicado no caso concreto. No que eu 

pretendia fazer, a doutrina penal e médico legal serviria, como veio a ser, como fonte 

primária, me permitindo interpretar as interpretações ―daqueles que falam disso‖. 

Uma busca por trabalhos nacionais que tratavam da temática, feita tanto em 

bibliotecas físicas quanto em portais de periódicos e bancos de teses virtuais, utilizando as 

palavras-chave ―infanticídio‖ e ―estado puerperal‖ me levou, principalmente, a quatro tipos de 

trabalhos: os jurídicos, voltados a refletir sobre o tipo penal a partir da dogmática (e.g. 

                                                 

39
 Tenho comigo todos os documentos judiciais com os quais trabalhei, bem como todas as entrevistas 

arquivadas. Caso haja interesse em acessar algum destes materiais, basta entrar em contato 

(angotti.bruna@gmail.com).  

mailto:angotti.bruna@gmail.com
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ARGACHOFF, 2011); os da antropologia, principalmente tratando de infanticídio indígena 

(e.g. HOLANDA, 2008) e, em bem menor quantidade, de questões relacionadas à reprodução 

(e.g. ROHDEN, 2003); os da psicologia, trabalhando questões de ordem psíquica relacionadas 

à negação da gestação e infanticídio (e.g. IACONELLI, 2015); e os da história, especialmente 

voltados para o tratamento social do infanticídio no século XIX e início do XX (e.g. 

NASCIMENTO, 2008) 40.  

Tratando de questões que dialogavam mais diretamente com a pesquisa ora 

apresentada, e que permitiram compreender os principais debates acerca da temática do 

infanticídio no momento em que a legislação de 1940 entrou em vigor, estão as obras A Arte 

de Enganar a Natureza – contracepção, aborto e infanticídio no início do século XX, da 

antropóloga Fabíola Rohden (2003) e Práticas Proibidas – práticas costumeiras de aborto e 

infanticídio no século XX, organizada pela historiadora Joana Maria Pedro (2003). Além 

destas, o trabalho da psicanalista Vera Iaconelli, intitulado Mal-estar na maternidade: do 

infanticídio à função materna (2015), referenciado anteriormente, foi de suma importância 

para reflexões sobre a relação entre infanticídio, maternidade e gestação apresentadas no 

terceiro capítulo desta tese.   

Buscas em portais de periódicos internacionais, feitas tanto no Brasil quanto no 

período em que realizei doutorado sanduíche no Departamento de Criminologia da 

Universidade de Ottawa, no Canadá, (julho de 2017 a fevereiro de 2018) me possibilitaram 

contato com uma bibliografia específica sobre filicídio 41  (sendo o infanticídio uma 

subcategoria deste), oriunda, principalmente, de países anglófonos como Estado Unidos, 

Canadá, Inglaterra e Austrália. Trata-se, principalmente, de pesquisas empíricas feitas na 

medicina (e.g. SPINELLI, 2003; MENDLOWICZ et ali. 1998, 2017) 42, na sociologia do 

direito (e.g. OBERMAN; MEYER 2001, 2008) e na criminologia (e.g. KRAMAR, 2005; 

WATSON; KRAMAR, 2008) acerca da temática. Parte dos artigos científicos e livros 

                                                 

40
 Esta constatação é fruto de buscas em três bibliotecas digitais - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Biblioteca Digital da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de  ão Paulo Fapesp, Banco de teses e dissertações da  niversidade de  ão 

Paulo (USP), utilizando palavras-chave ―infanticídio‖, ―estado puerperal‖ e ―neonaticídio‖. Complementando-a 

foram feitos levantamentos bibliográficos em portais de periódicos online.  
41

 Encontrei também, nas bases de periódicos internacionais, artigos e livros que tratam da morte de recém-

nascidas do sexo feminino, especialmente na Índia e na China, por razões socioeconômicas e culturais. Assim 

como fiz com o infanticídio indígena, optei por não adentrar nesse debate, justamente por não ser o foco deste 

trabalho. Para saber mais sobre o tema ver XINRAN, 2011; HEDGE, 1999; BHATNAGAR; DUBE; DUBE, 

2005.  
42

 O autor é um psiquiatra brasileiro. No entanto, seus artigos estão publicados principalmente em inglês, em 

periódicos internacionais, e seu diálogo se dá com a bibliografia estrangeira.  
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encontrada nestas buscas envolve pesquisas realizadas com pacientes psiquiátricas, registros 

criminais, mulheres presas, e/ou casos divulgados na mídia. Tais estudos, que dialogam entre 

si, apresentam dados e reflexões acerca da temática, representando o que há de mais atual e 

aprofundado produzido sobre o tema. A leitura deste material foi fundamental para esta tese, 

sendo apresentá-lo à academia brasileira uma das contribuições deste trabalho. 

Não há diálogo entre os trabalhos produzidos e publicados no Brasil sobre infanticídio 

e a bibliografia estrangeira. A dissertação de Luna Borges Pereira Santos (2017) Infanticida e 

castigo: moral e produção de verdade em um arquivo, defendida no direito, foi o único 

trabalho que encontrei que trata de parte desta bibliografia. Trata-se do estudo de um caso de 

condenação de uma mulher por homicídio de seu recém-nascido, também trabalhado pela 

orientadora da dissertação, a antropóloga Débora Diniz, em sua obra Cadeia (2015). 

Olhando para o conjunto de material pesquisado é possível afirmar que, na produção 

científica nacional, o infanticídio – aqui compreendido a partir da definição legal de morte de 

recém-nascido/a por aquela que a ele/ela deu à luz – é um tema pouquíssimo trabalhado. Não 

encontrei estudos que analisam como o Judiciário lida, na atualidade, com casos de mulheres 

acusadas das mortes de seus/suas recém-nascidos/as, ou mesmo pesquisas que refletiram de 

forma sistemática sobre  como as doutrinas penais e médico-legais utilizadas hoje por 

personagens judiciais interpretam e sugerem a interpretação do tipo penal infanticídio. Desse 

modo, o presente trabalho representa uma contribuição justamente por suprir uma lacuna 

analítica, apresentando pesquisa que esmiuçou os manuseios do tipo penal no cotidiano do 

Sistema de Justiça Criminal. 

Agrupar um conjunto de documentos judiciais que tratam da acusação de mulheres 

pelas mortes de seus/suas recém-nascidos/as é compreender como essas mortes são narradas, 

interpretadas, traduzidas e julgadas. É também analisar como expectativas sociais sobre o 

―dever ser feminino‖, especialmente sobre a maternidade, são abordadas para acusar, defender 

e julgar essas mulheres. Esta é outra contribuição do trabalho.  

Além disso, ao trabalhar a bibliografia científica estrangeira especializada na temática 

do filicídio, pude entrar em contato com categorizações dos tipos de mortes de crianças por 

pais e mães, encontrando categorizações de filicídio que me auxiliaram a entender os casos 

brasileiros. Nestas categorizações há a figura do neonaticídio que está em íntimo diálogo com 

a maioria dos casos com os quais me deparei na pesquisa. Apresentar tal categorização, bem 

como olhar para os padrões de repetição dos casos brasileiros a partir de um conjunto mais 

amplo apresentado na bibliografia estrangeira é também outro aporte desta tese. 
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1.4 ESTRUTURA DA TESE  

 

A tese está dividida em quatro capítulos, além desse primeiro introdutório e as 

conclusões. O capítulo dois aborda as escolhas metodológicas que possibilitaram a 

estruturação do estudo ora apresentado. Denominado lugares e arredores: o mapa da 

pesquisa, trata-se de capítulo que retoma os principais ―caminhos‖ de investigação 

percorridos. Para tanto, logo no início apresento os sete Casos a cujos autos processuais tive 

acesso na íntegra sendo que em cinco deles pude extrapolar os autos, tendo participado das 

sessões de julgamento pelo tribunal do Júri e/ou entrevistado ou tido conversas informais com 

personagens processuais que deles fizeram parte, como uma ré, defensores e defensoras, 

promotores e uma promotora. Em seguida, apresento as fontes que compuseram o campo 

desta tese – documentos judiciais, sessões do Tribunal do Júri, entrevistas e doutrinas penais e 

médico-legais – bem como as técnicas para trabalha-las. Ao final do capítulo reflito 

brevemente sobre a etnografia  dos usos e entendimentos do tipo penal infanticídio composta 

por esse campo.  

No terceiro capítulo, denominado Matar o próprio filho: desafios classificatórios em 

meio a complexidades biopsicossociais, apresento as características comuns que compõem os 

casos estudados, analisando-os à luz da categorização de filicídios presente na bibliografia 

especializada sobre a temática. Além de apresentar esta bibliografia, que discute o filicídio a 

partir de pesquisas empíricas, foco, especialmente, na categoria neonaticídio, na qual melhor 

se encaixam os casos nos quais se considera, pelo menos em algum momento processual, ter 

havido um infanticídio. Ao trabalhar os componentes centrais que formam o neonaticídio, 

intercalando elementos do meu campo e os achados da bibliografia, recorro a contribuições 

das ciências sociais – mais especificamente da antropologia social – ao tratar de temas como 

reprodução, gestação, parto, maternidade, gênero, noção de pessoa, filiação, limiares e ritos. 

Discuto também, ao longo do capítulo, as dimensões biopsicossociais do neonaticídio. 

No quarto capítulo, denominado O que é estado puerperal? Saberes em jogo, analiso 

as interpretações, usos e desusos do ―estado puerperal‖ e de outros elementos que configuram 

o tipo penal infanticídio por profissionais que interpretam e conceituam o que é infanticídio 

e/ou se posicionam sobre quais casos devem ou não ser compreendidos como tal. Para tanto, 

apresento como a doutrina penal e médico-legal utilizada nos documentos jurídicos analisados 

percebe e sugere interpretações sobre o tipo penal infanticídio, e como tais interpretações são 

utilizadas na composição dos argumentos de quem julga, defende e acusa mulheres 

processadas pela morte de seus/suas recém-nascidos/as. Apresento também como se dá o uso 
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de laudos periciais nos documentos judiciais analisados, apresentando, não só usos concretos 

desses laudos nos autos, mas também reflexões de um perito psicólogo que me concedeu 

entrevista. Trabalho, ainda, como se dá a complexa e paradoxal relação entre a exigência legal 

de que o infanticídio seja um crime doloso contra a vida, ou seja, cometido com a intenção de 

matar, ao mesmo tempo em que para que seja configurado precisa ocorrer em um estado 

especial de alteração da consciência, qual seja, o ―estado puerperal‖. Encerro o capítulo 

refletindo sobre como a técnica legal e a hermenêutica jurídica operam a serviço das 

moralidades de quem participa dos autos processuais.  

No quinto e último capítulo, debato como foram denunciadas, processadas e julgadas 

mulheres acusadas da morte de seus/suas recém-nascidos/as. Primeiramente trato da fase de 

Inquérito Policial e do início da ação penal, analisando as escolhas feitas pela promotoria na 

peça de denúncia. Em seguida, destaco as escolhas, arranjos e jogadas da defesa e da acusação 

feitas na primeira fase do procedimento do Júri e os resultados desta fase, identificando 

argumentos e motivações que levaram à decisão judicial de absolvição da ré nesta fase, ou 

pela continuação da ação para julgamento pelo Tribunal do Júri. Passo, então, à análise das 

sessões de julgamento pelo Júri, especialmente refletindo sobre as estratégias utilizadas pela 

defesa e acusação neste espaço. Por fim, reflito sobre os resultados dos Júris e as sentenças 

proferidas em plenário, avaliando os pesos morais e técnicos usados por juízes e juízas para 

calcular a pena, bem como trato do posicionamento dos tribunais quando há recurso das 

partes questionando o resultado dos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Neste capítulo 

explicito como as mulheres ―infanticidas‖ ou ―homicidas‖ são delineadas nos autos e nos 

julgamentos, identificando quais argumentos que dizem respeito às expectativas sobre papéis 

femininos são usados para convencer quem julga, seja leigo/a ou togado/a. Finalmente, nas 

conclusões, retomo os principais achados desta pesquisa e destaco a importância do olhar 

interdisciplinar para a compreensão do neonaticídio. 
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2 LUGARES E ARREDORES: O MAPA DA PESQUISA  

 

Gosto da metáfora da pesquisa como uma viagem, planejada detalhadamente antes de 

ser iniciada, escolhendo cada paragem, os tempos em cada lugar, os locais a serem visitados e 

os meios para se fazer cada um dos percursos pensados. Sei que nem as pesquisas nem as 

viagens saem exatamente como planejado – os roteiros mudam na vivência, a partir do 

momento em que a aventura já começou. Ao término não há mais a viagem sonhada, nem a 

viagem vivida, mas a narrativa de como foi. 

Por onde andou uma antropóloga que buscou saber como um tipo penal específico foi 

trabalhado pelos atores e atrizes que compõem o processo penal? Onde fica, neste caso, o 

―lá‖, da atitude antropológica de ―estar lá‖? Como chegar ―lá‖? É disso que trata este capítulo: 

narrar como essa viagem foi feita, de modo a explicar os seus percursos e os lugares, 

delimitando o ―campo‖ percorrido e a maneira como se fez o trajeto.  

Como no ―esboço de mapa‖ narrado por Tim Ingold (2007), busco remontar aqui as 

linhas, os desenhos e os respingos do que, ao final das contas, foi a viagem. Se antes pensava 

ter em mãos um ―mapa cartográfico‖ com trajetos claros e destinos certos, logo percebi que a 

experiência se construia principalmente ―ao longo‖ do percurso, em um processo intuitivo, no 

qual achados levavam a pistas e a novos achados. Se trilhar é conhecer e construir o caminho 

enquanto se trilha (INGOLD, 2007, pp. 85, 89), e a somatória desses caminhos permite traçar 

a movimentação feita (INGOLD, 2007, p. 94), buscarei aqui esboçar este desenho. Para usar a 

metáfora de Ingold ―levarei a minha linha para passear‖ (INGOLD, 2007, p. 87), retomando 

os percursos que compõem seus emaranhados.  

Dito de outra forma, a proposta aqui é justamente explicar o material empírico usado 

nesta tese, como cheguei a este material, as razões de sua escolha e como foi trabalhado. 

Trata-se, portanto, de um capítulo ―mapa‖, importante para explicar a viagem realizada.  

A presente pesquisa etnográfica feita no campo jurídico e judicial foi realizada a partir 

da conjugação de métodos e técnicas investigativas, de modo a responder às questões que a 

guiaram. A proposta central do trabalho – investigar de que maneira o tipo penal infanticídio 

foi trabalhado nos autos processuais por atores e atrizes que acusam, defendem, analisam e 

julgam mulheres processadas pela morte de seus recém-nascidos – exigiu, para a sua resposta, 

o olhar para os lugares nos quais se dão as exposições desses usos. Para tanto, privilegiei dois 

lugares distintos: documentos judiciais (autos processuais e acórdãos) e julgamentos pelo 

Tribunal do Júri. Complementando-os, realizei entrevistas com pessoas envolvidas, de alguma 

forma, em processos judiciais referentes a casos que tratavam diretamente ou tangenciavam o 
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debate sobre infanticídio, bem como analisei a produção de conhecimento sobre este tipo 

penal advinda do direito penal e da medicina legal. 

Para recompor a viagem, antes mesmo de abrir o mapa, abro o ―álbum‖ com algumas 

―fotografias‖, para que aquelas e aqueles que acompanharão esta narrativa possam se 

familiarizar com as paisagens (sempre áridas) visitadas. Assim, começo apresentando os sete 

Casos
43

 cujos processos criminais tive acesso na íntegra, sendo apenas um deles inconclusos 

até o momento
44

. São todos Casos nos quais houve a acusação de uma mulher pela morte ou 

tentativa de matar seu/sua ―próprio/a filho/a‖ – para usar a expressão legal – nos quais de 

maneira mais ou menos presente se cogitou a possibilidade de se tratar de infanticídio. Em sua 

maioria são casos cujas narrativas extrapolam aquelas contidas nos autos processuais, uma 

vez que, para além destes, tive acesso a outras fontes como entrevistas com profissionais e 

partes que deles participaram e/ou participei de seus julgamentos pelo Tribunal do Júri. A 

narrativa destes Casos me guiará àquelas dos percursos que levaram aos lugares e arredores 

que compuseram a viagem. 

Assim, feita a exposição dos Casos, passarei a narrar o passo a passo de como a 

pesquisa foi realizada, apresentando técnicas de coleta/produção de dados, bem como as 

fontes trabalhadas. Tal narrativa permitirá a compreensão do roteiro percorrido, das escolhas 

pelas fontes e da maneira como o material foi sistematizado e organizado. Por fim, apresento 

algumas reflexões teóricas sobre a pesquisa, de modo a situar as principais referências 

teóricas que me levaram às opções metodológicas feitas.  

 

                                                 

43
 O que chamo de Casos aqui são histórias compostas por narrativas múltiplas presentes nos autos processuais 

integrais, mas também, por vezes fora deles, uma vez que realizei em 5 dos 7 Casos entrevistas formais e 

informais e/ou etnografei sessões do Júri referente a eles. Desse modo, diferencio aqui esses sete Casos com os 

quais trabalhei de forma aprofundada, sempre os citando com a seguinte grafia: Casos, palavra sempre 

acompanhada do número referente ao Caso mencionado, ou das iniciais da ré de cada um. Já para os acórdãos 

uso a palavra caso, no singular.  
44

 A opção por narrá-los logo no início do trabalho foi inspirada na maneira como Oberman e Meyer 

estruturaram sua obra When Mothers Kill: Interviwes from prison (2008, pp. 9-22). As autoras entrevistaram, em 

2001, 40 mulheres presas pela morte de seus filhos, que então cumpriam pena no Ohio Reformatory for Woman 

(OWR), única prisão feminina do estado. Em 2006, entrevistaram novamente oito dessas quarenta mulheres, 

com o objetivo de aprofundar alguns temas que surgiram na primeira rodada de entrevistas. No livro, apresentam 

essas oito histórias logo no primeiro capítulo, pois, como explicam na introdução, o uso frequente, ao longo da 

obra, das histórias contadas por essas oito mulheres pedia resumos, no formato de breves ―narrativas‖, no 

começo do trabalho. Ainda que as demais trinta e duas entrevistas façam parte do material usado ao longo da 

obra, optaram por narrar de maneira detida apenas oito. Por achar que a escolha das autoras foi acertada, 

facilitando a compreensão, no restante do trabalho, do uso das histórias, bem como funcionaram como um 

―sumário‖ ao qual se pode recorrer de algum caso específico, optei por fazer o mesmo aqui. 
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2.1 CASOS 

 

Caso 1 – L.S. 

 

―Precisamos de uma especialista em infanticídio‖, disse-me ao telefone um Defensor 

Público de São Paulo com quem eu já estava em contato em busca de processos criminais que 

tratavam de casos envolvendo o artigo 123 do Código Penal (CP). Era agosto de 2014, e eu 

estava iniciando a pesquisa de doutorado, portanto, havia explorado pouquíssimo o tema. O 

motivo de seu contato era que, em breve, haveria um Júri envolvendo infanticídio, cuja ré era 

assistida da Defensoria Pública, e a defensora responsável gostaria de discutir comigo as teses 

que usaria na defesa que faria perante o Tribunal do Júri. Encaminhei a ela meu projeto de 

pesquisa e conversamos longamente ao telefone. 

No dia da sessão, em uma tarde de agosto de 2014, cheguei mais cedo ao Fórum e 

pude acompanhar a defensora e algumas estagiárias nos arremates da defesa, bem como 

participar do acolhimento à ré, momento no qual, de maneira extremamente cuidadosa, a 

defensora explicou à assistida como iria defendê-la. Acompanhada de dois de seus cinco 

filhos, L.S. me disse que estava ―(...) com medo, mas também confiante‖ de que daria certo.  

L.S. estava sendo acusada por homicídio duplamente qualificado pela morte de recém-

nascida a quem dera à luz seis anos antes. Na semana anterior ao julgamento, a defensora se 

reuniu com o promotor e pediu para que ele não acusasse a ré por homicídio qualificado, mas 

que a acompanhasse no pedido de absolvição, ou, caso não concordasse, ao menos defendesse 

se tratar de infanticídio. Isso porque, a seu ver, era ―(...) inadmissível que aquela mulher fosse 

condenada por homicídio, tanto tempo depois do ocorrido‖, com indícios claros de que ela 

estava vulnerável e confusa na circunstância do parto. Meses depois do Júri, em entrevista 

concedida a mim, este promotor se mostrou bastante sensibilizado com a história, e disse que 

a defesa do infanticídio lhe pareceu a mais apropriada para apresentar aos jurados. 

Como narrado nos autos, na noite de nove de julho de 2008, L.S. deu à luz no 

banheiro de sua casa, e desmaiou logo em seguida. Ao acordar, percebeu que a recém-nascida 

não chorava nem se movia. Acreditando estar morta, colocou-na dentro de uma pequena 

sacola, deixando-a em um canto da lavanderia de sua casa. Quando a entrevistei, em outubro 

de 2015, L.S. mencionou este momento, dizendo que: ―(...) a criança estava morta, eu 

coloquei numa sacolinha para os meus filhos não ver. Primeiro eu embrulhei numa toalha, 

escutei a criança chorar, mas aí eu desmaiei. Depois quando eu acordei, não sei quanto tempo 

depois, a criança estava morta, e coloquei na sacolinha‖. 
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Na tarde do dia 10 de julho de 2008, L.S. estava sangrando muito. Seu filho mais 

velho, com então 17 anos, chamou o resgate, que a encaminhou ao hospital, aonde chegou 

quase em estado de ―choque hemorrágico‖
45

, segundo laudo médico constante nos autos. 

Durante a realização de cirurgia de curetagem, a médica encontrou a placenta e, pelo seu 

peso, constatou tratar-se de gravidez a termo. Neste momento, questionou a paciente que 

narrou a história e informou onde estava a recém-nascida. A equipe médica chamou a polícia 

por suspeitar que havia ocorrido ―um infanticídio‖. Foram testemunhas no inquérito policial e 

nos autos a médica e a enfermeira que atenderam L.S. e realizaram o procedimento cirurgico. 

Além destas, o ex-marido e o filho mais velho também foram ouvidos. Em todos os 

momentos nos quais foi ouvida, na polícia e em juízo, ela reforçou que não sabia que estava 

grávida. Havia recentemente se separado do marido, com quem viveu por dezessete anos, e 

estar grávida era algo que sequer achou possível. Disse-me o mesmo quando a entrevistei. 

O caso recebeu inúmeras interpretações e classificações legais desde que entrou no 

Sistema de Justiça Criminal. Foi considerado aborto, ―crime culposo contra a vida‖, 

homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado e infanticídio.  

A sessão de julgamento de L.S. ocorreu em 14 de agosto de 2014. Tanto a defesa 

quanto a promotoria alegaram se tratar de um infanticídio, aposta feita para garantir a não 

condenação por homicídio. Pude acompanhar a sessão sentada ao lado da defesa, que me 

apresentou como pesquisadora especialista em infanticídio, o que rendeu não só eu poder 

assistir à sessão em um local privilegiado, bastante próxima à ré, olhando de frente para os 

jurados, acompanhando ―do palco‖ o desenrolar da cena; mas também a possibilidade de, no 

intervalo e ao final da sessão, poder conversar informalmente com o promotor, o juiz e alguns 

jurados e juradas, bem como de me aproximar da ré. 

A promotoria e a defesa trataram de temas como estado puerperal, dolo, maternidade, 

saúde reprodutiva e função da pena. Também foi bastante ressaltado por ambas as partes que 

a ré vivia, naquele momento, uma vida estável, trabalhando como auxiliar de cozinha, criando 

bem os seus cinco filhos e tendo retomado os estudos nos últimos anos. Todos os argumentos 

reforçavam o quanto o ocorrido fora um fato isolado na vida de uma mulher dedicada aos 

filhos e ao trabalho. L.S. chorou copiosamente durante as quase quatro horas de sessão. 

 Na platéia, além de um público comum às audiências de Júri – formado por 

estudantes de direito e curiosos/as – estavam as estagiárias da Defensoria Pública que 
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 Também conhecido como choque hipovolêmico. Ocorre quando há perda de grande quantidade de sangue – 

cerca de um litro –, levando à diminuição ou mesmo à falta de sangue em todas as partes do corpo. 
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trabalharam na defesa; um filho e uma filha de L.S., que acompanharam os debates com 

olhares atentos; e uma companheira do Núcleo de Antropologia do Direito (Nadir)
46

, que me 

ajudou nas anotações e reflexões sobre a sessão. 

 Sentada ao lado da defensora eu anotei todas as falas em meu caderno de campo. 

Além de garantir o registro literal das arguições e do depoimento da ré em plenário, busquei 

anotar as impressões, sensações e reflexões que tive, bem como detalhes que observei e 

considerei relevantes de registrar, como a posição encolhida de L.S. na cadeira, seu choro 

constante, o olhar atento dos/das jurados/as às falas da acusação e da defesa, o cuidado na 

escolha das palavras que distanciavam os fatos das tintas pesadas que delineavam o homicídio 

qualificado e traçavam uma narrativa que se ajustava ao tipo penal infanticídio.  

O resultado foi o acordado entre defesa e acusação: os/as jurados/as concordaram com 

os argumentos apresentados e a ré foi condenada por infanticídio, com pena de dois anos de 

detenção, transformada pelo juiz em suspensão condicional da pena, tendo a ré de ir ao fórum 

uma vez a cada três meses assinar o termo de suspensão ao longo de dois anos. Ao final da 

sessão, ao proferir a sentença, o juiz fez um comentário problematizando a repressão penal ao 

aborto no Brasil. 

Em outubro de 2015 realizei uma entrevista de quase duas horas com L.S., a qual, 

muito emocionada, narrou episódios de sua história, falou de suas origens, relações familiares, 

casamento, violências, separação, dores e alegrias. Tratou longamente da relação com os 

filhos. Relembrou e refletiu sobre o ocorrido, bem como narrou sua experiência de ser ré 

perante o Sistema de Justiça Criminal, os medos e as angústias, a confiança na defesa e suas 

sensações durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Também refletiu sobre a pena 

e o ato de ir a cada três meses ao fórum para assinar sua suspensão. Em diversos momentos da 

entrevista, choramos juntas. A carga emocional e a intensidade de sua fala me comoveram 

muito.  

Trata-se de caso que considero paradigmático para esta pesquisa, por ter sido aquele 

que pude compor por meio de diferentes narrativas, reflexões e pontos-de-vista diversos, por 

ter tido acesso aos autos, participado da sessão de Júri junto à defensoria, entrevistado 

formalmente o promotor do caso e a ré e, informalmente, a defensora que a defendeu em 

plenário e alguns jurados e juradas. Dentre outras questões, este caso me permitiu acessar 

como a morte de um/a recém-nascido/a, causada por aquela que a ele/ela deu à luz, pode ser 
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interpretada de formas tão diferentes por quem compõe o processo penal, inclusive por 

aqueles e aquelas que compõem a mesma instituição e têm em mãos as mesmas peças 

processuais e dados
47

. Também me possibilitou refletir, especialmente a partir da entrevista 

que fiz com L.S., sobre o processo de construção e reconhecimento social da maternidade, 

que, no texto do tipo penal infanticídio é algo automático, bastando à mulher dar à luz ao/à 

recém-nascido/a para que seja considerada uma relação de mãe e filho/a. Para L.S. e tantas 

outras rés a cujos depoimentos tive acesso, não houve, em momento algum, a construção, por 

elas, de uma relação de maternidade
48

. 

É este o caso que uso para abrir os demais capítulos, como linha narrativa principal a 

conduzir as leitoras e leitores pelo trabalho.  

 

Caso 2 – E.S. 

 

Tive notícia deste caso no dia em que fui ao Júri do Caso 1. Conversando com alguns 

defensores sobre o meu doutorado, em confraternização após a sessão, um deles mencionou 

que um colega, então de férias, estava defendendo uma ré que havia cometido infanticídio. 

Alguns dias depois recebi uma mensagem desse defensor com a data da sessão e o contato do 

defensor responsável pelo Júri, com quem falei brevemente, avisando que estaria presente em 

plenário. 

Ao final da sessão pude conversar rapidamente com o defensor, que me permitiu ficar 

com a cópia dos autos pertencente à Defensoria Pública.  

Trata-se de caso envolvendo a morte de recém-nascida de aproximadamente dois 

meses e meio, por traumatismo craniano encefálico. Consta dos autos que a mãe, de então 29 

anos de idade, arremessou
49

 ou deixou cair
50

 a vítima de uma altura de três degraus, na guia 

da rua em frente à sua casa. Ao longo dos autos variam as razões alegadas para a ação da ré, 

as quais vão desde o depoimento da acusada no Inquérito Policial de que o fez―(...) porque 

estava muito nervosa, já que seu filho de três anos estava gritando muito‖, à constatação, em 

laudo médico-legal, de insanidade mental, passando pelo depoimento da ré, em juízo, de que 

―(...) estava muito depressiva porque o meu marido me judiava muito e me rejeitava, pensava 
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 Tal variação na interpretação do Caso e tipificação será trabalhada de maneira detalhada ao longo da tese.  
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que a filha não era dele. Fiquei nervosa com ele e por isso que fiz isso‖, ―(...) deixei cair a 

minha filha no chão", pois "(...) estava correndo dele" "porque ele ia me agredir". 

O Caso foi denunciado pelo promotor de justiça como sendo homicídio qualificado 

por motivo fútil, justificado pois "a indiciada arremessou a vítima no chão porque seu outro 

filho gritava muito". Embasado no laudo da perícia médico-legal, datado de outubro de 2012, 

o defensor público pediu a alteração jurídica do crime para infanticídio, uma vez que o perito 

afirmou que era possível detectar ―(...) resquícios de estado puerperal, associado à patologia 

de base apurada no presente exame [transtorno esquizotípico]‖. No entanto, a juíza entendeu 

que esta era uma decisão que deveria ser levada ao conselho de sentença
51

 em sessão do Júri. 

O fato ocorreu em 20 de julho de 2011 e foi julgado em dois de setembro de 2014, 

quando ocorreu o Júri. Tanto no interrogatório policial quanto no depoimento em juízo a 

acusada falou muito pouco, sendo sua ―voz‖ quase inaudível ao longo dos autos. Entre a 

prisão em flagrante, no dia dos fatos, até 25 de abril de 2014, a ré permaneceu presa 

provisoriamente, na maioria do tempo na penitenciária feminina de Tremembé. Da abertura 

do inquérito policial à decisão do Júri se passaram mais de três anos. Durante todo esse 

período não se soube mais notícias do parceiro da ré – pai de seu filho e da recém-nascida 

morta. Apenas consta nos autos seu depoimento na noite dos fatos, bem como o registro de 

uma conversa sua com assistente social, no dia seguinte. Desde então o parceiro da ré não foi 

encontrado, apesar das inúmeras tentativas do judiciário de localizá-lo para testemunhar. Pelo 

que consta no processo, supõe-se que voltou para a sua cidade natal no Maranhão, levando 

consigo o filho mais velho do casal.  

No plenário, ocorrido em dois de setembro de 2014, acusação e defesa advogaram a 

tese comum de que a ré era inimputável
52

 e que, portanto, deveria cumprir medida de 

segurança de tratamento ambulatorial. Escorados na segunda avaliação médico legal da ré, 

feita por um perito em fevereiro de 2014, ambos foram unânimes em ressaltar a patologia 

como fator que impediu sua auto-determinação e a consciência do ilícito. A ré foi absolvida 

por inimputabilidade
53

, sendo a ela designada medida de segurança de tratamento 

ambulatorial.  

Tive uma breve conversa com a E.S., sua mãe e seu padrasto no intervalo da sessão. 

Trocamos telefones e combinamos de agendar uma data para entrevistá-las. Ao final, com a 
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sentença lida e a tranquilidade de que sua filha não voltaria para a prisão, a mãe, que estava na 

platéia, deu-me um abraço aliviado e partiu com o companheiro e a filha pelo corredor do 

Fórum. Infelizmente, ao tentar contato algum tempo depois, não consegui encontrá-las (os 

números não atendiam). 

Este caso se diferencia dos demais, por ter sido o único que não ocorreu 

imediatamente após o parto, mas mais de dois meses depois, na presença do parceiro da ré. 

Assim, apesar de ser um caso que destoa do padrão daqueles tratados juridicamente como 

infanticídio, que ocorrem imediatamente após o parto, houve laudo psiquiátrico que atestou 

haver ―requícios de estado puerperal‖ o que permitiu a argumentação de se poderia ou não se 

considerar infanticídio. Dessa forma, é um caso interessante para analisar como, mesmo 

destoando dos casos praxe de infanticídio, essa categoria foi trabalhada nos autos. Além disso, 

permite refletir sobre a relação entre inimputabilidade, estado puerperal e crime, que foi 

estabelecida em um caso que se encerrou com a absolvição da ré por razões de doença 

mental
54

. 

 

Caso 3 – P. P. 

 

Quando entrevistei, para este trabalho, o promotor de Justiça do Caso 1, conversamos 

detidamente sobre dois casos envolvendo infanticídio nos quais ele havia atuado. Foi, 

portanto, nessa entrevista que fiquei sabendo do Caso de P.P., identificada por ele como 

―universitária de classe média alta condenada por infanticídio‖. Pedi o desarquivamento dos 

autos que estavam nos arquivos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)
55

. 

É patente nos autos a incredulidade dos/das operadores/as, em especial da delegada, 

juízas e promotores, diante de um crime que envolvia a morte de rescém-nascida, 

supostamente cometido por uma jovem cujo universo socio-econômico se aproximava mais 

do deles do que o universo da maioria dos réus e rés com os quais lidam cotidianamente. Isso 

fez com que o conjunto probatório fosse contruído de forma bastante detalhada, como se fosse 

necessário explicar, nos mínimos detalhes, como aquilo era possível. Páginas e páginas da 

rede social Orkut e uma carta trocada entre a ré e uma amiga foram anexadas pela delegada ao 

Inquérito Policial; vários depoimentos foram colhidos na delegacia; muitas perguntas foram 
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feitas pelo promotor e pela juíza às testemunhas e à ré; alguns laudos, como o de perícia do 

local dos fatos e o de exame psiquiátrico, são bastante detalhados; as peças da promotoria e as 

sentenças são mais extensas que dos demais processos estudados.  

A acusada foi denunciada por homicídio qualificado, por ter sido cometido contra 

descendente menor de 14 anos, e por crime de ocultação de cadáver, apesar de a delegada que 

conduziu o Inquérito Policial ter mencionado se tratar de crime de infanticídio. 

De acordo com os depoimentos, na manhã do dia 14 de setembro de 2007, o faxineiro 

do prédio no qual morava a acusada, encontrou, ao separar o lixo para a reciclagem, o corpo 

de uma recém-nascida dentro de um saco de ração para cachorros. A polícia foi acionada e 

todos os funcionários da portaria foram unânimes em dizer que P.P. era a única gestante do 

prédio. Aos policiais P.P. negou ter qualquer relação com a situação, mas, na delegacia, 

confessou ter dado à luz na noite anterior a uma menina, que acreditou estar morta. Em juízo, 

mencionou mais de uma vez que teve a impressão de que ―parecia uma boneca, e não um 

bebê de verdade‖. Alegou a todo o tempo não saber da gravidez, apesar de estar engordando. 

Seu recém ex-namorado, o genitor da recém-nascida, foi ouvido somente no inquérito 

policial e, depois, apenas mencionado nos autos. Consta que, logo após os fatos, ele se mudou 

para o Chile. Depuseram na delegacia e em juízo amigos/as e familiares, bem como 

funcionários do prédio, policiais e a empregada doméstica da casa em que a acusada morava 

com sua mãe e irmão. Em juízo, a maioria das perguntas girou em torno do ganho de peso da 

ré. Tanto o promotor como a juíza não se conformavam que a gravidez não tivesse sido 

percebida pela ré, familiares e amigos/as, uma vez que todos os funcionários do prédio diziam 

ter certeza de que ela estava grávida.  

O exame psiquiátrico indicou que ―do ponto de vista médico-legal trata-se de 

examinada semi-imputável‖. Já o laudo de avaliação psicológica ressaltou que a ré tinha 

―estrutura de personalidade fragilizada‖ e indicava que deveria ser submetida à psicoterapia. 

O laudo necroscópico atestou ter a recém-nascida nascido com vida, alegando morte por 

insuficiência respiratória aguda, causada por asfixia mecânica.  

Nas suas alegações finais o promotor reforçou que a ré deveria ser julgada por 

―homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa 

da vítima‖, somado à ocultação de cadáver. Já a defesa, no caso advogada particular, pediu a 

impronúncia
56

, por não haver autoria e materialidade suficiente para a pronúncia e, 
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subsidiariamente, a correta classificação do delito para infanticídio. A juíza decidiu 

pronunciar por homicídio simples.  

O Júri ocorreu em janeiro de 2011, mais de três anos após o ocorrido. A advogada que 

representou a ré até a pronúncia foi substituída por outro advogado, provavelmente por não 

ter conseguido ter seus pedidos acolhidos na fase de instrução. Na sessão do Júri foi ouvida 

apenas a ré, pois as testemunhas de defesa não foram arroladas a tempo e o promotor 

dispensou as testemunhas de acusação. Em entrevista, o promotor que atuou no Júri me disse 

ter tentado um acordo de tese comum de infanticídio com o advogado, que optou por focar no 

pedido de absolvição, por falta de materialidade e autoria, colocando, a seu ver, a ré em risco 

de ser condenada por homicídio. O promotor defendeu o homicídio, mas também chamou a 

atenção do júri para a possibilidade de interpretarem como infanticídio.  

A maioria do conselho de sentença votou ―sim‖ aos quesitos que perguntavam se o 

crime havia sido cometido logo após o parto e se a ré estava sob a influência do estado 

puerperal, configurando, portanto, infanticídio. Também votou ―sim‖ ao quesito que inquiria 

se houve ocultação de cadáver. Já a juiza, ao sentenciar, alegou que a ré agiu com ―dolo 

exacerbado‖ e que sua personalidade exigia majoração da pena. Buscou maneiras de aumentar 

a pena de infanticídio o máximo possível, alegando personalidade fria e o fato do crime ter 

sido cometido contra menor de 14 anos e descendente. Também considerou esses elementos 

para majorar a pena de ocultação de cadáver. A ré foi condenada a dois anos, nove meses e 18 

dias de detenção pelo infanticídio e a um ano, quatro meses e 24 dias pela ocultação de 

cadáver, em regime inicial aberto. 

A defesa entrou com recurso pedindo a reforma da sentença, pela absolvição da 

acusada, alegando insuficiência de provas que atestassem a consumação do delito. Além 

disso, alegou que a juíza agravou irregularmente a pena, acrescentando agravantes que o tipo 

penal do infanticídio já contém em si (ser cometido contra descendente e menor de 14 anos). 

O procurador geral de justiça
57

 (PGJ) criticou o sentenciamento da juíza, alegando bis in 

idem, ou seja, dupla punição por um mesmo crime, e argumentou que o crime de ocultação de 

cadáver já havia prescrito, assim como o infanticídio deveria prescrever, caso a pena fosse 

fixada de maneira correta, em dois anos. O relator
58

 acatou o argumento do PGJ e votou pela 

prescrição de ambos. Em 21 de janeiro de 2014 o TJSP deu provimento ao recurso da defesa, 
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diminuindo a pena do infanticídio e reconhecendo extinta a punibilidade por ocorrência da 

prescrição tanto do infanticídio quanto da ocultação de cadáver.  

Para além dos temas comuns aos demais casos, este tem algumas peculiaridades que 

merecem destaque. Foi o único dos sete casos envolvendo ré de classe média. A classe social 

da ré, como já mencionado, pareceu aproximá-la daqueles que a acusavam e julgavam, não de 

modo a tornar o olhar mais benevolente, mas mais incrédulo. Em muitos momentos dos autos 

as partes parecem não se conformar que tal personagem poderia ―matar o próprio filho‖, a 

ponto de muitas vezes se questionarem se não havia envolvimento da empregada doméstica 

na ação, o que fica claro, por exemplo, nas perguntas feitas para esta em juízo, quando 

testemunhou.  

A negação coletiva da gestação de P.P. aparce de forma patente nesta história, mas 

também se fez presente em outros casos trabalhados aqui. No Caso de P.P., todos os 

funcionários do prédio sabiam de sua gestação, mas a família, amigos e amigas pareciam 

ignorá-la. Por fim, nos autos  processuais deste Caso há um laudo psiquiátrico detalhado, o 

que permitiu perceber como o laudo foi trabalhado pelas partes e se foi ou não peça 

fundamental na ação e porque.  

 

Caso 4 – R.J. 

 

Quando estava em busca de casos de infanticídio nas varas do Tribunal do Júri em São 

Paulo, conversei com defensores/as públicos/as que atuavam no Júri. Eles/as se 

comprometeram a me avisar quando soubessem de um caso novo, em andamento ou já 

concluído. Nessas conversas um deles se lembrou que um colega tinha defendido uma ré em 

um caso de infanticídio, e então me passou seu contato. Alguns meses depois marquei um 

almoço com esse defensor, que não só me entregou uma cópia dos autos, mas conversou 

longamente comigo sobre o Caso e o processo.   

Trata-se do caso de R.J., que em 2004, aos 22 anos, foi acusada do infanticídio de 

recém-nascida, cujo corpo despido, envolto em uma toalha (ou cobertor, há menção a ambos 

em diferentes peças dos autos) e no próprio cordão umbilical, foi encontrado por 

moradores/as, em uma lixeira de rua em um bairro da zona leste da cidade de São Paulo. Após 

a realização de laudo necroscópico que atestou que os pulmões foram aerados e que alega 

causa mortis indeterminada, o corpo foi sepultado no cemitério da Vila Formosa. 

Não fica claro nos autos como R.J. chegou à delegacia (se foi denunciada por alguém 

ou se foi por vontade própria). Há variações na narrativa dos fatos ao longo das peças 
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policiais e judiciais, sendo a versão constante no inquérito policial bastante distinta da versão 

dos autos. 

Em seu depoimento ao Delegado consta que a R.J. conheceu um homem em um salão 

de baile e que, após alguns meses de relacionamento, descobriu a gravidez. Ao procurá-lo 

para contar, ficou sabendo, por meio de um conhecido em comum, que ele estava preso pelo 

uso de documentos falsos, tendo, na ocasião, descoberto, inclusive, que ―(...) seu nome 

verdadeiro não era o que imaginava‖. Desolada, já com uma filha de quatro anos que criava 

sozinha, R.J. seguiu com a gravidez indesejada. Em uma manhã, aos oito meses de gravidez, 

disse ter sentido cólicas e dado à luz, no banheiro, a uma menina, que nasceu com vida. Em 

seguida, afirmou ter entrado em desespero ao ver a cena e pensar em seus problemas 

(dificuldade financeira). Foi então que enrolou a criança em uma toalha, colocando-a em um 

saco plástico, deixando-a no chão do banheiro. Foi deitar, pois estava muito cansada, e, ao 

acordar, já à noite, pegou a sacola e levou-a para uma lixeira. Consta que não havia ninguém 

na casa enquanto deu à luz. Disse estar muito arrependida. 

Em juízo, em audiência ocorrida mais de dois anos depois dos fatos e de seu 

depoimento na delegacia, alegou que, após um breve contato com o pai da recém-nascida, 

descobriu que ele havia sido preso, razão pela qual não o procurou mais. Disse ter aceitado a 

gravidez normalmente, tendo feito consultas pré-natais e contado à sua mãe, que não se opôs 

à gravidez, tendo-a ocultado apenas de sua avó. Disse que não leu o seu depoimento na 

delegacia e que o assinou sem saber o que dizia. Ressaltou que ―(...) o delegado fora muito 

gentil‖, e que ao ver seu desespero pode ter tentado ajudá-la, mas que ela não havia dito o que 

constava em seu depoimento no Inquérito Policial. Afirmou que deu à luz à recém-nascida em 

casa, enquanto tomava banho, que não sentiu dores ou contrações, tendo entrado em pânico 

quando a recém-nascida não chorou, não abriu os olhos e não respirou, tentando então fazer 

respiração boca a boca, assoprando a recém-nascida. Quando percebeu que a esta não 

respirava, ficou desesperada, enrolou-a em uma toalha, colocando-a em seguida, dentro de 

uma sacola. 

 A ré foi denunciada por infanticídio. Ao final da primeira fase do Júri, o promotor se 

manifestou pela pronúncia, deixando claro que confiava mais no depoimento da ré feito na 

delegacia, no qual ela alegava ter enfrentado uma gravidez indesejada e, em momento de 

desespero, matado a recém-nascida. Nas alegações finais da defesa, o defensor buscou a 

impronúncia, pois alegou não haver materialidade suficiente para a pronúncia, uma vez que o 

laudo necroscópico não provava a existência de crime, por ter concluído ser indeterminada a 

causa da morte. Também questionou o fato de o laudo associar o pulmão aerado à constatação 
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de que a recém-nascida nascera com vida, pois o ar pode ter sido proveniente da respiração 

boca a boca feita pela ré. A juíza, no entanto, não acatou o argumento da defesa e apoiou-se 

no laudo necroscópico para argumentar que a constatação de que houve aeramento dos 

pulmões da vítima é a prova da materialidade do crime.  

O Júri ocorreu três anos e meio após os fatos. À época a ré encontrava-se de licença 

maternidade, pois havia dado à luz a uma criança, fruto de um relacionamento com um rapaz 

que conhecia desde a infância, mas que a abandonou ainda grávida, quando teve 

conhecimento de que era ré no processo em curso.  Em seu interrogatório, em plenário, a ré 

contou parte de sua história, narrando ter tido a primeira filha aos dezessete anos, tendo ficado 

com o pai da criança até a menina completar três anos. Conta ter tido muito apoio dos pais 

nessa primeira gravidez. Disse não ter tido o apoio da mãe nessa segunda gestação, que 

alegava ser um absurdo a filha não saber sequer o nome correto do pai da criança. Contou que 

dera à luz à primeira filha com facilidade e que o mesmo aconteceu com a segunda.  

Percebeu a ausência de reação da recém-nascida, portanto colocou-a no chão e fez 

respiração boca a boca, como aprendera em curso que fizera no trabalho. Por não ter 

muitos/as amigos/as e não conhecer os vizinhos, não teve a ideia de correr pela vizinhança 

pedindo socorro. Também não fez alarde, chamando a polícia e/ou os bombeiros, pois não 

queria impressionar sua filha de então quatro anos, que brincava na sala. Ao perceber que não 

havia sinal de vida da recém-nascida, disse tê-la enrolado em uma toalha e ido dormir com 

sua filha, pois estava se sentindo um pouco fraca. À noite, quando acordou, colocou o lixo 

para fora e levou também a sacola onde estava a recém-nascida. Considera esta ação como um 

ato de medo e desespero. Disse que em momento algum pensou em abortar a criança, pois seu 

pai lhe ensinara desde cedo que ―(...) onde come um, comem dois ou três‖. Disse ter feito três 

exames pré-natais e escolhido o nome da criança.  

Durante o Júri testemunhou o perito médico que fizera o laudo necroscópico do 

cadáver. Seu depoimento é longo e repleto de menções a livros de medicina legal e com uso 

de muitos termos médicos. Disse achar se tratar de homicídio, e não de infanticídio, pois não 

parece ter havido na ação da ré estado patológico de recusa à maternidade. Alegou que a 

criança nascera com vida. 

Ao final da sessão, a unanimidade dos jurados concordou que a ré agiu em razão do 

estado puerperal, e a maioria concordou que existiam circunstâncias atenuantes a seu favor. A 

sentença da juíza considerou que a ré demonstrava fria personalidade, que tinha condições 

materiais de cuidar da filha e que agira friamente ao não pedir socorro aos vizinhos. Assim, 

fixou a pena base em cinco anos de detenção (quase o máximo para o tipo penal de 
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infanticídio) e, considerando a confirmação de atenuantes reconhecidas pelos jurados, 

condenou R.J. à pena de quatro anos e dois meses em regime inicial semi-aberto.  

Tal sentença gerou indignação tanto da defesa quanto da acusação, por razões opostas, 

levando a recursos de ambas as partes: o promotor considerou a pena muito branda, e o 

defensor, além de alegar que não havia materialidade suficiente para que o crime fosse 

julgado, baseando-se amplamente na medicina-legal e questionando pontos do depoimento do 

perito em plenário, alegou que a pena estabelecida fora muito alta. O PGJ se manifestou 

criticando o pedido de aumento de pena por parte do promotor e concordando com o pedido 

da defesa de diminuição da pena. Em abril de 2012, sete anos após o ocorrido, o TJSP 

considerou, em acórdão, que de fato a pena estipulada pela juíza era muito alta e que deveria 

ser readequada. No entanto, dado o lapso temporal decorrido desde a sentença condenatória, o 

acórdão reconheceu a prescrição e declarou extinta a punibilidade da ré.  

A leitura desse caso suscitou algumas questões especiais, principalmente no tangente 

ao laudo necroscópico. Foi em torno deste laudo que a defesa montou sua argumentação de 

que não se tratava de infanticídio, pois a suposta vítima sequer chegou a viver, havendo, 

portanto, crime impossível. Pude perceber e refletir sobre como um laudo supostamente 

objetivo pode ser objeto de inúmeras disputas dentro dos autos. A presença do perito legista 

responsável pela produção do laudo necoscópico na sessão de julgamento, chamou minha 

atenção para o seu posicionamento com relação ao caso, o qual extrapolou o seu papel como 

testemunha especialista chamada para complementar o laudo necroscópico, passando a opinar 

sobre a tipificação do crime, que sequer estava em disputa na sessão
59

.  

Também foi interessante perceber as diferentes versões apresentadas por R.J. no 

Inquérito policial e nas vezes em que fora interrogada em juízo, ficando clara a tentativa de 

tornar a história melhor aceita para quem a ouvia. Da gravidez indesejada do inquérito 

policial àquela planejada do depoimento no Júri, foi possível perceber como R.J. agenciou, de 

alguma maneira, a expectativa que há sobre a figura materna
60

.  

Neste caso também há reflexão interessante da ré acerca do aborto, tema por vezes 

presente quando em pauta o infanticídio.  

 

 

                                                 

59
 Este episódio, bem como a disputa sobre o laudo necroscópico, será trabalhado no capítulo 4.  

60
 Este ponto será trabalhado de maneira aprofundada no capítulo 3.  
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Caso 5 – L.R.  

 

Em 2016, ao comentar em uma aula de Antropologia do Direito, ministrada na 

graduação, que eu pesquisava infanticídio no doutorado, uma aluna, que então trabalhava no 

Fórum Criminal da Barra Funda, mencionou que ficara sabendo de um caso de infanticídio 

que havia tido um desfecho naquela mesma semana. Passou-me o nome da ré e o número dos 

autos, que copiei na íntegra. Trata-se de caso denunciado como tentativa de infanticídio, pois 

a morte da recém-nascida não se consumou. 

Consta na denúncia que em outubro de 2013, a jovem L.R., de 19 anos, deu à luz à 

recém-nascida no banheiro da casa onde morava com seu irmão e sua cunhada. A cunhada, 

que estava na sala assistindo televisão, achou estranho L.R. ficar no banheiro ―desde o início 

da novela das seis‖ até aproximadamente 19:30, quando o marido retornou do trabalho. 

Consta no depoimento do irmão da acusada, ainda na fase de Inquérito Policial, que a ré saiu 

do banheiro com uma sacola de lixo, alegando dores de cabeça e sangramento. Foi então que 

ao ver um fio de sangue próximo ao ralo do banheiro, resolveu obrigar a irmã a ir ao pronto 

socorro, pois se não fosse por razões de gravidez, o motivo para o sangramento deveria ser 

devidamente averiguado.  

O irmão da acusada alegou também, no mesmo depoimento, que sua esposa havia 

mencionado suspeitar que a cunhada estava grávida, pois havia alguns meses não percebia no 

banheiro vestígios de sangue menstrual ou de material de higiene próprio desse período. Disse 

ter perguntando sobre a gravidez à irmã, que a negou ―veementemente‖. Em seu depoimento 

em juízo, já na fase judicial, a ré alegou que estava de fato escondendo a gravidez, que ―não 

aceitava de jeito nenhum‖, tendo ficado ―bem transtornada‖. 

A médica que a atendeu no pronto socorro anunciou ao irmão que L.R. realmente 

estivera grávida, mas que não estava mais, provavelmente devido a um remédio para infecção 

que a paciente havia ingerido, pois se tratava de substância abortiva. A médica mencionou 

que provavelmente haveria um feto em algum lugar da casa. Ao chegarem em casa, o irmão e 

a cunhada encontraram, na área de serviço, atrás de uma caixa, a sacola com a qual L.R. havia 

saído do banheiro e, ao se aproximarem, ouviram ―um bebezinho gemendo bem baixinho‖. 

Pegaram a bebê e a levaram imediatamente ao hospital, onde, logo em seguida, chegou a 

polícia, que deu voz de prisão em flagrante à puérpera, que estava internada. 

No depoimento de L.R. na delegacia consta que tomou um remédio e que, algum 

tempo depois, sentiu ―um possível bebê‖ mexer em sua barriga, sentindo dores. Foi ao 

banheiro e a recém-nascida saiu. Em juízo disse que estava sozinha, e que quando a recém-
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nascida não chorou, a colocou em uma sacolinha, que levou para a área de serviço. No 

Inquérito Policial o texto do depoimento diz que ela ―confessou que teve um filho e tentara 

matá-lo e escondê-lo dos familiares‖.  

No dia seguinte aos fatos, uma juíza se manifestou sobre a prisão em flagrante, 

concedendo liberdade provisória à ré, associada à medida cautelar de comparecimento mensal 

em juizo e proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação. Justificou sua 

decisão baseada no fato de a acusada não ter antecedentes criminais, ser menor de 21 anos e 

pelo crime de infanticídio ser punido com detenção, portanto, com regime inicial semi-aberto 

ou aberto.  

O caso ficou um ano e quatro meses em fase de Inquérito Policial. Durante esse 

período foram realizados, a pedido da promotoria, exames periciais na casa, na acusada e na 

criança. Também foram ouvidos novamente o irmão e a cunhada, para averiguar se a criança 

poderia ser recebida na casa em que moravam.  

L.R. foi defendida por advogada dativa
61

, que pediu a absolvição se baseando no 

exame de sanidade mental que constatou a semi-imputabilidade da ré no momento dos fatos. 

A defesa também alegou que a criança, então com quase três anos, era ―bem cuidada e 

assistida‖ pela mãe e que ambas conviviam de forma harmônica. Já o promotor pediu a 

pronúncia.  

No dia 23 de novembro de 2016 a juíza da primeira fase do Júri, amparada nos 

depoimentos da ré e das testemunhas e também no laudo de exame psiquiátrico, alegou 

ausência de dolo, e absolveu L.R.. Em sua sentença menciona que a ré, naquele momento, 

cuidava de sua filha da ―melhor maneira possível‖ e mostrava-se arrependida pelos 

acontecimentos.  

Este caso tem como peculiaridade o fato de a vítima não ter morrido, sendo 

denunciado como tentativa de infanticídio. Por isso, foi possível identificar ao longo de toda a 

ação um diálogo da Vara criminal com a Vara da infância e juventude para acompanhamento 

da criança. O cuidado, por parte da juíza, em verificar a possibilidade de manutenção do 

vínculo entre a mãe e a criança chamou a atenção, permitindo refletir sobre como o 

infanticídio (no caso a tentativa), que além de ser considerado um crime contra a vida também 
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representa um atentado à maternidade ―sadia‖ e ―normal‖, foi, aqui, neutralizado pela 

retomada do papel materno socialmente esperado
62

. 

 

Caso 6 – M.S. 

 

Cheguei ao caso de M.S. por meio de uma amiga que estagiava na Defensoria Pública 

e me contou que havia tido contato com um processo de infanticídio. Mandei um e-mail para 

a defensora pública responsável pelo caso, que respondeu minha mensagem dizendo que 

estava de férias, mas, assim que voltasse, poderíamos combinar uma data para eu xerocopiar 

os autos. Na mesma mensagem escreveu: ―lembro que era um caso bastante triste, pois a 

mulher era empregada doméstica e a conduta se deu no banheiro do emprego, onde ela 

morava‖. Na hora pensei: uma Marie Farrar moderna, em alusão ao poema de Bertold Brecht, 

referenciado anteriormente.  

Encontramo-nos em seguida e pude ter acesso aos autos. M.S. foi denunciada por 

infanticídio em fevereiro de 2004. De acordo com a denúncia, na madrugada de vinte e dois 

de novembro de 1999 ―(...) trancou-se no banheiro de empregada dos seus patrões, sentou-se 

no vaso sanitário e começou a dar à luz. Influenciada pelo estado puerperal, apertou o pescoço 

do neonato com as mãos esganando-o, bem como batendo a sua cabeça contra o vaso 

sanitário‖. A dona da casa na qual trabalhava, ao ouvir seus gritos advindos do banheiro, 

chamou o corpo de bombeiros que, ao arrombar a porta, encontrou M.S. ―sentada no vaso, em 

letargia, decorrente do estado puerperal‖, conforme texto da denúncia.  

Em laudo pericial brevíssimo, assinado por médico legista em dezembro de 2003, foi 

atestado que ―não se pode caracterizar o óbito do recém-nascido como infanticídio‖, uma vez 

que a ré apresentava ―psicopatia pregressa‖ e não decorrente do estado puerperal. Já em 2005, 

a pedido da juíza, foi realizada análise de incidente de insanidade mental da acusada, de modo 

a verificar se se tratava ou não de ré inimputável ou semi-imputável à época dos fatos. A ré 

foi considerada ―inteiramente incapaz de entender ou autodeterminar a ilicitude ético-jurídica 

da sua ação‖, sendo sugerido, pelo perito responsável pelo laudo, tratamento ambulatorial de 

no mínimo dois anos. Com base neste laudo, a juíza absolveu sumariamente
63

 a ré, em março 

de 2006, designando tratamento ambulatorial por no mínimo 2 anos.  
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 Este tema será trabalhado no capítulo 3 desta tese.  
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A partir de 2008, o processo foi retomado, pois se constatou que a ré não cumprira a 

medida de segurança de tratamento ambulatorial prescrita pela juíza. Em julho de 2009, outra 

juíza, que não a que proferira a sentença, ordenou a prisão da sentenciada e imediata 

internação da ré em hospital de custódia, para análise de eventual cessação de periculosidade 

e verificação da necessidade de internação emergencial ou de aplicação do tratamento médico 

adequado.  

Em 2013 a defensora pública se manifestou nos autos relatando que a sentenciada 

compareceu à DPESP para verificar sua situação processual, dizendo que não cumprira o 

tratamento, pois seu advogado não a instruiu desta necessidade. Na ocasião, a defensora pediu 

que fosse expedido contramandado de prisão e marcado o exame de cessação de 

periculosidade, que foi realizado em fevereiro de 2014. O laudo médico legal atestou que não 

havia cessado a periculosidade da sentenciada, pois ―portadora de alterações psíquicas, sinais 

e sintomas de alteração psíquica, que interferem em sua capacidade de autodeterminar-se.‖ 

Foi indicado tratamento ambulatorial de no mínimo dois anos e internação, em caso de ―(...) 

insucesso terapêutico ou recusa do examinado em submeter-se ao tratamento preconizado‖.  

A defensora se posicionou contrariamente ao laudo, alegando que este não levara em 

consideração a lei antimanicomial, bem que não apresentara elementos concretos para a 

manutenção da periculosidade. Alegou que M.S. estava, há 11 anos, vivendo uma união 

estável e era mãe de uma filha, não mais se justificando a intervenção penal. Não foi esse o 

entendimento do juiz, que, em maio de 2014, sentenciou M.S. ao cumprimento de medida de 

tratamento ambulatorial por dois anos.  

Este caso permitiu trabalhar, principalmente, as noções de dolo, periculosidade e o 

reforço da necessidade de cumprimento da medida de segurança, como se fosse pena, anos 

depois do ocorrido. 

 

Caso 7 - L. M. 

 

Cheguei a este Caso também por intermédio da Defensoria Pública. Um amigo 

defensor entrou em contato comigo, dizendo que havia um caso de infanticídio na comarca de 

Ferraz de Vasconcelos, cidade próxima à São Paulo, me passando, na ocasião, o contato do 

defensor público responsável.Conversei longamente com este por telefone, e combinamos que 

iria com ele de carona para a sessão plenária que ocorreria alguns meses depois da conversa. 

Nesse meio tempo, a ré e sua família decidiram passar o caso para uma advogada particular. 

Ainda assim, o defensor da comarca seguiu sendo um interlocutor importante. Fomos e 
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voltamos juntos para Ferraz de Vasconcelos no dia 30 de julho de 2015, quando etnografei a 

sessão de julgamento de L.M.. 

Na ocasião pude conversar informalmente com a ré, o juiz, a promotora de justiça, a 

advogada e entrevistar brevemente e informalmente um jurado e duas juradas. Tratava-se de 

caso denunciado como tentativa de infanticídio, uma vez que o recém-nascido sobreviveu. Era 

fundamental para a ré não ser condenada, pois havia se casado com o pai do bebê e tentava 

recuperar a criança, de quem tinha perdido o poder familiar para um parente próximo. Foi 

uma sessão que durou dois períodos (aproximadamente sete horas), na qual a ré esteve 

praticamente indefesa, pois a arguição da advogada foi aquém de uma defesa padrão. Durante 

a sessão, a promotora mudou de posicionamento, fazendo uma acusação mais rigorosa do que 

havia inicialmente anunciado, muito provavelmente por interrupções de sua fala pela 

advogada, o que a deixou nitidamente furiosa. 

Os fatos ocorreram em janeiro de 2013. A ré tinha 18 anos à época e morava com a 

avó extremamente religiosa, frequentadora da Congregação Cristã, mesma Igreja frequentada 

por L.M. e seu namorado. A todo o tempo, no Júri, falava-se da relação da ré com sua mãe, 

que morrera alguns anos antes durante um parto. A própria promotora tentava explicar a 

tentativa de infanticídio pelo trauma que a ré havia sofrido com a perda materna. O medo de a 

ré assumir a gravidez no meio religioso em que frequentava foi também levado ao plenário 

por ambas as partes para justificar por que vivera uma gravidez e parto tão conturbados. 

O Caso chegou ao sistema de justiça criminal, pois um vizinho de L.M. chamou a 

polícia após ter encontrado uma criança com vida em uma lata de lixo no mato. Suspeitaram 

de L.M., pois o lixo estava próximo de sua casa e esta parecia estar grávida. Na delegacia, ao 

ser interrogada, L.M. disse que não estava grávida e que havia tido uma hemorragia forte, 

devido a um cisto no ovário, mas que não era dela o recém-nascido encontrado. Insistiu para 

que fizessem um exame de DNA para verificarem que ela não era a mãe. 

Alguns dias depois dos fatos, L.M. e seu namorado foram à promotoria da cidade e 

contaram que L.M. de fato estava grávida e que o bebê encontrado era deles. O namorado, de 

então 21 anos, serralheiro, disse estar com L.M. há dois anos e que gostaria de se casar com 

ela. Alegou não a ter acompanhado em exames pré-natais devido ao trabalho. No dia do parto, 

disse ter recebido um telefonema de L.M. dizendo que havia dado à luz, mas que não viu a 

criança, tendo colocado a placenta no mato. Encerrou sua declaração afirmando querer ―a 

criança em seus braços‖. Já L.M. declarou que fez um ultrassom durante a gravidez, mas que 

não comprou roupinhas ou peças para o enxoval. Disse temer a avó. Teve o recém-nascido 
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sozinha em casa, de madrugada, e o enrolou em um tapete, que jogou na mata. Disse que 

estava com muita tontura na hora e que tomou a atitude por ―desespero e não porque quis‖. 

Nos autos há uma série de laudos e relatórios feitos por órgãos de defesa da criança, 

como o Conselho Tutelar
64

, atestando que para a criança seria melhor a colocação em família 

substituta, dada a violência que sofrera por parte da mãe biológica. Esse também foi o 

posicionamento do MP da Vara Especial da Infância e Juventude, que se manifestou nos autos 

pedindo a manutenção da criança em família substituta. 

Há também variações na tipificação do crime ao longo das fases. No Boletim de 

Ocorrência, ainda na fase policial, consta que o crime cometido por L.M. foi o de abandono 

de incapaz. Já, na denúncia, consta tentativa de homicídio qualificado. Na sentença de 

pronúncia o juiz aceitou o pedido da defesa de desclassificação para tentativa de infanticídio, 

mas acrescentou a circunstância agravante de uso de meio cruel para o cometimento do delito. 

Assim, a ré foi julgada em plenário por tentativa de infanticídio com agravante. 

Ao final da sessão, de volta a São Paulo, jantei com o defensor que cuidara do caso 

por um tempo. Conversamos longamente sobre o julgamento que ocorrera naquele dia. Nesta 

ocasião, contou-me que já tinha traçado a estratégia de defesa quando foi retirado do caso. 

Sabia o quanto era importante para a ré ser absolvida no Júri para tentar ter a guarda do filho.  

A ré foi condenada à pena de um ano, nove meses e vinte e três dias de detenção a ser 

iniciada em regime semiaberto. A condenação, no entanto, estava menos no tempo de pena e 

mais no fato de dificultar que a ré conseguisse a guarda da criança. Ter a criança de volta 

parecia ser uma maneira de se recompor na comunidade da Igreja. Era uma questão de honra.  

Em um primeiro momento a ré concordou em me conceder entrevista, mas logo que 

entrei em contato para agendar, desistiu, alegando estar muito ocupada.  

A advogada apelou, pedindo a anulação do Júri, por considerar que houve uma 

nulidade na formação do conselho de sentença. Também pediu diminuição da pena e mudança 

no regime inicial de cumprimento. Em resposta, o TJSP deu parcial provimento ao recurso, 

diminuindo a pena para um ano, seis meses e vinte dias de detenção, a ser cumprida em 

regime aberto. Atualmente está em análise um recurso especial apresentado pela defesa ao 

STJ, no qual se alega a nulidade da sessão do Júri por ter havido a substituição de uma jurada 

após a composição do conselho de sentença. A defesa tenta a todo custo derrubar a sentença 
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condenatória para tentar novo júri e absolvê-la, de modo a poder brigar pela guarda da criança 

livre da condenação criminal.  

Neste Caso, além do diálogo com o Caso 5, por se tratar de tentativa de infanticídio e 

das implicações que acarreta na esfera familiar, há uma questão patente que diz respeito ao 

resguardo da honra. O pavor de se assumir grávida perante a avó, extremamente religiosa, e a 

congregação da Igreja que frequentavam, permeia toda a história. Tema caro à antropologia e 

inerente ao debate sobre infanticídio, a questão da honra chama especial atenção aqui.  

 

Breve síntese dos Casos 

 

Cada um desses casos apresenta repetições e peculiaridades que os tornam relevantes 

para o presente estudo. As principais peculiaridades de cada um já foram destacadas 

anteriormente. Em comum, todos têm o fato de em algum momento se ter discutido se tratava 

ou não de infanticídio, o que permitiu analisar como o tipo penal infanticídio é utilizado e 

interpretado por quem participa do processo penal. Tais utilizações e interpretações são 

estratégicas na medida em que podem mudar o desfecho de um caso.  

Há mudanças significativas no desenlace das histórias dependendo dos usos e 

entendimentos do tipo penal. Por isso entender os usos deste tipo peculiar nos casos nos quais 

mulheres são acusadas de matar os próprios filhos pode nos trazer pistas importantes de como 

atualmente este ato é interpretado, explicado, compreendido e justificado no Sistema de 

Justiça Criminal, espaço autorizado a julgá-los. 

Com excessão do Caso 2, cuja vítima tinha mais de dois meses de idade, todos os 

demais ocorreram em circunstâncias semelhantes: mulheres que deram à luz sozinhas, tendo 

vivido processos de negação e/ou ocultação da gravidez – especialmente por medo de sua 

publicização e/ou inércia em tomar alguma providência, bem como pela não racionalização da 

gestação –, sem a presença direta de parceiros no momento dos fatos, que alegaram estar 

confusas após o parto, não se lembrando bem do que realmente acontecera. Tais semelhanças 

serão trabalhadas ao longo desta tese, especialmente no capítulo 3. 

Para facilitar a consulta rápida dos 7 Casos pelas leitoras e leitores deste trabalho, 

apresento a seguir um quadro síntese destes.  
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Quadro 1 Síntese dos Casos 

CASO RÉ DENÚNCIA 
PRONÚN

CIA 

RESULTADO 

DO JÚRI 
PENA APELAÇÃO 

RESULTADO 

FINAL PÓS 

APELAÇÃO 

ETNOGRAFIA 

DO JÚRI 

REALIZAÇÃO 

DE 

ENTREVISTA 

CASO 

1 
L.S. 

Homicídio 

qualificado somado 

à causa de aumento 

de pena por ser 

cometido contra 

menor de 14 anos, 

somado ao crime de 

ocultação de 

cadáver.  

Homicídio 

qualificado 

somado ao 

crime de 

ocultação 

de cadáver. 

Infanticídio 

defendido em 

tese comum 

entre a 

acusação e a 

defesa 

Dois anos de 

detenção 

transformada 

em suspenção 

condicional da 

pena 

NÃO ____ SIM SIM 

CASO 

2 
E.S. 

Homicídio 

qualificado somado 

à circunstância 

agravante por ter a 

agente cometido o 

crime contra 

descendente e contra 

criança.  

Homicídio 

qualificado  

Absolvição 

Imprópria 

Tratamento 

ambulatorial 

por no mínimo 

dois anos.  

NÃO 

 
____ SIM 

Conversas 

informais 

CASO 

3 
P.P. 

Homicídio com 

causa de aumento de 

pena por ser 

cometido contra 

menor de 14 anos 

somado à 

circunstância 

agravante por ter a 

agente cometido o 

crime contra 

descendente, 

somado ao crime de 

ocultação de 

cadáver.  

Homicídio 

com causa 

de aumento 

de pena por 

ser 

cometido 

contra 

menor de 

14 anos 

somado ao 

crime de 

ocultação 

de cadáver. 

Infanticídio 

com ocultação 

de cadáver. 

Dois anos, nove 

meses e 18 dias 

de detenção 

pelo 

infanticídio e 

um ano quatro 

meses e 24 dias 

de detenção 

pela ocultação 

de cadáver.  

Apelação da 

defesa pedindo a 

absolvição por 

insuficiência de 

provas. 

A pena foi 

reduzida pelo 

tribunal, que 

reconheceu a 

consequente 

extinção da 

punibilidade, 

dada a 

prescrição da 

pretensão 

punitiva estatal. 

  

____ SIM 
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CASO RÉ DENÚNCIA 
PRONÚN

CIA 

RESULTADO 

DO JÚRI 
PENA APELAÇÃO 

RESULTADO 

FINAL PÓS 

APELAÇÃO 

ETNOGRAFIA 

DO JÚRI 

REALIZAÇÃO 

DE 

ENTREVISTA 

CASO 

4 
R.J. Infanticídio Infanticídio Infanticídio 

Quarto anos e 

dois meses de 

detenção  

Apelação da 

defesa  pedindo o 

reconhecimento 

de que a decisão 

do Júri foi 

contrária à prova 

dos autos e, 

subsidiariamente, 

a redução da pena 

e o cumprimento 

inicial do regime 

de detenção em 

meio aberto.  

Redução da pena 

e consequente 

Extinção da 

punibilidade 

dada a 

prescrição da 

pretensão 

punitiva estatal. 

____ SIM 

CASO 

5 
L.R. 

Tentativa de 

infanticídio 

Absolvição 

por 

ausência de 

dolo 

____ ____ ____ ____ ____ 

NÃO 

CASO 

6 
M.S. Infanticídio 

Absolvição 

sumária 

(tratamento 

ambulatoria

l por 2 

anos) 

____ ____ ____ ____ ____ 

NÃO 

CASO 

7 
L.M. 

Tentativa de 

homicídio 

qualificado  

Tentativa 

de 

infanticídio 

somado à 

agravante 

de uso de 

meio 

insidioso 

ou cruel.  

Tentativa de 

infanticídio.  

Um ano, nove 

meses e 23 dias 

de detenção 

Apelação da 

defesa pedindo a 

nulidade do 

procedimento do 

júri  e, 

subsidiariamente, 

a redução da pena 

Redução da pena 

para um ano, 

seis meses e 20 

dias 

SIM 
Conversas 

informais 
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2.2 FONTES E TÉCNICAS 

 

Visualizadas algumas das ―fotos‖, a leitora e o leitor já têm em mãos referências 

importantes da viagem. Dentre elas, a percepção de que foram diversos os caminhos trilhados 

para a construção dos lugares e arredores narrados neste capítulo mapa. Afinal, como já dito, 

não havia lugares prontos e pré-determinados esperando visita, mas pistas de possibilidades 

que poderiam render bons encontros, levar a boas descobertas e criar novos espaços. Seguirei, 

agora, na missão de desenhar meu esboço de mapa. Para tanto, tratarei dos principais lugares 

visitados e seus arredores, recompondo partes relevantes do percurso.  

Passarei a expor as principais fontes que compõem esta etnografia dos usos e 

entendimentos do tipo penal infanticídio, bem como as técnicas de coleta/produção dessas 

fontes. Traçarei, portanto, meus caminhos de pesquisa, explicando não só como cheguei ao 

material ora analisado, mas também o reordenando de modo a apresentar o conjunto que o 

integra. 

 

2.2.1 Documentos Judiciais 

 

Considero documentos judiciais todos aqueles que integram os autos processuais. 

Assim, peças do inquérito policial, da acusação e da defesa, sentenças judiciais, transcrições 

de depoimentos, atas de audiências, laudos periciais, certidões e decisões dos tribunais são 

aqui chamados de documentos judiciais.  

Nesta tese trabalhei com sete autos processuais integrais, como já explicitado no início 

do capítulo, e 179 acórdãos, ou seja, decisões proferidas em segunda instância, quando as 

partes entraram com recursos para reclamar decisões ocorridas em primeira instância.  

A seguir apresento o meu campo documental formado por autos processuais e 

acórdãos.  

 

2.2.1.1 Autos processuais 

 

Os sete Casos apresentados anteriormente são compostos, também, pelos autos 

processuais referentes a cada um deles. Chamo aqui de processos ou autos processuais os 

documentos e papéis nos quais se materializa ―a reunião de todos os feitos ou atos, que se 

indicam necessários e assinalados em lei, para que se investigue, se esclareça a controvérsia e, 

afinal, para que se solucione a pendência‖ no âmbito judicial (SILVA, 2017, p. 643). Assim, 

para esta tese, analisei sete autos processuais na íntegra referentes a casos que envolviam 
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como rés mulheres acusadas de matar seus/suas recém-nascidos/as durante ou logo após o 

parto.  

Acessar os autos processuais não foi, de início, tarefa fácil. Em 2013, antes mesmo de 

ingressar no PPGAS-USP, durante a produção do projeto de pesquisa, entrei em contato, por 

intermédio de um amigo juiz, com uma juíza da 1ª Vara do Júri de São Paulo, situada no 

Fórum da Barra Funda, que me autorizou a procurar, com a cartorária, casos de infanticídio 

constantes nos livros de registros da Vara. Tal tarefa se mostrou hercúlea, pois os casos não 

eram registrados por tipo penal, mas pelo nome das partes. Assim, teria de procurar todos os 

casos com rés para, em seguida, fazer uma busca nos próprios autos, verificando se a vítima 

era recém-nascida filha da ré. Isso exigiria uma força- tarefa que demandaria tempo e 

dedicação não só meus, mas, principalmente, das funcionárias e funcionários dos cartórios das 

varas do Júri na localização e cargas desses autos, o que, considerando a sobrecarga de 

trabalho nesses espaços, parecia algo impossível. Ademais, verificar todos os autos para 

buscar discussões sobre infanticídio – pois, nem sempre, é esse o tipo constante na denúncia, 

como será demonstrado ao longo do trabalho – demandaria uma equipe de pesquisa, sendo 

inviável sua realização por uma só pesquisadora.  

Assim, optei por outra estratégia: divulgar para a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo (DPESP) que estava estudando a temática, de modo a tentar acessar os autos. Escolhi o 

órgão para esta primeira abordagem pelo fato deste atuar em três das cinco Varas do Júri da 

comarca de São Paulo, atendendo clientes acusados de crimes dolosos contra a vida. Além 

disso, a escolha de buscar os autos via DPESP também se deu pela facilidade de acesso ao 

órgão, mais familiar para mim que os demais (magistratura e Ministério Público), pois 

acompanho de perto o trabalho da DPESP desde sua criação em 2006, participando como 

professora de atividades da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (EDEPE); 

militando com alguns defensores e defensoras, especialmente em causas relacionadas à 

prevenção e combate à tortura no Sistema Prisional; bem como por ter amizade pessoal com 

alguns defensores e defensoras, firmada, principalmente, nos tempos de graduação na 

Faculdade de Direito da USP. Vale ressaltar que, neste processo de busca pelos autos, os 

defensores e defensoras que atuam no Tribunal do Júri de São Paulo foram extremamente 

solícitos e se mostraram muito entusiastas com a minha pesquisa. Afinal, como me disse a 

defensora do Caso 1 ―o infanticídio é um universo muito pouco explorado no Brasil. Temos 

poucos dados‖.  

A estratégia de acessar a DPESP se mostrou profícua. Em palestra proferida por mim 

na 10ª semana de reflexão jurídica – o direito na perspectiva crítica, promovida pela EDESP, 
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em janeiro de 2014, bem como em aulas ministradas no curso de formação de Defensores 

Públicos, em 21 de fevereiro e 07 de março de 2014, expus aos defensores e defensoras 

presentes que estava estudando infanticídio e que estava em busca de processos que 

envolvessem o tipo penal em questão. Também liguei pessoalmente para defensores e 

defensoras conhecidos. Tal estratégia me levou diretamente a cinco autos processuais (Casos 

1, 2, 4, 6 e 7) e a assistir a três sessões de Júri envolvendo o tipo penal (casos 1, 2 e 7).  

A partir do Júri do Caso 1, pude entrevistar o promotor de justiça do caso. Este me 

passou os dados dos autos do Caso 3, no qual atuou. Pedi desarquivamento dos autos no 

arquivo do TJSP e pude, assim, copiá-los na íntegra. Também, em fevereiro de 2015, enviei 

um ofício formal ao MPSP pedindo um levantamento dos autos processuais em andamento ou 

findos que tratavam da temática estudada. Tal estratégia foi sugerida, durante entrevista, pelo 

promotor dos Casos 1 e 3, pois, por ser o MP o titular da ação penal e, obrigatoriamente, atuar 

em todos os casos de crimes dolosos contra a vida da capital, poderia ter uma chance de 

chegar a esses casos. Desse pedido não obtive resposta.  

Somei ao meu arquivo mais um processo judicial cujo número foi indicado por uma 

aluna que trabalhava no cartório de uma Vara do Tribunal do Júri da Capital. Assim, ao todo, 

compilei os sete autos que compõem os casos narrados anteriormente
65

.  

 

2.2.1.2 Acórdãos 

 

Além dos autos completos, optei por investigar as instâncias recursais nacionais, 

visando a mapear os debates travados nesses espaços acerca do infanticídio e os 

posicionamentos dos tribunais brasileiros sobre o tema. Achei relevante acessar um conjunto 

maior que os sete autos processuais com os quais trabalhei na íntegra. Isso porque, gostaria de 

verificar recorrências no tratamento do tema, o que, a leitura de um conjunto maior de casos
66

, 

ainda que resumidos em um uma única peça – o acórdão – poderia identificar.  

Acórdãos são decisões proferidas por órgãos colegiados de tribunais, como turmas, 

seções, plenário ou câmara. Caso a defesa ou a acusação não concordem com decisões 

                                                 

65
 Os que tinham partes faltantes, consegui completar com a ajuda preciosa  de Tânia Ribeiro da Silva, então 

minha aluna no Mackenzie  e estagiária em escritório de advocacia, que frequentava  diariamente as varas do 

Fórum da Barra Funda e o TJSP.  
66

 Aqui usado na acepção jurídica do termo. 
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proferidas em primeira instância, podem recorrer ao tribunal recursal para que este reavalie o 

posicionamento do juiz ou juíza e/ou do conselho de sentença do Tribunal do Júri.  

Em geral a estrutura de um acórdão é a seguinte: há o cabeçalho com o timbre do 

tribunal, o número do recurso, o nome das partes recorrentes e recorridas, uma breve ementa 

com um resumo do acórdão, elaborada por meio de palavras ou expressões separadas entre si 

por um traço; menção ao cabimento jurídico do recurso; um brevíssimo relatório do caso, que, 

na maioria das vezes, se inicia com a frase ―trata-se de recurso [nome do recurso] interposto 

por [parte que recorre] contra [posicionamento em primeira instância questionado]‖. Em 

seguida, os fatos são narrados a partir de trechos da denúncia, seguidos dos pedidos da(s) 

parte(s) recorrente(s). Fechando o relatório há menção ao posicionamento da outra parte em 

relação ao recurso em análise, o posicionamento da procuradoria geral de justiça (PGJ), que 

representa a segunda instância do Ministério Público, e menção à decisão contra a qual se 

recorre. 

Findo o relatório há o voto da desembargadora ou desembargador relator 

manifestando-se acerca do(s) pedido(s) feito(s) no recurso. O voto contém a argumentação 

jurídica usada pela relatoria para concordar ou discordar, totalmente ou parcialmente, da 

demanda da parte recorrente, mesclando o entendimento doutrinário e jurisprudencial que 

fundamenta a argumentação e também partes dos autos, como depoimentos de testemunhas, 

laudos, e trechos de peças, usados para justificar o que se está sustentando. Há aqui uma 

seleção daquilo que embasa o posicionamento adotado pela autoridade relatora, deixando de 

lado outros entendimentos, fatos e análises que sustentam o contrário. 

Por fim, há a decisão pelo provimento, provimento parcial ou improvimento do pedido 

em questão, seguido da informação se tal decisão foi ou não unânime entre os demais 

membros da câmara criminal que avaliou o recurso. Caso haja alguma divergência, costuma-

se adicionar ao acórdão o voto vencido.  

Considerando essa estrutura, é importante fazer a ressalva de que a partir da análise 

desses documentos, tive acesso fragmentado aos autos, sendo a narrativa do acórdão 

composta pelas partes selecionadas pelo julgador ou julgadora como sendo as principais para 

instruir o voto. Assim, em um acórdão, não se tem acesso a todos os argumentos presentes 

nos autos, aos debates travados, às peças, aos interrogatórios e aos laudos, mas às partes desse 

material que os relatores e relatoras optaram por transcrever e comentar. É notório, por 

exemplo, que, nos acórdãos, o principal resumo do caso é um texto produzido pela acusação, 

pois retirado da peça de denúncia. Costuma haver a complementação com trechos do 
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depoimento da ré e, por vezes, de testemunhas, ou mesmo com algum resumo, feito pelo 

relator ou relatora, do que se entendeu ou se quis ressaltar a partir das narrativas dos autos. 

*** 

De modo a garantir a contemporaneidade da análise e uma representatividade nacional 

– considerando que os sete Casos ocorreram e foram julgados no estado de São Paulo –, bem 

como a viabilidade prática de realização da pesquisa, considerando o volume de documentos a 

serem analisados, optei por recortes espacial e temporal para delimitação do material a ser 

trabalhado. Assim, fiz um levantamento de acórdãos
67

, nos sites de todos os 27 tribunais 

estaduais e do Distrito Federal, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal 

Federal (STF), proferidos entre 2005 e setembro de 2015. 

Durante o mês de setembro de 2015, realizei as buscas pelos acórdãos utilizando os 

termos ―infanticídio‖, ―puerperal‖ e ―estado puerperal‖ (este último nos sites que possuiam 

operadores booleanos e que, portanto, permitiam a busca da expressão). Feito um primeiro 

levantamento de todo o material encontrado, pude perceber que havia decisões que 

mencionavam ―infanticídio‖, porém não se tratava de casos que envolviam este crime ou 

pedidos de desclassificação, mas casos que utilizavam alguma jurisprudência sobre o tema 

para ilustrar uma questão técnico-processual, ou mencionavam o infanticídio no rol dos 

crimes contra a vida, assim como o aborto, o homicídio e a instigação ao suicídio, para tratar 

de alguma questão técnica relacionada ao procedimento do Júri. O mesmo, porém em menor 

proporção, ocorreu com os demais termos usados nas buscas. Assim, foi preciso realizar uma 

primeira leitura transversal de todas as ementas dos documentos encontrados para descartar 

aqueles que não tratavam de questões referentes ao infanticídio em si.  

Adotando os critérios de busca já mencionados, fiz o levantamento dos acórdãos. Não 

tive a preocupação de refazer a busca após esse período, o que implica dizer que possíveis 

acórdãos do recorte temporal adotado podem ter sido posteriormente incluídos. Fiz uma 

―fotografia relâmpago‖ do que, nas duas últimas semanas do mês de setembro de 2015, a 

partir do uso daqueles termos de busca, foi possível encontrar nas plataformas online dos 

tribunais sobre o tipo penal infanticídio e seus usos. Dito isso, faço a ressalva de que não 

posso afirmar que o que encontrei esgota todos os acórdãos proferidos por esses tribunais 

nacionais, entre 2005 e 2015, acerca da temática, mas que, ao longo daquelas duas semanas, 
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 A pesquisadora e advogada Carolina Vieira Costa me auxiliou nas  buscas pelos acórdãos.  
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era o material acessível, de acordo com os critérios adotados, e com a organização e 

funcionamento dos sites de cada Tribunal. 

Os acórdãos encontrados nos tribunais estaduais julgavam recursos variados, mas, 

majoritariamente, Recurso em Sentindo Estrito (Rese) e Apelação. Encontrei também 

acórdãos que julgaram pedidos de Habeas Corpus (HC)
68

. Na categoria ―outros‖ estão os 

acórdãos que julgavam pedidos diversos desses três primeiros, em quantidade insuficiente 

para formar grupos para análise. Desses encontrei acórdãos proferidos a partir de agravos em 

execução, mandados de segurança, embargos de declaração, correição parcial, revisão 

criminal, embargos infringentes e recursos de ofício. Também incluí na categoria ―outros‖ os 

recursos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tais acórdãos foram proferidos nos 

já mencionados Habeas Corpus , recurso especial (Resp), agravo de instrumento e agravo em 

Resp
69

. 

A distribuição e quantidade desses acórdãos por estado brasleiro podem ser melhor 

vizualisadas no Mapa 1. 

Mapa 1.Distribuição dos acórdãos por estado brasileiro 

 

                                                 

68
 Ver glossário. 

69
 Ver glossário. 

Fonte: autoria própria., 2019. 
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Algumas dificuldades foram encontradas nessas buscas. A primeira delas refere-se à já 

mencionada ausência de operadores booleanos em alguns sites dos Tribunais, prejudicando a 

busca pelo termo ―estado puerperal‖. Alguns sites também não possuíam pesquisas 

avançadas, nas quais seria possível diferenciar a busca na ementa e no inteiro teor. Muitos 

sites também não disponibilizavam a ementa na busca, de modo que foi necessário visualizar 

o inteiro teor de todos os acórdãos para saber se havia discussão referente ao crime de 

infanticídio ou não. Ainda, muitos Tribunais não disponibilizavam o inteiro teor dos julgados, 

o que prejudicou o acesso ao voto completo, sendo possível apenas visualizar a ementa com 

informações básicas como o pedido, um brevíssimo resumo do argumento e a decisão.  

Nos sites dos Tribunais de Justiça do Ceará (TJ-CE) e do Espírito Santo (TJ-ES) os 

arquivos não estavam disponíveis, então não foi possível ter acesso aos documentos. Já no site 

do TJ de Pernambuco (TJ-PE) havia falhas no sistema, de modo que mesmo tendo sido 

encontrados 15 acórdãos com o termo ―infanticídio‖ no inteiro teor, não consegui visualizá-

los. Nos tribunais do Tocantins, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Piauí, não encontrei acórdãos 

com as palavras-chave. Isso não significa que não há discussões sobre infanticídio nesses 

tribunais, mas que, da maneira como a busca foi feita e no período em que foi feita, não foi 

possível localizar acórdãos. 

Pelo mapa é possível perceber a representatividade dos acórdãos proferidos em 

tribunais das regiões sudeste e sul, se comparadas às demais, uma vez que 77,09% dos 

acórdãos compilados são dessas duas regiões. Pelas já mencionadas limitações da busca feita, 

não é possível afirmar que há mais julgamentos de infanticídio nesses estados. Ainda assim, 

vale ressaltar que parte significativa dos documentos ora analisados advém dessa região, 

considerando, ainda, os sete autos processuais que, pelas razões já explicadas, são oriundos do 

estado de São Paulo. Isso não inviabiliza, de forma alguma, a consideração de que este é um 

estudo sobre os usos e entendimentos sobre o tipo penal infanticídio no Brasil, uma vez que: 

I) ainda que em menor quantidade, acórdãos das demais regiões compõem o material; II) foi 

possível identificar padrões de decisões e posicionamentos convergentes entre os julgados das 

diferentes regiões e; III) a jurisprudência e doutrinas citadas nesses documentos se repetem, 

havendo um ―diálogo nacional‖ com uso dos mesmos argumentos que embasam decisões em 

diferentes regiões
70

. 

                                                 

70
 Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, em seu livro Sortilégio de saberes: curandeiros e juízes nos tribunais 

brasileiros, faz uma análise da preponderância de jurisprudência sobre o curandeirismo e charlatanismo na 

região sudeste do Brasil, o que, a seu ver, não invalida  o caráter nacional de sua análise. Segundo a autora ―uma 
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Compilei e analisei 93 acórdãos proferidos em Recurso em sentido estrito (Rese). 

Trata-se de um recurso bastante utilizado no procedimento do Júri, por permitir questionar a 

sentença que encerra a primeira fase de tal procedimento. Tal sentença, pode ser: I) pela 

absolvição (pelo entendimento de que não houve crime ou por se entender que a ré tinha, à 

época da ação, problemas mentais que a impediram completamente de perceber o caráter 

ilícito do fato) ; II) de encaminhamento a outra Vara competente pelo entendimento de não se 

tratar de crime doloso contra a vida; III) de pronúncia, encaminhando o caso para julgamento 

pelo Tribunal do Júri
71

. Trata-se do recurso encontrado em maior número, em especial 

apresentado pela defesa, justamente por ser uma fase que permite ampla gama de negociação. 

Desses 93 Rese encontrados, apenas dez foram impetrados pela acusação e sete 

tiveram duplo recorrente, ou seja, tanto a defesa quanto a acusação entraram com recurso no 

mesmo caso. Os demais 76 foram impetrados pela defesa, a maioria absoluta deles 

questionam a sentença de pronúncia
72

. No que tange ao questionamento da sentença de 

pronúncia, os pedidos da defesa são pela absolvição sumária e impronúncia por ausência de 

materialidade e autoria, por desclassificação para tipo penal com previsão de pena menor ou 

para modalidade culposa e/ou pela retirada de qualificadoras. A defesa busca, nesse momento, 

findar o processo antes que siga para julgamento pelo Tribunal do Júri ou, ao menos, garantir 

que a ré seja julgada, pelo Júri, por crime menos grave. 

Um total de 41 acórdãos referentes ao recurso de Apelação foram compilados e 

analisados. Apelação é um recurso que, dentre outros, permite questionar o resultado e a 

sentença proferida no Tribunal do Júri. Destes, 29 foram proferidos em apelações impetradas 

pela defesa em nome das rés e de um réu
73

, oito pela acusação e quatro por ambos. Sete destas 

apelações repetiram rés que também apresentaram Rese. Grande parte desses recursos pedia a 

revisão do resultado do Júri, incluindo pedidos de anulação da sessão. Não é possível, com os 

dados que tenho, afirmar porque há menor quantidade de acórdãos que envolvem apelações 

frente a acórdãos proferidos em Rese. Como hipótese, lanço a possibilidade de as partes se 

satisfazerem com o resultado do Júri e não sentirem necessidade de apelar, visto que, não 

                                                                                                                                                         

vez circulando como rótulo de jurisprudência  nacional esses acórdãos, provavelmente, são lidos, interpretados, 

reinventados e aplicados por sujeitos concretos que lhes dão sentido como legítimos representantes do 

imaginário brasileiro jurisprudencial.‖ (SCHRITZMEYER, 2004, p. 124).  

71 Ver glossário.  
72

 Ver glossário. 
73

 Acusado de ser coautor em um caso de infanticídio. 
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raramente, ocorrem acordos de tese comum entre defesa e a acusação em Júris de 

infanticídio
74

. 

Na busca encontrei 21 acórdãos de Habeas Curpus proferidos por tribunais estaduais 

em casos que envolviam mulheres acusadas de terem causado a morte de seus recém-

nascidos, bem como três proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desses, a maioria 

dos acórdãos tratava de pedidos de revogação de prisão e concessão de liberdade provisória. 

A leitura dos acórdãos proferidos pelos tribunais permitiu-me acessar, em especial: I) 

fragmentos das narrativas dos fatos, recompostos a partir da denúncia e de trechos de 

depoimentos; II) o tipo penal da denúncia; III) partes da sentença de pronúncia, proferida ao 

final da primeira fase do Júri; IV) o tipo de demanda da defesa e/ou da acusação questionando 

esta decisão; V) partes dos laudos técnicos constantes nos autos, bem como o uso que os 

julgadores de primeira e segunda instâncias fizeram desses laudos; VI) discussões sobre 

autoria e materialidade do crime; VII) o entendimento dos tribunais sobre as fases do 

procedimento do Júri e quais princípios devem prevalecer em cada uma delas; VIII) o que os 

tribunais e, por vezes, o juiz de primeira instância e as partes, entendem por infanticídio e 

estado puerperal, e como dialogam com a bibliografia e a jurisprudência que trata da temática; 

IX) a relação entre o parecer do PGJ, o posicionamento da acusação em primeira instância e a 

decisão do acórdão; X) casos de absolvição sumária, na primeira fase do Júri, por 

inimputabilidade e o posicionamento dos tribunais recorridos acerca desta; XI) o tipo de 

demanda sobre execução da pena envolvendo mulheres sentenciadas pela morte de recém-

nascido/a e tipo de resposta dada pelos tribunais; XII) em quais circunstâncias determinadas 

autoridades foram consideradas coatoras e porque e como reagiram os tribunais estaduais; 

XIII) como os tribunais se posicionaram acerca da prisão ou liberdade provisória de mulheres 

indiciadas ou acusadas da morte de seus recém-nascidos; XIV) a análise dos tribunais sobre 

periculosidade dessas mulheres para a sociedade; XV) a reação dos tribunais sobre a alegação 

de comoção social em torno dos casos e preservação da ordem pública para a manutenção da 

prisão provisória; XVI) os resultados de Júris nos quais se discutiu, em alguma medida, 

infanticídio; XVII) o quantum de pena decidido pela juíza ou juiz presidente do júri e 

questões relacionadas à dosimetria da pena
75

 

Em parte dos acórdãos foi possível perceber como os valores individuais de quem 

julga influenciam nas decisões tomadas. Nos casos em questão, fica claro que a escolha 
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 Tratarei deste tema no capítulo 5.  

75
 Ver glossário.  
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doutrinária e jurisprudencial que embasa os votos é feita de acordo com a corrente de 

interpretação acerca do infanticídio que o relator ou relatora segue. Há um cardápio de 

argumentos para incriminar mais ou menos mulheres acusadas pela morte de seus recém-

nascidos, e a escolha por um deles evidencia o posicionamento de quem julga acerca do tipo 

penal em questão. As moralidades dos personagens judiciais, ainda que percebidas nas 

entrelinhas, disfarçadas pela técnica jurídica, compõem os documentos jurídicos estudados, 

definindo, muitas vezes, o teor das decisões.  

 

2.2.1.3 Leitura e sistematização dos documentos  

 

A leitura e fichamento de documentos judiciais é um desafio, como bem ressaltado por 

Theophilos Rifiotis, Andresa Ventura e Gabriela Cardoso (2010, p. 697). Além do volume 

físico dos autos e da quantidade de informação que contém, me deparei com a dificuldade de 

não saber exatamente como sistematizar o material, organizando-o de modo a facilitar a 

análise que me propus a fazer. Alguns dos autos tinham centenas ou milhares de páginas. Por 

sorte, tinha a meu favor o fato de ter formação em direito e, por isso, familiaridade com a 

linguagem e estrutura dos autos, o que não me exigiu um estudo prévio para aprender sua 

linguagem complexa
76

.  

Foi necessária uma primeira leitura de quatro dos autos para fazer um mapeamento 

piloto da fonte, em especial identificar sua estrutura, a sequência das ações, principais 

personagens e, logicamente, entrar em contato com as narrativas que apresentavam. Em 

seguida, inspirada pelo formulário do projeto Fluxo de Justiça Criminal em casos de 

homicídio na Região Metropolitana de Florianópolis (2000-2004) (RIFIOTIS; VENTURA; 

CARDOSO, 2010, pp. 710-714), construí um formulário padrão
77

 para o fichamento do 

material estudado, possibilitando, assim, a leitura sistemática de todos os autos e o registro de 

informações relevantes. 

                                                 

76
 As antropólogas Bárbara Lupetti Baptista (2012)  e Izabel Nuñez (2018) refletem em suas teses sobre os 

desafios e vantagens de fazer etnografia no Sistema Judiciário tendo formação em direito. Se por um lado pode 

ser um obstáculo ao exercício do estranhamento tão caro à antropologia, por outro ser ―nativo‖ por vezes pode 

facilitar trânsitos e compreensões. No meu caso, ter formação em direito, ter estagiado como ―vareira‖ em varas 

criminais e cíveis, ou seja, ser responsável pela verificação do andamento de processos nos cartórios das varas, 

bem como ser professora de linguagem jurídica para a graduação em direito me permitiu acessar com mais 

facilidade a complexa linguagem dos documentos judiciais.   
77

 Ver apêndice B. 



86 

Dois meses após ter iniciado a leitura aprofundada dos autos, quando também já havia 

começado a ler os acórdãos, fui apresentada ao software N-Vivo pela professora Margarida 

Garcia, do departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa, durante período de 

estágio doutoral. Trata-se de software que auxilia na sistematização dos dados e análise 

qualitativa. Passei a usá-lo para a leitura dos acórdãos e foi de grande valia para a organização 

das categorias analíticas e posterior análise do material. Incluí apenas dois autos no conjunto 

de documentos lidos com o auxílio do software, uma vez que não tenho a versão digitalizada 

de todos e, de alguns, houve a incompatibilidade entre o formato do documento e a 

programação do N-Vivo.  

Por meio do N-Vivo foi possível criar códigos/marcadores para a sistematização do 

conteúdo dos documentos judiciais, facilitando, tanto durante as leituras quanto a posteriori, 

correlações entre os conteúdos. Organizei a codificação utilizando critérios que facilitaram a 

identificação de informações gerais, menções a peças, temas, argumentos e resultados 

presentes nos documentos analisados. Dentre as informações gerais, codifiquei as ementas 

dos acórdãos, datas dos fatos e das decisões, partes recorrentes e recorridas, dados do tribunal, 

relatos dos fatos, nomes das rés, casos com co-autoria, tipo penal da denúncia e da pronúncia, 

e informações, quando havia, sobre classe social das rés78. Identifiquei trechos de denúncia 

que traziam informações relevantes, bem como de sentenças, peças da defesa e da acusação, 

relatos de testemunhas e trechos de laudos periciais. Já no tangente a temas, dentre outros, 

identifiquei menções a estado puerperal, explicações sobre infanticídio, questões referentes à 

honra, medo, gravidez, maternidade, personalidade da ré. Na codificação dos argumentos 

identifiquei os pedidos da defesa e da acusação, bem como as motivações das decisões 

tomadas pelos julgadores e julgadoras, inclusive no tangente a valorações morais feitas pelas 

partes nos documentos. Por fim, codifiquei também os resultados, sinalizando tanto o teor do 

resultado dos recursos quanto menções a decisões proferidas em primeira instância, por 

exemplo, resultados da  sessão de Júri e quantum de pena. Também identifiquei, na maioria 

das peças lidas, elementos que dizem respeito a um padrão recorrente em casos de 

infanticídio, classificando-os como ―padrão‖. 

Uma vez feita a codificação, o software permite a consulta por códigos, conjugando 

todos os trechos nos quais foi utilizado determinado marcador. Dessa forma, foi possível 

analisar e interpretar o material de forma transversal, a partir de um marcador que conjugava 

                                                 

78
 Não foi possível, pelos documentos que acessei, encontrar informações sobre raça/cor das rés. Assim, este 

trabalho não aborda um recorte racial.  
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trechos de diferentes documentos, identificando nós entre eles. O software também permite 

verificar a quantidade de vezes que um marcador foi utilizado. Outro recurso interessante é o 

bloco de anotações, que possibilita fazer comentários sobre os documentos e suas partes 

codificadas. 

Para um volume e tipo de documentos como estes que analisei, o auxílio de um 

software como o N-Vivo foi de grande valia para a pesquisa. Não só a escrita foi facilitada 

pela organização dos documentos a partir da codificação de suas partes, mas, principalmente, 

a reflexão sobre o conteúdo analisado. Isso porque a leitura do conjunto difere de leituras 

individuais e pontuais, possibilitando dialogar os documentos, buscando recorrências, 

convergências e divergências, bem como excepcionalidades. Com o recurso do software e 

preenchimento do formulário padrão, pude, como Rifiotis, submeter os autos e acórdãos à 

análise detalhada, ―(...) de modo a identificar as questões específicas presentes em cada um 

deles. Somente então podemos interpretar a sensibilidade jurídica presente no material 

empírico‖ (RIFIOTIS, 2011, p. 97).  

Como a maioria dos autos começa com uma cópia da denúncia do Ministério Público 

– que traz a narrativa do MP sobre os fatos, construída a partir da leitura que o promotor ou 

promotora de justiça fez do relatório policial – habituei-me a ler essa peça em primeiro lugar. 

Era como se fosse a orelha do livro, que traz em si um prelúdio do desenrolar daquela 

história. Nesta peça há a interpretação jurídica que a acusação dá aos fatos, feita por meio da 

tipificação do suposto crime, ou seja, da atribuição de um tipo penal ao comportamento 

atribuído à pessoa acusada. Esse enquadramento dos fatos à lei é passo importantíssimo para 

o desenrolar da história, pois é em torno dele que se determinará o rito processual a ser 

seguido
79

 e é para se defender desta acusação que a defesa será construída. 

Os autos são narrativas polifônicas, formadas por diversos/as autores/as que disputam 

o desfecho ou contribuem em alguma medida para os rumos que a história irá tomar. São 

atores/atrizes80 processuais as rés, a autoridade policial, a acusação, a defesa, as testemunhas, 

os peritos e peritas, juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras. Suas narrativas são 

vetores em direções diversas, usados por outros/as para redirecionar a história para onde 

querem que ela vá. Um mesmo texto – por exemplo, um laudo pericial – pode ser usado de 

diferentes maneiras pela defesa e acusação ao disputarem os possíveis desfechos da história.  

                                                 

79
 Ver rito processual do Júri no glossário.  

80
 Uso também a palavra personagens para me referir aos/às diferentes atores e atrizes processuais que se 

manifestam nos autos e atos judiciais. 
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O leitor ou leitora pouco atento/a se confunde rapidamente no labirinto de peças e 

informações que vão surgindo a cada página. Por vezes a leitura não é agradável. Torna-se 

repetitiva e monótona, em uma linguagem técnica pouco atraente para manter o fascínio. De 

altos e baixos literários, os autos, tecidos a tantas mãos, são uma bricologem feita com 

narrativas que surgem de eventos (fatos, audiências, sessões de Júri), peças processuais 

(alegações, memoriais, contrarrazões, sentenças, acórdãos), laudos técnicos (cadavéricos, 

médicos, psicológicos, médico-legais, perícias do local dos fatos), depoimentos e outras 

informações (páginas de redes sociais, fotografias). 

A antropóloga Ana Letícia de Fiori, em sua dissertação Contando histórias de morte: 

Etnografia do Júri e arenas narrativas do “caso Aline” ressalta que os autos processuais são 

―(...) uma grande montagem narrativa a partir de narrativas menores‖ (FIORI, 2012, p. 46). 

Ao analisar as diferentes narrativas que compuseram o caso estudado – inclusive as 

jornalísticas e aquelas construídas no plenário do Júri – a autora explicita como os fragmentos 

narrativos são mobilizados pelas partes processuais de modo a tentar formar imagens e 

coerências capazes de explicar o evento de forma lógica e linear (FIORI, 2012). A leitura dos 

autos, bem como a presença em julgamentos, permite identificar esses fragmentos e a 

polifonia que os compõem.  

Enquanto a unidade analítica da autora eram as narrativas e maneira como estas se 

compunham como tramas discursivas, no presente trabalho busquei analisar como o tipo 

penal infanticídio é trabalhado nessas diferentes narrativas. Assim, minha unidade de análise 

centra-se especialmente nos usos e desusos do tipo penal infanticídio em documentos judiciais 

nos quais se defende, acusa ou julga mulheres que respondem processo pela morte de seus 

recém-nascidos. Foquei em identificar de que forma, nas diferentes narrativas que compõem 

os autos, ou nos fragmentos mínimos dessas narrativas agrupadas nos acórdãos, o tipo penal 

infanticídio é significado a partir de valores e percepções de quem participa da ação penal. 

 

2.2.2 Sessões do Tribunal do Júri 

 

Para além dos documentos judiciais, interessava-me também presenciar sessões nas 

quais mulheres acusadas pela morte de seus recém-nascidos estavam sendo julgadas. Um caso 

judicial é formado por documentos escritos e momentos orais – que são resumidamente 

documentados nos autos processuais. O fazer judicial, portanto, é composto também pelas 

sessões e audiências, momentos nos quais as partes são ouvidas, bem como outros 

personagens processuais, como testemunhas e especialistas. 
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Duas sessões orais principais compõem uma ação penal que envolve crimes dolosos 

contra a vida: a audiência de instrução, que ocorre na primeira fase do Júri, e o julgamento em 

plenário, quando a ré será julgada pelo conselho de sentença, formado por sete jurados e ou 

juradas leigos/as
81

. 

Nas audiências de instrução são ouvidas testemunhas, a ré, peritos e representantes da 

defesa e da acusação, que apresentam ao juiz ou à juíza seus argumentos e pedidos. Trata-se 

de audiência que precede a decisão da primeira fase do Júri e serve como momento de 

produção e discussão de provas para que o juiz ou juíza decida sobre a continuidade ou não 

do caso à segunda fase do Júri. Não consegui assistir a audiências de instrução, uma vez que 

acessei todos os casos quando já haviam passado dessa fase. Sendo assim, o que tenho dessas 

audiências são os registros escritos dos atos, constantes nos autos processuais. 

O julgamento em plenário, por sua vez, é a audiência ápice de um caso judicial no qual 

se acusa alguém de ter cometido um crime doloso contra a vida. É nela que os/as jurados/as 

julgarão se a pessoa acusada será condenada ou absolvida, bem como que será proferida a 

sentença. Trata-se de espaço privilegiado para a análise do ―direito em ação‖, uma vez que do 

plenário do Júri participam os principais atores e atrizes processuais, como rés, defesa, 

acusação, testemunhas, juízes e/ou juízas. Presenciar sessões de julgamento pelo Tribunal do 

Júri – nas quais estavam sendo julgadas mulheres acusadas pela morte, durante ou logo após o 

parto, de seus recém-nascidos – era uma das minhas grandes apostas de pesquisa desde que 

comecei a delinear o projeto de doutorado. Isso porque o júri, como ressaltado por 

Schritzmeyer, é uma ―instituição polissêmica‖ na qual ―(...) convivem e interagem múltiplas 

significações." (SCHRITZMEYER, 2012, p. 30). Imaginava, assim como se comprovou 

verdadeiro depois, que sessões de Júri envolvendo em alguma medida a discussão sobre 

infanticídio seriam lugares privilegiados de representações sociais sobre maternidade e 

expectativas sobre um dever ser feminino, além de, claro, ser espaços de debate sobre o tipo 

penal em si, o que muito me interessava acompanhar. 

Assim, ainda no projeto de doutorado ressaltei a importância de poder assistir a 

sessões do Júri para atingir alguns dos principais objetivos da pesquisa, em especial, verificar 

o que está em jogo em plenário quando em pauta o julgamento de uma mulher acusada da 

morte de seu/sua recém-nascido/a. Previa grande dificuldade, pois, por ser um crime 

considerado raro, fui alertada da ausência de sessões de julgamento envolvendo casos como 
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 Ver glossário.  
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esses. No entanto, entre 2014 e 2015, tive a oportunidade de etnografar três sessões de 

julgamento relacionadas ao crime de infanticídio, sendo duas em São Paulo, no fórum 

criminal da Barra Funda, e uma no município de Ferraz de Vasconcelos. Raras, mas não 

inexistentes, essas sessões compõem parte importante do material analisado.  

Foi por meio do contato com a DPESP que fui avisada das três sessões das quais 

participei.  

Não pude proceder como Schritzmeyer que, em sua pesquisa sobre o Tribunal do Júri, 

passou ―(...) por um período de adaptação durante o qual, pouco a pouco, internalizei o 

alcance da famosa expressão ‗estranhar o familiar e familiarizar-se com o estranho‘‖. 

(SCHRITZMEYER, 2012, p. 34). Isso porque, em sendo escassos os júris de infanticídio, fui 

―jogada‖ a campo sem ter podido antes me familiarizar com julgamentos desse crime. No 

primeiro deles, em setembro de 2014, fui convidada pela defensora do Caso 1, para 

acompanhá-la na sessão de Júri, sentando ao seu lado na mesa da defesa. Estava bem no início 

da pesquisa e me deparei não só com a sessão que considero a mais emblemática que assisti, 

como também, pela primeira vez, participei de um julgamento ao lado da defesa e não como 

plateia.  

Foi emblemático, primeiramente, pois se tratava de um caso que ao longo do processo 

recebera inúmeras interpretações e classificações legais. Chegou ao plenário como homicídio 

duplamente qualificado, mas os jurados concordaram com os argumentos da defesa e da 

acusação e a ré foi condenada por infanticídio. A interpretação dos fatos mudou radicalmente 

durante a tramitação do processo e, junto com ela, os argumentos, análises, posicionamentos e 

explicações sobre o ocorrido. Foi possível, assim, perceber como o tipo penal infanticídio foi 

trabalhado pelas partes e qual papel assumiu em um julgamento no qual tanto a promotoria 

quanto a defesa estavam advogando pela condenação por infanticídio em detrimento do 

homicídio. Como se construiu a figura da infanticida em plenário? Quais elementos da 

personalidade e vida pregressa da ré foram ressaltados para distanciá-la da figura da 

homicida? Questões como estas foram respondidas a partir da experiência de ―estar lá‖ nesta 

sessão.  

Também é um caso que considero paradigmático para esta pesquisa, não só porque 

pude acompanhar de perto a construção dos argumentos da defesa, os bastidores do processo 

e do Júri, conversar informalmente com os/as jurados/as, bem como acompanhar a ré antes, 

durante e após a sessão, mas também pelos desdobramentos a partir do contato inicial com as 

partes na sessão, já que, informalmente entrevistei a defensora e alguns jurados e juradas, e, 
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posteriormente, entrevistei formalmente a ré e o promotor. Estas entrevistas trouxeram pistas 

importantes sobre as maneiras como o infanticídio é percebido pelas partes. 

A segunda sessão de Júri à qual assisti foi o julgamento do Caso 2, ocorrido em 

outubro de 2014. Nesse Júri participei como ouvinte e assisti à sessão da plateia. Ao final 

conversei rapidamente com a ré e sua família e estabeleci contato para agendamento de 

entrevista, que nunca foi realizada dada a dificuldade de acesso a essas pessoas. Não foi uma 

sessão marcante para mim, pois além de breve, a ré já estava em tratamento psiquiátrico, o 

que foi argumentado pelo defensor e promotor como já sendo uma resposta ao crime, sendo a 

decisão final pela continuidade do tratamento.  

Já em julho de 2015 assisti ao Júri referente ao Caso 7, ocorrido em Ferraz de 

Vasconcelos. A sessão foi tumultuada, havendo problemas na composição do conselho de 

sentença, pois uma jurada, no momento do juramento, disse não saber ler e escrever. O juiz a 

substituiu por outra jurada, o que foi considerado motivo de nulidade da sessão pela defesa. 

Ainda assim, o julgamento prosseguiu. Ao final da sessão, a ré foi condenada por tentativa de 

infanticídio. Antes do início do Júri, conversei brevemente com a promotora do caso, que 

havia voltado recentemente de licença maternidade. Já ao final, pude conversar 

informalmente com alguns jurados e juradas, bem como com o defensor que cuidou do caso 

até pouco tempo antes da sessão do júri, para a qual a ré contratou advogada privada.  

Assim como a sessão referente ao Caso 1, esta foi emblemática, pois o debate sobre o 

tipo penal infanticídio teve centralidade em plenário, sendo possível identificar as delineações 

da promotoria para configurá-lo e da defesa para desconfigurá-lo. Em jogo em plenário 

estava, dentre outros, o embate entre a ―infanticida‖ e a ―inocente‖, tendo sido possível captar 

elementos importantes de como essas figuras foram ali apresentadas.  

Todas as sessões e conversas informais foram cuidadosamente anotadas em cadernos 

de campo e sistematizadas para posterior análise
82

. 

Cabe ainda um breve comentário. Em junho de 2013, antes de iniciar o doutorado, 

entrevistei um advogado criminalista, especialista em Júri, para fazer um campo prévio sobre 

o tema. Durante nossa conversa, ele ressaltou que ―(...) um Júri de infanticídio é o ‗unicórnio‘ 

do advogado de defesa. É o Júri em sua essência, uma vez que o advogado pode fazer voos 

retóricos de acordo com sua cultura, por ser um crime que permite trabalhar com os 

sentimentos humanos‖. Segundo o entrevistado, há, atualmente, ―(...) uma banalização dos 
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crimes contra a vida, o que torna as sessões do Júri, por vezes, burocráticas e sem emoção‖. Já 

nos casos como os de infanticídio, nos quais são discutidos ―(...) valores humanos intrínsecos, 

a defesa tem espaço para criar e trabalhar a emoção dos jurados‖. 

Após etnografar as sessões de julgamentos dos Casos 1, 2 e 7; já tendo assistido, por 

diferentes razões, a outras sessões
83

; bem como conversado com minha orientadora em 

diversas ocasiões sobre o tema, e lido o livro resultante de seu doutorado Jogo, Ritual e 

Teatro - um estudo antropológico do Tribunal do Júri; tendo a discordar do advogado 

entrevistado. Isso porque, a meu ver, como Schritzmeyer ressalta, após assistir a 107 sessões 

de Júri durante sua pesquisa de doutorado: 

 
cada sessão é única, pois jamais se repetem elementos que a compõem. Até na 

hipótese impossível de um réu ir a Júri uma segunda vez pelo mesmo crime e ser 

julgado no mesmo plenário, pelo mesmo Conselho de Sentença do primeiro 

julgamento, diante do mesmo juiz, promotor, defensor, testemunhas e assistentes – 

ainda assim, o tempo teria passado para todas essas pessoas e isso transformaria seus 

novos depoimentos, suas expressões e compreensões. O ‗colorido‘ da música seria 

outro (SCHRITZMEYER, 2012, p. 84). 

 

Assim, não é o tipo penal em jogo que faz com que a sessão seja mais interessante em 

termos narrativos e retóricos, apelando para ―os sentimentos humanos‖, mas a combinação 

aleatória dos ―jogadores‖, a inspiração das partes, a performance do réu/ré no interrogatório, a 

plateia, dentre outros. 

Estar lá, no plenário do Júri, assistindo ao julgamento de mulheres acusadas de terem 

matado ou tentado matar o próprio filho, me possibilitou presenciar, in loco como 

operadores/as do direito traduzem para os/as jurados/as leigos/as os atos destas mulheres. 

Quais valores morais amparam suas falas, a que imagens recorrem para delinear a figura da 

ré, como explicam o infanticídio e o estado puerperal, a que narrativas apelam para convencer 

os/as jurados/as daquilo que defendem? Também me permitiu perceber o comportamento 

dos/as jurados/as, da platéia, das rés e de seus familiares, e refletir sobre como cada um desses 

personagens ocupou o espaço da sessão, bem como as representações e significados que o 

infanticídio adquire alí.  

                                                 

83
 Já havia assistido a outras sessões de Júri, mas nunca a uma que envolvesse o julgamento de infanticídio. 

Quando estava na graduação da faculdade de Direito assisti a algumas sessões de Júri para ter a experiência de 

―saber como era‖. Ao longo das duas vezes em que cursei a disciplina Antropologia do Direito (uma como aluna 

ouvinte e a segunda oficialmente matriculada na pós-graduação), ministrada pela Profa. Dra. Ana Lúcia Pastore 

Schritzmeyer, fomos a sessões de juris como exercício etnográfico. Já como militante feminista fui, a convite do 

movimento de mulheres, assistir  a dois juris de aborto, com o objetivo de mostrar a massiva presença de 

mulheres na plateia, bem como por meu interesse acadêmico pela temática. Assim, antes de trabalhar com os 

juris de infanticídio para a pesquisa de doutorado, já havia assistido a aproximadamente oito sessões. 
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2.2.3 Entrevistas 

 

As entrevistas formais e informais realizadas compõem o material analisado nesta 

tese, ainda que não tenha sido seu investimento metodológico principal. Recorrer a algumas 

entrevistas permitiu o aprofundamento de questões trabalhadas na documentação e nas 

sessões de Júri. Formalmente, ou seja, agendadas, semi-estruturadas, com assinatura de termo 

de consentimento livre e esclarecido foram feitas seis entrevistas. Dessas, quatro foram 

gravadas e transcritas, sendo que apenas uma – a realizada com perito psicólogo – não foi 

gravada, pois realizada por telefone. Já as informais, ou seja, aquelas que não foram 

previamente agendadas, registradas, de algum modo, em cadernos de campo, foram frutos de 

conversas ocasionais feitas, por exemplo, em almoços, corredores de sessões de Júri, ao 

telefone e no plenário. Estas não foram gravadas.  

A primeira entrevista formal foi realizada com o promotor de justiça responsável pela 

acusação da ré L.S.. Foi realizada na casa dele, em setembro de 2014, e teve uma hora e vinte 

de duração. Na conversa, o promotor comentou o caso do processo em pauta, bem como outro 

caso no qual atuou envolvendo infanticídio. Ressaltou qual é, para ele, a função da pena, bem 

como discorreu longamente sobre o tipo penal em pauta. Esta entrevista me permitiu acessar 

as percepções de um promotor do Júri sobre o infanticídio e suas reflexões sobre estratégias 

de atuação em casos de acusação de mulheres pela morte de recém-nascidos/as. Repleta de 

análises sobre o papel da promotoria e as expectativas sobre o trabalho de acusação, sua fala 

trouxe elementos importantes para a análise da função das partes no processo penal e em 

plenário. Também me permitiu acessar que significados atribui ao ato de uma mulher matar 

o/a ―próprio/a filho/a‖, bem como sua interpretação sobre o tipo penal infanticídio. Foi por 

meio desta entrevista que cheguei ao Caso 3. 

No ano de 2015 foram realizadas duas entrevistas-chave. Uma com um promotor de 

justiça aposentado e a outra com L.S., a ré do Caso 1. A entrevista com o promotor 

aposentado foi realizada em um restaurante, em março de 2015, e teve duração de uma hora. 

Quando ainda atuava no Tribunal do Júri, o entrevistado participou de inúmeros casos de 

infanticídio. O promotor tem posicionamentos garantistas e anti-punitivistas, sendo bastante 

crítico ao sistema penal brasileiro. Cheguei até ele por indicação de um defensor público, 

segundo o qual esse era o promotor que mais havia atuado em casos de infanticídio: ―uma 

lenda‖ me disse o defensor. Nesta conversa o entrevistado refletiu, dentre outros, sobre o tipo 
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penal infanticídio, as expectativas sobre um ―dever ser‖ materno e como o Sistema de Justiça 

Criminal lida com mulheres acusadas.  

Já a entrevista com L.S. foi realizada em outubro de 2015, no restaurante do fórum 

criminal da Barra Funda, por sugestão da entrevistada, e teve duração de uma hora e 

cinquenta minutos. L.S. foi a única ré de um caso de infanticídio que aceitou me conceder 

entrevista. A conversa foi densa e intensa. Conversamos sobre filhos, maternidade, histórias 

de vida, casamento, isolamento, solidão. Falamos sobre o fato ocorrido, o julgamento, a 

sensação perante o sistema de justiça, culpa e lembranças. O ponto de vista de L.S. sobre o 

seu caso foi entremeado por reflexões da entrevistada sobre questões mais amplas como o tipo 

penal infanticídio, prevenção e função da pena. A análise dessa entrevista compõe partes 

importantes desta tese. 

A quarta entrevista formal foi realizada em outubro de 2017 com o professor William 

Watson do departamento de criminologia da Universidade de Toronto, durante o período em 

que estive no Canadá para a realização do doutorado sanduíche. Watson trabalha com as 

intersecções entre direito e psiquiatria, em especial com a psiquiatria forense, e tem alguns 

artigos publicados sobre infanticídio. A entrevista teve duração de uma hora e foi realizada na 

sua sala, na Universidade de Toronto. O professor apresentou reflexões relevantes sobre o 

infanticídio, tratando-o como um fenômeno biopsicosocial, conforme será trabalhado no 

capítulo 3.  

Já a quinta entrevista formal foi realizada com um perito psicólogo do Instituto 

Médico-Legal do estado de Goiás. Tal contato foi indicação de um professor pesquisador do 

Núcleo Forense do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que foi 

contatado por minha co-orientadora, Profa. Dra. Ana Flávia Pires Lucas D‘Oliveira, com 

pedido de indicações de profissionais que realizavam exames para verificação de ocorrência 

de estado puerperal. A entrevista foi feita em maio de 2018, por telefone, e foi a única 

entrevista formal que não gravei. Ainda assim, registrei toda a nossa conversa por escrito. 

Durante quarenta e cinco minutos o entrevistado me descreveu como são feitas as perícias 

para análise de estado puerperal, quais os desafios da produção de laudos em casos de 

suspeita de infanticídio, o papel da perícia nesses casos e os usos dos laudos periciais pelo 

judiciário.  

Por fim, a última entrevista formal foi realizada em fevereiro de 2019, no momento 

final de escrita desta tese, com um defensor público que acabara de voltar para sua atuação no 

Tribunal do Júri, tendo ficado anos afastado trabalhando no executivo e judiciário federais. A 

opção por entrevistá-lo se deu devido a uma conversa informal que tivemos em uma 
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confraternização, na qual, ao mencionar o tema da minha pesquisa, ele, muito emocionado, 

lembrou que um dos primeiros júris que ―fez‖ na vida foi um caso envolvendo uma mulher 

acusada da morte do ―próprio filho‖. Achei interessante entrevistá-lo, pois me disse o quanto 

o caso o havia marcado, lembrando, quase 20 anos depois, de detalhes do fato, da defesa, do 

embate em plenário. A entrevista ocorreu em sua sala, no Fórum Criminal da Barra Funda, e 

teve duração de 45 minutos. Foi gravada, porém não transcrita,  dado o tardar de sua 

realização.  

Entre as informais, registrei duas conversas com o defensor público do Caso 4, uma 

feita durante um almoço, em 2014, no qual ele me entregou as cópias dos autos, e a outra por 

telefone, em agosto de 2017, quando eu lhe pedi alguns esclarecimentos jurídicos sobre o 

Caso 4. Outra foi realizada com a defensora pública do Caso 1, ao longo da tarde da sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri, incluindo momentos anteriores à sessão, conversas durante 

o plenário, nos intervalos e na confraternização com outros membros da DPESP ao final do 

expediente. Na mesma tarde do julgamento do Caso 1, pude conversar, ao final da sessão do 

Júri, com os sete membros do Conselho de Sentença, enquanto lanchavam. Por fim, no dia do 

Júri do Caso 7, que aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, conversei com a promotora antes da 

sessão, com a ré durante o intervalo da sessão, com um conselheiro tutelar com quem almocei 

na sede do Conselho Tutelar da cidade, e com duas juradas e um jurado que, a convite do juiz, 

concordaram em estar comigo ao final da sessão.  

Essas entrevistas formais e informais trouxeram diferentes pontos de vista e 

percepções sobre as temáticas trabalhadas na tese, sendo narrativas importantes para a 

construção da análise aqui apresentada. 

 

 

 

2.2.4 Doutrinas penais e médico-legais 

 

Por fim, dentre as fontes pesquisadas, apresento doutrinas penais e médico-legais. Na 

medida em que lia os autos e acórdãos compilados, me deparava com citações de trechos de 

obras de autores da medicina legal e do direito penal
84

 para respaldar o posicionamento 

                                                 

84 
Além, claro, do uso de obras de processo penal, uma vez que parte da discussão presente nos autos e acórdãos 

remete à técnica processual, prazos, ritos e regras próprios desta área. Optei por não incluí-los pois não tratam 

especificamente do tema aqui em debate.  
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defendido na peça jurídica acerca do infanticídio e elementos que o caracterizam – como estar 

sob influência do estado puerperal e/ou o crime ocorrer durante ou logo após o parto. Dada a 

constância do uso desses autores e a repetição de citações, percebida durante a leitura do 

conjunto dos documentos analisados, bem como a divergência interpretativa existente nesses 

trechos, achei relevante trabalhar com as obras citadas nos autos e acórdãos como fonte a ser 

analisada neste estudo. Que tipo de saber sobre infanticídio é produzido pelos autores 

utilizados nas peças judiciais? Qual o diálogo existente entre os saberes produzidos na esfera 

penal, médico-legal e médica (em especial da psiquiatria, ginecologia, epidemiológia e da 

saúde coletiva) sobre o infanticídio? Há diálogo entre essas áreas? O que se entende por 

infanticídio e estado puerperal? Há consensos acerca desses temas? Quais as principais 

convergências e divergências entre esses autores? Essas e outras questões me guiaram na 

decisão de analisar a produção de saber sobre infanticídio utilizada nos documentos 

pesquisados. Assim, partindo das obras utilizadas nos autos e acórdãos, compilei como fonte 

nove obras de direito penal e nove de medicina legal, sendo estas as mais citadas nos 

documentos.  

No ―mundo do direito‖85 há a figura dos doutrinadores e doutrinadoras, que são os 

hermenêuticos da lei, que escrevem manuais, lições, compêndios e códigos comentados 

apresentando a sua e, por vezes, outras leituras possíveis do texto legal. São considerados 

especialistas na dogmática jurídica que, nas palavras de António Manuel Hespanha, consiste 

nos ―(...) saberes e técnicas intelectuais com que os juristas lidam com o direito – como o 

identificam, como o avaliam, como o interpretam, como o aplicam. Saberes estes que 

costumamos designar por dogmática jurídica – a teoria da prática do direito‖ (HESPANHA, 

2013, p. 10). Os doutrinadores e doutrinadoras, também chamados de dogmáticos
86

, são 

referências bastante utilizadas nos acórdãos e autos ora analisados. São interpretes autorizados 

da lei e suas análises sustentam as afirmações de quem lida com o direito em seu cotidiano87. 

                                                 

85
 A expressão ―mundo do direito‖ é usada pela socióloga Maria da Glória Bonelli, para quem ―a concepção de 

que elas (as profissões) formam um sistema baseia-se no desenvolvimento prático da atividade profissional, nas 

áreas de fronteira que possuem e no objeto que têm em comum que é a justiça, embora lidem com ela sob 

perspectivas diferentes. Essas relações originadas em decorrência do trabalho, neste campo, configuram o que 

chamaremos de ‗mundo do Direito‘‖. (BONELLI, 1998, p. 186). 
86

 O uso da palavra ―dogmática‖ e ―doutrina‖ para se referir à produção de quem se dedica à hermenêutica da lei 

merece destaque. Sendo doutrina o conjunto de ensinamentos contidos em um sistema (político, religioso, 

filosófico) e o dogma o ponto fundamental de uma doutrina, apresentado como certo e indiscutível, nota-se o 

peso dado aos ensinamentos dessas figuras. Seguir uma doutrina é confiar piamente no ensinamento de quem a 

propaga.   
87

 Frederico de Almeida (2015, p. 215), ao tratar do campo do direito processual brasileiro afirma que este ―em 

termos legislativos (...) organiza-se em torno dos códigos de Processo Civil e Penal e da legislação esparsa 
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Tais autores e autoras (em bem menor quantidade em todas as áreas), em geral, 

conciliam a produção doutrinária com carreiras jurídicas, como a promotoria, procuradorias 

ou advocacia. No caso específico da doutrina penal brasileira, os doutrinadores são 

majoritariamente homens. Suas análises e interpretações não são, por óbvio, homogêneas, 

havendo leituras diversas e debates sobre como se deve interpretar e aplicar a lei. A 

hermenêutica legislativa, nesse sentido, está em constante disputa, sendo tão diversa quanto o 

são as lentes daqueles que a fazem.  

É praxe nos documentos jurídicos o uso de trechos de obras e de decisões 

consolidadas pelos tribunais – também chamadas de jurisprudência – na construção 

argumentativa das peças, sendo parte da disputa conflitar posicionamentos diversos na 

interpretação e explicação do texto legal e dos seus usos. Profissionais do direito se baseiam 

em citações de trechos de obras doutrinárias  para justificar ou explicar de forma mais 

detalhada um argumento. Trechos de manuais, compêndios e códigos penais comentados 

fazem, portanto, parte da polifonia narrativa dos autos e acórdãos trabalhados. 

Além dos dogmáticos penais, encontrei também, nos documentos pesquisados, o uso 

de obras da medicina legal para tratar do tipo penal infanticídio. A conceituação de medicina 

legal é controversa, uma vez que para alguns é considerada área e, para outros, disciplina. Há 

em comum entre as definições, que se trata de ciência extrajurídica, alicerçada em 

conhecimentos médicos, cujo objetivo é servir ao direito, tanto na elaboração legal quanto na 

interpretação e execução das leis (CROCE; CROCE JÚNIOR, 2012, p. 29). Trata-se de ramo 

auxiliar do direito, estando, portanto, na fronteira entre este e medicina. É exercida pelos 

especialistas denominados médicos legistas. Na prática profissional o médico legista é 

responsável pela realização das perícias médicas usadas para a investigação e/ou produção de 

provas a serem usadas no âmbito judicial, seja para questões cíveis (como registro de atestado 

de óbito) ou criminais, para exame em corpos vivos (exames de corpo de delito, por 

exemplo), ou mortos (autópsias, por exemplo). Na área acadêmica, pode haver departamentos 

                                                                                                                                                         

relacionada; em termos doutrinários define-se pela produção científica acadêmica de juristas especializados na 

área‖. Pegando emprestada tal definição para a área penal, é possível dizer que os doutrinadores penais são 

aqueles juristas especializados na área, que não só produzem saberes para a interpretação da norma, mas também 

participam dos processos de produção normativa, compondo comissões legislativas. Almeida, ainda tratando do 

campo do direito processual, ressalta que ―é sempre importante lembrar o peso do argumento de autoridade na 

redação técnica e científica no direito, voltada para a defesa de teses aplicáveis a casos concretos –, a aliança 

entre agentes com trajetórias predominantemente acadêmicas e outros com trajetórias eminentemente prático-

profissionais pode ser considerada o principal mecanismo de legitimação desse grupo contra o discurso, corrente 

no campo jurídico e contrário a discursos puramente teóricos, de que ‗quem entende do funcionamento da justiça 

é quem trabalha com ela‘, empregado especialmente por juízes e advogados de ‗nível de rua‘‖ (ALMEIDA, 

2015, p. 224).  
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de medicina legal tanto nos cursos de medicina quanto de direito 88 , apesar de não ser 

disciplina obrigatória desses cursos. Dentre os médicos legais, há quem escreva obras sobre 

como aplicar a medicina legal. Tais obras recebem o nome de manuais, compêndios, curso ou 

lições. Os textos dos manuais de medicina legal são por vezes usados pelos atores e atrizes 

processuais, que os citam para dar validade a argumentos e pontos de vista defendidos. Assim 

como os doutrinadores penais, a maioria dos autores da área é formada por homens.  

No caso específico do infanticídio, as controvérsias que aparecem na medicina legal 

são também a tônica na doutrina penal. Os principais pontos de desacordo doutrinários são 

referentes à necessidade ou não de laudo comprobatório do estado puerperal, em que consiste 

tal estado e o que se considera o ―logo após‖ o parto. Discute-se também nessas obras 

questões referentes à inimputabilidade e semi-imputabilidade penal e doenças psíquicas 

próprias do puerpério. 

Usei como fonte as doutrinas penais e médico-legais que foram citadas nos autos 

processuais e/ou acórdãos analisados, bem como mencionadas no plenário do Júri. Optei por 

privilegiá-las em detrimento de também tratar de maneira detalhada da jurisprudência citada 

nesses documentos. Isso por algumas razões que merecem destaque. Em primeiro lugar, pude 

identificar, com a leitura dos acórdãos e dos autos, que a jurisprudência trabalhada nesses 

documentos apresenta posições afinadas àquelas de doutrinas penais e da medicina legal. 

Assim, os debates apresentados na jurisprudência não só se assemelham àqueles presentes nas 

doutrinas, como também as citam e as reproduzem. Em segundo lugar, pude verificar que a 

jurisprudência é usada nas obras para reforçar posicionamentos doutrinários, sendo esta, 

portanto, incorporada ao texto da doutrina. Desse modo, trabalhar de forma sistemática com 

ambas as fontes seria repetitivo, pois o embate que está colocado entre doutrinadores/as é o 

mesmo que aparece no conjunto da jurisprudência apresentada nos documentos analisados. 

Por vezes menciono trechos de jurisprudência no texto, mas não a sistematizei de modo a 

considera-la fonte como as demais.  

*** 

 

Apresentados os casos e as fontes trabalhadas, bem como as maneiras como reuni e 

organizei este material, passo brevemente a expor uma reflexão sobre as opções 

                                                 

88
 Como é o caso da Universidade de São Paulo, na qual, na Faculdade de Medicina há o Departamento de 

Medicina Legal, Medicina Social e do Trabalho e de Ontologia Médica e, na Faculdade de Direito, e há o 

Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia.  
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metodológicas deste trabalho e o porquê optei por considerá-lo uma Etnografia dos usos e 

entendimentos do tipo penal infanticídio.  

 

2.3 ETNOGRAFIA DOS USOS E ENTENDIMENTOS DO TIPO PENAL INFANTICÍDIO 

 

O material empírico trabalhado nesta tese é fruto de uma abordagem 

multimetodológica. Inspirada por Laura Beth Nielsen, Barney Glaser e Anselm Strauss, bem 

como por tantas pesquisas que usam múltiplos métodos para a produção/agrupamento de 

dados, fui construindo, ao longo da pesquisa, o quadro metodológico que me pareceu o mais 

adequado para a investigação em curso. Também influenciada por Mariza Peirano, segundo a 

qual ―etnografia não é método. Toda etnografia é também teoria‖ (PEIRANO, 2014, p. 385), 

bem como pela antropologia interpretativa de Cliford Geertz, evitei tratar de um ―método 

etnográfico‖ combinado com outros métodos. 

De acordo com Nielsen, uma forma possível de pensar o Direito é pensá-lo em 

movimento
89

, considerando ―(...) conexões entre teoria, método e prática para construir e criar 

análises teoricamente ricas e empiricamente informadas do contemporâneo legal e de 

questões de políticas públicas‖ (NIELSEN, 2014, p. 14). A seu ver, a perspectiva de pensar o 

direito em movimento requer, dentre outros, o uso de múltiplas técnicas de pesquisa, o olhar a 

partir de múltiplas perspectivas, bem como a contemplação de múltiplas vocalidades, ou seja, 

―(...) dar voz a uma variedade de pessoas que, caso contrário, são silenciadas em análises 

legais‖ (NIELSEN, 2014, p. 14). 

Já nos anos 1960, em The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative 

research, Barney Glaser e Anselm Strauss ressaltavam a importância de conjugar múltiplas 

técnicas de pesquisa para chegar a dados que permitiriam uma investigação multifacetada. 

Não havia, para os autores, uma única técnica ou tipo de dado adequado para a construção de 

uma teoria, e/ou um só método próprio para um tipo de análise, mas, sim, a possibilidade de 

combiná-los. Para eles dados distintos dão ao/à analista diferentes perspectivas, ou pontos de 

vantagem a partir dos quais podem entender uma categoria e desenvolver suas propriedades. 

Essas diferentes perspectivas são chamadas pelos autores de slice of data (GLASER; 

STRAUSS, 1967, p. 65).  

                                                 

89
 A autora usa a expressão Law in Motion  
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Alegavam que a produção de estudos indutivos nos quais a teoria se constrói a partir 

do material empírico requer imaginação e ingenuidade, bem como uma mudança de atitude 

perante materiais qualitativos (GLASER; STRAUSS, 1967, p. 161). Assim, estimulavam o 

uso de dados coletados/produzidos pelo próprio pesquisador ou pesquisadora, bem como por 

outros, com o intuito de ter uma ampla gama de material empírico que permitiria a construção 

de grounded theories, ou seja, teorias fundamentadas em dados. (GLASER; STRAUSS, 1967, 

pp. 161-163). A seleção de múltiplos métodos permitiria ter amostras suficientes de dados 

para a produção analítico-teórica. Ressaltavam, também, a importância da hierarquização de 

métodos e fontes, sendo alguns complementares aos principais. 

A antropologia interpretativa de Geertz, por sua vez, propõe como prática etnográfica 

não o conjunto de diferentes técnicas de coleta, mas o esforço intelectual de produzir uma 

descrição densa. O objeto dessa descrição densa é delineado pelas estruturas significantes que 

permitem que os fenômenos sociais sejam produzidos, percebidos e interpretados. Ora, 

qualquer que seja o assunto ou campo de pesquisa, estas estruturas significantes não são 

unívocas, havendo ―uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 

sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e 

inexplícitas‖. Geertz compara a etnografia a construir uma leitura de ―um manuscrito 

estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 

tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios 

de comportamento modelado‖ (1989, p. 20). Daí a atenção de Geertz ao gesto, ao caráter 

simbólico da ação humana, à busca por entender o que se transmite com sua ocorrência e 

através da sua agência. 

Ao descrever seus interesses e procedimentos, um trabalho etnográfico alinha-se a 

certos ramos da Antropologia, que permitem à antropóloga e/ou ao antropólogo fazer com que 

o material produzido pelo trabalho de campo e demais técnicas de coleta de dados adquiram 

aquilo a que Geertz chamou de ―atualidade sensível que possibilita pensar não apenas realista 

e concretamente sobre eles [os conceitos], mas, o que é mais importante, criativa e 

imaginativamente com eles‖ (1989, pp. 33-34). 

Para Geertz, o direito pode ser analisado pela antropologia interpretativa como um 

sistema cultural. Pode-se buscar compreender as estruturas de significado pelas quais 

indivíduos e grupos de indivíduos vivem suas vidas, e os símbolos e sistemas de símbolos que 

são mobilizados para formar, comunicar, impor, compartilhar, alterar e reproduzir estas 

estruturas. Nesse sentido, a análise do direito é uma hermenêutica cultural, uma semântica da 

ação. Para isso, há que se entender as relações entre fato e lei, e os modos como as 
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sensibilidades e imaginações jurídicas se encaminham para determinar consequências diante 

de determinados acontecimentos. Este é um dos exercícios principais feitos neste trabalho.  

Um caminho para fazer uma semântica da ação é, por exemplo, identificar um 

conjunto de termos que não são exatamente conceitos pontuais, mas uma estrutura de ideias, 

com múltiplos sentidos, multiplamente implicados em múltiplos níveis. No caso dessa tese, 

por exemplo, termos como infanticídio, homicídio, estado puerperal, dolo, culpa, 

maternidade, pena, vulnerabilidade e honra são analisados a partir de seus usos pelos 

diferentes atores e atrizes que compõem a polifonia de um processo penal. Como os atores e 

atrizes processuais compreendem a morte de um recém-nascido, quando a acusada de 

provocá-la é aquela que a este deu à luz? A partir de qual léxico produzem narrativas acerca 

dos casos? Com qual bibliografia dialogam? 

Segundo Geertz, ―a Lei é conhecimento local; local não apenas ao lugar, tempo, 

classe, e uma variedade de questões, mas no sotaque – nas caracterizações vernaculares do 

que acontece, conectadas aos imaginários vernaculares do que pode acontecer.‖
90

 É 

justamente este conhecimento local acerca do tipo penal infanticídio que viso a tecer neste 

trabalho. Em outras palavras, busco compreender a ―sensibilidade jurídica‖ dos usos e 

entendimentos locais do tipo penal infanticídio, ou seja, esse ―(...) complexo de 

caracterizações e imaginários, estórias sobre eventos lançadas na imageria sobre princípios 

(...)‖ que constituem e interpretam o tipo penal (1983, p. 215)
91

. 

Ao propor que a lei e o direito são conhecimentos locais e não princípios não 

localizados e que são constitutivos da vida social, não apenas reflexo dela, Geertz defende que 

seu estudo comparativo deva consistir em tradução cultural. Esta tese não realiza uma 

tradução cultural entre diferentes sistemas jurídicos, mas entre sistemas culturais que dispõem 

de suas próprias sensibilidades jurídicas e que se encontram quando o que está em tela é o 

tipo penal infanticídio e o modo como mulheres são julgadas. A tradução se dá, de forma 

instrumentalizada, nos próprios processos e julgamentos, por seus diferentes participantes. O 

que cabe à análise antropológica aqui é entender como essas traduções são feitas e se 

constituem igualmente como um sistema cultural, um meta sistema, conformando as 

                                                 

90
 Em inglês, no original: (...) Law. I have been saying. Somewhat against the pretensions encoded in woolsack 

rethoric, is local knowledge; local not just as top lace, time, class, and variety of issue, but as to accent – 

vernacular characterizations of what happens connected to vernacular imaginings of what can. 
91

 Em inglês, no original: (...) complex of characterizations and imaginings, stories about events cast in imagery 

about principles (...) 
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sensibilidades jurídicas que vão determinar os desfechos dos casos de infanticídio analisados 

nessa pesquisa.  

Para a análise dessas traduções e das sensibilidades jurídicas que produzem, me 

embrenhei especialmente na leitura de documentos jurídicos, lugar privilegiado para 

encontrá-las. Assim, me vali das reflexões de autores e autoras que realizaram pesquisas com 

documentos, especialmente na antropologia, para ―enfrentar‖ os desafios deste campo.  

A pesquisa com documentos tem sido utilizada em trabalhos antropológicos nacionais 

com a denominação de etnografia documental. Em minha dissertação de mestrado 

(ANGOTTI, 2012, pp. 31-37) apresentei a reflexão de alguns/algumas autores/as acerca de 

documentos como fontes no trabalho antropológico. Dentre eles, destaquei análises feitas por 

Emerson Giumbelli (2002), Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (2004) e Olívia Cunha (2004), 

que tratam a pesquisa documental não em oposição à atitude antropológica de ―estar lá‖, mas 

como parte dela. 

Schritzmeyer, ao refletir sobre a pesquisa de acórdãos sobre o crime de curandeirismo 

no Brasil, a qual resultou em sua obra Sortilégio de saberes: curandeiros e juízes nos 

tribunais brasileiros (1900-1990), se propôs a entender a lógica e os sentidos que o ―Outro‖ 

confere ao mundo por meio de suas representações escritas. Em suas palavras:  

 

valemo-nos, para tanto, da tradicional postura antropológica que observa o outro 

para conhecê-lo e conhece-o para entender a lógica pela qual ele dá sentido ao 

mundo. Deslocamos, porém, a experiência do trabalho de campo antropológico, que 

põe frente a frente observador e observado, para uma experiência de trabalho 

documental, que distancia carnalmente o estudioso de seu objeto, mas o aproxima de 

suas representações escritas e de seus ‗rastros‘ oficiais (SCHRITZMEYER, 2004, p. 

15). 

 

Giumbelli, por sua vez, ressalta que ―(...) ‗o objetivo fundamental da pesquisa 

etnográfica‘ deve ser buscado a partir de uma variedade de fontes, cuja pertinência é avaliada 

pelo acesso que propiciam aos ‗mecanismos sociais‘ e aos ‗pontos de vista‘ em suas 

‗manifestações concretas‘‖ (GIUMBELLI, 2002, p. 102). Para o autor, em determinadas 

situações, documentos podem ser mais relevantes ao antropólogo que o trabalho de campo, e 

isso depende das perguntas e objetivos da pesquisa em curso. A seu ver, ―a fonte textual não 

ganha privilégio por oposição ao trabalho de campo, mas pela razão de estarem nela inscritas 

as informações metodologicamente relevantes e socialmente significativas‖ (GIUMBELLI, 

2002, p. 102). 

Cunha, ao escrever sobre a antropóloga Ruth Landes e sua empreitada de duas 

décadas na organização de seus arquivos pessoais, critica a visão tradicional antropológica de 
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que a pesquisa de campo é principal e as demais, como a documental, periféricas: 
 

(...) apesar da familiaridade da Antropologia com os arquivos, a relação entre ambos 

esteve sujeita a diferentes apropriações. A identificação da pesquisa em arquivos 

com as práticas antropológicas, entre elas a pesquisa de campo e a produção de 

etnografias, permanece sendo alvo de tensão. Tem sido associada à impossibilidade 

de estar lá e a formas secundárias de contato entre observadores e ‗nativos‘ 

mediadas por camadas de interpretação intransponíveis e contaminadas. Descrever e 

interpretar a partir de informações contidas em documentos caracterizaria uma 

atividade periférica, complementar e distinta da pesquisa de campo e suas 

modalidades narrativas. Assim, a presença do arquivo na prática antropológica ou 

está afastada temporalmente daquilo que os antropólogos de fato fazem 

caracterizando a prática dos chamados antropólogos de gabinete – ou constitui 

marcadores fronteiriços da Antropologia com outras disciplinas – uma vez 

vinculados à prática dos historiadores, museólogos e arquivistas (CUNHA, 2004, 

pp. 292-293). 

 

Já Laura Lowernkron e Letícia Ferreira refletem sobre a etnografia documental em 

artigo voltado para a discussão dos dilemas teóricos e metodológicos da produção 

antropológica a partir de documentos, bem como sobre as potêncialidades desses usos 

(LOWENKRON; FERREIRA, 2014, p. 77). Para as autoras, antropólogos/as vêm chamando 

a atenção para os documentos enquanto produtores de conhecimento, relações e significados, 

tendo estes sido ―(...) reabilitados como artefatos etnográficos‖ (LOWENKRON; 

FERREIRA, 2014, p. 79). Há, para elas, desafios analíticos que devem ser considerados ao se 

trabalhar com registros documentais, pois não há contato direto e presente do pesquisador 

com os sujeitos, sendo tal contato mediado pelos documentos. Assim etnografar documentos 

―exige que o pesquisador estabeleça diálogos e considere a agência daqueles não 

imediatamente identificados como sujeitos‖ (LOWENKRON; FERREIRA, 2014, p. 80). 

Cabe, portanto, ao ―(...) etnógrafo enfrentá-los [os documentos] como sendo mais que 

instrumentos de registro usados por burocratas, apreendendo de que maneira eles constituem, 

hierarquizam, separam e conectam pessoas‖ (LOWENKRON; FERREIRA, 2014, p. 82).  

Trazendo novas contribuições a esse debate, vale a pena mencionar aqui trabalhos 

considerados etnografias documentais pelos/as próprios/as autores/as e as reflexões que 

desenvolvem. Theophilos Rifiotis, Andresa Ventura e Gabriela Cardoso, em artigo no qual 

apresentam a metodologia usada em estudo sobre o fluxo da justiça criminal em casos de 

homicídio doloso na cidade de Florianópolis, afirmam que a ―abordagem etnográfica dos 

processos judiciais‖ foi a matriz da estratégia de pesquisa adotada (RIFIOTIS; VENTURA; 

CARDOSO, 2010, p. 696). Concordam com Giumbelli, pois ―quando se está diante de um 

objeto contemporâneo, a análise de fontes documentais pode ser indicada e representa um 

campo de pesquisa no sentido antropológico‖ (Idem, p. 698). Ressaltam que ― (...) parte dos 

dados da pesquisa [que fizeram] provém da leitura etnográfica de processos judiciais sobre os 
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homicídios dolosos, que foi uma ferramenta fundamental para a análise do fluxo de Justiça 

Criminal‖ (RIFIOTIS; VENTURA; CARDOSO, 2010, p. 699). Desse modo, reforçam o coro 

de quem defende a potencialidade de uma antropologia feita com documentos. 

Estudar documentos judiciais é uma das maneiras de lidar com o direito em 

movimento, a partir de documentos que materializam a construção de verdades, a disputa de 

saberes, o jogo argumentativo das partes. Segundo Roberto Kant de Lima o modelo jurídico 

brasileiro, organizado com base em uma técnica ―escolástica medieval‖ da lógica do 

contraditório, tem como característica principal ―uma infinita oposição entre teses, 

necessariamente contraditórias, que só se resolve pela intervenção de uma terceira parte (...)‖ 

(KANT DE LIMA, 2012, p. 35). Nesse jogo entre atores/atrizes e partes há um fértil campo 

para análise quando as perguntas de pesquisa dizem respeito ao modo como o direito é 

operacionalizado por esses personagens, bem como são endereçadas a questionar as 

moralidades que emergem dos debates travados. 

De acordo com Paulo Eduardo Alves da Silva, com a valorização da jurisprudência no 

direito brasileiro houve uma ampliação da pesquisa jurídica em autos judiciais, em especial 

em peças, votos e acórdãos. Tais fontes ―(...) são uma arena para os mais variados conflitos de 

interesse existentes em uma dada sociedade (SILVA, 2017, pp. 282-283). Trata-se de 

documentos cuja análise permite identificar ―o comportamento dos atores sociais e estatais 

que atuam junto ao sistema de justiça‖, bem como responder a pesquisadores que se 

interessam por entender: ―como pensam e como decidem os juízes? Como atuam os 

advogados? Como litigam e como se articulam os órgãos estatais com atuação judicial – como 

as Promotorias, o Ministério Público e Defensorias?‖( ILVA, 2017, p. 284). 

Processos judiciais são ―(...) peças técnicas, constituídas por documentos, despachos e 

transcrições que mantém uma gramática temporal específica, própria do fluxo administrativo 

da justiça criminal‖ (SILVA, 2011, p. 98). Tal fluxo, registrado nos autos, é responsável pela 

não linearidade da esturtura processual que é entrecruzada, a todo o tempo, por peças e 

burocracias. Nesse sentido Silva ressalta que:  

 

as atividades praticadas em um processo judicial não seguem uma lógica 

absolutamente linear. As rotinas e os atos praticados sobrepõe-se uns aos outros. 

Determinadas rotinas são iniciadas e, embora não tenham terminado, outras são 

iniciadas. Antes de completar um ciclo de decisão, por exemplo,  que começa com a 

remessa dos autos para o juiz e terminaria com a publicação da decisão formada, 

uma das partes pode atravessar uma petição, que precisaria ser registrada e 

eventualmente apreciada (SILVA, 2017, p. 289) 

 

Rifiotis, Ventura e Cardoso utilizam uma análise de Edmundo Campos Coelho sobre a 

administração da justiça criminal no Rio de Janeiro, entre 1942-1967, para refletir sobre o fato 
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de este ramo da Justiça se determinar ao mesmo tempo pela disjunção e integração. Para tratar 

da primeira, Coelho aponta que no funcionamento do sistema de justiça criminal há ―(...) 

pontos de disjunção, de conflitos e ausência de integração‖ (COELHO, 1986, p. 80). Nesse 

sentido, a disjunção seria a ―consequência de funções bastante diferenciadas dentro da justiça 

criminal‖, ou seja, atores e atrizes com objetivos e atuação bastante distintos convivendo entre 

si (RIFIOTIS; VENTURA; CARDOSO, 2010, p. 694). Já a integração seria ―(...) a 

comunicação realizada entre esses órgãos, feita quase que exclusivamente por meio de 

documentos escritos‖, expressando práticas e valores da polícia, do Ministério Público e da 

Magistratura (RIFIOTIS; VENTURA; CARDOSO, 2010, pp. 694-695). Coelho trata como 

integrações as ―(...) negociações, receitas, práticas profissionais, construção social de tipos 

etc.‖ (COELHO, 1986, p. 80) ou seja, as concordâncias e os afinamentos entre os diferentes 

atores e atrizes que compõem os autos.  

A análise de documentos judiciais, em especial dos autos e acórdãos, permite 

identificar parte dessas dinâmicas de disjunção e integração que compõem o jogo da 

construção da narrativa jurídica. Com o perdão da sinestesia, ler esses documentos é ouvir a 

polifonia dos debates. Ao terminar a leitura de um conjunto deles, pode-se com certa 

facilidade verificar o peso das palavras dos atores e atrizes envolvidos, quem está mais ou 

menos autorizado a falar e quando. É possível identificar, assim, quais são as vozes que 

contrastam, as mais eloquentes, as que predominam, as que susurram, as que possuem seus 

discursos limitados pelas perguntas daqueles que orquestram o coral.  

Vale mencionar, por exemplo, que um documento jurídico, por vezes, é construído por 

meio de traduções e reinterpretações feitas por quem detém o poder da escuta e da escrita. Os 

textos de depoimentos, por exemplo, não estão em primeira pessoa, mas são transformados 

em uma narrativa distante e impessoal, moldando-se ao formato jurídico. Como bem 

ressaltado pela antropóloga Alessandra Rinaldi, ―um ‗auto‘ processual se constitui como 

resultado do confronto de posições de autoridade entre os que depõem e os que são 

responsáveis em traduzir as falas em termos da universalidade jurídica‖ (RINALDI, 2015, p. 

27). Por meio de uma ―gramática burocrática‖ específica os casos são construídos e narrados, 

tornando-se ―objeto válido para a justiça criminal na medida em que servem às suas 

exigências de produção da verdade‖ (RIFIOTIS, 2011, p. 98). 

Um auto judicial é composto por uma série de peças de diferentes ordens e produzidas 

por diferentes atores. Há páginas e páginas com certidões e registros de movimentação dos 

autos, entremeadas por manifestações das partes, depoimentos, laudos técnicos e decisões. 

Sobre a composição física dos autos, Mariza Corrêa, uma das pioneiras do trabalho 
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antropológico com autos judiciais no Brasil, na obra Morte em família destaca que a relação 

de um processo com suas partes evidencia que ―estilhaçado‖ e ―fragmentado‖ ―é como se 

cada um dos seus passos tivesse vida independente e ao mesmo tempo necessitando de passos 

anteriores, para que o próximo seja dado‖ (CORRÊA, 1983, p. 26).  

Os processos judiciais unem fragmentos que, em linguagens diversas, recontam com 

pretensões de fidelidade partes de um acontecimento. No entanto, esses fragmentos são 

produzidos para compor os autos, sendo, portanto, forjados dentro da lógica, estrutura e 

linguagem do Sistema de Justiça. Assim, é possível afirmar que os autos processuais fazem 

parte de um conjunto de fontes que nos ―(...) informam sobre o modo de produção da justiça‖ 

(RIFIOTIS; VENTURA; CARDOSO, 2010, p. 689), possibilitando mapear, tanto de forma 

quantitativa quanto qualitativa o modos operandi do sistema de justiça, para analisá-lo e 

criticá-lo. Dessa forma, segundo Silva, ―cada um dos tipos de documentos judiciais tem uma 

finalidade específica: alguns visam a apresentar argumentos ao juiz, outros a comprovar esses 

argumentos, outros têm fim meramente certificatório e outros servem para publicar as 

decisões tomadas pelo juíz (SILVA, 2017, p. 280). Analisá-los nos permite ir para além dos 

documentos, uma vez que estes ―(...) nos informam sobre as dinâmicas temporais e a 

seletividade do sistema penal, sobre a hierarquia moral dos sujeitos envolvidos, sobre as 

práticas e valores dos operadores do direito‖ (RIFIOTIS, 2011, pp. 114-115). 

Ao explicar sua pesquisa em processos criminais brasileiros de ―crimes passionais‖ 

cometidos por mulheres entre 1890-1940, Rinaldi ressalta que partiu ― (...) da consideração de 

que os processos penais seriam loci nos quais valores dados nas hierarquias poderiam ser 

reelaborados e reafirmados, mas também invertidos dependendo da forma como os litigantes 

produziam suas falas e da maneira como eram registradas‖ (RINALDI, 2015, p. 27). Sendo 

assim, a autora considera que ―um caminho interessante, portanto, para pesquisar esses 

documentos, é o de perceber como essas diferentes visões e interpretações sobre o crime e o 

criminoso são construídas e se articulam‖ (RINALDI, 2015, p. 27). 

Segundo Cellard ―por possibilitar realizar alguns tipos de reconstrução, o documento 

escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais‖ 

(CELLARD, 1997, p. 295). Nesse sentido, os documentos jurídicos analisados são preciosos, 

pois permitem a reconstrução de moralidades, contrastes sociais, visões de mundo e 

expectativas de papéis sociais ali registrados. Os atores jurídicos ―(...) controem as fábulas a 

serem apresentadas aos julgadores‖ e, nesse processo deixam nos autos ‗(...) rastros dos 

elementos usados em sua contrução‖ (CORRÊA, 1983, p. 33).  

*** 
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É justamente em busca desses rastros acerca da percepção e usos da figura jurídica do 

infanticídio que versa este trabalho. Ciente de que ―abundante, complexo, bruto e de difícil 

compreensão o uso de processos judiciais como fonte de pesquisa, não é, portanto, tarefa 

simples nem livre de obstáculos‖ (SILVA, 2017, p. 304), me aventurei nessa viagem da 

pesquisa etnográfica documental, conjugada com algumas outras rotas, para buscar as 

respostas às perguntas que me guiaram no início da aventura.  

O uso das diferentes fontes elencadas neste capítulo se dá de forma intercalada nos 

demais capítulos desta tese, de acordo com o objetivo de cada uma de suas partes. Assim, há 

fontes mais ou menos utilizadas segundo as demandas da análise proposta em cada tópico. O 

conjunto de materiais analisados forma um todo que consiste no ―campo‖ desta pesquisa. 

Apesar de deixar claro no texto qual fonte utilizo quando, é importante ressltar que, ainda que 

distintas, todas compõem em conjunto a etnografia dos usos e entendimentos do tipo penal 

infanticídio ora proposta. Mostrado o mapa e contada a viagem, passarei a narrar o que 

encontrei nesses lugares e arredores, ou seja, o que encontrei nesse ―campo‖.  
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3 MATAR “O PRÓPRIO FILHO”: DESAFIOS CLASSIFICATÓRIOS EM MEIO A 

COMPLEXIDADES BIOPSICOSSOCIAIS 

 

Naquela tarde na qual entrevistei L.S. na lanchonete do Fórum Criminal da Barra 

Funda, não imaginava que ouviria e/ou leria, tantas outras vezes, histórias tão semelhantes à 

que me contava. Prestava atenção com curiosidade àquele relato doído e solitário, de uma 

mulher que descobrira a gestação no parto.  

A defensora pública do Caso havia me contado que L.S. vivenciara um processo de 

negação da gravidez, não tendo racionalizado a gestação. Contou-me de alguns estudos que 

encontrou na internet, especialmente franceses, que tratavam, na chave da medicina e da 

psicologia, da questão. Achei curioso como isso seria possível, e tive certeza de que deveria 

me aprofundar na análise dessa negação, pois me soava importante para o estudo que iniciava.  

Constava nos autos que L.S. tinha dado à luz sozinha, no banheiro da casa na qual 

morava com seus filhos e filhas. Após algum tempo de entrevista, encarei perguntar como 

havia sido essa experiência. Ao que ela respondeu:  

 

A criança, chegou a hora de nascer, ela é obrigada a nascer, ela vai sair de qualquer 

jeito, entendeu? Ela nasceu no vaso. E eu tirei do vaso e coloquei numa toalha no 

chão. Que na hora que vem aquela contração, você vai fazer xixi e a criança nasce. Na 

cama, no vaso, em qualquer lugar. Na hora que a criança nasceu, eu vi que era uma 

gravidez realmente. (...) Logo que ela nasceu, que eu coloquei na toalha, a primeira 

toalha que eu achei, pus no chão, eu desmaiei. Eu não sei depois de quanto tempo eu 

voltei, ali, sozinha. Quando eu voltei eu vi que a criança não chorou, foi por isso que a 

delegada perguntou pros meus filhos se não ouviram a criança chorar lá. Que a criança 

quando nasce chora. Eu não sei porque ela não chorou. Porque todos quando nasciam 

no hospital choravam, não precisava o médico bater. Nunca bateu em nenhum deles. 

Já nasciam com a boca arreganhada já. Já chorando. E essa daí não chorou. Aí foi 

quando veio na minha cabeça que eu estava grávida, eu não fiz pré-natal, não fiz nada. 

A criança nasceu. Iam falar que eu matei, fui eu que matei a criança. Aí onde vem, eu 

não estou grávida, ao mesmo tempo eu estava grávida porque nasceu uma criança. 

Mas a criança estava morta. O que iam falar de mim, que eu que matei a criança. O 

que meus filhos iam pensar, o próprio D. (ex-marido de L.S.). Que fui eu que matei. 

Mas não fui eu que matei. Não fiz nada com a criança. Foi feita perícia, não tinha 

nada. Nada. Porque eu não usei de violência nenhuma com ela. (...) Eu desmaiava e 

voltava, desmaiava e voltava. Até chegar no hospital foi assim. E então eu não tinha 

ação para resolver nada. Nada. 

 

Se eu tivesse de escolher uma única palavra para definir as histórias que li e ouvi – nas 

denúncias, em textos literários e científicos, em entrevistas e conversas informais – 

envolvendo casos nos quais uma mulher era acusada ou condenada pela morte de seu/sua 

recém-nascido/a, durante ou logo após o parto, escolheria a palavra solidão. Estas mulheres 

estavam sós, por si, durante a gestação, o parto e os momentos que o sucederam. São 
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vivências solitárias que perpassam os casos, fazendo com que uma história soe tão 

semelhante à outra a ponto de confundi-las.  

Talvez por ter sido uma palavra bastante usada nesses textos, em especial, referindo-se 

à gestação e ao momento de dar à luz. Talvez por ser a sensação que as histórias trazem, ainda 

que narradas em textos jurídicos formais. São histórias de mulheres que, mesmo morando 

com outros familiares, tendo vida social ativa, trabalhando e/ou estudando, vivenciaram, em 

sua maioria, a gestação, o parto e seus desdobramentos em total solidão.  

O que se chama de infanticídio no sistema de justiça criminal brasileiro são, na 

maioria das vezes, casos com as seguintes características: mulheres que ocultam e/ou negam a 

gravidez; não tentam abortar; dão à luz sozinhas; atentam contra os/as recém-nascidos/as ou 

não prestam socorros a estes/estas, pensando, por vezes, estarem mortos/as; não têm memória 

do momento dos fatos; deixam rastros de que deram à luz, apesar de tentarem limpar as 

evidências; guardam os corpos em algum lugar da casa, jogam fora no lixo da casa ou da rua, 

enterram, geralmente no quintal, em cova-rasa; vão dormir, ou voltam às suas atividades 

rotineiras; são descobertas, seja pelos/as recém-nascidos/as encontrados/as vivos/as ou 

mortos/as, seja por seus próprios corpos que denunciam um parto recente. Encontradas, 

passam a ser investigadas criminalmente e se tornam rés em processos penais que têm 

diferentes desfechos92. São, na grande maioria das vezes, rés primárias. 

Na bibliografia especializada na temática do filicídio – produzida, especialmente em 

países anglófonos, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália – há um esforço de 

categorização, em diferentes padrões, das mortes assim consideradas, havendo uma 

preocupação em definir, dentre estas, o infanticídio – vocábulo que, na língua inglesa, remete 

à morte de criança de até um ano, provocada, geralmente, por progenitores. Ao perceberem 

que as mortes não eram idênticas entre si, mas que era possível agrupá-las a partir de 

elementos comuns – como período de desenvolvimento do/da bebê ou criança, a forma como 

ocorrem as mortes, a razão pela qual estas aconteçam – pesquisadores e pesquisadoras de 

diferentes áreas passaram, especialmente a partir da década de 1970, a diferenciá-las em 

padrões, partindo de pesquisas empíricas. Tais pesquisas, realizadas em universos amostrais 

de mulheres presas, pacientes psiquiátricas, registros criminais ou casos divulgados na mídia, 

embasaram as categorizações feitas acerca do filicídio (STANTON; SIMPSON, 2002). 

                                                 

92
 Por vezes, como trabalhado no capítulo 5 desta tese, casos que se encaixam perfeitamente nesse padrão são 

considerados homicídios, dependendo dos atores e das atrizes processuais envolvidos no caso, especialmente 

membros do Ministério Público e da magistratura. 
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A lei brasileira, ao prever que o infanticídio é o ato de matar sob a influência do 

estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após delimitou o que pode ser 

considerado o crime de infanticídio, sendo o escopo temporal diferente daquele dos países 

anglófonos que o tipificam93, onde a definição temporal de um ano, dada pelo dicionário, 

coincide com a definição legal. Lá, o que se considera infanticídio abrange um leque amplo 

de ações que engloba diferentes categorias da tipologia que classifica os tipos de filicídio. No 

Brasil, tanto pela legislação, quanto pelo Sistema de Justiça, o que se chama de infanticídio 

remete à morte de recém-nascidos/as, por ação ou omissão das parturientes, em geral nas 24hs 

seguidas ao nascimento. Trata-se da categoria que, na tipologia dos filicídios, na subcategoria 

de infanticídios, é denominada neonaticídio.94 

O ato de uma mulher ―matar o próprio filho durante ou logo após o parto‖ não é 

excepcional e/ou misterioso. Pelo contrário. Quando estudado em conjunto apresenta uma 

série de repetições que coincidem em diversas partes do mundo, permitindo explicações 

advindas de diferentes áreas, sendo as mais completas aquelas que tratam o fenômeno como 

sendo de ordem biopsicosocial. Apesar de ser um crime previsto em lei no Brasil desde o 

século XIX, sua prática, motivações, contextos e reações sociais foram pouquíssimo 

estudados nas ciências sociais nacionais, como já ressaltado na introdução deste trabalho.  

O objetivo deste capítulo é apresentar a categoria chamada na bibliografia estrangeira 

de neonaticídio – por ser esta a que melhor se adequa à descrição legal brasileira de 

infanticídio, bem como a que dialoga claramente com a grande maioria dos casos com os 

quais me deparei ao buscar pelas palavras-chave ―infanticídio‖ e ―estado puerperal‖ nos sites 

dos tribunais de justiça dos estados. Não apenas apresento a categoria neonaticídio e seu 

diálogo com os casos, mas o faço a partir, especialmente, de contribuições das ciências sociais 

– mais especificamente da antropologia social – ao tratar de temas como reprodução, 

gestação, parto, maternidade, gênero, noção de pessoa, limiares e ritos. Tais referenciais 

analíticos possibilitaram conectar as narrativas individuais sobre o tema à bibliografia que 

identificou o padrão pesquisado, refletindo sobre o neonaticídio enquanto processo social. 

Para tanto, apresento brevemente alguns modelos de categorização dos diferentes tipos 

de filicídio, de modo a apresentar, especificamente, o lugar e as especificidades da categoria 

                                                 

93
 Por exemplo,Canadá e Inglaterra.  

94
 O Caso 2, de E.S. destoa dos outros seis casos apresentados nos autos lidos na íntegra, uma vez que trata da 

acusação de uma mulher pela morte da filha de mais de um mês de vida.  Não se encaixa, portanto, no padrão de 

neonaticídio. 
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neonaticídio nessas classificações. Em seguida, foco nos elementos que compõem a categoria, 

trabalhando elementos-chave do padrão, a partir de reflexões mais amplas sobre gestação, 

parto, maternidade, filiação e paternidade.  

A abordagem antropológica do infanticídio feita nesta tese busca compreender, 

analisar e interpretar não apenas os casos reunidos nos processos, acórdãos e entrevistas (um 

conjunto heterogêneo e polifônico de narrativas), mas também as tipificações, a identificação 

de padrões e suas explicações. Trata-se, dentre outros, de esclarecer como lógicas jurídicas de 

tipificação e adjudicação, trazem consigo certas premissas e teorias sobre concepção, 

gestação, maternidade, criação, vida e morte. Premissas estas que se comunicam com 

contextos sociais mais amplos nos quais são vividas estas vidas capturadas pelas tramas do 

direito ao se identificar uma morte como um possível infanticídio ou homicídio, e que 

inflexionam no modo como os/as diferentes agentes interpretam, narram e vivenciam cada 

caso. 

 

3.1 CATEGORIZAÇÃO E PADRÃO DE FILICÍDIOS 

 

Há décadas o interesse pelo filicídio vem crescendo na academia anglófona, em 

especial nas áreas da psiquiatria, psiquiatria forense, psicologia e direito. Diversas foram as 

tentativas de criar uma categorização, visando a identificar e agrupar diferentes tipos de 

filicídio. Segundo Oberman e Meyer (2001, p. 20) ―uma tipologia é necessária para que seja 

possível começar a entender as diversas razões para a ocorrência do infanticídio‖ 95 . Tal 

entendimento é importante não só para esclarecer o assunto e dialogar melhor com o público 

leigo, mas também ―(...) pode auxiliar educadores a planejar estratégias preventivas mais 

eficientes, médicos a promover intervenções mais focadas, operadores do direito em suas 

investigações e legisladores em criar políticas mais eficazes‖ (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 

20)96.  

Uma das primeiras97 categorizações do infanticídio cometido por pais, e certamente a 

mais importante para o início de uma tentativa de compreender o fenômeno, foi realizada pelo 

                                                 

95
 Do original: ―A typology is needed so that people can begin to understand the many reasons for the occurrence 

of infanticide‖. 
96

 Do original: ―this typology could assist educators in targeting more effective prevention strategies, 

practitioners in providing more focused intervention, law enforcement officers in their investigations, and 

legislators in creating more meaningful policy‖.  
97

 Há outras, inclusive anteriores, elencadas no trabalho de P. D. Scott (1973, pp. 120-121) e de Stanton e 

Simpson (2002, p. 3). No entanto, a classificação de Resnick foi considerada a primeira mais completa. 
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psiquiatra forense Phillip J. Resnick, no final dos anos 1960. Por meio de uma revisão 

bibliográfica de trabalhos da literatura mundial produzida entre 1751 a 1967 sobre assassinato 

de crianças, que o permitiu entrar em contato com 155 casos, Resnick dedicou-se a classificá-

los (RESNICK, 1969, pp. 73-74). Primeiramente, o autor apontou dois tipos distintos de 

assassinato de crianças – o filicídio e o neonaticídio. Por filicídio considerou ―o assassinato de 

filho ou filha mais velhos que 24 horas de vida‖98. Já neonaticídio seria ―a morte de neonato 

no dia de seu nascimento‖99 (1970, p. 58). Em artigo publicado em 1969 optou por classificar 

somente os filicídios, deixando para trabalhar o neonaticídio em artigo separado, publicado 

em 1970. Assim, na categorização do filicídio, usou 131 casos. Os demais 24 casos eram 

neonaticídios. 

Sua categorização de filicídio contém cinco tipos ordenados por motivos aparentes. 

São eles: I) filicídio altruístico; II) filicídio agudamente psicótico; III) filicídio de criança 

indesejada; IV) filicídio acidental; V) filicídio por vingança conjugal (RESNICK, 1969, pp. 

76-78). No primeiro grupo incluiu os casos de filicídio cometido por pais ou mães que, por 

razões altruísticas, matam seus filhos. Nessa categoria estão os casos de filicídio associados 

ao suicídio – quando o pai ou a mãe mata o filho para não o abandonar ao se matar – e o 

filicídio para alívio de sofrimento – quando a morte se dá para aliviar o sofrimento (real ou 

imaginário) da vítima. Trata-se da categoria com maior incidência no estudo de Resnick 

(49%). Na segunda categoria estão os casos de assassinato ocorridos sob a influência de 

alucinações, epilepsia ou delírio, que representam 21%. Em terceiro está o grupo filicídio de 

criança indesejada, associado a questões sociais, como relação ilegítima e gravidez fora do 

casamento. Tal grupo representa 14% do total. Em quarto lugar está a categoria filicídio 

acidental. Trata-se de casos, em geral, associados à síndrome da criança espancada. São 

chamados de acidentais, por não haver a intenção de matar. Representam 12% do total de 

casos. Por fim, o filicídio por vingança conjugal é explicado pelo autor a partir do mito de 

Medeia. Nestes casos o assassinato se dá pela opção de causar sofrimento ao parceiro, 

totalizando 4% dos casos analisados pelo autor (RESNICK, 1969, p. 78). 

Já em artigo dedicado especialmente a tratar de neonaticídios, Resnick trabalhou com 

37 casos, sendo 24 advindos do levantamento bibliográfico trabalhado no artigo anterior, três 

casos com os quais trabalhou em sua prática médica e 10 novos casos que que mapeou (1970, 

p. 58). Resnick trata o assassinato de um/a recém-nascido/a como ―(...) uma entidade separada 

                                                 

98
 Do original: ―(...) the murder of a son or daughter older than 24 hours‖. 

99
 Do original: ―‗neonaticide‘ is defined as the killing of a neonate on the date of its birth‖. 
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de outros filicídios, diferindo em relação ao diagnóstico, motivos e disposição legal daquele 

que mata‖100 (1970, p. 58). Por isso sua opção por tratá-los separadamente. 

Há críticas com relação à classificação de Resnick especialmente ao uso da motivação 

aparente como critério classificatório, por ser considerada subjetiva (SCOTT, 1973, p. 121) e 

por não haver como garantir que não existam outras razões para o fato que não apenas aquelas 

aparentes (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 21). Por exemplo, em casos de neonaticídio, o 

autor explica que estes se dão especialmente pelo fato de serem gestações indesejadas, 

deixando a entender que é principalmente uma escolha das mulheres matarem os/as recém-

nascidos/as, baseada nessa ausência de desejos. Não leva em consideração outros fatores – 

como pouquíssimas mulheres que se encaixam nesse perfil buscarem métodos de interrupção 

da gestação – nem levanta hipóteses que problematizam sua conclusão de associação imediata 

entre gravidez indesejada e morte do/a recém-nascido/a101.  

Critica-se também que Resnick, ao considerar crimes cometidos por homens e 

mulheres sem distinção, acabou criando categorias com pouca aplicabilidade aos filicídios 

cometidos por mulheres, como o caso de vingança conjugal, majoritariamente cometido por 

homens (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 21). Dentre outras críticas, Oberman e Meyer 

ressaltam a fragilidade do método usado pelo autor – casos muito antigos, produzidos em 

diferentes países, com diferentes metodologias, línguas e em distintos contextos culturais, não 

representando uma amostra confiável – e o fato de estudos posteriores apresentarem 

resultados de incidência completamente distintos daqueles apresentados em seu trabalho, 

especialmente no tangente a casos de eutanásia cometida pelos pais para alívio do sofrimento 

dos filhos, algo raríssimo de se encontrar nas pesquisas atuais e com alta incidência nos dados 

de Resnick (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 21). Por fim, ressaltam que  

 

apesar do sistema de Resnick ter representado uma primeira tentativa de criar uma 

tipologia, este foi formulado nos anos 1960 e poucos argumentariam que os status e 

papéis femininos continuaram os mesmos desde então. Em geral normas relacionadas 

à sexualidade, ilegitimidade, e direitos reprodutivos passaram por imensas 

transformações (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 24)
102

.  

                                                 

100
 Do original: ―(…) separate entity, differing from filicide in the diagnosis, motives and the disposition of the 

murderer‖.  
101

 Outro autor, o psiquiatra brasileiro Mauro Mendlowicz, liderou, na década de 1990, pesquisa a partir autos 

judiciais de infanticídio, comparando as condenadas às pacientes obstétricas consideradas ―normais‖. Em íntimo 

diálogo com Resnick, a equipe classificou diferentes tipos de mortes de crianças, reforçando que o neonaticídio 

se dá pelo fato de as mulheres não desejarem seus recém-nascidos (MENDLOWICZ et al, 1998) 
102

 Do original: ―(...) Resnick‘s system represented a first attempt at a typology, it was formulated in the 1960s 

and a few would argue that women‘s societal status and roles have remained constant since that time. In general, 

norms related to sexuality, illegitimacy and reproductive rights have undergone major transformations‖.  
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No entanto, apesar das críticas à Resnick, seu esforço inicial de ―organização do 

campo‖ é reconhecido na literatura (STANTON; SIMPSON, 2002, p. 3). Também é 

considerado o primeiro autor a isolar o neonaticídio dos demais tipos de infanticídio, sendo 

esse termo, com atualizações, usado até hoje em tipologias de infanticídio. 

Em revisão bibliográfica publicada em 2002, Josephine Stanton e Alexander Simpson 

103 apresentaram o avanço dessa categorização, apontando como importantes especialmente os 

trabalhos de Peter Scott (1973) e D‘Orban 104  (1979), que superaram a categorização 

motivacional e investiram em pensar uma categorização focada na fonte do impulso de matar. 

Já Michelle Oberman e Cheryl Meyer (2001, pp. 19-31) não só apresentam uma detalhada 

revisão das tipologias que surgiram após Resnick, como propuseram uma nova, conforme será 

demonstrado adiante.  

A categorização feita por D‘Orban, segundo o próprio autor, é baseada naquela feita 

por Scott (1973) com algumas modificações (D‘ORBÁN, 1979, p. 561). Seu estudo foi 

realizado por meio da análise aprofundada dos registros criminais de todas as mulheres presas 

entre 1970 e 1975 na Holloway Prison, próxima à Londres, acusadas de matarem seus filhos 

ou filhas, totalizando, com algumas exclusões devidamente explicadas, 89 casos. Assim, 

diferentemente de Resnick, D‘Orbán estudou uma amostra populacional específica, bem 

como optou por delimitar sua análise ao estudo do filicídio perpetrado por mulheres. Sua 

classificação foi organizada da seguinte maneira: I) mães que espancam; II) mães com 

doenças mentais; III) neonaticídios; IV) mulheres retaliadoras; V) crianças indesejadas e; VI) 

assassinato misericordioso105.  

No grupo das mães que espancam, que totalizou 36 casos, D‘Orbán incluiu todos os 

registros nos quais a morte da criança resultou de ação impulsiva da mãe, ocasionada por 

destempero. No segundo grupo, incluiu as 24 mulheres que sofriam de alguma doença 

psicótica, desordens de personalidade, depressão associada a suicídio e outros casos de 

sintomas severos que requereram internação em hospital psiquiátrico. No terceiro grupo, 

aquele dos neonaticídios, composto por 11 mulheres, D‘Orbán seguiu o padrão de Resnick, 

                                                 

103
 Para a lista completa dos trabalhos referenciados pelos autores, ver Stanton e Simposon (2002, pp. 3-6). 

Também, neste mesmo artigo (pp. 6-7), há uma lista de trabalhos que focaram especificamente o filicídio 

praticado por homens.  
104

 Não encontrei o nome completo do autor, mas há menção ao seu trabalho usando o ―he‖, o que me fez 

considerar que trata-se de um autor, não autora.  
105

 As categorias I, II, IV, V e VI equivalem às categorias encontradas por Scott (1973). As categorias III e IV 

dialogam com as de Resnick (1970).  
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considerando aquelas que mataram seus/suas recém-nascidos/as nas primeiras 24 horas de 

vida. No grupo de mulheres retaliadoras incluiu os nove casos de agressões contra o parceiro 

que foram direcionadas às crianças, ocasionando suas mortes. Já no grupo de crianças 

indesejadas incluiu os oito casos de mulheres que mataram seus filhos ou filhas indesejadas 

por ação ou omissão. Por fim, se deparou com um caso que chamou de ―assassinato 

misericordioso‖, no qual encontrou um alto grau de sofrimento da vítima e a ausência de 

ganhos secundários para a mãe por sua ação (D‘ORBÁN, 1979, p. 561). 

Oberman e Meyer ressaltam que o trabalho de d‘Orbán foi pioneiro em identificar, nos 

casos estudados, padrões de componentes estressores de diferentes ordens, como problemas 

de moradia, de relacionamento, financeiros e de parentalidade juvenil (OBERMAN; MEYER, 

2001, p. 25). Apesar de o autor não ter se dedicado a relacionar, de maneira aprofundada, 

esses padrões com as categorias, fez um importante movimento nessa direção. A consideração 

de fatores sociais para dar conta da complexidade dos casos de filicídio é fundamental na 

visão de Oberman e Meyer. Com isso em mente, as autoras investiram em construir uma 

classificação dos diferentes tipos de filicídio, relevante para enquadrar os casos 

estadunidenses (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 31). 

Os trabalhos de Oberman e Meyer (2001; 2008) apresentaram uma categorização 

diferente das anteriores106. As autoras achavam importante considerar: 

 

(...) a interação única de variáveis sociais, ambientais, culturais e individuais 

precisava ser abordada dentro de cada categoria de mães filicidas, para que 

pudéssemos chegar a uma imagem o mais completa possível dos fatores que se juntam 

para resultar em filicídio, em cada caso. (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 31)
 107

. 

 

Oberman e Meyer (2001) juntamente com uma equipe de pesquisadoras108, partiram de 

estudo prévio feito por Oberman (1996) – no qual realizou uma classificação do filicídio 

materno relacionando doenças mentais e fatores sociais – para criar uma nova classificação do 

filicídio. Em seu estudo prévio, Oberman (1996) havia analisado os casos que apareceram na 

                                                 

106
 Há outras classificações consideradas relevantes nos levantamentos bibliográficos sobre o tema. Por não ser o 

foco principal deste trabalho, não tratarei de maneira exaustiva de todas as classificações compiladas nessas 

revisões. Me interessa, principalmente, focar na discussão sobre neonaticídio, categoria que aparece em todas as 

tipologias desde a de Resnick. Para aprofundamento nas diferentes classificações, ver Oberman e Meyer (2001, 

pp. 19-31) e Stanton e Simpson (2002). 
107

 Do original: ―we belived that the unique interaction of social , environmental, cultural, and individual 

variables needed to be addressed within each category of filicidal mothers, so that we could arrive at as complete 

a picture as possible of the factors which come together to result in filicide in each case‖. 
108

 A equipe foi formada por Priya Batra, Tara Proano, Michelle Rone e Kelly White (OBERMAN; MEYER, 

2001, p. 32). 
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base de dados Nexus 109 , voltada para artigos jornalísticos, bem como outros casos que 

apareceram na mídia em geral (OBERMAN, 1996, p. 22; OBERMAN; MEYER, 2001, p. 

31). As pesquisadoras usaram esses casos compilados por Oberman e procederam da seguinte 

maneira: cada pesquisadora leu e classificou, individualmente, todos os casos previamente 

compilados pela autora. Em seguida, juntas, a partir de cada categorização individual, 

chegaram a uma classificação final. Analisaram um total de 219 casos. 

Tal categorização foi apresentada no livro Mothers who kill their children – 

understanding the acts of moms from Susan Smith to the „prom mom‟, de 2001, no qual as 

autoras optaram por descrever de maneira detalhada cada uma das categorias, ao invés de 

apenas apontar incidências e fatores de risco, como vinham fazendo os trabalhos anteriores 

(OBERMAN; MEYER, 2001, p. 32). Segundo as autoras, para organizar a classificação: 

 

rastreamos algumas características e circunstâncias de maneira transversal, 

considerando todos os casos. Dentre elas incluímos a idade da mãe, idade e gênero da 

criança, como se deu a morte, status conjugal, número de crianças na família e 

coabitando a mesma casa, localização geográfica, data do crime, 

denúncia/condenação, o comportamento materno após a morte, histórico de violência 

doméstica, saúde mental e histórico de abuso de substâncias, status socioeconômico, a 

necessidade de assistência pública, o envolvimento dos órgãos de proteção à criança, 

frequência do uso de armas, qualquer motivo mencionado e a ordem do nascimento da 

criança [se primeiro filho, por exemplo] (OBERMAN; MEYER, 2001, pp. 33-34)
110

.  

 

O resultado foi uma tipologia nova, diferente das anteriores, que descreveu ―(...) 

padrões associados ao filicídio a partir de uma perspectiva interacionista, abrangendo uma 

ampla gama de variáveis sociais, culturais, ambientais e individuais‖ 111  (OBERMAN; 

MEYER, 2001, p. 36). As autoras elencaram os seguintes tipos de filicídio: I) filicídio 

relacionado à gravidez ignorada; II) filicídio relacionado a abuso; III) filicídio baseado em 

negligência; IV) filicídio assistido ou coagido; V) filicídio intencional (nos quais as mães 

agiram sozinha) (OBERMAN; MEYER, 2001, pp. 36-38).  

No primeiro grupo incluiram as 37 mulheres que cometeram neonaticídio e que 

esconderam ou negaram a gravidez. No segundo grupo incluiram os 15 casos de mães que 

                                                 

109
 Para reflexão detalhada das autoras sobre as vantagens e desvantagens do uso da base de dados Nexis para 

compilação dos casos ver Oberman e Meyer (2001, pp. 34-36). 
110

 Do original: ―we tracked some characteristics and circumstances across all the cases. These included age of 

mother, age and gender of child, method of death, marital status, number of children in the Family and in the 

home, geographical location, date of crime, charge/conviction, mother‘s behavioral response after death, history 

of domestic violence, mental health and substance abuse history, socioeconomic status, the need for public 

assistance, children‘s protective servisse involvement, frequency of weapon use, any motive mentioned, and 

birth order of child‖. 
111

 Do original: ―(...) describes the patterns associated with filicides from an interactional perspective, 

encompassing a wide array of social, cultural, environmental, and individual variables‖.  
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mataram seus/suas filhos/as durante agressões físicas e não intencionavam a morte, mas, 

principalmente, a disciplina. No terceiro grupo consideraram aquelas 76 mulheres que não 

mataram os/as filhos/as propositalmente, mas por falharem em atender às suas necessidades 

básicas, ou por agirem de forma irresponsável. Dividiram este grupo em dois – a negligência 

omissiva, que corresponde aos casos de inação diante de questões de saúde, segurança e 

outros cuidados; e a negligência comissiva, que diz respeito a casos nos quais ações 

irresponsáveis causaram a morte, como colocar algo na boca da criança para que parasse de 

chorar. No quarto grupo estão os 12 casos nos quais os parceiros (em geral padrastos da 

criança) mataram a criança ou obrigaram as mães a fazê-lo, tendo sido as mães formalmente 

acusadas pelos assassinatos. Por fim, no quinto grupo estão as 79 mães que objetivaram de 

fato matar a criança. Nessa categoria incluíram mulheres com doença mental diagnosticada ou 

não, decisão que explicam em detalhes no capítulo sobre a categoria (OBERMAN; MEYER, 

2001, pp. 68-94).  

Apesar do esforço de classificação dos casos, buscando congregar o máximo de 

informações possível, as autoras relataram, posteriormente, terem sentido falta de saber mais 

sobre as histórias de vida de mulheres que matam os filhos, de modo a buscar preencher 

lacunas que as leituras de casos não as permitiam fazer. Assim, a partir de 2001, dedicaram-se 

a um projeto de entrevistas com 40 mulheres112 condenadas por matarem seus filhos, presas no 

Ohio Reformatory for Women, única prisão feminina do estado de Ohio. Desse grupo de 40113 

mulheres, oito foram entrevistadas em profundidade cinco anos depois da primeira série de 

entrevistas. Este estudo resultou na obra When Mothers Kill - Interviews from prision, 

publicada em 2008114 (OBERMAN; MEYER, 2008, pp. 1-8).  

Oberman e Meyer seguiram usando o padrão apresentado no trabalho de 2001, mas 

deixam claro que não fizeram o estudo com a preocupação metodológica de comparar os 

achados de 2008 com aqueles do primeiro livro (OBERMAN; MEYER, 2008, pp. 1-8)115. 

                                                 

112
 No total, em 2001 havia 69 mulheres presas por matarem seus filhos no estabelecimento estudado. No 

entanto, por diversas razões explicadas no apêndice metodológico, as autoras realizaram entrevistas com 40 

delas.  
113

 As autoras, no questionário aplicado às 40 mulheres, levantaram dados sobre abusos vivenciados por estas ao 

longo da vida. Das 26 mulheres que relataram ter experienciado algum tipo de abuso, 19 sofreram abuso físico e 

sexual (OBERMAN; MEYER, 2008, p. 30).  
114

 Neste estudo as autoras se aprofundam na história de vida dessas oito mulheres, levantando questões sobre o 

relacionamento das mulheres condenadas com suas mães, experiências de violência física e abuso sexual na 

infância e adolescência, ausência da figura paterna (OBERMAN; MEYER, 2008).  
115

 Por exemplo, neste estudo, as autoras encontraram 70% nas categorias filicídio relacionado a abuso, filicídio 

relacionado à negligência e filicídio assistido ou coagido. Tais categorias, no estudo anterior, corresponderam a 

47%. Já neonaticídio encontraram em baixíssima quantidade. Isso porque, ao contrário dos jornais que 
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Queriam, sim, entrevistar em profundidade algumas mulheres, de modo a ouvir aquelas sobre 

as quais tanto falam, mas que pouca voz têm para criar as próprias narrativas sobre suas 

histórias e os crimes que as levaram ao encarceramento116.   

As autoras dedicam um apêndice do livro para o debate sobre neonaticídio, 

justificando a separação desta categoria justamente por ser tão diversa das demais, por 

apresentar características tão específicas, bem como pelo fato de haver um pequeno número 

de mulheres que cometeram neonaticídios em sua amostragem 117 . Tal apêndice será 

trabalhado no próximo tópico. 

É importante notar que há um conteúdo de opinião pessoal, mais ou menos evidente, 

em parte considerável dos artigos científicos que apresentam revisões bibliográficas ou dados 

empíricos usados para a classificação dos diferentes tipos de filicídio. Há autores e autoras 

que a todo tempo julgam a conduta das mulheres – ainda que os textos não tenham o 

propósito de julgamento, mas de apresentar dados – deixando claro que são contrários à 

punição mais branda em casos de neonaticídio, por exemplo, bem como defendendo um 

componente racional nos atos destas. Dentre estes/estas estão Phillip Resnik (1970), Susan 

Friedman e Resnick (2007), Friedman, James Cavney e Resnick (2012), Theresa Porter e 

Helen Gavin (2010), Lynn Marie Kohm e Scott Liverman (2002), Edward Saunders (1989). 

Por outro lado, há autoras e autores que problematizam essas críticas e olham para os casos 

buscando compreendê-los em sua complexidade. Em geral, posicionam-se favoráveis a 

legislações mais brandas ou mesmo a não punição de mulheres, em casos de neonaticídio, por 

considerarem questão de ordem biopsicossocial, com respostas mais eficientes em outras 

áreas que não a penal. Nesse grupo estão Michelle Oberman e Cheryl Meyer (2001, 2008), 

Jacques Dayan e Alix Bernard (2013), Patricia Crittenden e Susan Craig (1990), Josephine 

                                                                                                                                                         

noticiavam casos em geral, o público da prisão que estudaram era formado por mulheres que foram efetivamente 

condenadas à pena de prisão. Dentre elas não estão aquelas que receberam penas mais leves, que estão no 

sistema voltado a adolescentes e/ou que realizaram seus atos comprovadamente devido a doenças mentais. 

Assim, a incidência mapeada nesse trabalho divergiu daquela do trabalho anterior (OBERMAN; MEYER, 2008, 

pp. 3-4). 
116

 Oberman e Meyer refletem sobre a possível motivação que as levaram à busca por definição de padrões de 

filicídios. Segundo as autoras: ―Talvez devido às suas realidades serem tão diferentes das nossas, nos 

encontramos em busca de padrões em suas histórias, colocando-as em um cenário que poderia nos dar uma visão 

de suas ações e nos dar melhores ideias de como as coisas poderiam ter sido diferentes‖. Do original: ―Perhaps 

because their realities were so different from our own, we found ourselves searching for patterns in their stories, 

setting them against a backdrop that might afford us some insight into their actions and give us a better sense of 

how things could have turned out differently‖ (OBERMAN; MEYER, 2008, p. 101).  
117

 Das 40 mulheres entrevistadas, havia apenas três na prisão por casos de neonaticídio. Destas, apenas uma 

continuava presa após cinco anos, quando se deu a segunda série de entrevistas (OBERMAN; MEYER, 2008, 

pp. 4, 151). 
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Stanton e Alexander Simpson (2002), Margaret Spinelli (2004), Ian Brockington, (2011), 

Beth Bookwalter (1998), Lucy Jane Lang (2005).  

Fato é que, ainda que apresentando dados científicos, sejam eles coletados e 

sistematizados pelos/as próprios/as autores ou autoras, sejam eles revisões bibliográficas, é 

comum haver um cunho opinativo nos textos, extrapolando as conclusões baseadas nos dados 

apresentados. O filicídio mobiliza moralidades, por tratar, como bem lembra Prosperi, de ato 

que ―rompe o sentido da continuidade da vida‖ (PROSPERI, 2010, pp. 25-26). Não se espera 

que aquela que dá à luz mate. Assim, ainda que se trabalhe com esses casos a partir de 

diferentes áreas acadêmicas e que estes artigos estejam publicados em revistas científicas, um 

cunho moral do julgamento dessas mulheres tem espaço, seja de forma a maldizê-las, seja de 

forma a compreendê-las. Luna Borges Pereira dos Santos, ao apresentar parte dessa 

bibliografia estrangeira especializada na temática do infanticídio em sua dissertação de 

mestrado, chama a atenção para o conteúdo moral por vezes identificável nesses textos 

(SANTOS, 2017, p. 66).  

Apesar das discordâncias entre as diferentes classificações de filicídio, referentes não 

somente à metodologia usada, bem como às diferentes leituras feitas pelos autores e autoras a 

partir dos dados, merece destaque o fato de o neonaticídio estar presente como categoria 

específica em todas as tipologias e de todas mencionarem os mesmos elementos que 

compõem tal padrão. A leitura que se faz do padrão é distinta, mas o padrão é composto de 

forma bastante semelhante nos diferentes artigos que tratam da temática, havendo claro 

diálogo entre este e a maioria dos casos trabalhados nesta tese. Apesar disso, não encontrei 

menção à categoria neonaticídio nos documentos jurídicos estudados e ou na doutrina penal e 

médico legal pátria que trata do crime de infanticídio, sendo este um dos aspectos reveladores 

do tratamento conferido ao tema no Brasil 118.  

O objetivo neste tópico foi apresentar as diferentes tipologias das mortes chamadas de 

filicídio, principalmente para situar os casos que, no sistema de justiça brasileiro, são 

classificados como infanticídio, seja pela acusação ou pela defesa. Feito isso, apresentarei, a 

seguir, de maneira detalhada, a categoria neonaticídio – justamente por ser a que mais 

claramente dialoga com os casos brasileiros – e como os elementos que a compõem, presentes 

nas histórias narradas nos documentos judiciais, são interpretados por quem sobre eles falam 

nos autos. 
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 No capítulo 4 desta tese me dedico à análise aprofundada dessas doutrinas.  
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3.2 NEONATICÍDIO 

 

Em muitos dos textos da bibliografia estrangeira especializada em filicídio, em 

especial naqueles que tratam do neonaticídio, há um padrão narrativo de iniciar o texto 

apresentando casos, ou, em algum momento, de dedicar-se a essas narrativas,119 com o intuito 

de ilustrar a semelhança entre elas, identificando as repetições que as aproximam. Em geral os 

autores ou autoras selecionam alguns casos para recontar sucintamente, de forma a ilustrar 

quais são os elementos que os compõem, dialogando com o padrão apresentado.  

É imediata a percepção de que há inúmeros elementos comuns entre a maioria das 

narrativas com as quais trabalhei e os casos apresentados nesta bibliografia. Guardadas as 

peculiaridades de cada caso, ou mesmo a forma de narrá-los, dos sete autos lidos na íntegra, 

seis120 dialogam entre si e com a literatura. Já dentre os 121 acórdãos que apresentavam algum 

trecho de narrativa ―dos fatos‖, em 92 deles, ou seja 76%, foi possível identificar mais de três 

elementos que compõem o padrão do neonaticídio.  

  Apenas em trabalhos acadêmicos nacionais que se preocuparam em dialogar com a 

bibliografia internacional sobre o tema – como Iaconelli (2015) e Santos (2017) – ou 

trabalhos como o de Mendlowicz – que sistematizou e analisou em profundidade dados sobre 

o padrão (1998, 2017) – há menção ao neonaticídio. Apesar desse claro diálogo entre os 

casos, e da vasta bibliografia acerca da temática existente em língua inglesa – especialmente 

artigos científicos de fácil acesso em bases de dados acadêmicas – não há menção, na doutrina 

médico-legal e penal nacional à categoria neonaticídio e/ou reflexão sobre a semelhança entre 

os casos121. Encontrei nos autos procesuais apenas um laudo pericial que dialogava com a 

produção psiquiátrica espcífica sobre filicídio, especificamente com Mendlowicz e Spinelli. 

Trata-se do cuidadoso laudo do Caso 5, em boa medida responsável pela absolvição de L.M. 

na sentença de pronúncia. Além deste laudo, a única peça que mencionava algo dessa 

literatura foi a defesa de P.P., ré do Caso 3, nas alegações finais, ainda na fase de instrução, na 
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  Muitos desses artigos, mesmo aqueles que lidam com a temática de forma não acusatória, não apresentam 

qualquer cuidado com a preservação do anonimato das mulheres que protogonizaram histórias de neonaticídio. 

Pelo contrário: por vezes reproduzem seus nomes completos, as cidades e os estados nos quais a história se 

passou, como fazem Lynne Marie Kohm e Thomas Scott Liverman, no artigo Prom Mom Killers (2002).  
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 Com exceção do caso 2 - E.S.  
121

 No capítulo 4 desta tese analiso em profundidade as obras de medicina legal e direito penal citadas nas peças 

judiciais.  



122 

qual a advogada citou Resnick (1969) e Mendlowicz (1999) para tratar brevemente de 

negação da gestação e sintomas psiquiátricos de dissociação da realidade.  

Esta falta de diálogo da produção nacional com a bibliografia específica sobre o tema, 

bem como o não uso dessa bibliografia nos autos processuais, reforça a importância de 

apresentar aqui a categoria neonaticídio e, a partir do material empírico, analisar os elementos 

que a compõem, mostrando como há claro diálogo entre esta categoria e grande parte dos 

casos.  

A categoria neonaticídio é composta por elementos que dizem respeito a uma 

interação entre fatores sociais, psíquicos e biológicos relacionados à gestação, ao parto e ao 

puerpério. Trata-se da morte de recém-nascido/a, nas primeiras 24 horas após o nascimento, 

causada, ou, ao menos, não impedida, por aquela que a ele/ela deu à luz122. As acusadas são 

mulheres que experienciaram processos de ocultação e/ou negação123 da gestação, na maior 

parte das vezes tendo uma gestação sem o conhecimento ou apoio de terceiros. Ocultaram, 

principalmente, pelo pavor do que a revelação da gestação poderia acarretar no entorno social. 

Negaram, para si mesmas, por meio da não racionalização da gestação e do seu desfecho 

natural, o nascimento. A ocultação, por vezes, leva a processos de negação parcial – há 

inúmeros relatos de apatia com relação à gravidez, como se não pensar mais nisso fizesse o 

problema sumir. Nos casos de negação não há a percepção, pela gestante, do processo de 

gestação. Muitas que negam continuam menstruando normalmente ao longo da gestação, não 

tendo alterações fisiológicas próprias da gravidez. Muitas que ocultam esconderam a barriga, 

que notadamente crescia, usando cintas ou roupas largas. A maioria dos relatos se encontra 

entre os extremos da negação completa e da ocultação consciente.  

Poderia usar muitas páginas desta tese mostrando trechos de documentos judiciais nos 

quais, na descrição dos fatos, há menção à ocultação/negação da gravidez e ao parto solitário. 

Também poderia trazer os inúmeros exemplos trabalhados na bibliografia sobre a temática. 

São repetidos os relatos de gestações vivenciadas em silêncio, tanto para si mesma, quanto 

para todo o entorno. De modo a sintetizar essas recorrências, escolhi alguns trechos dessas 

fontes para ilustrar esta narrativa tão presente em todo o material analisado.  
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 Há pesquisas que mostram que o primeiro dia de vida é o mais arriscado para crianças de até um ano de 

idade. Oberman e Meyer citam um estudo que mostra que 45% das crianças assassinadas com até um ano de 

vida o foram nas primeiras 24 horas após o nascimento (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 41). 
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 Neste capítulo trabalho de maneira aprofundada as diferenças entre negação e ocultação da gestação. 
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Em seu livro dedicado a narrar relatos de mulheres presas na penitenciária feminina do 

Distrito Federal, a antropóloga Debora Diniz descreve, no conto chamado ―cordão‖, a história 

de Kéren, jovem que estava presa, acusada do homicídio da filha recém-nascida. A gestação 

foi ocultada – ―filha de pai severo, fez segredo do sexo com um mundeiro‖, escreveu a autora 

(DINIZ, 2015, pp. 161-162). Ao descrever o parto, Diniz fala da solidão: ―já se passaram dez 

anos da noite de terror, quando sozinha fez o parto e acoitou a filha. O cordão que as unia não 

foi todo desfeito, e a sangria matou a recém-nascida e desacordou Kéren.‖ Em outro trecho 

reforça: ―(...) era madrugada quando as dores anunciaram o parto. Kéren trancou-se no 

banheiro sozinha, pariu menina no vaso sanitário‖ (DINIZ, 2015, pp. 161-162).  

Na entrevista que fiz com o defensor público que lembrava, com clareza, um dos 

primeiros casos que defendeu na carreira, de uma ré acusada de tentativa de homicídio da 

recém-nascida a quem dera à luz, ele mencionou a solidão do parto vivida pela ré, ressaltando 

a angústia que tinha ao imaginar a cena. Em suas palavras: ―imagina você, dar à luz sozinha, 

na noite mais fria do ano, sem ninguém pra amparar, ajudar. Era uma noite de festa, uma final 

histórica de Palmeiras e Corinthians, o jogo acontecendo lá fora, a lua acontecendo lá fora, 

todo mundo vidrado no jogo, e ela ali, dando à luz sozinha no banheiro‖. A ré vivia um 

relacionamento abusivo e ocultou a gravidez, com medo do que pudesse acontecer caso o 

marido soubesse que ela estava grávida. O medo do marido pautou, segundo o defensor, toda 

a gestação em segredo da ré. 

Já na literatura estrangeira, dentre os inúmeros casos narrados, há um que é 

mencionado com certa frequência quando em pauta neonaticídios, justamente por ter 

acontecido em ocasião sui generis, qual seja, um baile de formatura. No caso apelidado de 

―prom mom‖ – em alusão às festas de formatura estudantis nos Estado Unidos – a adolescente 

deu à luz no banheiro do baile, sozinha, deixando o recém-nascido no lixo e, em seguida, 

retornando à festa (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 20; KOHM; LIVERMAN, 2002, p. 43). 

Ninguém sabia de sua gravidez. Além deste, vale mencionar que Laurie, uma das oito 

mulheres entrevistadas em profundidade por Oberman e Meyer (2008, pp. 13 e 14), 

condenada a 15 anos de prisão 124  pela morte de seu recém-nascido, também ocultara a 

gravidez de seus pais e dera à luz sozinha, no banheiro de sua casa. Estuprada por um amigo 
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 As autoras chamam a atenção para a pena alta à qual Laurie foi submetida. Segundo reforçam, o neonaticídio 

costuma ser entendido pelas cortes estadunidenses de modo distinto dos demais tipos de filicídio, havendo, na 

maioria das vezes, sentenças mais brandas (OBERMAN; MEYER, 2008, p. 126). 
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casado de seu pai, Laurie sentia medo e vergonha, o que, a seu ver, a levou a um processo de 

ocultação e negação da gravidez.  

Como no Caso 1 de L.S., cujo parto já foi narrado acima, outros três Casos dos autos 

analisados na íntegra se encaixam por completo no padrão do neonaticídio: os Casos 3,5 e 6. 

As mulheres processadas também vivenciaram a negação/ocultação da gestação e deram à luz 

sozinhas nos banheiros de suas casas. Em diferentes momentos dos autos há menção a estas 

experiências. Por exemplo, na peça de denúncia do Caso 6 consta que ―segundo se apurou, no 

dia dos fatos, M.S., sentindo as dores típicas do parto, trancou-se no banheiro de empregada 

do apartamento de seus patrões, sentou-se no vaso sanitário e começou a dar à luz‖. M.S. 

disse, em diferentes momentos registrados nos autos, que não sabia da gravidez, apenas 

percebera o inchaço de sua barriga, mas não sentia enjoos e não imaginou estar grávida. Na 

sentença, que reconheceu sua inimputabilidade e prescreveu tratamento ambulatorial de dois 

anos à M.S., a juiza ressaltou que ―a ré disse que não conhecia seu estado gravídico e sentiu 

fortes dores. Empurrou a barriga e sentiu algo em suas mãos, não se recordando de mais 

nada‖.  

No Inquérito Policial do Caso 3, especificamente no interrogatório de P.P., registrou-

se que ―(...) na data de ontem, por volta das 16 horas, encontrava-se só em sua residência, 

onde reside com sua mãe e irmão, quando começou a sentir fortes cólicas, foi ao banheiro da 

suíte, quando percebeu que estava dando à luz a uma criança‖. P.P. disse em seu depoimento 

na delegacia, bem como quando interrogada durante o transcorrer da ação que não sabia que 

estava grávida, pois, apesar de ter engordado e da barriga ter crescido, continuou menstruando 

normalmente. Seu namorado e sua mãe, em diferentes momentos a questionaram sobre 

eventual gravidez. Fez um teste de gravidez na frente da mãe, que deu negativo, o que foi 

confirmado pela mãe em seu depoimento ao dizer que, com a resposta do teste, ―não quis 

mais intrometer‖. Já o namorado se contentou com a resposta de que o teste dera negativo. À 

polícia os porteiros do prédio disseram que a gravidez de P.P. era óbvia, sendo ela a única 

grávida do prédio. 

No Caso 5, por sua vez, a cunhada de L.R., ao testemunhar em juízo, afirmou que ―(...) 

ela foi para o banheiro. Aí, demorou, demorou. Aí deu à luz. Saiu com uma sacolinha, pôs lá 

fora. Até então, a gente não sabia o que estava acontecendo‖.  L.R. disse não saber da 

gravidez, e que, apesar de estar com a menstruação atrasada há alguns meses, achou que era 
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uma infecção, por isso tomou Methergin, um remédio para limpeza do útero125. No dia do 

parto ―sentiu um possível bebê mexer na sua barriga. Sentiu dores, foi ao banheiro e o bebê 

saiu‖, consta no texto de seu depoimento na delegacia. 

Já nos Casos 7 e 4 há desvios do padrão do neonaticídio, mas, mesmo assim, muitos 

elementos ainda remetem a este. Vejamos. L.M., ré do Caso 7, também deu à luz sozinha 

―(...) no banheiro da casa que residia com a avó‖. L.M sabia que estava grávida. Seu 

namorado também sabia. O medo de ambos da reação da avó de L.M. e dos ―irmãos‖ e 

―irmãs‖ da comunidade religiosa que frequentavam aparece em diferentes momentos dos 

autos como tendo sido a razão central para, juntos, decidirem ocultar a gravidez. Pretendiam 

contar em algum momento, mas não imaginavam que nasceria tão rápido, de maneira 

desassistida. Em uma madugada chuvosa L.M. deu à luz sozinha, no banheiro da casa da avó 

onde morava. Enrolou o recém-nascido em um tapete e jogou na mata. Disse te-lo feito por 

desespero, não porque o quis. Afirmou também que achou que nascera sem vida. A inação da 

ré e de seu namorado com relação a providencias quanto à gravidez é patente. Os vizinhos e 

vizinhas, ao encontrarem o bebê ainda com vida, apontaram L.M. como a ―única grávida da 

região‖. Todos pareciam saber, apesar de nunca terem verbalizado. A avó afirmou, sempre 

que perguntada durante os autos, que não sabia. Nesse caso, diferentemente dos demais, o 

companheiro da ré sabia. Ainda assim, há uma série de elementos que compõem o padrão do 

neonaticídio, dentre eles ocultar a gestação por medo, dar à luz sozinha, se livrar 

imediatamente do recém-nascido, seguir normalmente a rotina, como se nada tivesse 

acontecido.  

No plenário do Júri do Caso 4, ao ser interrogada, R.J. mencionou que sabia da 

gestação desde o segundo mês e apenas a ocultou de sua avó, não dos demais familiares. Sua 

mãe a expulsou de casa, pois considerou R.J. irresponsável de já ter uma filha e engravidar de 

um homem de quem não sabia sequer o nome. Sem a família, R.J. alugou um cômodo para 

morar com sua filha pequena. Deu à luz sozinha, pois, segundo seu relato, não tinha a quem 

recorrer e, na hora, não pensou em chamar os bombeiros ou a emergência. Disse: ―(...) estava 

com quase nove meses de gestação e fui tomar banho. Ao abaixar para lavar o pé senti que o 

neném estava nascendo‖. Neste caso, a solidão e a procrastinação com relação aos cuidados 
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 Trata-se de remédio vendido nas farmácias, portanto, não é considerado, a priori, abortivo. Costuma ser 

tomado após o parto e processo abortivo, para expelir sangue e o que ficou da gestação no útero. Em momento 

algum foi retomado nos autos o fato de a ré ter tomado esse remédio. 
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necessários durante a gravidez acompanham o padrão, apesar de, aparentemente, não haver 

um processo de negação/ocultação completo. 

Já nos acórdãos analisados, além do banheiro do trabalho e/ou de casa, há relatos de 

mulheres que deram à luz sozinhas no mato, no quarto da casa, na beirada do rio e no 

chiqueiro. Grande parte delas ocultou ou não sabia da gestação. São inúmeros os relatos que 

se assemelham aos Casos elencados acima, bem como às demais narrativas de neonaticídio.  

Vergonha, medo e culpa são sentimentos comumente narrados em relatos de 

neonaticídio (OBERMAN; MEYER, 2001, pp. 44, 56-57; OBERMAN; MEYER, 2008, pp. 

152-153; MILLER, 2003, p. 88). Tais sentimentos estão intimamente relacionados à 

ocultação e/ou negação da gravidez. São sentimentos que se referem à relação com terceiros, 

o que evidencia a dimensão social do processo reprodutivo e suas implicações para além do 

corpo daquela que gesta.   

Medo da reação e de desapontar os pais, medo do namorado/marido/―ficante‖ 

(geralmente o progenitor daquela gestação), do empregador ou empregadora, do abandono 

físico e financeiro, da falta de suporte e acolhimento, da reação da comunidade religiosa – são 

alguns dos medos que aparecem nas narrativas de neonaticídio, tanto nos casos com os quais 

trabalhei quanto na bibliografia que trata da temática. O medo de ser expulsa da casa dos pais 

– seja por já ter sido alertada antes que em caso de gravidez isso ocorreria, ou por uma razão 

hipotética – é um dos mais comuns em casos de mulheres que ocultaram e/ou negaram a 

gestação (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 49). Segundo Oberman e Meyer, ―é essencial para 

entender essas histórias de neonaticídio que não é a concretude de uma provável resposta dos 

pais que importa; mas, sim, os medos das meninas grávidas que animam suas ações‖ 

OBERMAN; MEYER, 2008, p. 153).  

Laura Miller, em capítulo dedicado à negação da gestação, publicado no livro 

organizado por Spinelli sobre infanticídio, chama a atenção para o fato de que na maioria dos 

casos de negação da gravidez há menção a dois tipos distintos de stress emocional: medo de 

abandono interpessoal e conflitos relacionados à sexualidade (MILLER, 2003, p.88). De 

acordo com Miller: 

 

Às vezes, esses dois estão intimamente interligados. A gravidez é um marcador 

visível e público de ter tido um relacionamento sexual. Tal reconhecimento da 

sexualidade pode ser aterrorizante quando um trauma passado criou profunda 

confusão sobre a sexualidade ou quando atitudes culturais e/ou familiares proíbem a 

sexualidade. Para muitas mulheres, a gravidez gera medo de abandono interpessoal 
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e/ou perdas. Em alguns casos, isso acontece porque houve explícitas ameaças de 

abandono ou experiências de perda ligadas a ficar grávida
126

 (MILLER, 2003, p.88).  

 

No mesmo sentido apontam Oberman e Meyer, segundo as quais: 
 

Muitas meninas e mulheres podem sentir-se envergonhadas por terem se envolvido 

em relações sexuais e temerosas de que suas gestações possam desapontar ou 

mesmo humilhar suas famílias. Embora algumas garotas possam propositalmente 

escolher esconder suas gestações, outras estão em processo de negação tão profundo 

que não tomam uma decisão consciente em relação à ocultação. Tanto é que alguns 

estudiosos do Neonaticídio observam que o limite entre a negação consciente e 

inconsciente não é estável ou fixo (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 44)
127

. 

 

Foi possível perceber em parte dos casos lidos esta falta de clareza entre a ocultação e 

a negação mencionadas pelas autoras (OBERMAN; MEYER, 2001, pp. 44, 55). Isso porque 

ao ocultar e adiar qualquer atitude para assumir a gestação para terceiros, essas mulheres 

acabam por não assumir a gestação para si mesmas. Muitas das rés sabiam da gestação, 

esconderam propositalmente de terceiros, procrastinando qualquer decisão sobre a gestação 

ao ponto de se depararem com o momento de dar à luz. O momento mais temido, do qual 

mais se tentou fugir, surge diante dessas mulheres irrompendo o processo de 

ocultação/negação. Como ressltado por Oberman e Meyer ―quando o bebê chega, elas são 

pegas de surpresa‖ (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 55)128. 

Miller elenca diferentes níveis de negação da gestação, chamando a atenção para a não 

homogeneidade do fenômeno e para seus graus de variação. Em suas palavras: 

 
Tal como acontece com outras formas de negação, há um espectro de gravidade da 

negação da gravidez. Às vezes, a existência da gravidez é cognitivamente 

reconhecida, mas seu significado emocional é negado. Às vezes, o conhecimento da 

gravidez é brevemente reconhecido, mas suprimido ao ponto da inconsciência. Às 

vezes, a negação da gravidez torna-se delirante, persistindo diante de toda e qualquer 

prova. A presença e a gravidade da negação podem variar em diferentes momentos 

durante a gravidez. A negação pode variar em momentos diferentes da gravidez. 

Para fins descritivos, três tipos qualitativamente distintos de negação da gravidez 

                                                 

126
  Do original: ― ometimes these two are closely intertwined. Pregnancy is a visible, public marker of having 

had a sexual relationship. Such acknowledgment of sexuality can be terrifying when past trauma has created 

profound confusion about sexuality or when cultural or familial attitudes forbid sexuality. For many women, 

pregnancy raises fears of interpersonal abandonment and/or losses. In some cases, this is because there have 

been explicit threats of abandonment or experiences of loss linked to becoming pregnant.‖ 
127

 Do original: Many girls and women may feel ashamed about having engaged in sexual relations, and fearful 

that their pregnancies will dissapoint and even humiliate their families. Although some girls may purposely 

choose to conceal their pregnancies, others are in such deep denial that they never make a conscious decision 

regarding concealment. Indeed some scholars of neonaticide note that ―the line between conscious and 

unconscius denial is not a fixed one‖. 
128

 Do original: ―when the baby ultimately arrives, they are actually taken by surprise‖ 
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podem ser identificados: negação afetiva, negação generalizada e negação 

psicótica
129

 (MILLER, 2003, p. 82).  

 

A autora chama de negação afetiva os casos nos quais a mulher sabe racionalmente da 

gestação, mas a ignora emocionalmente, não havendo criação de laço entre esta e o feto. Já a 

negação generalizada seria aquela na qual há uma negação extrema da gestação, não apenas 

emocional, mas racional. Em alguns casos, não há, em momento algum, a consciência da 

gestação. Em outros, há uma variação da consciência, podendo ser racionalizada em alguns 

momentos, e esquecida em outros. Por fim, a negação psicótica seria aquela na qual mulheres 

com algum tipo de psicose nega a gravidez dentro de quadros de delírio (MILLER, 2003, pp. 

84-86). 

Oberman e Meyer trazem ainda em sua análise outra dimensão da negação, qual seja, a 

negação coletiva. Em casos nos quais há sinais físicos da gestação no corpo da gestante, o 

processo de negação da gravidez pode perpassar a mulher e atingir quem está ao seu redor. Há 

uma negação coletiva da gestação que pode ser explicada por medos comuns acerca do 

alcance da ameaça que uma gestação indesejada pode representar à gestante e ao seu entorno. 

É como se houvesse uma ameaça a todo o sistema social de uma pessoa, levando todos/as a 

colaborar, ainda que inconscientemente, no processo de negação de uma gravidez 

(OBERMAN; MEYER, 2001, p. 57). Nas palavras de Oberman e Meyer: 

 

A negação que opera em casos de neonaticídio não se limita às mulheres que 

cometem o crime. Ao contrário, a negação surge como um mecanismo de 

enfrentamento aprendido; um que os adultos nas vidas dessas mulheres e meninas 

pareciam abraçar tão profundamente quanto estas o fizeram (OBERMAN; MEYER, 

2008, p. 153)
130

. 

 

Oberman e Meyer chamam atenção para o fato de que parte dessas mulheres engorda, 

tem mudanças corporais evidentes, mas, ainda assim, suas gestações são ignoradas. Muitas 

moram com suas famílias, trabalham e/ou estudam, e, mesmo convivendo com outras pessoas, 

passam a gestação sem que esta seja nomeada. Nas palavras das autoras essas ―(...) mulheres 
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  Do original: ―As with other forms of denial, denial of pregnancy occurs along a spectrum of severity. 

Sometimes the existence of pregnancy is cognitively acknowledged but its emotional significance is denied. 

Sometimes the knowledge of pregnancy is briefly recognized but suppressed to the point of unawareness. 

Sometimes pregnancy denial becomes grossly delusional, persisting in the face of any and all proof. The 

presence and severity of denial can vary at different times during a pregnancy. denial can vary at different times 

during a pregnancy. For descriptive purposes, three qualitatively distinct types of pregnancy denial can be 

identified: affective denial, pervasive denial, and psychotic denial‖. 
130

 Do original:  The denial at work in neonaticide cases is not limited to the women who commit the crime. 

Instead, denial emerges as a learned coping mechanism; one that the adults in their lives seemed to embrace as 

deeply as did the pregnant girls and women. 



129 

 

 

estavam notoriamente isoladas, apesar do fato de que havia muitas outras pessoas ao seu redor 

em posição de observar o seu status. Ainda assim, elas ficaram paralisadas e foram incapazes 

de criar uma resposta significativa para suas gestações‖131 (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 

52). 

As mulheres acusadas costumam ser jovens, solteiras e não ter tido qualquer 

envolvimento anterior com o Sistema de Justiça Criminal. A maioria não apresenta doenças 

psiquiátricas pré-existentes. É notória a ausência dos homens de quem elas engravidaram ao 

longo da gestação e/ou no momento de dar à luz132. São raros os casos daquelas que alegaram 

buscar interromper a gravidez – seja de forma lícita – em países nos quais o aborto é 

legalizado – ou ilícita – em lugares como o Brasil, onde o aborto, salvo em circunstâncias 

específicas, é proibido. Não se interrompe o que não se sabe/assume ter curso. Também são 

raríssimos os relatos de preparo para a chegada do/da bebê, como realização de exame pré-

natal ou compra de enxoval.  

No momento das contrações, muitas narraram ter sentido vontade de ir ao banheiro – 

algumas por dor de barriga, outras por sentirem cólicas, outras por vontade de urinar133. Ao 

irem ao banheiro – da própria casa, do trabalho ou de um comércio – deram à luz. Na maior 

parte dos casos, havia outras pessoas do lado de fora do banheiro sem saber o que se passava 

lá dentro – na casa, assistindo televisão ou realizando tarefas domésticas; no trabalho ou em 

um comércio, seguindo a rotina cotidiana. Algumas relataram muita dor e perda de sangue. 

Outras disseram que minimamente entenderam o que se passava quando viram o/a recém-

nascido/a. 

Ao darem à luz sozinhas, algumas relataram terem deixado a/o recém-nascida/o no 

chão, sobre uma toalha ou tapete, tendo dormido ou desmaiado em seguida. Outras tiveram o 

ímpeto de cortar o cordão umbilical, mas não o amarraram, o que levou o/a recém-nascido/a a 

morrer de hemorragia. Outras relataram que deram à luz de pé, e a/o recém-nascida/o caiu no 

chão, o que justificou, por vezes, eventuais danos cranianos. Outras disseram ter levado susto 

de, ao olhar para o vaso sanitário, verem um/a recém-nascido/a, na maioria das vezes já 
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 Do original: Each of the women was remarkably isolated in spite of the fact that there were many others 

around them in a position to observe their status. Thus, they became paralyzed and unable to craft meaningful 

response to their pregnancies. 
132

 Ver Oberman e Meyer (2008, pp. 151-156) bem como a tabela apresentada por Margaret Spinelli (2003, pp. 

108-112) para detalhes sobre o padrão de neonaticío.  
133

 É bastante comum nas narrativas de neonaticídio relatos de idas ao banheiro por cólicas que se acreditavam 

menstruais ou intestinais, sendo na verdade contrações que resultaram em parto (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 

53). 
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morto/a por afogamento. Muitas colocaram o/a recém-nascido/a, que acreditavam estar 

morto/a, dentro de uma sacola plástica. Há registros de sufocamento e estrangulamento. 

Grande parte das mulheres disse achar que o/a bebê nasceu morto, por não haver choro. São 

raras as ações com uso de objetos perfuro-cortante, como facas e tesouras134.  

O ato de enrolar a/o recém-nascida/o em um pano, toalha ou peça de roupa é comum. 

Algumas colocaram em uma sacola e deixaram no lixo do próprio banheiro. Outras colocaram 

no lixo da casa ou da rua. Há bastante relatos de mulheres que colocaram o/a recém-nascido/a 

envolto/a em panos, dentro do guarda-roupa ou embaixo da cama. Algumas jogaram em 

fossas abertas, poços ou no mato. Outras enterraram o corpo no quintal da casa 135 . 

Obviamente, todas as histórias que li/ouvi foram descobertas. 

Após o parto, dado um destino para o corpo do/a recém-nascido/a que a grande 

maioria disse acreditar estar morto/a, o mais comum foram relatos de mulheres que voltaram 

aos seus afazeres em casa ou no trabalho – sentaram para ver novela, fizeram comida, 

cuidaram dos filhos. Algumas deitaram e dormiram, acordando, muitas vezes, com poças de 

sangue que chamaram a atenção de quem estava por perto. A maioria diz não lembrar 

exatamente do que se passou, lembrando apenas de flashes. 

O cuidado com a limpeza do local onde ocorrera o parto não foi a regra das histórias 

com as quais tive contato. Pelo contrário. Em geral ficam vestígios, como sangue no chão, no 

vaso sanitário ou no lixo. Assim como os corpos, que raramente são bem escondidos, os 

vestígios do parto recente também costumam ficar à mostra.  

A gravidez, que foi mantida em segredo durante tantos meses, oculta ou negada, 

tornou-se rapidamente pública, em um processo de inversão – a publicização dos casos 

ultrapassa os corpos das mulheres, as paredes dos quartos, os muros das casas136, chegando, 

                                                 

134
 Oberman e Meyer, ao tratar do padrão, citam inúmeras pesquisa que reforçam que as mortes por neonaticídio 

costumam não envolver meios violentos, sendo mais comuns estrangulamento e sufocamento (OBERMAN; 

MEYER, 2001, pp. 45, 50). 
135

 Nesse sentido ver Oberman e Meyer (2008, pp. 154-155), que identificam claramente essa repetição nos casos 

de neonaticídio.  
136

 É importante deixar claro que não é possível saber qual é a cifra oculta de casos como esses. Oberman e 

Meyer refletem sobre os baixos índices de neonaticídio registrados nos Estados Unidos (entre 150 e 300 por ano) 

e sobre a dificuldade que tiveram em levantar casos de neonaticídio divulgados na mídia. Uma hipótese pensada 

pelas autoras é de que há subnotificação de casos de neonaticídio, uma vez que quando não há pessoas 

aguardando a chegada de recém-nascido, portanto apenas a mulher sabe da gestação e do parto, é mais fácil 

ocultar o que se passou. Sobre a ausência de casos na mídia, ressaltaram que podem não ser considerados tão 

vendáveis pelas emissoras, geralmente por envolver um público com relação ao qual se age com maior 

insensibilidade que outros, por exemplo, imigrantes ilegais. Também cogitaram que eventual menoridade das 

mulheres acusadas de neonaticídio impede a mídia de divulgar os casos, por questões de sigilo judicial 

(OBERMAN; MEYER, 2001, p. 46). 
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rapidamente, às instituições do Sistema de Justiça. O parto é o limiar entre o secreto e o 

público.  

Há duas principais formas pelas quais casos como esses costumam vir à tona: I) pelo 

corpo morto encontrado ou quando um terceiro se depara com o/a recém-nascido/a ainda com 

vida; II) pelo corpo da mulher que, levada ao hospital, apresenta sinais de parto recente, como 

placenta retida e dilatação, sendo esta pressionada a revelar o paradeiro do/a recém-nascido/a. 

Nos casos aos quais tive acesso, quando se encontra um/a recém-nascido/a vivo/a ou morto/a, 

além de informar à polícia, quem encontra costuma imediatamente tentar identificar a mulher 

que dera à luz, tentando enumerar quem eram as gestantes da vizinhança. Já quando se 

descobre a partir do corpo da mulher, o caminho é inverso: se houve parto, há um/a recém-

nascido/a, portanto, é necessário encontrá-lo/a. Por fim, na maioria absoluta dos casos as 

mulheres são rés primárias, não havendo qualquer envolvimento anterior com o sistema de 

justiça criminal.  

A bibliografia trabalhada, como já dito, concorda entre si sobre esses elementos que 

compõem o padrão do neonaticídio. Em geral o padrão é descrito reforçando cada um deles. 

Em artigo jornalístico para o The New York Times, Jan Hoffman, sintetizou bem o que a 

bibliografia apresenta como neonaticídio: 

 

tipicamente, os neonaticídios são cometidos por mulheres jovens e isoladas que 

negam severamente sua gravidez. Se elas têm períodos menstruais irregulares, elas 

podem não perceber que estão grávidas em tempo para fazer um aborto. Os médicos 

dizem que mulheres de estatura pequena e magras podem não desenvolver uma 

barriga; uma mãe disse que viu sua filha adolescente nua na noite anterior ao parto e 

não notou nada de diferente sobre a figura da menina. Profundamente 

despreparadas, as mulheres encontram-se dando à luz em banheiros de lojas de 

departamentos e dormitórios universitários. O trauma do parto, seguido pelo choro 

de um recém-nascido, trespassa as paredes mais grossas da negação. As mulheres 

tentam sufocar os gemidos estrangulando o bebê, colocando lenço de papel em sua 

garganta, afogando-o no vaso sanitário. Em seguida, jogam os pequenos cadáveres 

em compactadores de lixo, deixam-nos em gavetas e até os jogam pelas janelas. Tais 

atos são chocantes para uma sociedade que nutre o conceito de vínculo que começa 

no útero e leva muitos a ver o neonaticídio como o mais desumano dos 

assassinatos
137

 (HOFFMAN, 1996, s/p ) 

                                                 

137
 Do original: ―Typically, neonaticides are committed by young, isolated women in severe denial of their 

pregnancy. If they have irregular menstrual periods, they may not realize that they are pregnant soon enough to 

have an abortion. Doctors say that small, fit women may not develop a belly; one mother said she had seen her 

teen-age daughter naked the night before she gave birth and had not noticed anything remarkable about the girl's 

figure. Profoundly unprepared, the women find themselves giving birth in department store bathrooms and 

college dorms. The trauma of delivery, followed by the crying of a newborn, crashes through the thickest walls 

of denial. Women try to stifle the wails by strangling the baby, stuffing tissues down its throat, drowning it in the 

toilet. Then they throw the tiny corpses in trash compactors, leave them in dresser drawers, even toss them out 

windows. Such acts are shocking to a society that cherishes the concept of bonding that begins in utero and 

prompt many to see neonaticide as the most inhuman of murders‖. 
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Ao sintetizar, para um jornal, o que é considerado neonaticídio, o autor da matéria não 

somente apresentou elementos do padrão, mas refletiu sobre o ato. Ora, o texto leva à 

compreensão de que o neonaticídio não é desumano por si só, mas é considerado desumano 

por uma sociedade que tem como parâmetro que o vínculo entre mãe e filho/a se dá desde o 

útero. Ao dizer isso, reforça que para outras sociedades o ato não necessariamente é 

considerado desumano, ou, ainda, que há outras formas de se encarar a relação entre gestante 

e recém-nascido/a que não somente aquela que os/as nomeia de imediato mãe e filho/a. A 

reflexão antropológica, proposta neste capítulo, permitirá, justamente, problematizar as 

noções de maternidades e vínculos. 

Não há dados quantitativos que tratam do número de neonaticídios que ocorrem por 

ano no Brasil. A subnotificação de casos como esses não pode deixar de ser mencionada, uma 

vez que, por ocorrerem principalmente em ambientes domésticos, fora da esfera de maior 

controle do Estado, podem passar incólumes pelas instituições, sendo resolvidos, de alguma 

maneira, no âmbito privado. Assim, somente o que chega ao Sistema de Justiça Criminal ou 

aos serviços de saúde e é considerado infanticídio será de alguma maneira registrado desse 

modo. Ainda assim, não há a sistematização desses dados, impedindo que haja levantamento 

de sua incidência, ainda que subnotificada.  

Oberman e Meyer refletem sobre os baixos índices de neonaticídio registrados nos 

Estados Unidos – entre 150 e 300 por ano. Uma hipótese pensada pelas autoras é de que há 

subnotificação desses casos, uma vez que quando não há pessoas aguardando a chegada de 

recém-nascido, portanto apenas a mulher sabe da gestação e do parto, é mais fácil ocultar o 

que se passou 138  (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 46). Apesar de não haver dados de 

qualidade sobre a quantidade de casos que ocorrem, Oberman e Meyer (2001) chamam a 

atenção para o neonaticídio enquanto um fenômeno que acontece de forma reiterada nos 

Estados Unidos da América. Segundo ressaltam: 

 

Um fenômeno nacional está ocorrendo. A morte de bebês algumas horas após seus 

nascimentos não são eventos raros e ainda assim continuamos a reagir com horror 

                                                 

138
 As autoras também refletem sobre a dificuldade que tiveram em levantar casos de neonaticídio divulgados na 

mídia.  Acreditam que, por um lado, esses casos podem não ser considerados tão vendáveis pelas emissoras, 

geralmente por envolver um público com relação ao qual se age com maior insensibilidade que outros, por 

exemplo, imigrantes ilegais. Também cogitaram que eventual menoridade das mulheres acusadas de neonaticídio 

impede a mídia de divulgar os casos, por questões de sigilo judicial (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 46). 
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sempre que um novo caso é trazido à luz. Parecemos incapazes de responder a muitas 

questões fundamentais. (OBERMAN; MEYER, 2001, p. 39)
 139

. 

 

As autoras mencionam que os neonaticídios não são tão raros quanto se imagina. Pelo 

contrário, destacam que ocorrem em uma proporção que não pode ser ignorada. 

O psiquiatra brasileiro Mauro Mendlowicz, juntamente com outros/as autores/as, 

publicou, em 2017, uma revisão bibliográfica de artigos científicos que apresentavam dados 

de incidência de neonaticídio em diferentes países. Por meio de rigoroso levantamento em 

bases de periódicos online, os autores chegaram a 12 estudos com dados originais de 13 

países – europeus, em sua maioria, sendo Estados Unidos e Tanzânia os únicos de outros 

continentes (MENDLOWICZ et.al., 2017). Segundo os autores, a produção de dados acerca 

da magnitude do neonaticídio é de suma importância para possibilitar políticas de prevenção 

efetivas (MENDLOWICZ et.al., 2017, p. 250). 

Dentre as principais conclusões, a partir da análise conjunta dos dados encontrados, 

merece destaque que, dos países pesquisados nos estudos, a Finlândia apresentou o menor 

índice de neonaticídio – variando entre 0.7 a cada 100.000 nascimentos entre 1980-2000 a 1.6 

a cada 100.000 nascimentos entre 1991-2001 – e a Áustria o maior índice, variando de 2.5 a 

cada 100.000 nascimentos entre 1995-2005 a 8.5 a cada 100.000 entre 1975-2001. 

(MENDLOWICZ et al., 2017, p. 271). Os/as autores/as chamam a atenção para o fato de a 

Finlândia ser um país com grande área rural, o que pode explicar os baixos índices de 

neonaticídio, dada a subnotificação dos casos resolvidos sem que sejam informados 

formalmente. Já os dados da Áustria podem ser explicados por ser um país de rigorosa fé 

católica, sendo a culpa por uma gravidez fora dos padrões aceitos um fator social relevante a 

ser considerado (MENDLOWICZ et al. 2017, p. 254). No entanto, ressaltam que a cifra 

oculta desse crime e a dificuldade de se estimar a quantidade de casos subnotificados é um 

problema para a produção de dados precisos sobre neonaticídios.  

Ainda assim, afirmam que, a partir dos estudos apresentados nos diferentes artigos 

analisados, foi possível concluir que há ―(...) uma persistência constante, embora de baixo 

grau, desse fenômeno [neonaticídio] encontrada em várias das sociedades mais avançadas, 

liberais e prósperas do mundo‖140 (MENDLOWICZ et al. 2017, p. 254). Em suas palavras: 

                                                 

139 
Do original:

 ―
A nationwide phenomenon is occurring. Babies killed within a few hours of their births are not 

rare events and yet we continue to react with horror whenever a new case is brought to light. We seem unable to 

answer many fundamental questions‖. 
140

 Do original: ―the present study has shown, a steady, albeit low grade, persistence of this phenomenon is 

found in several of the most socially advanced, liberal, and prosperous societies in the world‖ 
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há um grau de consistência na incidência de neonaticídios nos 12 países ocidentais 

investigados. Para todos eles, estudos relatando a criminalidade aparente indicam 

que os números são da mesma ordem de grandeza, variando de 1,3 a 8,5 

neonaticídios a cada 100000 nascimentos
141

 (MENDLOWICZ et al., 2017, p. 254). 

 

Apesar das pesquisas, da produção acadêmica na área, da categorização, da repetição 

dos elementos que compõem o padrão do neonaticídio, Oberman e Meyer lamentam o fato de 

cada caso ser tratado individualmente e não como um fenômeno que compõe um padrão, o 

que acaba por gerar respostas muito diversas do Estado a cada uma das mulheres acusadas de 

o cometerem. Para elas, muito já se sabe sobre o neonaticídio para o pouco que se debate 

publicamente a temática, impedindo de se enfrentar questões complexas como ações de 

prevenção e respostas melhor embasadas e refletidas do Sistema de Justiça Criminal 

(OBERMAN; MEYER, 2001, p. 58). O mesmo pode ser dito sobre o Brasil. Os casos são 

tratados de forma subjetiva e individual, não havendo a comparação entre eles e a bibliografia 

especializada na temática. A repetição gritante do padrão que compõe as narrativas parece ser 

ignorada142. 

 

3.2.1 A síndrome do neonaticídio 

 

A psiquiatra Margaret Spinelli publicou, em 2003, um livro organizado por ela, com a 

colaboração de autoras e autores de diversas áreas, denominado Infanticide: psychosocial and 

legal perspectives on mothers who kill. Na introdução da obra, ao introduzir seu caráter 

multidisciplinar, a autora destacou que, ao olhar para o conjunto de capítulos, é possível 

perceber o infanticídio como sendo um fenômeno de caráter biopsicossocial, sendo isto 

perceptível ao olhar para os textos nos quais autores e autoras ―exploraram os papéis 

biológicos únicos das mulheres e examinaram suas combinações psicossociais, 

psicodinâmicas e seus papéis de cuidadoras‖ (SPINELLI, 2003, p. XVIII)143.  

Sua aposta em uma leitura biopsicossocial do infanticídio é clara no texto, por 

exemplo, no trecho em que afirma: ―eu ofereço este livro como um trampolim e inspiração 

para a pesquisa que visa a classificar o infanticídio de acordo com o modelo biopsicossocial 

                                                 

141
 Do original: ―there is a degree of consistency in the incidence of neonaticide across the 12 westernized 

countries investigated. For all of them, studies reporting apparent criminality indicate that the figures are of the 

same order of magnitude, ranging from 1.3 to 8.5 neonaticide per 100000 births.‖ 
142

 Haverá um aprofundamento nestas questões nos capítulos 4 e 5 deste trabalho.  
143

 Do original: ―They have explored the unique biological roles of women and examined their combined 

psychosocial, psychodynamic, and caregiving roles.‖  
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da psiquiatria e os critérios diagnósticos contemporâneos. Aí reside a esperança de prevenção 

e a promessa de vidas salvas‖ (SPINELLI, 2003, p. XXI) 144 . No livro há uma parte 

denominada Biopsychosocial and Cultural Perspectives on Infanticide, contendo capítulos 

diversos da área da psiquiatria, endocrinologia, psicologia, epidemiologia e antropologia.  

Apostar no infanticídio e, para ser mais específica aqui, no neonaticídio, como um 

fenômeno de caráter biopsicossocial é tratá-lo em sua complexidade, uma vez que, basta olhar 

para um conjunto de casos para identificar elementos comuns que se combinam em 

dimensões biológicas/fisiológicas, psíquicas e sociais. George Engel é constantemente 

referenciado na bibliografia que trata de modelos médicos como sendo aquele que, em 

meados dos anos 1970, usou, pela primeira vez, o termo biopsicossocial para se referir às três 

dimensões – biológica, psíquica e social – indissociáveis no processo de adoecimento, 

propondo um modelo biopsicossocial para lidar com o processo saúde-doença. Em oposição 

ao modelo biomédico tradicional, que olha apenas para o corpo e seus desvios mensuráveis 

para tratar de adoecimento, o modelo biopsicossocial seria aquele que deveria olhar não 

apenas para o corpo e sua base biológica, mas para o entorno e para a psique. De acordo com 

o autor: ―as fronteiras entre saúde e doença, entre saudável e doente, estão longe de ser claras 

e nunca serão claras, pois são formadas por considerações culturais, sociais e psicológicas‖ 

(ENGEL, 1977, p. 132)145. 

Ao se olhar para os casos de neonaticídio em conjunto, identificando um padrão claro 

entre eles, é possível pensá-los em outra chave que não apenas a individual/moral, que julga a 

conduta de uma mulher específica, mas compreendê-los em um contexto biopsicossocial que 

não pode ser ignorado. Acerca da relevância do olhar coletivo, vale à pena retomar 

brevemente a perspectiva da Medicina Social que, ao tratar do processo saúde-doença, chama 

a atenção para o caráter social deste, que não pode ser verificado no caso clínico, mas quando 

se olha para perfis patológicos de grupos sociais. Nesse sentido, Asa Cristina Laurell, em 

capítulo no qual reflete sobre o caráter social do processo saúde-doença, ressalta que: 

 

o grupo não adquire relevância por ser constituído por muitos indivíduos em vez de 

apenas um, senão enquanto nos permite apreender a dimensão social propriamente 

dita deste conjunto de indivíduos, que, assim, deixam de ser entes biológicos 

justapostos (LAURELL, 1983, p. 151). 

                                                 

144
 Do original: ―I offer this book as a springboard and inspiration for research aimed at classifying infanticide 

according to the biopsychosocial model of psychiatry and contemporary diagnostic criteria. Therein lies the hope 

of prevention and the promise of saved lives‖. 
145

 Do original: ―The boundaries between health and disease, between well and sick, are far from clear and will 

never be clear, for they are diffused by cultural, social, and psychological considerations‖. 



136 

 

Entender os fenômenos biopsicossociais envolvendo todas as três dimensões requer o 

olhar para o conjunto. Não é possível fazê-lo olhando individualmente para os sujeitos ou 

para um coletivo considerado em apenas uma das dimensões. A complexidade está justamente 

em dar conta de responder como se dá a interligação entre esses processos, uma vez que, 

como bem ressaltado por Laurell: 

 

temos, por um lado o processo social e, por outro, o processo biológico, sem que 

seja imediatamente visível como um se transforma no outro. Na verdade, 

enfrentamos uma ―caixa negra‖ na qual o social entre de um lado e o biológico sai 

de outro, sem que se saiba o que ocorre dentro dela (LAURELL, 1983, p. 156). 

 

Se no modelo biomédico a base biológica do corpo contém toda a explicação para o 

processo saúde-doença, no modelo biopsicossocial a base biológica é apenas uma dimensão, 

por vezes a menos relevante.  

Na chave do olhar biopsicossocial sobre o neonaticídio, há autores e autoras que o 

explicam a partir da consideração de que se trata de uma ―síndrome do neonaticídio‖, sendo 

síndrome entendida como o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada 

patologia ou condição. Assim, parte da literatura considera que a reunião dos fatores que 

formam o padrão que compõe a categoria neonaticídio e sua repetição na grande maioria dos 

casos, permite considerá-lo uma síndrome.  

Judith Macfarlane ressalta que não é unânime na psiquiatria a existência desta 

síndrome, sendo um campo atualmente em disputa. Apesar de não haver o reconhecimento 

oficial desta síndrome pelo Código Internacional de Doenças (CID), muitos estudos a 

associam com outras síndromes e doenças, como transtorno de despersonalização, transtorno 

de identidade dissociativa e transtorno psicótico breve (MACFARLANE, 2003, pp. 147-148). 

Para autoras e autores que consideram o neonaticídio uma síndrome, as causas desta são de 

ordem biopsicossocial, não podendo ser ignorada a interligação das dimensões biológicas, 

psíquica e social do fenômeno, sob pena de não se dar conta de sua complexidade.  

Beth Bookwalter (1998) e Amy Wills146 (2004) dialogam com bibliografia da área 

médica, jurídica e da psicologia para defender que as cortes estadunidenses deveriam passar a 

                                                 

146
 A autora apresenta no artigo a legislação chamada ― afe Haven‖ ou, em Português, ―porto-seguro‖, em vigor 

em diversos estados estadunidenses, que visa a desburocratizar e facilitar a entrega de recém-nascidos/as para 

adoção, como política para evitar abortos e neonaticídios. No entanto, justamente pelas peculiaridades do 

neonaticídio, na maioria das vezes relacionado com processos de negação da gravidez e impossibilidade de 

reagir e tomar providências com relação a esta, a política instaurada pela lei não foi eficaz para diminuição dos 

neonaticídios (WILLS, 2004, pp. 1015-1021).  
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aceitar evidências da existência da síndrome do neonaticídio147. De acordo com Bookwalter, 

tal síndrome é amparada por ampla bibliografia das áreas da psicologia e psiquiatria, havendo 

inúmeros estudos que comprovam a repetição de um padrão de comportamento que indica a 

existência de uma síndrome (BOOKWALTER, 1998, p. 1210).  

Nas palavras de Bookwalter, ―a síndrome do neonaticídio descreve a confrontação 

súbita da parturiente com a realidade, pois o ato de dar à luz a impede de continuar negando a 

sua condição‖148 (BOOKWALTER, 1998, p. 1190). A negação da gestação – geralmente 

causada pelo pavor de revelar uma gravidez indesejada – é considerada central na síndrome 

(BOOKWALTER, 1998, p. 1190; WILLS, 2004, p. 1005; SPINELLI, 2003, p. 105; 

MACFARLANE, 2003, p. 136; MILLER, 2003, p. 94). Isso porque é justamente no momento 

do parto, quando a parturiente é obrigada a enfrentar a negação até então vivida, que há o 

disparo de uma série de reações psíquicas que a levam aos sintomas descritos no padrão – por 

exemplo, matar o/a recém-nascido/a, não lembrar do ocorrido, retornar ―tranquilamente‖ às 

atividades normais. Não há premeditação da morte do/da recém-nascido/a, mas, sim, 

evidências contundentes de negação da gestação e inação que impedem a racionalização da 

gravidez e mesmo do parto (WILLS, 2004, pp. 1005-1006). 

Segundo Bookwalter, em alguns dos casos retratados na bibliografia sobre o tema, as 

mulheres não reconhecem o/a recém-nascido/a como um/a bebê, sendo a ―falta de 

reconhecimento responsável pelo comportamento aparentemente bizarro destas no pós-parto‖ 

(BOOKWALTER, 1998, p. 1192) 149 . A autora chama a atenção para o fato de que tais 

comportamentos constumam prejudicar as rés durante os julgamentos, constantemente 

consideradas frias e insensíveis, quando tudo indica que passaram por situações severas de 

negação da gestação e dissociação da realidade logo após o parto. A seu ver, se os argumentos 

da síndrome do neonaticídio fossem aceitos nas cortes, existiriam padrões mais consistentes 

para determinar culpa e eventual punição (BOOKWALTER, 1998, p. 1192).  

Lidar com o neonaticídio como uma síndrome é um modo de garantir que os casos não 

sejam tratados como individuais, mas vistos como pertencentes a um conjunto no qual 

                                                 

147
 Nos Estados Unidos as cortes apenas permitem o uso de argumentos baseados em evidências aceitas pelas 

cortes. Não se pode defender, por exemplo, que uma patologia específica levou ao crime, caso a corte ainda não 

a tenha reconhecido como válida, portanto, passível de ser alegada.  Para uma explicação detalhada  dos 

procedimentos e critérios para aceitação de uma evidência pelas cortes ver BOOKWALTER, 1998, pp. 1198-

1206; WILLS, 2004, 1011-1015; MACFARLANE 2003, pp. 133-164).  
148

 Do original: ―Neonaticide syndrome describes a sudden confrontation with reality upon giving birth that 

prevents the woman from continuing to deny her condition‖.  
149

 Do original: ―Lack of recognition accounts for some of the offenders' seemingly bizarre post-birth behavior‖ 
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mulheres reagiram de maneira muito semelhante em situações igualmente semelhantes 

(WILLS, 2004, p. 1031).  

Contrária ao tratamento do neonaticídio como síndrome, a jurista Lucy Jane Lang 

reflete sobre a legislação estadunidense e a punição de mulheres acusadas da morte de seus 

filhos/filhas, chamando a atenção para o fato de que, ao operacionalizar a lei a partir de um 

modelo padrão de maternidade, os/as profissionais do direito, muitas vezes, ignoram a 

complexidade do problema com o qual lidam. A autora utiliza a teoria de ―duas concepções 

de sofrimento‖, de Cynthia Helpern, segundo a qual existe o sofrimento positivo – que ocorre 

quando se escolhe fazer algo que gera algum tipo de sofrimento, sabendo-se dos ônus da 

escolha – e o sofrimento negativo – aquele inflingido por terceiros ou por uma estrutura, o 

qual não se escolhe (LANG, 2005, pp.117-118). Segundo Lang, a maternidade é 

experienciada nas duas formas de sofrimento, mas socialmente vista apenas como um 

sofrimento positivo, o que pode acarretar sérios problemas de compreensão e enfrentamento 

de situações que operam na lógica do sofrimento negativo. Em suas palavras:  

 

Esta é a mulher com quem este artigo se preocupa: ela, que age de acordo com sua 

experiência de maternidade como um sofrimento negativo e é punida posteriormente 

por uma lei estruturada sob a premissa de que toda maternidade é escolhida, 

sofrimento positivo (LANG, 2005, p. 118)
150

.  

 

A autora defende que os pesos sociais da maternidade devem ser levados em conta no 

julgamento dos casos. Em outras palavras, defende que o sofrimento negativo da maternidade 

seja considerado em casos de infanticídio, caso contrário se estaria agindo de forma injusta, 

pois exigindo uma postura conflitante com a realidade das mulheres julgadas por esse crime. 

Para ela, trata-se de uma questão social e não biológica. 

Assim como Lang, Wills ressalta que quem olha de fora situações de neonaticídio, 

olha com as lentes do que se espera que seja a reação de uma mãe, e não considerando os 

casos de forma ampla e fora desse modelo. No entanto ao contrário de Lang, que chama a 

atenção a um fator social, Wills reflete sobre a importância de se considerar a síndrome. Em 

suas palavras:  

 

porque matar ou abandonar uma criança contradiz diretamente a conduta esperada 

de uma nova mãe, admitir evidências de uma síndrome do neonaticídio é necessário 

                                                 

150
 Do original: ―This is the woman with whom this article is concerned: she, who acts in accord with her 

experience of motherhood as a negative suffering and is subsequently punished by a law that is structured under 

the presumption that all motherhood is chosen, positive suffering‖ 
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para ajudar um Júri a entender o comportamento que contradiz as normas sociais de 

comportamento racional e esperado  (WILLS, 2004, p. 1030).
151

 

 

Já Lang se coloca contrária à alegação da síndrome do neonaticídio, uma vez que 

afirma que a tendência, ao lidar com casos de criminalidade feminina, é que haja sempre a 

patologização das mulheres, em detrimento de se enfrentar socialmente os pesos impostos 

pela maternidade em suas vidas (LANG, 2005, pp. 132-135). Assim, apesar de concordarem 

que a perspectiva padrão de se olhar para a maternidade de forma positiva coloca as mulheres 

que cometem neonaticídio na contramão da expectativa do exercício da maternidade, 

Bookwalter, Wills e Lang tem propostas diferentes para lidar com a questão. As duas 

primeiras são defensoras de que há uma síndrome do neonaticídio, portanto trata-se de 

fenômeno biopsicossocial, que deve ser encarado nessas múltiplas dimensões conjugadas. Já 

Lang ressalta ser um fenômeno de ordem social, e que apenas uma mudança na forma de se 

perceber a maternidade, encarando seus ônus e pesos, seria capaz de mudar a forma de julgar 

mulheres acusadas de matar os/as filhos/filhas. 

 

*** 

Apresentada a categoria neonaticídio e os elementos que a compõem, passo, a seguir, à 

reflexão acerca da gravidez e do parto como momentos-chave de constituição de relações e 

laços sociais. Em casos de neonaticídio, a ausência do reconhecimento do processo de 

gestação, bem como a solidão ao dar à luz, invertem a lógica habitual desses momentos como 

ritos de passagem e de constituição de sujeitos.  

 

3.3 GRAVIDEZ E PARTO 

 

Em uma carta escrita pelo jurista Evandro Lins e Silva em agradecimento ao jornalista 

Celso Jupiassu – que, ao saber que o primeiro defendera, na inauguração da nova sede do 

Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro, uma ré acusada de infanticídio, encaminhou a ele o 

poema A Infanticida Marie Farrar, de Bertold Brecht – Lins e Silva assim falou dos casos de 

infanticídio que defendera:  

 

O juiz Martinho Campos quis dar solenidade à inauguração da nova sala do Júri e 

me convidou, como decano dos advogados criminais, para fazer a defesa de um réu 

                                                 

151
 Do original: ―because killing or abandonig na infant directly contradicts the conduct expected of a new 

mother, admitting evidence of a neonaticide syndrome is necessary to help a jury to understand behavior that 

contradicts societal norms of rational and expected behavior‖  
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pobre. Por coincidência, o processo escolhido foi o de Leontina Pereira da Silva, 

igual ao de uma outra mulher acusada também de infanticídio, Castorina Ramos 

Teixeira, que defendi em 1934, junto com Carlos Lacerda, que fez sua estreia 

naquele julgamento. Nesse caso julgado há 43 anos, a ré também era miserável, 

doméstica, desprotegida, e o filho nasceu na privada da casa da patroa
152

. (grifo 

meu).  

 

Especificamente sobre o caso que defendeu na inauguração do Tribunal do Júri, o 

jurista, na carta ao jornalista, reflete sobre a diferença de alguém que iria ter acesso a um 

parto acolhido e alguém que tivera o parto a sós, sem sequer ter testemunha. Em suas 

palavras:  

 

Sentí-me rejuvenescido e sumamente gratificado com a defesa da pobre Leontina. No 

dia do julgamento, saí de casa para o Tribunal no mesmo momento em que uma de 

minhas filhas também saía para me dar meu oitavo neto, acompanhada do afeto, do 

carinho, da solidariedade da família inteira. 

(...) Lembrei aos jurados, sem conhecer a poesia de Brecht, a diferença entre a 

situação de minha filha, que ia ter um filho desejado, numa casa de saúde, com 

assistência total médica, pessoal, psicológica, financeira, e o que mais, - e a situação 

da pobre Leotina, que só tinha por sí a palavra de um advogado experiente porque o 

seu julgamento se realizava num dia de festa, por acaso. 

 

A fala do jurista chama atenção para a profunda diferença entre o parto de um ―filho 

desejado‖ e o parto de um ser que não é reconhecido como filho/a 153 . Nos casos de 

neonaticídio o parto é, na maioria das vezes, o momento de revelação de uma gravidez negada 

e/ou ocultada, não racionalizada. O parto é quando se descobre a gestação.  

Reflexões antropológicas acerca dos processos de gestação e parto trazem insumos 

importantes para a análise do tema em questão. Marcel Mauss lista as técnicas de nascimento 

e obstetricia entre as muitas formas pelas quais os humanos ―sabem servir-se de seu corpo‖, 

que variam culturalmente e são ordenados num sistema da vida simbólica (MAUSS, 2003, p. 

408, 412). Apresento especialmente a literatura que trata estes momentos como ritos de 

passagem e/ou períodos liminares entre dois estados distintos do ser.  

                                                 

152
 LINS E SILVA, Evandro; JAPIASSU, Celso. Um poema de Brecht e uma carta de Evandro Lis e Silva. 

Publicado em Uma coisa e outra: cultura e comportamento. Website. Disponível em: 

http://www.umacoisaeoutra.com.br/cultura/evandro.htm. Acesso em 18 jan. 2019.  
153

 Sobre as diferentes formas de se vivenciar o processo de gestação, parto e puerpério, vale considerar a análise 

de Laura Mattar e Simone Grilo Diniz sobre hierarquias reprodutivas. As autoras ressaltam que elementos como 

raça, classe social, idade e parceria sexual podem ser determinantes da  legitimidade e aceitação social da 

maternidade e de suas vivências. As autoras afirmam que existem hierarquias reprodutivas, capazes de indicar 

―(...) como algumas maternidades são mais ou menos legítimas e aceitas socialmente do que outras – impactando 

o exercício de direitos humanos pelas mulheres (...)‖ (MATTAR; DINIZ, 2012, p. 108). Segundo elas, a vivência 

da maternidade, enquanto um fenômeno social sofre influência de marcadores sociais da diferença, não sendo 

―qualquer maternidade aceitável‖. Há elementos na identificação dessas maternidades desvalorizadas que devem 

certamente ser considerados na análise do infanticídio hoje. 

http://www.umacoisaeoutra.com.br/cultura/evandro.htm
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O antropólogo francês Arnold Van Gennep publicou, no início do século XX, a obra 

Os ritos de passagem na qual, por meio da narrativa de ritos de diversos povos, se dedicou à 

classificação e análise dos tipos de ritos existentes. Sua reflexão inclui uma detalhada análise 

sobre a gravidez, o parto e o pós-parto como sendo estágios ritualizados para a mulher, a 

criança e, principalmente, a sociedade na qual estes estão inseridos. A contribuição do autor 

sobre tais estágios e aos ritos a eles relacionados é válida até hoje para se pensar tais 

processos como fenômenos sociais, dotados de significados e simbolismos. Segundo Van 

Gennep: 

 

As cerimônias da gravidez e do parto constituem em geral uma totalidade, de maneira 

que frequentemente ritos de separação são primeiramente executados, para fazer a 

mulher grávida sair da sociedade geral, da sociedade familiar e às vezes mesmo da 

sociedade sexual. Em seguida vêm os ritos da gravidez propriamente ditos, a qual é 

um período de margem. Finalmente os ritos de parto têm por objetivo reintegrar a 

mulher na sociedade a que pertencia anteriormente ou designar para ela uma situação 

nova na sociedade geral, na qualidade de mãe (...)  (VAN GENNEP, 1978, p. 52). 

  

A participação da sociedade em cada uma das etapas de gerar, parir, nascer e receber a 

mulher e criança é ressaltada pelo autor como parte fundamental do reconhecimento social do 

novo ser e de eventual mudança de status daquela que a ele deu à luz. A gestação, 

interpretada por Van Gennep como sendo um período de margem, é uma situação especial 

entre dois momentos. Como explica o autor, ―(...) esta margem, simultaneamente ideal e 

material, encontra-se, mais ou menos pronunciada, em todas as cerimônias que acompanham 

a passagem de uma situação mágico-religiosa ou social para outra‖ (VAN GENNEP, 1978, p. 

36). Exemplos etnográficos sobre concepção, gestação e parto indicam a variabilidade de 

formas de participação da sociedade. Em sociedades ameríndias, por exemplo, uma gravidez 

pode engendrar maior recolhimento das mulheres, que observam restrições alimentares, não 

desempenham certos trabalhos e privam-se de banhos nos rios, posto que se considera que seu 

corpo está mais aberto a possíveis influências de espíritos que podem cobiçar a criança em 

formação, bem como ataques de xamãs de aldeias rivais. Noções êmicas de pureza e poluição 

também impedem que estas mulheres preparem alimentos ou outros objetos destinados a 

outrem, que podem ser contagiados por seu estado liminar. Estes tabus e restrições, muitas 

vezes, são também observados pelo pai da criança. 

Nesses contextos não-ocidentais, particularmente entre os povos ameríndios, é 

frequente que o parto seja solitário, com a parturiente afastando-se da aldeia para algum ponto 

privado da floresta. Todavia, pode ser também que o parto seja auxiliado por um pajé ou 

parteira, especialmente quando se trata de um parto difícil, sob influência de espíritos ruins. 

Claude Lévi-Strauss, em seu ensaio A eficácia simbólica, apresenta uma clássica descrição de 
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um parto difícil auxiliado por um xamã, coletada na década de 1940 entre os Cuna, no 

Panamá. Lévi-Strauss conta como o canto xamânico registrado narra a aflição da parturiente, 

sua visita ao xamã e à chegada deste à casa da parturiente, levando consigo apetrechos e 

técnicas que acessam os espíritos auxiliares, que acompanharão o xamã em sua busca pela 

purba, a ―alma‖ ou ―duplo‖ uterino da futura mãe, aprisionada por Muu, a força que rege o 

desenvolvimento do feto e que age de modo desviante. Vencidos os obstáculos, a alma 

reavida, o parto se realiza. O intinerário percorrido pelo xamã e seus espíritos auxiliares não 

são apenas lugares míticos, mas a própria vagina e útero da mulher. O percurso e os 

preparativos são descritos e narrados com uma riqueza de detalhes maior que o próprio ato do 

combate espiritual ou do parto. 

 

Tudo se passa como se o oficiante tentasse levar uma paciente, cuja atenção para 

com o real esta certamente diminuida – para com o real es exacerbada o reao 

sofrimento, a reviver de modo muito preciso e intenso uma situação inicial e a 

perceber mentalmente seus minimos detalhes. Essa situação introduz uma série de 

eventos cujo suposto palco são o corpo e os órgãos internos da paciente. Passa-se, 

assim, da realidade mais banal para o mito, do universo físico para o universo 

fisiológico, do mundo exterior para o corpo interior. E o mito que transcorre no 

corpo interior deverá conservar a mesma vivacidade, o mesmo caráter de 

experiência vivida, cujas condições terão sido impostas pelo xamã a favor do estado 

patológico e por meio de uma técnica obsidente apropriada. (LÉVI-STRAUSS, 

2008, p. 208, grifo meu). 

 

O trecho grifado na citação permite notar o quanto o momento do parto, situação 

liminar, apresenta-se como difícil expressão e compreensão, em meio aos processos 

fisiológicos e psicológicos em curso. Por isso, cabe ao xamã reconduzir a consciência da 

parturiente. Tal descrição ecoa na inexprimibilidade das experiências das mulheres acusadas 

de infanticídio, que atestam pouca compreensão de suas próprias gravidezes e partos e que, 

não tendo um/a xamã, médico/a ou parteira a conduzí-las por um intinerário simbólico e 

fisiológico, serão reconduzidas narrativamente durante os processos nos quais são acusadas, 

em que o papel de paciente pode ser deslocado delas para a sociedade ferida por seu crime. 

Lévi-Strauss afirma que tal técnica narrativa xamânica visa a restituir uma experiência 

real, da qual o mito substitui os protagonistas (pessoas e partes do corpo), compondo uma 

anatomia mítica que corresponde menos à estrutura dos órgãos genitais do que a uma espécie 

de geografia afetiva das sensações da parturiente. Assim, o canto tem como objetivo nomear e 

apresentar para a paciente suas dores personificadas, de modo que ela possa apreendê-las com 

o pensamento. A seguir, o xamã parte em busca de medicamentos nas montanhas. ―Haveria, 

assim, duas ofensivas lançadas para socorrer a paciente, uma delas assentada numa mitologia 

psicofisiológica, a outra numa mitologia psicossocial, indicada pelo recurso aos habitantes da 
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aldeia‖ (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 212). Comparando a técnica xamânica à psicanálise, Lévi-

Strauss afirma que o xamã faz uma espécie de abreação: 

 

O xamã fornece a sua paciente uma linguagem na qual podem ser imediatamente 

expressos estados não-formulados, e de outro modo informuláveis. E e a passagem 

para essa expressão verbal (que ao mesmo tempo permite viver de forma ordenada e 

inteligível uma experiência atual, mas que sem isso seria anárquica e indizível) que 

provoca o desbloqueio do processo fisiológico, isto e, a reorganização, num sentido 

favorável, da sequência de cujo desenrolar a paciente e vítima. (LÉVI-STRAUSS, 

2008, p. 213). 

 

Ainda que auxiliado por parteiras e xamãs, o parto em sociedades indígenas é 

considerado um momento privado, porque perigoso, a ser realizado longe dos olhos da 

sociedade mais ampla. Mesmo após o retorno à casa e à rede, decorre-se certo tempo antes 

que a nova mãe receba visitas ou saia às vistas da comunidade. Mais ainda para que se nomeie 

a criança e se afirmem os vínculos sociais dos quais ela fará parte, posto que seu status de 

pessoa advirá de seu progressivo engajamento com outros, por meio da capacidade de fixar o 

olhar, sorrir, prestar atenção e reagir aos estímulos (HOLANDA, 2008; SANTOS-

GRANERO, 2011, OVERING, 1999; SEEGER, DA MATTA, VIVEIROS de CASTRO, 

1979). Como o antropólogo Marcel Mauss afirma em seu ensaio As Técnicas do Corpo, 

―tanto na história antiga como nas outras civilizações, o reconhecimento da criança é um 

acontecimento capital‖ (Mauss, 2003, p. 412). 

Na análise de Van Gennep (1978, pp. 54-56), o parto não necessariamente representa o 

fim do período de margem, uma vez que diferentes sociedades consideram o pós-parto ainda 

um momento de resguardo. Desse modo, ―(...) o retorno do parto fisiológico não é levado em 

consideração, mas existe um retorno social do parto (...)‖ (VAN GENNEP, 1978, p. 56). Na 

sociedade ocidental, ressalta o autor, há uma coincidência maior entre o ―retorno do parto 

social‖ e o ―retorno do parto físico‖ (VAN GENNEP, 1978, p. 56), pondo fim, assim, ao 

período de margem. 

O antropólogo britânico Victor Turner, por sua vez, na obra Floresta de Símbolos - 

aspectos do ritual Ndembu, de 1967, apresentou contribuições importantes para a reflexão 

acerca dos ritos de passagem. Dialogando com Van Gennep, o autor se dedicou, dentre outras, 

à análise do que chamou de período liminar nos ritos de passagem. Os períodos liminares são 

os períodos ―betwixt and beween‖, ou seja, ―aquém e além de dois pontos fixos‖ ou ―entre 

dois mundos‖ (TURNER, 2005, p. 157). Os ritos de passagem são aqueles que indicam 

transição entre estados, que são ―(...) qualquer tipo de condição estável ou recorrente 

culturalmente reconhecida‖. Já as transições são explicadas por ele como ―(...) um processo, 
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um devir, e, no caso dos ritos de passagem, até mesmo como uma transformação‖. 

(TURNER, 2005, pp. 137-138). 

Há processos liminares na gestação, no parto e no aleitamento, que dizem respeito à 

passagem de estados tanto da mulher quanto do ser nascente e da própria sociedade. Nesse 

sentido Turner chama a atenção para a importância dos ―rituais de crise de vida‖, relacionados 

a ―(...) um ponto importante no desenvolvimento físico ou social do indivíduo, como o 

nascimento, a puberdade ou a morte‖ (TURNER, 2005, p. 35): 

 

Quando uma mulher Ndembu tem sua primeira criança, digamos que seja um menino, 

ela pode estar presenteando seu irmão, um líder da aldeia, com um herdeiro, ao 

mesmo tempo em que o marido se torna pai e sua mãe se torna avó, com todas as 

mudanças de comportamento e status associadas a estas novas relações. Logo, a 

própria sociedade sofre mudanças junto com sua importante passagem de jovem 

esposa à mãe. Qualquer que seja a sociedade na qual vivemos, estamos ligados uns 

aos outros, e nossos grandes momentos são ―grandes momentos‖ para os outros 

também (TURNER, 2005, p. 36).  

 

Os antropólogos Ondina Fachel Leal e Bernardo Lewgoy, ao trabalharem questões 

relacionadas à reprodução – especialmente aborto e contracepção – com grupos populares de 

Porto Alegre, fizeram reflexões importantes acerca do processo gestacional. Há para eles uma 

diferença entre a gravidez biológica e gravidez social, sendo a primeira da ordem do corpo 

físico e a segunda da ordem da interação entre este e a sociedade. Enquanto a gravidez não é 

publicizada, ela não existe socialmente.  

A partir das falas das interlocutoras entrevistadas, Leal e Lewgoy identificaram um 

momento limiar entre a gravidez biológica e a social, no qual o aborto seria tolerado mesmo 

entre pessoas que se diziam contrárias à prática (LEAL; LEWGOY, 2001, pp. 66-67). Tal 

postura foi assim explicada pela dupla: ―sem reconhecimento social da gestação não há 

embrião, nem feto e nem ao menos gravidez‖ (LEAL; LEWGOY, 2001, p. 68). O ato de 

assumir a gravidez é identificado como a passagem da gestação biológica à social. Segundo 

ressaltam:  

 

assume-se uma gravidez e, a partir deste momento, e tão somente a partir daí, sinais 

biológicos difusos são identificados como um processo de gestação, ou seja, são as 

significações sociais atribuídas a sinais corporais, as balizas da possibilidade de 

geração da pessoa. Isto implica, necessariamente, conceber uma pessoa a partir de 

arranjos e negociações sociais que são efetivamente acionados pós concepção 

biológica‖ (LEAL; LEWGOY, 2001, pp. 64-65). 

 

O processo de assumir a gestação é condição para a constituição de sujeitos. Nas 

palavras de Leal e Lewgoy: ―uma gestação – quando reconhecida como tal – envolve a 

produção social de pelo menos duas pessoas, ‗a criança‘ e a ‗mãe‘, tendo intensas 
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repercussões em termos de reprodução social (...)‖ (LEAL; LEWGOY, 2001, p. 63). Nesse 

sentido, prosseguem: 

 
enquanto a gravidez não for assumida, isto é, reconhecida, não há o reconhecimento 

subsequente de uma pessoa-criança ou, em outras palavras, não há uma importância 

maior atribuída aos sinais alterados do corpo da mulher. O assumir se apresenta, 

assim, como algo aberto, dependente de um equilíbrio plural 

 de condições, tais como o pai da criança assumir, a família ascendente materna da 

mulher assumir, ter uma unidade doméstica estabelecida, ―ter família‖ ter condições 

materiais. Ou seja, assumir é, por definição, uma condição não substantiva, 

iminentemente relacional. Trata-se de um conjunto que deve ser harmônico (LEAL; 

LEWGOY, 2001, p. 63). 

 

O entorno social é de fundamental importância para o reconhecimento e viabilização 

do que Leal e Lewgoy chamam de ―projeto reprodutivo‖. Apesar da gestação ocorrer no 

corpo da mulher, há um componente social que reconhece esse corpo como grávido. Assim, 

em suas palavras: 

 

―estar grávida‖ ou ―assumir um filho‖ é sempre um processo de negociação social 

da realidade da mulher, onde as situações de aliança, manutenção financeira e moral 

do projeto reprodutivo (biológico e social) tornam-se condições prévias e estratégias 

de reconhecimento social de um estado definido e definidor de gravidez‖ (LEAL e 

LEWGOY, 2001, pp.71-72).  

 

Assim, o reconhecimento, pela mulher, da gestação; o processo psíquico de ―dar 

forma‖ ao bebê, imaginá-lo e constituí-lo como sujeito possível; bem como a enunciação 

social da gestação, que pode partir da mulher, do casal, do próprio corpo gravídico; são parte 

fundamental para a criação de vínculos sociais que possibilitam a existência do/da bebê 

(IACONELLI, 2015). Nesse sentido, a psicanalista Vera Iaconelli afirma que:  

 

A função parental para uma mulher não está dada de antemão pela condição de 

gestação, constituindo-se, por um lado, na relação entre sujeito desejante e o discurso 

social, e por outro, no corpo a corpo erotizado entre mãe e bebê, uma vez que a 

mulher não é naturalmente uma mãe. O bebê, como suposto sujeito psíquico, 

configura-se num espaço híbrido entre o mundo interno da mulher, o discurso social 

que os rodeia, no qual se nomeia o que/quem será considerado ―mãe‖ e bebê‖ e do 

qual a mulher é porta-voz (IACONELLI, 2015, p. 128). 

 

Já o parto é o momento no qual o/a bebê imaginado passa a compor fisicamente o 

corpo social. Trata-se de momento de suma relevância na passagem entre o dentro e o fora, na 

separação do corpo da mulher. Tal procedimento comumente acontece na presença e com 

ajuda de outras pessoas, – historicamente parteiras e, mais recentemente, profissionais da 

saúde – e em lugares específicos – principalmente hospitais e/ou maternidades. É um 

momento aguardado no processo saudável de gestação, havendo preparo e planejamento. Na 

grande maioria dos casos apresentados nos autos e acórdãos, no entanto, este ocorre em 
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completa solidão. A narrativa do parto sem companhia compõe as histórias de neonaticídio, 

sendo a solidão ao dar à luz elemento presente na delineação deste padrão.  

Uma vez apresentados o parto e a gestação em suas dimensões sociais, passarei, a 

seguir, a tratar da maternidade. A reflexão de teóricas feministas sobre o legado do corpo 

reprodutor feminino também traz pistas importantes para refletir sobre as expectativas sociais 

acerca da desta, bem como sobre as rupturas com os padrões esperados. O que é ser mãe e 

como se constitui a relação de filiação? É sobre isso o próximo tópico.  

 

 

3.4 A MÃE E ―O PRÓPRIO FILHO‖ – REFLEXÕES FEMINISTAS SOBRE 

MATERNIDADE 

 

A potência reprodutiva feminina é um substrato biológico inquestionável, ressaltaram 

as autoras Coline Cardi e Chiara Quagliariello no verbete ―corpo materno‖ que compõe a 

Enciclopédia Crítica de Gênero154 (2016, p. 174). Inquestionável, pois o corpo feminino é 

dotado do aparelho reprodutor que é o locus da fecundação, gestação, parto e amamentação. 

Apesar dos enormes avanços nas tecnologias reprodutivas nos últimos 50 anos, que 

possibilitaram inclusive desviar esse locus, o componente biológico que permite a reprodução 

neste corpo é tomado como um dado, a partir do qual inúmeras teóricas, principalmente 

feministas, debruçaram-se para refletir sobre as relações entre as dimensões biológicas e 

sociais da reprodução sexuada e seus efeitos.  

A antropóloga Martha Ramírez, em revisão bibliográfica na qual analisa os diversos 

lugares da reprodução nas teorias de gênero, chamou a atenção para o fato de que ―ainda que 

a reprodução sexuada envolva homens e mulheres, o campo reprodutivo parece ter sido 

estruturado como predominantemente feminino‖ (RAMÍREZ, 2002, p. 115). Isso porque, ao 

buscar inicialmente compreender as razões da subordinação social de mulheres a homens nas 

sociedades às quais pertenciam, bem como as formas de superá-las, autoras feministas, 

principalmente a partir de meados do século XX, passaram a olhar, dentre outros, para a ―(...) 

capacidade corporal das mulheres para desenvolver a gestação‖ (RAMÍREZ, 2002, p. 116). 

Haveria relações entre corpo reprodutor feminino e a opressão social de mulheres? De que 

maneira o corpo reprodutor poderia ser valorizado socialmente e não funcionar como uma 
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 Tradução do título original em francês: Encyclopédie Critique du Genre, organizada por Juliette Rennes 

(2016).  
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armadilha? Perguntas como essas pautaram as análises iniciais daquelas que se debruçaram a 

pensar as relações entre corpo biológico e lugar social de mulheres.  

Há várias entradas teóricas possíveis para se pensar maternidades, sendo necessário 

um recorte do que melhor ajuda a ler o objeto pesquisado, no qual há perspectivas tão 

distintas em jogo acerca do que é ―ser mãe‖. Assim, optei aqui por apresentar brevemente a 

contribuição do feminismo e das teóricas feministas para o debate, pelo modo como deslocam 

as fronteiras entre o natural e o social, tratando o ―corpo materno‖ não somente como fato 

natural, mas, especialmente, em sua dimensão social, histórica e cultural (CARDI; 

QUAGLIARIELLO, 2016, p. 171).  

Partindo de diferentes perspectivas – como do corpo físico, para refletir sobre as 

construções sociais a partir da base biológica; ou da sociedade, buscando compreender as 

maneiras como o social atribui significados ao corpo físico, hierarquizando-o socialmente – a 

capacidade reprodutiva feminina, segundo aponta Ramírez, ―(...) tem sido submetida às mais 

variadas e contraditórias interpretações e valorações: desde posições que atribuem à 

maternidade possibilidades libertadoras, até aquelas que visualizam nesta uma causa 

fundamental de opressão e alienação‖ (RAMÍREZ, 2002, p. 116). Nesse sentido, vale destacar 

a colocação de Françoise Collin e Françoise Laborie no verbete maternidade, que compõe o 

dicionário crítico do feminismo: 

 

Que estatuto atribuir à maternidade? Responder a essa questão envolve uma tensão 

que atravessa a história dos movimentos feministas, mas também a de numerosas 

mulheres, que se encontram diante de contradições frequentemente insuperáveis. A 

maternidade constitui, ao mesmo tempo, uma especificidade valorizada – o poder de 

dar a vida –, uma função social em nome da qual reivindicar direitos políticos ou 

direitos sociais, e uma das fontes da opressão. Operadora de divisões, ela estrutura as 

oposições teóricas das feministas. (COLLIN; LABORIE, 2009, p. 133). 

 

Senão vejamos. Adrienne Rich, em sua obra referência Of woman born155, retoma 

algumas das principais autoras e obras que tratam da temática da maternidade, principalmente 

a partir do início do século XX (RICH, 1977, pp. 53-58). Ao fazer um breve apanhado das 

primeiras obras, Rich ressalta que enquanto para umas a maternidade gerava poder, para 

outras gerava opressão, sendo, no entanto, uma constante, correlacionar a ideia de 

maternidade à ideia de poder, fosse de forma positiva ou negativa (RICH, 1977, p. 57). Como 

ressaltou a autora em Sobre mentiras, segredos e silêncios, diferentes teóricas feministas 
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 retoma textos do século XIX e início do XX que refletiam, ainda que de forma indireta, sobre o papel social 

das mulheres e sua relação com a maternidade. São análises feitas por mulheres nas quais se discute o poder 

masculino em relação à capacidade reprodutiva feminina (RICH, 1977, pp. 53-58).   
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enfrentaram refletir sobre maternidade e corpo biológico, mostrando que as mulheres não 

eram apenas ―útero e seios‖ (RICH, 1983, p. 98). 

Na lista de Rich, bem como em todas as outras revisões bibliográficas aqui usadas, 

Simone Beauvoir representa as autoras 156  para quem o potencial feminino da reprodução 

significava opressão. Em O Segundo Sexo (2016), publicado originalmente em 1949, 

Beauvoir colocou em xeque o determinismo biológico que levava necessariamente as 

mulheres a serem mães. A continuidade ―naturalizada‖ entre corpo reprodutor e papel social 

materno foi questionada pela autora, que percebia o corpo reprodutor e a capacidade da 

gestação como a grande armadilha que fazia com que mulheres estivessem relegadas ao 

espaço privado e homens ao espaço público157. 

Segundo ressaltou Lucila Scavone, em revisão bibliográfica acerca da relação entre 

maternidade e feminismo nas Ciências Sociais: 

 

a crítica feminista considerava a experiência da maternidade como um elemento chave 

para explicar a dominação de um sexo sobre o outro: o lugar das mulheres na 

reprodução biológica – gestação, parto, amamentação consequentes cuidados com as 

crianças – determinava a ausência das mulheres no espaço público, confinando-as ao 

espaço privado e à dominação masculina (SCAVONE, 2001b, pp. 138-139).  

 

A maternidade foi percebida como a raiz da opressão feminina (RICH, 1977, p. 57), 

como um ―handicap‖, ou seja, um defeito natural, que colocava as mulheres reféns de seu 

corpo. O corpo feminino seria um local privilegiado da opressão, justamente por ser palco da 

reprodução (CARDI; QUAGLIARIELLO, 2016, p. 171). A mulher estaria presa em seu 

próprio corpo, destinado a ser uma máquina reprodutiva. A saída apontada por Beauvoir e 

outras autoras, como Shulamith Firestone, para superar esse destino seria a recusa da 

maternidade, pois somente assim poderiam ser algo que não mãe (SCAVONE, 2001b, pp. 

138-139). 

Em oposição à perspectiva da maternidade como um ―handicap‖, um conjunto de 

autoras, especialmente francesas, passou a partir da década de 1970, a tratá-la, como um 

―poder insubstituível‖, algo que faz parte da história das mulheres e que deve ser valorizado 

como fonte do poder feminino. O corpo biológico continuava a ser o ponto de partida das 
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  A autora trata também da canadense Shulamith Firestone (1945-2012). Rich critica Firestone e sua repulsa 

absoluta da gestação e da maternidade, considerando raso e pouco problematizado o posicionamento da autora 

(p. 170) 
157

 A própria equivalência entre espaço doméstico e esfera privada, e espaço da rua, do trabalho, da política e 

esfera pública são questionadas por trabalhos antropológicos nas últimas décadas, questionamento entremeado 

por debates sobre gênero. Ver Strathern (2006) para um questionamento da noção de domínios, contrapondo 

formas sociais euroamericanas e melanésias. 
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autoras para a reflexão sobre o significado social da maternidade, mas, desta vez, olhavam 

para a capacidade reprodutiva feminina de forma positiva. São nomes chave desse momento 

M. Ferrand e A. Langevin, autoras da obra Da origem da opressão das mulheres às 

"fundações" das relações sociais do sexo
158

, bem como Julia Kristeva. Há, dentre estas, uma 

valorização do feminino, sendo a maternidade e o amor materno parte fundamental deste 

(COLLIN; LABORIE, 2009, p. 133). De acordo com Scavone, passou-se de ―(...) uma forte 

negação [da maternidade] para uma vibrante afirmação, espelhando, provavelmente, as 

ambiguidades concretas dessa experiência‖ (SCAVONE, 2001a, p. 53). Segundo a autora:  

 

Neste momento a reflexão feminista também dialoga com as ciências humanas e 

sociais: em teses lacanianas, que valorizam o lugar das mulheres na gestação, 

lembrando que o cordão umbilical, unindo o feto à mãe, é fonte de vida e poder; em 

teses históricas que resgatam a experiência da maternidade como parte da identidade e 

poder femininos; em teses antropológicas que, analisando as manifestações culturais 

da maternidade, recuperam o saber feminino que lhe está associado (SCAVONE, 

2001b, p. 141).  

 

Para essa corrente, a maternidade em si não era um problema, mas, sim, a 

desigualdade na divisão de tarefas entre homens e mulheres, que a tornava um fardo social 

apenas para as primeiras. Repensar o lugar ocupado pelo pai, bem como as relações de gênero 

imbricadas na divisão de tarefas entre homens e mulheres no cuidado dos filhos e filhas, foi 

uma contribuição importante dessas autoras. Além disso, passou-se a teorizar sobre a ―escolha 

reflexiva da maternidade‖, e a possibilidade de escolha sobre engravidar ou não, quantas 

vezes engravidar e sobre ser ou não ser mãe. 

A antropóloga Janet Carsten defende em seu livro After Kinship (2004) que só é 

possível para a antropologia investigar questões de gênero e de família/parentesco de modo 

interligado e que, após as contribuições do antropólogo David Schneider para os estudos de 

parentesco, cresceram reflexões que não apenas buscam catalogações terminológicas que 

tratam parentesco como uma forma de linguagem ou como fundamento da organização 

política de ―sociedades sem estado‖, mas que buscam os significados atribuídos pelas 

diferentes sociedades à família, atravessando questões acerca do corpo, das pessoas, da 

divisão dos gêneros e formas de relacionalidade, ou seja, processos simbólicos de construção 

de pessoas e relações (CARSTEN, 2004, p. 60). Estas reflexões são tributárias dos estudos 

antropológicos das décadas de 1960 e 1970, nos quais a relação entre o corpo biológico e a 

                                                 

158
 Tradução do original De l‟origine de l‟oppression des femmes aux “fondements” des rapports sociaux de 

sexe. 
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construção social de mulheres e homens se fez presente nas reflexões de autoras como Sherry 

Ortner e Gayle Rubin (RAMÍREZ, 2002, p. 116), que introduziram a crítica feminista 

corrente no debate antropológico.  

Ortner em Está a mulher para a natureza assim como o homem está para a cultura?, 

publicado em 1979, atribuía ao corpo feminino, mais próximo da natureza, a razão para a 

submissão de mulheres. Em uma perspectiva estruturalista, partia do pressuposto de que a 

opressão feminina era universal justamente por, no par de oposição entre natureza e cultura, a 

mulher, pela reprodução, se aproximava da natureza, em oposição ao homem, que se 

aproximava da cultura. As mulheres – fisicamente mais próximas à natureza – eram 

socialmente dominadas pelos homens – socialmente inseridos no plano da cultura. No corpo, 

portanto, estaria a razão da opressão. 

Gayle Rubin, por sua vez, em seu Tráfico de mulheres: notas sobre a economia 

política do sexo (1975), partiu da teoria desenvolvida por Claude Lévi-Strauss e Sigmund 

Freud para analisar como socialmente se transforma a sexualidade biológica. Rubin introduz a 

discussão sobre o que denomina ―sistema sexo-gênero‖, que diz respeito a sistemas de 

categorias e estatutos, muito além de uma ordem biológica imutável. Diante da assertiva de 

Lévi-Strauss (cf. LÉVI-STRAUSS, 2003) de que o parentesco, modo fundamental de 

organização social, baseia-se nas alianças feitas por trocas de mulheres (articuladas pelo tabu 

do incesto e o imperativo de dar a irmã em casamento a outrem), Rubin indica que as 

estruturas de parentesco conferem ao homem o poder de criar os laços sociais. Além disso, a 

divisão sexual do trabalho nas sociedades e as diferentes formas de controle da sexualidade 

feminina, incluindo a heterossexualidade compulsória introjetada nos processos de 

socialização, criam uma situação de dependência recíproca entre os sexos na qual, não 

obstante, o poder é distribuído de modo desigual. 

A crítica feita à Ortner, inclusive incorporada pela própria autora em trabalhos 

posteriores, foi de que esta ―(...) continuou presa a um sistema de pensamento que levava à 

procura de explicações universalizantes, sustentadas no sexo biológico. As diferenças sexuais, 

pensadas como dados irredutíveis, serviam de eixo unificador para cada um dos sexos‖ 

(RAMÍREZ, 2002, p. 117). O uso de pares dicotômicos como sendo universais e pré-

discursivos – como natureza/cultura, público/privado – foi criticado tanto em Ortner quanto 

em Rubin.  

De acordo com Ramírez, a partir da década de 1980,  

 

a procura de explicações universais para uma dominação masculina generalizada 

perdeu o vigor. Reconheceu-se que a busca de explicações transculturais acerca da 
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das diferenças de gênero, baseadas em uma condição de sexo, constituía em um 

fator de relevância para sustentar uma luta política que visava mudar a condição de 

alienação da mulher em uma estrutura social hierárquica, porém trazia problemas de 

ordem epistemológica. Instrumentos analíticos mais frequentemente usados, em 

particular aqueles baseados em dicotomias, foram submetidos a fortes críticas 

(RAMÍREZ, 2002, p. 118).  

 

Herdeiras desse movimento, autoras como Marilyn Strathern, Carole MacCormack e 

Paola Tabet, a partir da década de 1980, bem como Françoise Héritier, nos anos 1990, 

inverteram a perspectiva que parte do dado biológico do corpo feminino reprodutor para a 

sociedade, passando à reflexão de como as sociedades produzem esses corpos e lhes atribuem 

significados. Segundo Cardi e Quagliariello (2016, p. 173), ―a dissociação do potencial 

biológico e da função atribuída ao corpo feminino, feita pelos estudos feministas e 

antropológicos, salienta a tensão entre a ordem física (sexo) e a ordem social (gênero)‖159. Não 

é o biológico que pauta o social, mas o social que coloniza o biológico, ressignificando-o. 

Nesse sentido, as autoras reforçam que: 

 

é, portanto, uma questão de desconstruir o modo como a imagem das mulheres 

sempre foi pensada a partir das capacidades biológicas inerentes ao corpo feminino. 

O que existe na realidade não é um corpo materno, mas um organismo com 

potencialidades reprodutivas biológicas em torno do qual as sociedades fabricam 

uma representação das mulheres como atrizes destinadas a desempenhar o trabalho 

reprodutivo.
160

. 

 

Ramírez chama a atenção para o fato de que as autoras que se dedicaram à 

desnaturalização da relação sexo/gênero o fizeram por terem rompido com a dicotomia 

natureza/cultura, considerada problemática justamente por não ser um par de opostos de 

validade universal. Há uma arbitrariedade na definição do que faz parte da natureza e o que 

pertence à cultura, sendo qualquer associação pré-discursiva falaciosa nesse sentido 

(RAMÍREZ, 2002, p. 119). Segundo Ramírez, essas autoras assumem ―(...) o intercurso 

sexual, a gravidez e o parto como fatos culturais. Também colocaram em evidência a 

necessidade de pesquisar os processos sociais e simbólicos por meio dos quais os mesmos 

adquirem significados culturais e consequências sociais‖ (RAMÍREZ, 2002, p. 121).  

                                                 

159
 Do original: ―La dissociation du potentiel biologique et de la fonction attribuée au corps féminin par lés 

études féministes et anthropologiques souligne donc la tension entre l'ordre du physique (le sexe) et l'ordre du 

social (le genre)‖ 
160

 Do original: ―(...) il s‘agit donc de déconstruire la manière dont l‘image des femmes a depuis toujours éte 

pensée à partir des capacités biologiques inhérentes au corps féminin. Ce qui existe dans la realité ce n'est pas un 

corps maternel, mais un organisme aux potentialités biologiques de reproductionautour duquel les sociétés ont 

fabriqué une représentation des femmes comme actrices destinées à accomplir le travail reproductif.‖  
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Cardi e Quagliariello identificam que, a partir dos anos 1990, houve um movimento de 

desbiologização do corpo materno, ―(...) que apreende a função reprodutiva como 

independente do funcionamento biológico do corpo feminino‖ (p. 174) 161 . As autoras 

recorrem a exemplos de estudos etnográficos para mostrar que o corpo materno reprodutor, 

definido como universal pela sociedade ocidental, não é visto assim em outras sociedades que 

sustentam outras teorias de concepção, por exemplo, em certas sociedades patrilineares nas 

quais o corpo da mulher é visto como receptáculo para a substância masculina que gerará a 

criança, que pertence exclusivamente à família paterna, ensejando um fluxo de prestações e 

contraprestações entre a família da mãe e do pai que pode ser desdobrado em uma geração 

futura. Fatores como coabitação e comensalidade criam, reforçam ou desfazem laços de 

parentesco tanto quanto produzem corpos e pessoas, não tomados como acabados com o 

nascimento. (cf. STRATHERN, 1989; OVERING, 1999, para exemplos melanésios e 

ameríndios). 

Voltando para o ocidente, retomo Adrianne Rich, poeta e teórica feminista 

estadunidense, que em sua obra Of Woman Born – Motherhood as Experience and Institution, 

publicada em 1976, faz reflexões importantes sobre as dimensões sociais da maternidade. 

Rich mostra que, por mais diferentes que sejam as vivências individuais da maternidade – 

devido a fatores como classe, raça, nacionalidade, escolhas e contextos – há elementos 

comuns, que vão desde o corpo reprodutivo às expectativas sociais do que é ser mulher, logo, 

mãe. Ao mesclar partes dos seus diários – escritas a partir do momento em que se casara e se 

tornara mãe – com casos de outras mulheres, teoria e análises, a autora aborda diversas 

camadas do que se entende por maternidade, identificando dois principais planos superpostos 

que pautam a experiência social das mulheres com relação ao tema – a maternidade como 

experiência e a maternidade como instituição (RICH, 1977). 

Entre o amor e o ódio, a completude e o desamparo, a certeza e a culpa, Rich mostra 

como a experiência materna é complexa, uma vez que perpassa o nível individual e relacional, 

entrecruzada a todo instante pela instituição ―maternidade‖ que pauta o ―dever ser‖ materno, o 

que é ou não aceito, como e quando se deve ser mãe (RICH, 1977, pp. 1-22). Para se entender 

a maternidade, portanto, esta deve ser analisada no plano da experiência individual, e também 

como fenômeno social moldado por expectativas que a mulher é obrigada a cumprir, ainda 

que de forma não consciente. Se, por óbvio, ―toda vida humana no planeta é nascida de uma 

                                                 

161
 Do original: ―(…) qui appréhende la fonction reproductive comme indépendante du fonctionnement 

biologique de l'organisme féminin‖ 
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mulher‖162, logo, refletir sobre a maternidade é refletir sobre a história das mulheres, tanto na 

dimensão individual quanto coletiva (RICH, 1977, p. XIII).  

Em sua análise, Rich congrega as visões das autoras que olham para o corpo 

reprodutivo feminino como um espaço de opressão e daquelas para quem o potencial 

reprodutivo feminino é poderoso, mostrando, justamente, as ambiguidades que há nesse corpo 

reprodutor. Em suas palavras: 

 
O corpo da mulher, com seu potencial para gerar e nutrir uma nova vida, tem sido 

através dos tempos, um campo de contradições: um espaço investido de poder e uma 

aguda vulnerabilidade, uma figura numinosa e a encarnação do mal, um tesouro de 

ambivalências, que operam para desqualificar as mulheres do ato coletivo de definir 

a cultura
163

 (RICH, 1977, p. 90).  

 

Além disso, ainda olhando para o corpo, mas agora para o corpo individual, Rich 

considera o fato da gestação ocorrer no corpo feminino como irreversível na vida de uma 

mulher que engravidou – mais cedo ou mais tarde, não é possível ignorar que aquele corpo 

gestou. Seja pelos sinais da gravidez, seja pelo nascimento de um/a bebê, o corpo, ou seu 

produto, estão expostos à sociedade. Segundo a autora: ―gravidez e nascimento anunciam 

enormes mudanças na vida de qualquer mãe. Mesmo uma mulher que doa sua criança para 

adoção ao nascer, sofreu mudanças fisiológicas e físicas irreversíveis no processo de levá-la a 

termo e carregá-la‖164 (RICH, 1977, p. 162). As marcas da gestação estão impressas no corpo, 

mas seriam suficientes ou pressupostos para se tornar mãe? Rich levanta perguntas que 

esboçam bem uma resposta a esta questão:  

 

O que nos faz mães? O cuidado de crianças pequenas? As mudanças físicas da 

gravidez e do parto? Os anos de criação? E a mulher que nunca engravidou começa a 

amamentar quando adota uma criança? O que dizer da mulher que enfia seu recém-

nascido em um armário da estação de ônibus e volta entorpecida de volta à vida sem 

filhos? E a mulher que, como a mais velha de uma família numerosa, praticamente 

criou seus irmãos e irmãs e, posteriormente, entrou num convento?
165

 (RICH, 1977, p. 

255). 

                                                 

162
Do original: ―all human life on the planet is born of woman‖. 

163
 The woman‘s body, with its potential for gestating, bringing forth  and nourishing new life, has been through 

the ages a field of contradictions: a space invested with power, and an acute vulnerability, a numinous figure and 

the incarnarion of evil, a hoard of ambivalences, moost of wihich have worked to disqualify women from the 

collective act of difining culture (RICH, 1977, p. 90). 
164

 Do original: Pregnancy and birth do herald enormous changes in the life of any mother. Even a woman who 

gives up her child for adoption at birth, has undergone irrevirsible physiological and physic chnages in the 

processo of carrying it to term and bearing it (ibid., p. 162) 
165

 Do original: What makes us mothers? The care of small children? The physical changes of pregnancy and 

birth? The years of nurture? What of the woman who, never having been pregnant, begins lactating when she 

adopts a infant? What of the woman who stuffs her newborn into a bus station locker and goes numbly back to 

her child-free life? What of the woman who, as the eldest girl in a large Family, has practically raised her 

Younger sisters and Brothers, and than has entered a convent? 
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Há uma norma social onipresente, não compilada em códigos, mas identificável em 

expectativas, atos, políticas, palavras, discursos e leis, que define não só o que é ser mãe, mas 

também a boa e a má maternidade, a maternidade normal e a desviante, aquela aceita e 

rechaçada. O amor materno deve ser ―(...) incondicional; amor e raiva não podem coexistir, já 

que a raiva da mulher ameaça a instituição da maternidade‖166 (RICH, 1977, p. 29).  

Se a maternidade como instituição tem o amor materno como parâmetro, qualquer 

ruptura com esse modelo soa estranha e destoante. A mãe deve amar o/a filho/a, e esse laço de 

afeto é tido como imediato desde a gestação. No entanto, como Rich e tantas outras teóricas 

ressaltam, não existe uma relação instintiva automática de amor e proteção, mas processos 

sociais que constroem relações e sujeitos. Não existe uma mãe a priori, assim como não 

existe ―o próprio filho‖.  

 

3.5 DE QUEM É ―O PRÓPRIO FILHO‖? 

 

A psicanalista Vera Iaconelli, na obra Mal-estar na maternidade – do infanticídio à 

função materna, apresenta uma importante contribuição para se pensar o infanticídio a partir 

da psicanálise. Sem abrir mão de elementos da ordem biológica e social, Iaconelli se utiliza da 

teoria psicanalítica 167  para trabalhar a dimensão psíquica da constituição ou não de uma 

mulher como mãe, refletindo sobre a formação dos laços sociais estabelecidos com o entorno 

tanto no processo gestacional, quanto após o parto. A autora descreve um dos principais 

objetivos da obra da seguinte maneira: ―diante desses dois temas centrais, a saber, corpo e o 

laço social, que implicam também a questão do corpo no laço social, passamos a pensar o 

espaço no qual uma mãe pode se constituir (...); ou seja, como o sujeito se organiza, a partir 

das vicissitudes da relação do corpo com o discurso, na qual se insere no âmbito da 

parentalidade168‖ (IACONELLI, 2015, pp. 21-22). 

                                                 

166
 Do original: ―Love and anger cannot coexist. Female anger threatens the institution of motherhood‖ (p. 29) 

167
 A autora trabalha com a noção psicanalítica de corpo, o corpo erógeno, que, ―(...) não é o corpo da biologia: 

Freud formula o conceito de corpo erógeno, que não se confunde com o de corpo da biologia, embora o afete 

profundamente e dele emerja‖ (IACONELLI, 2015, p. 114). O corpo descrito pela psicanálise não pode ser 

confundido com o corpo descrito pela medicina, embora demande permanentemente interface com este‖ 

(IACONELLI, 2015, p. 113).  
168

 Iaconelli trabalha com a noção de ―função parental‖, importante para o presente trabalho. Trata-se do 

desempenho de funções de cuidado e criação da criança, exercida, principalmente, por mães, pais e familiares, 

―(...) trata-se de funções, e, como tais, podem ser exercidas por diferentes sujeitos, não estando definidas a partir 

do sexo ou gênero‖ (IACONELLI, 2015, p. 15). Parentalidade seria o exercício da função parental.  
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Iaconelli parte do estudo clínico do caso de uma adolescente de 18 anos, a quem 

chama de Carla, que vivenciou uma gravidez indesejada tanto por si quanto pelo genitor, que 

era mais velho e casado. A autora descreve a família de Carla como ―(...) econômica e 

socialmente estruturada‖. Filha de um motorista de ônibus e de uma empregada doméstica, 

Carla vivia com os pais e irmãos, sendo um recém-nascido, pois sua mãe havia dado à luz 12 

dias antes do ocorrido. Com a rejeição do namorado e o medo de contar para os pais – a mãe 

tratava Carla por vezes com desprezo, outras com violência, tendo a agredido fisicamente ao 

longo da infância e adolescência em algumas oportunidades. Seus pais chegaram a suspeitar 

da gravidez e a lhe perguntar se algo estava acontecendo, ao que ela respondeu 

negativamente. Carla tomou uma substância abortiva 169 , com 26 semanas de gestação 

(IACONELLI, 2015, pp. 25-35). O que sucedeu, transcrevo nas palavras da autora: 

 

a jovem entrou em trabalho de parto , com o uso de abortivo, e pediu que uma 

amiga, única pessoa além do namorado que sabia de sua condição, fosse com ela até 

um hospital/maternidade da região. Ao chegar lá foi atendida por um ginecologista 

que lhe receitou Buscopan
170

. Aguardando a medicação, foi até o banheiro, sentiu 

vontade de urinar (a bolsa rompeu), e o bebê nasceu, em seguida vindo a placenta. 

Chamou a amiga, que chorou ao ver a cena. Descrevendo a cena do parto, Carla 

relatou que, ao olhar o bebê, espantou-se com o fato de já estar formado, inteiro, 

grande. Disse que imaginava os bebês se formando somente após o sétimo mês. Não 

acreditou que estivesse vivo, pois não abriu os olhos, não inflou o peito, o cordão 

umbilical ainda ligado à placenta. Olhou, observou, examinou demoradamente o 

filhote humano que fora capaz de conceber. Deixou-o no lixo do banheiro, cobriu-o 

com papel. Voltou para tomar o Buscopan indicado. Foram embora, mas antes de 

chegarem em casa, ainda no ônibus, foram chamadas de volta ao hospital 

(IACONELLI, 2015, p. 27).  

 

A bebê foi encontrada, com vida, pela faxineira do hospital, na lata de lixo. Passou 

algum tempo na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. Iaconelli foi contatada, logo após 

o ocorrido, por uma tia de Carla, que acessara o serviço171 onde a psicanalista trabalha. Assim 

começou a relação de acompanhamento psicanalítico da jovem, com quem fez um trabalho de 

mais de seis anos, acompanhando Carla em momentos-chave, desde os primeiros dias, indo ao 

hospital com a paciente que queria visitar a filha, ao momento em que contaram juntas para a 

criança, já mais velha, como havia sido o seu nascimento: ―contamos que sua mãe tinha ido 

                                                 

169
 Encontrei poucos casos nos quais se cogitou ou se confirmou que a ré havia tomado algum tipo de remédio 

abortivo ou tentado abortar de algum modo. É raro o relato de mulheres que se encaixam no padrão de 

neonaticídio terem tentado abortar.  
170

 O ginecologista e a equipe de enfermagem que atendeu Carla no hospital não percebeu que a jovem estava 

grávida e em trabalho de parto. A invisibilidade da jovem perante o sistema de saúde é rompida com o ato de 

deixar o bebê no lixo. Segundo Iaconelli ―o horror de seu ato cria uma comoção que obriga s sujeitos a 

comparecerem (...)‖ (IACONELLI, 2015, p. 164). Em outros casos lidos havia menção a negligências como esta 

dos serviços de saúde.  
171

 Clínica de gestantes, pais e bebês do Instituto Brasileiro de Psicologia Perinatal e Parental Gerar.  
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embora antes, assim que ela nascera, deixando-a só e desamparada, tão desamparada quanto 

ela mesma se sentia. Quando voltou para rever Valentina, pôde reconhecer que se tratava de 

uma linda bebê, e não saiu mais de perto dela‖ (IACONELLI, 2015, p. 33). 

A psicanalista pode acompanhar e auxiliar Carla no processo de se tornar mãe e de ser 

reconhecida como tal por seus familiares e pela equipe do hospital. Havia, como ressalta, 

outras saídas possíveis para o caso, não sendo obrigatório que Carla se tornasse mãe. Este foi 

o desejo da paciente (IACONELLI, 2015, p. 30). Carla não foi indiciada criminalmente. Ao 

que tudo indica, o delegado decidira não instaurar um inquérito, uma vez que vira o 

comportamento da jovem na maternidade, tentando estabelecer uma relação com a filha172.  

Iaconelli reforça inúmeras vezes na obra que uma mulher não se torna mãe por ter 

gerado uma vida. É preciso que haja o processo psicossocial de reconhecimento da relação 

entre ela e o bebê que saíra de seu ventre, para que se estabeleça uma relação parental. Ao 

tornar-se mãe, o bebê passa a ser reconhecido como filho ou filha. Nas palavras da autora: 

 

Mas como fica a questão do corpo e da medicina no que se refere à constituição do 

sujeito? Pois é justamente no âmbito da perinatalidade
173

 que o corpo tem sido 

reduzido, de forma mais dramática, à sua condição de dejeto orgânico, embora 

saibamos o quanto ser vivo e ser sujeito são diferentes. Há de se definir, a cada 

passo, de que corpo se trata, sob pena de imaginarmos, por exemplo, que a 

concepção possa fazer pressupor o surgimento da função parental, bem como supor 

que o bebê possa ser tomado por sujeito, bastando para isso evidências da sua 

organicidade. Por outro lado, devemos ter em mente que a experiência da gestação, 

quando investida libinalmente pela mulher, tende a favorecer sua capacidade de 

reconhecimento da função parental, além de repercutir socialmente, pela força da 

evidência material, retroalimentando esse conhecimento. São fatos observáveis na 

clínica que não devem ser negligenciados.  (IACONELLI, 2015, pp. 124-125) 

 

O desfecho do caso trabalhado por Iaconelli dialoga em alguma medida com o do 

Caso 5. L.R., quando deu à luz sozinha no banheiro da casa em que morava com o irmão e a 

cunhada, ―entrou em desespero, e não sabia o que fazer naquela situação‖, colocando a 

recém-nascida, que achava que estava morta, dentro de ―uma sacolinha‖174, que deixou na área 

                                                 

172
 O caso de Carla é raríssimo na loteria da maneira como os sistemas de saúde e de justiça lida com mulheres 

acusadas de matar ou tentar matar o ―próprio filho‖, como será trabalhado nesta tese. Isso porque ela teve a sorte 

de ter acompanhamento psicológico de qualidade imediato, da equipe do hospital recebê-la de volta, do delegado 

ter tido uma leitura não punitivista do caso, de sua família tê-la acolhido com sua filha. Houve uma conjugação 

de fatores que levou a história a rumos de acolhimento, não de punição e violência.  
173

 Por perinatalidade entende-se conceber, gestar, parir e aleitar (IACONELLI, 2015, p. 19). 
174

 É interessante notar que tanto L.R. quanto L.S. sempre usam a palavra sacolinha, nunca saco ou sacola, ao 

mencionar o lugar onde colocaram as recém-nascidas. Parece não quererem passar uma imagem de que 

colocaram as recém-nascidas no lixo, que as desprezaram. Lembro claramente dos gestos de L.S. quando me 

contou que colocou a recém-nascida em uma sacolinha. Fez um gesto delicado com as mãos, como de cuidado. 

Nesse sentido, vale transcrever aqui um trecho do interrogatório de L.R., feito pela juíza, na fase de instrução: 

―Juíza (J): deixou aonde? Depoente (D): ficou lá na varanda. (J): dentro do lixo ou não? (D): dentro da sacolinha. 
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de serviço. Quando perguntada no hospital ―onde estava o bebê‖, logo disse onde tinha 

deixado. Encontrada com vida, a recém-nascida foi levada ao hospital onde estava L.R.. 

Durante os quase três anos em que respondeu ao processo criminal, L.R. conviveu 

com a filha, criando laços com esta. A advogada de defesa destacou em suas alegações finais 

que ―a criança não sofreu qualquer trauma ou lesão. Levada ao mesmo hospital em que se 

encontrava internada a ré, foi amamentada pela ré, a qual passou a cuidar da vítima, da qual 

nunca se afastou‖. A juíza, em sua sentença absolutória ressaltou que ―tudo indica que a 

acusada arrependeu-se do que fez (não ter sido diligente quanto ao possível aborto) e, 

atualmente, cuida de sua filha da melhor maneira possível, com dedicação, sendo anexados 

documentos que mostram que levam uma vida harmoniosa em conjunto‖. Nos anexos dos 

autos, mencionados pela juíza, há fotos da ré com a menina já crescida no colo, ambas 

sorrindo. Também há uma cópia da caderneta de vacinação da criança e outra da lista de 

material escolar comprada para a creche.  

L.R. ter se mostrado arrependida e assumido a função materna foi fundamental para a 

o desfecho da história. Assim como Carla, que estabeleceu um laço materno com a recém-

nascida deixada no lixo do hospital, L.R. também o fez com a recém-nascida deixada na 

sacolinha. Não é possível, pelos autos, saber detalhes de como se deu essa contrução de laços 

no caso de L.R., diferentemente do que Iaconelli pode fazer ao acompanhar o caso de Carla 

como psicanalista. Também não é possível saber como L.R. se sente com relação à 

maternidade e se essa foi, no fim das contas, de fato uma escolha sua. Mas é possível saber 

que houve uma escuta cuidadosa do perito, um laudo bem feito, uma advogada empenhada 

em defendê-la, e uma juíza apta a ouvir as partes, que entendeu não haver dolo na conduta da 

ré. Assim como no caso de Carla, o presente se sobrepôs ao passado, quando se comprovou 

que os afetos do agora permitiam uma nova narrativa. 

O contrário ocorreu com L.M., ré do Caso 7, condenada por tentativa de infanticídio. 

Apesar de buscar, juntamente com o namorado (hoje marido), recuperar a guarda do recém-

nascido, entregue a parentes próximos, psicólogas e conselheiros tutelares recomendaram que 

                                                                                                                                                         

(J): dentro da sacolinha, mas não dentro de um lixo, de uma lixeira? (D): não. (J): no chão? (D): no chão‖.  No 

Caso 3 o fato de P.P. ter colocado a recém-nascida dentro de um saco de ração de cachorro foi relembrado em 

alguns momentos de forma negativa. Por exemplo, nas alegações finais do promotor este ressaltou que ―após o 

predito homicídio levado a termo; deliberou a imputada por ocultar a neonata dentro de certo saco de ração 

canina, colocando a lixeira no 11º andar. Assim, não escondeu a imputada apenas um feto, mas sem qualquer 

crise de consciência, um ser humano que matara‖. No interrogatório de P.P. durante a sessão de julgamento pelo 

Júri, ela foi questionada sobre o fato de ter colocado a recém-nascida dentro de um saco de ração canina, ao que 

a ré respondeu que não se recordava.   
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a criança permanecesse na família substituta e que a guarda não fosse concedida ao casal. Isso 

porque não foi possível identificar, segundo tais profissionais, qualquer tipo de laço entre a ré 

e a criança, não sendo possível visualizar uma possível relação mãe e filho entre os dois. 

Segundo o laudo assinado por uma assistente social e duas psicólogas funcionárias do abrigo 

no qual o bebê ficou temporariamente:  

 

Considerando a complexidade do caso, em que a própria genitora foi incapaz de 

zelar pela segurança do pequeno M., nós da equipe técnica da casa de acolhimento 

"Lar Betânia" nos empenhamos em localizar a família extensa da mesma. 

Conseguimos conversar com o senhor R. e com a senhora E., que são primos de 

L.M., ambos informaram que desejam ficar com a criança. Observamos que apesar 

de serem parentes distantes, demonstraram grande preocupação com M., 

informando, inclusive, que gostaria muito de passar a visitar a criança no 

acolhimento. No caso de L.M. foi exatamente o contrário, por ser a genitora e se 

dizer arrependida, esperávamos que assim que nos encontrasse, nos enchesse de 

perguntas sobre seu filho, porém, em nenhum momento a jovem perguntou por M., a 

senhora N., que é sua avó, nos perguntou como estaria a criança.Vale ressaltar que 

L.M. demonstrou uma grande frieza durante todo o decorrer da visita, nos dando a 

impressão de que todas as questões que estavam sendo discutidas não se referiam a 

ela e muito menos ao seu filho. Diante do exposto, a equipe técnica desta casa de 

acolhimento reconhece que L.M. não tem condições de assumir os cuidados de M., 

pois, apesar de não apresentar distúrbios psíquicos (segundo a própria genitora o 

psiquiatra informou que ela não tem disturbios, portanto, está de alta quanto ao 

acompanhamento psiquiátrico) não existe afeto por parte desta jovem por seu 

próprio filho, sendo assim, caso lhe seja concedida a guarda da criança, o pequeno 

M. será privado de crescer em meio a um lar onde lhe seja oferecido, carinho, 

segurança, respeito e principalmente amor. 

 

No caso de L.M. e de seu então namorado, hoje marido, conseguir a guarda do filho 

era uma questão de honra para que fossem bem vistos na comunidade religiosa. Se o pavor de 

assumir a gravidez se deu em nome da honra nesta comunidade, a necessidade de ter a guarda 

da criança e mostrar uma relação familiar saudável tornou-se a nova questão de honra, uma 

vez revelado o segredo da gestação. Duas faces de uma mesma moeda, o peso do 

reconhecimento social do casal dentro dos parâmetros da congregação parecia ser a questão 

fundamental. Era preciso ter a guarda para que a Igreja os reconhecessem como pais, e não 

como pecadores. Ter jogado o recém-nascido no mato era uma ruptura com o papel ―natural‖ 

de cuidado e proteção esperado de uma mãe. Era preciso mostrar que o desejo de assumir esse 

papel existia. 

 

*** 

 

Há diversas entradas teóricas possíveis para se falar de corpo, que operam ou não por 

divisões entre o corpo biológico, o corpo psicanalítico e o corpo social. Na análise de 

Iaconelli o processo de gerar, parir e tornar-se mãe constitui-se nesses três corpos, apesar de 
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não ser necessário gerar e parir para vir a ser mãe, podendo, por exemplo, em casos de 

adoção, haver o reconhecimento da maternidade no corpo social e a realização desta no corpo 

psicanalítico. O contrário não é verdadeiro, ou seja, como já ressaltado acima, não basta a 

gestação para que surja uma mãe. Nesse sentido, no entanto, Iaconelli alerta:  

 

Dizer que a gestação não cria uma mãe, não implica dizer que tal experiência lhe 

seria indiferente. Longe disso! Mas encontrar o justo lugar da experiência corporal 

na maternidade é uma tarefa que impõe a formulação de uma primeira questão: de 

que corpo se trataria afinal?‖ (IACONELLI, 2015, p. 79) 

 

Uma das perguntas que fiz a L.S., quando a entrevistei, foi motivada por eu ter 

percebido, nos autos, que a vítima tinha um nome e que este se assemelhava bastante ao nome 

da entrevistada. Buscando evitar as expressões que renomeiam sujeitos a partir da posição que 

ocupam no processo ou no laudo médico – por exemplo, ―vítima‖, ―ré‖, ―testemunha‖, 

―presa‖, ―cadáver‖, ―paciente‖ – e tentando ser cuidadosa175, perguntei: ―(...) eu vi no processo 

que a bebê tinha um nome‖. Balançando a cabeça em sinal de afirmação, L.S. respondeu: ―é, 

porque foi obrigado a dar um nome. Porque tinha que fazer o registro, porque uma criança 

nasceu com vida e tinha que ser registrada‖. Perguntei se ela havia escolhido o nome. Em sua 

resposta, L.S. deu uma aula sobre a construção social de sujeitos e relações:  

 

Não, ele [ex-marido e genitor da vítima] que escolheu. Ele que fez tudo. Porque pra 

mim assim... eu não tive um filho. Eu sofro pelo que aconteceu, mas essa criança não 

me pertencia. Pertencia a ele, depois de morta. 

 

Porque foi assim. Nossos cinco filhos que nasceram, não que ele rejeitasse, 

maltratasse. Mas ele desprezava tanto a mim quanto à criança. Ele dava assistência 

assim, não ia deixar morrer, faltar comida, faltar nada. Mas atenção nunca deu. Assim, 

na gravidez, nunca me acompanhou no pré-natal. Eu nunca tive problema de saúde, de 

modo que nunca precisou chamar. Era assim, levava no hospital pra criança nascer e 

ia buscar. Só. Então, quando aconteceu isso, ele correu atrás de tudo. Então quer dizer, 

a criança que nasceu era filha dele, não minha. Assim que eu vi depois que aconteceu, 

eu vi assim. Os que estavam vivos são meus. Esta criança aí é a filha morta dele, que é 

dele até hoje. 

 

Tal fala chama a atenção para o quanto a noção de filiação é relacional, assim como 

também a noção de pessoa/sujeito – existe uma relação cotidiana do tornar-se gente, pessoa, 

mãe, pai, filha e filho, o que não é um processo automático, da ordem da ―natureza‖. Os filhos 

e filhas de L.S. eram aqueles que ela considerou como tal, fazendo pré-natal, pensando no 

                                                 

175
 Aqui vale comentar que o cuidado que tive naquele momento, de chamar a vítima de ―bebê‖, me soa hoje, 

relendo a entrevista, mais equivocado do que acertado. Em momento algum L.S. usou essa palavra para se referir 

à vítima, mas, sim, nas poucas vezes que fez referência direta a esta, usou a expressão ―criança‖. Minha tentativa 

de ―ser cuidadosa‖ se deu por meio da ―humanização da palavra‖, que achei que soaria menos violenta à 

entrevistada que vítima ou cadáver.  
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enxoval, no nome, nos preparos para o nascimento. A ―criança‖ morta não era dela – o fato de 

ter gestado não a fazia mãe, nem lhe dava o desejo/obrigação de nomear. O fato de o ex-

marido ter sido o genitor de seus filhos e filhas, não fazia dele pai. 

L.S. foi além. Ao falar do enterro da vítima, seguiu sua reflexão sobre a relação de 

filiação:  

 

(...) os vivos são meus. Tudo deles são meus. Então, [para] essa daí ele [o ex-marido] 

deu nome, ele escolheu o nome, ele correu atrás de toda papelada, ele enterrou. Ainda 

queria que eu fosse no enterro. Não, não tenho condições de ir, ainda arrumou carro 

pra mim ir. Falei não, não tenho condições de ir não. Quem vai enterrar filho, falei pra 

minha filha, quem vai enterrar filho é ele, eu não. Meus filhos são vocês que tão vivos 

aqui. Essa filha era só dele. 

  
Os filhos vivos para o ex-marido estavam socialmente mortos, pois este não cumpria o 

papel de pai. A filha morta não pertencia a ela, pois ela não se considerava mãe. Mãe é quem 

tem filhos socialmente vivos, com os quais se relaciona. Somente morre quem vive, somente 

deve ser enterrado quem morreu. Mas a vida e a morte às quais se refere são sociais, e não 

puramente fenômenos do corpo físico.  

Semelhante aconteceu com P.P, ré do Caso 3, que viveu um processo de negação da 

gestação, não criando qualquer laço com o feto que gestava. Isso fica claro em diversos 

momentos dos autos, por exemplo, no laudo pericial do IML de São Paulo, feito por médica 

psiquiátrica três meses depois dos fatos, quando P.P. ―ao comentar o ocorrido, chorando, 

declarou ‗joguei fora como se fosse qualquer coisa. Aquilo para mim não era nada. Era uma 

coisa sem valor. Parecia que não era eu‘‖. Não havia reconhecimento da gestação, bem como 

não havia relação alguma entre ―mãe‖ e ―filha‖. ―aquilo para ela não era nada‖, ou seja, não 

havia sido nomeado e reconhecido, portanto, não existia.  

O tipo penal infanticídio prevê a ação de ―matar o próprio filho‖ ―durante ou logo após 

o parto‖. Na enunciação legal há uma associação direta entre a filiação e a gestação, sendo 

filho/a, portanto, aquele/a que nasce daquela mulher. Não se trata de filho/a alheio, mas 

daquele/a que, como deixa claro o pronome demonstrativo escolhido para compor o texto 

legal, pertence a ela. Tampouco se trata de um/a filho/a do pai, pois não foi o homem quem 

gestou ou deu à luz. Aqui, a noção de pertencimento remete à gestação: quem gestou e deu à 

luz é a mãe, quem nasceu é o/a filho/a. Isto enseja uma construção jurídica muito particular do 

caráter biopsicossocial da gestação, do parto e da filiação. Mais do que considerar que há uma 

dimensão biológica dada – evidenciada pela gestação, o parto, os sinais identificáveis no 

corpo da mulher e da criança e outras informações que vão constar de depoimentos, laudos e 

outras peças processuais – a pautar a noção de filiação que rege o tipo penal, o texto legal 
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determina que estes elementos pertencem de modo inconteste ao campo da biologia, 

construindo assim uma natureza que dá a essa relação entre dois entes, a mulher e o/a recém-

nascido/a o caráter de filiação. Assim, a morte (consumada ou não) deste/a por ação ou 

omissão da mãe, no tipo penal brasileiro compreendida no ―estado puerperal‖, é narrada como 

―a mãe que mata seu próprio filho‖. 

Há um contraste entre o texto legal e a fala de L.S.. Para o tipo descrito no Código 

Penal há uma correlação explícita entre o corpo no qual a reprodução se dá e a noção de filho, 

enquanto L.S. afirma que filho é quem é assim considerado. À noção de filiação como dado 

da natureza – construída pelo direito à partir de sua leitura dos processos de concepção, 

gestação e parto – L.S. contrapõe com outra construção biopsicossocial. Em alguns momentos 

do campo desta pesquisa ficou claro que a noção de filiação, bem como a relação entre a 

mulher que dá a luz e aquele ou aquela que nasce, não é vista pelos/pelas profissionais do 

direito e demais partes do processo da mesma maneira, devido às diferentes formulações de 

quais fenômenos e características pertenceriam aos campos biológicos, psicológicos e sociais, 

ao que é considerado dado ou construído, natural, normal ou desviante, com fronteiras que 

podem borrar-se a cada caso que demanda interpretação. Há quem veja a presença natural, nas 

mulheres, de um instinto materno, capaz de frear qualquer ímpeto que lhe é contrário, a não 

ser que haja alguma patologia que desequilibre este instinto. Por outro lado, vê-se a 

maternidade dentro de um contexto social, no qual as condições do meio interferem na 

relação que se estabelece entre a puérpera e os/as recém-nascidos/as.  

A gestação ocorre no corpo feminino, é deste corpo que sai o/a recém-nascido/a e é 

esta mulher que pariu a única, por lei, capaz de responder pelo crime de infanticídio cometido 

contra ―o próprio filho‖. Todavia, mesmo o campo do direito é confrontado com casos nos 

quais a relação entre concepção, gestação e filiação não são assim tão claras, casos em que 

são passíveis de contestação e litígio, movimentando diferentes esferas daquilo que é 

considerado biologia e natureza, e também responsabilidade e direitos176.  

                                                 

176
 São inúmeros os exemplos etnográficos que contestam a ideia de que a biologia define os papéis sociais. 

Nesse sentido, vale transcrever trecho do verbete ―família‖ escrito pela antropóloga Françoise Héritier para a 

Enciclopédia Einaudi, no volume sobre parentesco: ―para ilustrar a artificialidade fundamental desta instituição, 

representada pela célula social fundada na união conjugal – a na multiplicidade das respostas culturalmente 

dadas às necessidades e aos desejos fundamentais do indivíduo e da espécie (desejo sexual, desejo de 

reprodução, necessidade de manter e educar os filhos, em particular) –, recordarems, pois algumas daquelas que 

nos parecem ir de maneira radical contra a evidência do bom sendo, a coisa que no mundo é considerada, a par 

da familha, como universalmente partilhada.  Assim, parece evidente que os membros de uma união conjugal 

sejam  de sexo diferente, que esta unão não se estabeleça senão entre vivos, que o genitor dos filhos seja 

normalmente o pai no quadro da união conjugal e, finalmente, que a família conjugal (pai, mãe, filhos) constitua 
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Em estudos sobre os impactos das tecnologias de reprodução assistida, tais como 

fertilização in vitro e útero de substituição (popularmente conhecido como ―barriga de 

aluguel‖ no Brasil), relações de parentesco tomadas como dadas passam a ser questionadas, 

na medida em que os papeis de quem concebe a ideia de ter filhos, quem fornece os gametas, 

quem gesta e quem legalmente torna-se genitor de uma criança são redivididos a partir de 

critérios que envolvem fatores médicos, morais, econômicos e afetivos. ―O próprio filho‖, 

nesses casos, explicita outras premissas que relacionam parentesco com elementos de 

propriedade e autoria, em que ―próprio‖ se relaciona a substâncias corporais engajadas e 

também à dimensão do trabalho (afinal, em inglês ―labor‖ pode se referir ao trabalho de modo 

geral bem como ao trabalho de parto). Não obstante, estas questões não emergem nos 

meandros da relação entre direito e vida social apenas em casos de infanticídio, em um 

extremo, e disputas de paternidade, em outro, mas fundamentam-se nas metáforas-base 

daquilo que o ocidente concebe e dá a conhecer como parentesco (STRATHERN, 2005, caps. 

2 e 3). 

Na introdução de Law, Kinship and the Unexpected (2005), Marilyn Strathern 

comenta como os/as filhos/as são, para a classe média euroamericana, o locus de investimento 

do conhecimento que seus pais, sobretudo suas mães, têm do mundo. Se, a despeito dos 

avanços das tecnologias geneticistas, há limites sobre o que se pode fazer sobre a herança 

genética conferida aos/às filhos/as, pode-se manejar sua saúde, higiene, dieta, hábitos etc.. A 

mãe é colocada na posição de responsável sobre os efeitos desse manejo na criança que nasce 

e cresce, em seu corpo, mente e comportamento. Nesse caso, o corpo da criança é duplamente 

compartilhado pela mãe, tanto pela filiação genética, biológica, sanguínea, quanto por ser o 

locus no qual o conhecimento da mãe é aplicado. Isto porque a noção de pessoa ocidental 

(MAUSS, 2003; DUMONT, 1997; STRATHERN, 2006) concebe o indivíduo como ao 

mesmo tempo único e íntegro (in-divíduo) e um ente a ser completado pela sociedade de que 

faz parte, por meio da socialização, que começa ainda durante a gestação e que confere a este 

indivíduo uma identidade, e que não é desempenhada apenas pela mãe, exigindo o 

reconhecimento social daquela pessoa. Conforme a criança adquire conhecimento e 

autonomia, separa-se dos pais. As mães do universo euroamericano investigado por Strathern 

veem seus filhos como extensões de si mesmas e extensões do mundo, mundo criado e 

                                                                                                                                                         

a unidade residencial e econômica elementar através da qualpassam a educação e a herança. Ora, a experiência 

etnológica demonstra que nenhum destes princípios é universalmente aceite‖ (HÉRITIER, 1997, pp. 82-83).  
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confrontado por seus modos de conhecer, que criam categorias específicas pelas quais a 

criança se conecta com o mundo. Nesse sentido, antropologicamente é possível investigar 

 

Algo do valor dado às escolhas e aos direitos das pessoas ao gerenciar suas vidas e 

como isso entra em concordância com seus conhecimentos sobre o que é inato e 

natural e o que são as obrigações de hereditariedade e família. O conhecimento traz 

responsabilidades. Contudo, ao antropólogo interessa o não dito tanto quanto o dito. 

Grande parte dos relatos é recebida com um entendimento (positivista) dos 

indivíduos como entidades que precedem os relacionamentos – para uma era que se 

autoproclama individualista, a revelação da existência de relacionamentos pode ser 

surpreendente. A pessoa enquanto indivíduo revela-se a pessoa vista como um 

parente. Isso ocorre em dois loci distintos: na turbulência de arranjos familiares e 

nas obrigações procriativas que os parentes (recém) imaginam dever uns aos outros. 

(STRATHERN, 2005, pp. 16-17). 

 

A narrativa de L.S. explicita esses pressupostos com notável clareza. Como muitos dos 

casos de infanticídio reunidos nesta pesquisa, a negação/ignorância da gravidez e a solidão na 

hora do parto negam o compartilhamento do corpo da criança na dimensão do cuidado, do 

investimento de saberes e afetos durante a gestação, para assim negar – ou refutar – o 

compartilhamento biológico que resultaria em filiação. O corpo da recém-nascida a quem L.S. 

deu à luz é locus de investimento do genitor, que se torna assim pai, responsável por nomear e 

por enterrar a criança, por trazer-lhe ao mundo social, ainda que já sem vida. L.S. não se 

reivindica como autora daquela concepção e gestação, ou seja, como mãe daquela criança, ao 

contrário de seus filhos com quem desenvolveu relações de criação, cuidado, educação e 

coabitação, aspectos nos quais o genitor (reconhecido por L.S. como pai da criança morta) 

fora pouco responsável, pouco autor. Assim como L.S. não reconhecia aquela criança como 

sua, seu ex-marido não era reconhecido no papel de pai das outras crianças, filhos apenas de 

L.S. 

O texto da legislação brasileira traz em si uma noção de maternidade e filiação que 

não se encaixa nos casos de neonaticídio. Os depoimentos de mulheres acusadas de terem 

matado seus/suas recém-nascidos/as tanto no Brasil quanto em outros países são, em sua 

maioria, repletos de indícios de que não havia o reconhecimento da gestação, portanto, 

vínculo entre a mulher e o ser gestado, não havendo, em momento algum, a construção de 

laços que permitissem se falar em uma relação mãe-filho/a. Assim, ao considerar infanticídio 

o ato de ―matar o próprio filho‖, trabalha-se com uma dimensão relacional não presente na 

maioria dos casos lidos. 

A figura do estado puerperal compondo o tipo penal permite um desarranjo na noção 

padrão de maternidade, apresentando um elemento de ordem fisiológica que, durante ou logo 

após o parto, retiraria a mulher de seu estado esperado, o que a levaria ao cometimento do ato 
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de matar o filho. Ainda assim, a lei não dá conta da complexidade do neonaticídio tal qual 

apresentado aqui, uma vez que foca apenas no momento durante ou logo após o parto, 

ignorando todo o processo de gestação não racionalizada, bem como as razões sociais que 

frequentemente são alegadas para que se culmine no ato de matar o/a recém-nascido/a.  

 

3.6 A AUSÊNCIA DO ―PAI‖ 

 

Na leitura dos autos e acórdãos, chamou-me bastante atenção o modo como os homens 

de quem as acusadas engravidaram apareceram (ou não) nas narrativas e nos diferentes 

momentos processuais. Na maioria dos acórdãos havia um completo silêncio com relação ao 

―genitor da vítima‖. Nos poucos nos quais eram mencionados havia modos distintos de fazê-

lo. Nos autos, por possibilitar acesso a uma gama de documentos muito mais ampla que os 

acórdãos, foi possível perceber melhor a ausência dos genitores ou o papel que assumiam ao 

longo da ação penal.  

Imaginava que os genitores seriam personagens secundários, já que a lei menciona 

somente a mulher como agente do crime de infanticídio. No entanto, foi impactante perceber 

a naturalização tão escancarada da ausência do homem no compartilhamento da 

responsabilidade reprodutiva. Ao contrário da ―mãe‖, a quem ―o próprio filho‖ é 

―naturalmente‖ atribuído, ao ―pai‖ esta atribuição não somente é social, mas precisa do seu 

próprio reconhecimento para que a relação exista socialmente. O homem escolhe ter ―o 

próprio filho‖, enquanto a mulher é fadada a ele. 

Não saber da gestação; saber da gestação e não assumi-la, abandonando a parceira177; 

ameaçar a parceira caso esta engravidasse ou decidisse ter o/a bebê; perceber a gestação e 

ameaçar a mulher caso estivesse de fato grávida, por desconfiança ou certeza de que o filho 

não era seu; não perceber a gestação, ainda que convivendo com a parceira – eis as principais 

menções aos genitores nos autos, quando mencionados. Em alguns autos/acórdãos constava 

apenas seus nomes (nem sempre completos) na narrativa dos fatos, somente para contar como 

a ré engravidara. Outros documentos, ainda, tratavam o genitor como vítima de mulheres 

                                                 

177
 É difícil saber a palavra exata para usar nesses casos, pois, sem saber os contextos das histórias não há como 

saber qual a melhor palavra para me referir à relação. Optei por parceiro/parceira por ser usada pelos órgãos 

oficiais para tratar de relações não necessariamente conjugais. Por exemplo, o Ministério da Saúde usa a palavra 

parceiros para se referir a diferentes contextos de relação, como ―parceiros sexuais‖, ―parceiros fixos‖.  
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vingativas ou traidoras. O modo como figuram estes genitores confirma, assim, a observação 

feita por Marilyn Strathern no artigo Necessidade de Pais, Necessidades de Mães: 

 

Na ideia de parentesco euro-americana afirma-se que existe uma relação direta entre 

o intercurso sexual e a concepção levando ao parto. Contudo pais e mães estão 

colocados de formas diferentes em relação a esse processo: a maternidade 

estabelece-se tradicionalmente com a mãe dando à luz enquanto a paternidade o é 

pela prova de relações sexuais com a mãe. (STRATHERN, 1995, p. 303). 

 

Strathern chama a atenção para o fato de que a relação do intercurso sexual com a 

concepção não é meramente técnica, mas ―serve para reproduzir a parentalidade como o 

resultado percebido de uma união em que as partes se distinguem pelo gênero‖ 

(STRATHERN, 1995, p. 307). Dessa união entre partes assimétricas a relação entre mãe e 

filho parece autoevidente, sendo inconcebível para os euroamericanos que um filho nasça sem 

mãe. Já com os pais as suposições são outras, e sempre há a possibilidade de que uma criança 

nasça sem pai, ainda que a tecnologia tenha tornado demonstrável a identidade genética.  

 

O homem que abandona os filhos nega as implicações reprodutivas da relação 

sexual que os gerou Contudo o fato de nascerem filhos da relação não classifica a 

saida dele como um ato monstruoso Não se associa a isso nenhum sentido de 

patologia não mais do que se considera patologico um homem ter intercurso e gerar 

filhos dos quais pode jamais vir a saber ou cuja presença se recuse a reconhecer 

Pode simplesmente negar que a consequência do intercurso — o filho — tenha 

alguma coisa a ver com ele. (STRATHERN, 1995, p. 312).  

 

Selecionei alguns trechos que considerei emblemáticos acerca desta ausência ou, 

quando presentes, dos modos como os ―pareceiros das rés‖ e/ou ―genitores das vítimas‖ 

aparecem nos documentos. 

P.P., ré do Caso 3, engravidou do namorado, M.M., que tinha, à época dos fatos, 20 

anos. Alguns meses antes do ocorrido, eles terminaram, pois M.M. estava sem tempo para se 

dedicar ao namoro. Em seu depoimento na delegacia, M.M. disse que: 

 

(...) no dia 14/09/2017 recebeu um telefonema da mãe de P.P. informando o que 

havia acontecido. Que percebeu que P.P. estava um pouco gorda e chegou a 

comentar com a mesma, que alegou que estava engordando por estar tomando pílula 

para não engravidar. (...) Que, há dois meses, chegou a encontrar P.P. em um 

churrasco. (...) Que P.P. nunca comentou que havia feito um teste de gravidez. (...) 

Que chegou a saber do enterro da criança, mas não quis ir ao enterro.  

 

Páginas e páginas da rede social Orkut foram anexadas ao inquérito policial, com o 

objetivo de verificar se havia algum indício de que P.P. sabia da gestação, bem como para 

certificar se a versão que tanto ela quanto o namorado contaram na delegacia, de que haviam 

terminado alguns meses antes dos fatos, era verdadeira. O investigador destacou, no 

documento de análise do perfil da acusada nas redes sociais, que mesmo que ambos tenham 
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dito que terminaram em junho, P.P. havia postado fotos com M.M. em julho e agosto, tendo 

os fatos ocorrido em setembro. Tais fotos, bem como fotos de P.P. com bebidas na mão se 

divertindo com amigas, foram igualmente anexadas na documentação do Inquérito, como 

possíveis provas de que P.P. e M.M. estavam juntos quando do ocorrido, bem como de que 

P.P. estava se divertindo dias antes dos fatos. Apesar das postagens nas redes sociais 

questionarem a versão de P.P. e M.M., uma vez que há fotos dos dois juntos há menos de uma 

semana dos fatos,  tais ―provas‖ não foram mencionadas no relatório que encerrou o Inquérito 

Policial. 

Após os depoimentos, P.P. foi presa provisoriamente por quase um mês e respondeu 

ao processo judicial por sete anos. M.M. foi para o Chile fazer intercâmbio, e nunca mais 

―apareceu‖ nos autos, a não ser em menções que retomavam seu depoimento na delegacia. 

Outro ponto que merece destaque nos autos do Caso 3 é o fato de a juíza se mostrar 

incomodada com o fato de que a mãe de P.P. não a acompanhava nas audiências, tendo, 

inclusive perguntado durante o interrogatório da testemunha L.L., namorada do irmão da ré: 

―tem ideia do motivo pelo qual a ré nunca veio acompanhada às audiências da mãe dela, o 

que, de certa forma, seria esperado num caso como esse?‖. Neste momento a advogada 

interrompeu o interrogatório e disse ―a mãe tem acompanhado todas as audiências, ela só não 

entra‖. Ao que a juíza respondeu ―eu nunca vi a mãe dela perguntando por ela‖.  

Na entrevista que fiz com o promotor do Caso 3, este também mencionou a ausência 

da mãe:  

 

Achei interessante inclusive nesse caso que a mãe era psicóloga. E, normalmente, o 

que acontece? A presença dos pais é obrigatória, não que sejam por lei obrigados a 

ir, mas é o que se espera... E o pai foi, mas a mãe não compareceu ao julgamento da 

ré. Isso eu achei muito estranho, são dados que vão chegando  e a gente acaba 

fazendo um retrato do que é a pessoa e do que é a família. Que as vezes a patologia 

vem de família, já, algo que pode estar estranho ali.  Mas eu noto que existe algum 

problema familiar grave ali... Há uma relação grave entre mãe e filha... 

 

Para a juíza e o promotor, a ausência da mãe era um incômodo – algo estava errado! A 

expectativa do papel materno de cuidado e proteção era rompida quando a mãe não a 

acompanhava nos momentos processuais presenciais. Seria o ―abandono‖ da filha a patologia 

familiar referida pelo promotor, levada ao extremo por P.P. em seu ato de ―matar a própria 

filha‖? Em contrapartida, a presença do pai da ré nos autos é pequena. Estes não moravam 

juntos e o pai apenas concedeu um breve depoimento na delegacia. Após os fatos, a ré foi 

morar um tempo com ele, não havendo mais informações, a não ser essa do promotor 

mencionando sua presença no julgamento.  
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No Caso 2, que foge do padrão do neonaticídio, por ter ocorrido mais de dois meses 

após o parto, E.S. e seu parceiro tinham um filho e uma filha. Com a morte da filha da qual 

E.S. foi acusada, o parceiro, após testemunhar na delegacia, desapareceu com o filho do casal, 

indo embora para o Maranhão sem deixar notícias. A ré, que fora presa imediatamente, não 

foi consultada, e sequer houve uma ação para resolver sobre a guarda do filho mais velho. 

Simplesmente o pai o levou para longe daquela mulher que se descompensou em sua função 

materna. No dia do julgamento, anos depois dos fatos, perguntei à mãe da ré sobre o menino. 

Ela disse que nunca mais souberam dele.  

Nos Casos 5 e 6 não há menção ao genitor, que não aprece em momento algum dos 

autos. Já no Caso 4, há apenas menção ao fato de R.J. ter engravidado de um ―ficante‖ que 

logo em seguida foi preso por estelionato.  

O Caso 7 é excepcional dentre os demais, uma vez que M.A., marido de L.M. (à época 

dos fatos, namorado), sabia de sua gestação e, junto com ela, decidira ocultá-la da família e da 

comunidade religiosa à qual pertenciam. Ele não estava presente no momento dos fatos, mas 

sua voz aparece em diferentes momentos dos autos, por exemplo, quando foi, junto com a ré, 

alguns dias depois do ocorrido, conversar com a promotora de justiça para assumir a 

paternidade do recém-nascido, dizendo que iria se casar com L.M. e queria a guarda do filho, 

que sobrevivera.  

Em seu depoimento na delegacia, M.A. declarou que:  

 

namora L.M. há dois anos e pretende se casar com ela. Sabia que ela estava grávida. 

Não fizeram compras de roupa ou enxoval para o bebê. Não acompanhou o pré-natal 

por causa de seu trabalho. Sabia que a gravidez dela estava em estado avançado. No 

dia seguinte do parto, L.M. telefonou para o declarante e contou que a criança tinha 

nascido e tinha colocado um pedaço de placenta no mato. L.M. lhe contou que ficou 

inconsciente e não viu a criança no tapete. Quer a criança em seus braços. 

 

Durante o julgamento do Caso 7, a todo o tempo, a promotora se referia M.A., que 

estava na plateia, como irresponsável. Disse que ele deveria ser julgado também, uma vez que 

o filho era dos dois. Mas, o fato de ele não estar presente no momento do ocorrido e não ter 

participado diretamente do crime o livrara da denúncia. Ao pedir para condenarem L.M., o fez 

clamando aos jurados considerarem a ―extrema falta de responsabilidade‖ dos dois. A punição 

que recairia sobre ela dizia respeito a ele também. Foi a única vez que vi, em um caso 

envolvendo a acusação de uma mulher pela morte do/a filho/a recém-nascido/a, o genitor ter 

algum protagonismo, e, ainda que simbolicamente, ser responsabilizado pelo ocorrido junto 

com a parceira.  
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Em apenas 13 dos 179 acórdãos, o homem responsável pela gravidez que desembocou 

no caso foi nomeado. Na maioria desses 13 acórdãos, o nome era apenas mencionado de 

relance, na narrativa dos fatos, com o objetivo de relatar como a ré engravidara. Em oito dos 

179 acórdãos há menção a situações de abandono da ré por parte do parceiro, uma vez 

recebida a notícia da gestação. Em quatro acórdãos há menção à gravidez ocultada do 

parceiro, havendo continuidade da relação durante todo o período da gestação, sem que este 

soubesse que a parceira estava grávida. Há menção, em dois destes quatro, a alguma suspeita, 

porém satisfeita com uma resposta negativa da mulher. Em dois acórdãos foram relatadas 

ameaças do parceiro à ré, caso esta ficasse grávida.  

Por vezes, o parceiro aparece como vítima nos textos, seja por ter sido supostamente 

traído pela mulher, que ―engravidara‖ de outro, seja por elas serem consideradas vingativas, 

tendo supostamente matado ―o próprio filho‖ por terem sido traídas pelo parceiro. Neste 

trecho da denúncia, copiado em um acórdão de Rese, fica clara a releitura da ré como uma 

―medéia moderna‖178, que por ciúmes e vingança pelo abandono ―optara‖ por dar cabo ―ao 

próprio filho‖:  

 

No dia 09 de outubro de 2006, (...) a denunciada J.C. dolosamente agindo, após dar a 

luz a uma menina, deixou-a em cima de uma máquina de lavar roupas, vindo buscá-la 

somente na manhã do dia 11 de outubro próximo passado; ocasião em que verificou 

que a pequena vítima havia falecido em face ao sobredito abandono (...). A 

denunciada agiu impelida por motivo torpe, consistente em se vingar do suposto 

genitor da ofendida, pelo fato deste a ter deixado e ido morar com outra mulher, a qual 

está grávida de outro filho seu. 
 

Já em um acórdão proferido em Rese, no qual o MP pedia que a pronúncia por 

homicídio fosse duplamente qualificada, e não simples, e a defesa pedia a absolvição por falta 

de provas ou a pronúncia por infanticídio, em um trecho do depoimento da ré transcrito no 

voto do relator, menciona-se o genitor da seguinte forma: 

 

Que ficou grávida do namorado S
179

. por volta do mês de outubro do ano de 2004; 

Que como S. sempre lhe disse que não queria ter filhos, que era muito novo para ser 

pai e que não assumiria o filho caso engravidasse, nunca lhe contou nada sobre a 

gravidez; Que todo o período da gravidez transcorreu normalmente, nunca fez 

nenhuma avaliação médica; que como não ganhou muito peso e a barriga não ficou 

tão grande, disfarçava usando roupas mais largas; que também nunca falou nada sobre 

a gravidez para nenhuma outra pessoa, nem mesmo da casa em que reside.  

 

                                                 

178
 Narra a mitologia grega clássica que Medeia matou seus filhos com Jasão, tomada pela dor de ter sido trocada 

por outra mulher, no caso  Glauce, filha de Creonte.  
179

 Optei por deixar apenas a inicial do nome por coerência à escolha do anonimato explicada na introdução 

desta tese.  
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A promotoria pedia a manutenção, na sentença de pronúncia, da qualificadora  

―motivo fútil‖, uma vez que em sua interpretação a ré matara o recém-nascido por medo de 

ser abandonada por seu parceiro. Em momento algum o conteúdo da ameaça do parceiro de 

que ―não assumiria o filho caso engravidasse‖ foi problematizado, a não ser na tentativa de 

incriminar a ré.  

Em outro acórdão, também proferido em Rese, o Tribunal negou o pedido da defesa 

para que a ré fosse absolvida por inimputabilidade. Mesmo com testemunho de duas médicas 

e uma psicóloga, que relatavam que a ré estava fora de si no momento pós- parto, o relator 

optou por manter a sentença de pronúncia por infanticídio. O genitor, mencionado na 

denúncia como ―um rapaz que não tinha interesse em ter o filho‖, aparece como testemunha 

na fase de instrução. De acordo com trechos constantes no acórdão, respectivamente da 

denúncia e do interrogatório da testemunha:  

 
Segundo apurado, a denunciada engravidou supostamente de um rapaz que não tinha 

interesse em ter o filho e escondeu a gravidez dos pais, sendo certo que não ficou 

com aparência de grávida, pois não apresentava barriga de gestante.  

 
A testemunha F.L.

180
 narrou que entregava pizza no bairro e conheceu a acusada, 

ficaram juntos um dia e depois mantiveram relação. Depois disso, não a viu mais. A 

acusada ligou para o depoente dizendo que achava que estava grávida, mas não foi 

atrás. Depois disso não conversou mais com acusada. Posteriormente viu pelo jornal 

que ela havia perdido o bebê. 

 

O depoimento da médica residente, copiado no acórdão, indica que, como o 

progenitor, a acusada também enxergava os fatos à distância: 

 

A paciente foi levada ao ultrassom e foi confirmada essa suspeita [de que abortara, 

ou dera à luz]. Ela negava ter tido relação sexual. Foi internada e passou por 

procedimento de curetagem. Posteriormente, ela contou que não havia abortado 

mais que ficou sabendo de uma moça em sua rua que havia jogado um bebê no lixo. 

A depoente viu no jornal que havia noticia sobre um caso desses na rua onde a 

acusada morava e associou os fatos. Disse que acreditou no relato que a ré contava, 

pois ela acreditava realmente que não tinha estado grávida, falava como se fosse 

uma terceira pessoa e esse relato pode ser a influência do estado puerperal, pois as 

influências hormonais do estado puerperal deixam a mulher fora da normalidade.  

 

Na entrevista que eu fiz com o defensor que lembrava em detalhes de uma de suas 

primeiras defesas em Júri, do caso de uma mulher acusada de matar seu recém-nascido, ele 

mencionou que uma das testemunhas, no plenário do Júri, disse ter ouvido o marido da ré 

dizer a ela algo como, ―eu estou vendo essa barriga crescer e se sair uma criança, do jeito que 

                                                 

180
 Idem nota anterior.  
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sair vai voltar pela boca‖. O marido achava que tinha sido traído e eventual gestação 

comprovaria isso. 

*** 

 

A lei penal brasileira permite a exclusão dos homens, enquanto lugar de pai, da 

responsabilização em casos de infanticídio. O ―próprio filho‖ é da mãe e é sobre ela que recai 

o ônus de uma gravidez não reconhecida, de um parto solitário e da tragédia de um/a recém-

nascido/a morto/a. Na tentativa de estabelecer que casos como este não são homicídios e não 

podem ser tratados como tal, a lei acaba criando uma armadilha para as mulheres, colocando-

as sozinhas no lugar de infanticidas.  

Se se observasse em conjunto o padrão dos casos de neonaticídio e sua complexidade, 

provavelmente a pena não seria vista como uma resposta adequada, em oposição a um 

acompanhamento psiquiátrico e psicológico da mulher e de seu entorno social. Não é possível 

se falar em neonaticído como um fenômeno individual cuja responsabilidade é apenas da 

mulher acusada da morte do/a filho/a. Pelo contrário, há todo um entorno social que não pode 

ser desconsiderado, começando pelo papel do parceiro neste enredo e de sua responsabilidade.  

É extremamente comum na narrativa dos fatos presente nos autos e acórdãos –  seja 

em depoimentos ou em peças da acusação e/ou defesa –  relatos de familiares e/ou parceiros 

que conviviam cotidianamente com a ré, morando na mesma casa, que não perceberam a 

gestação. No Caso 3, de P.P. é emblemático o fato de que, quando o corpo da recém-nascida 

foi encontrado no lixo e a polícia foi acionada, todos os porteiros foram unânimes em dizer 

que a única grávida do prédio era P.P.. No entanto, sua mãe e irmão que moravam com ela 

negaram veementemente saber da gestação.  

No Caso 7, de L.M., o pavor da reação da comunidade religiosa provavelmente atingiu 

sua avó também. Tanto é que em seu depoimento no plenário do Júri, a avó disse que o sexo 

antes do casamento era proibido na Congregação.  

Quando entrevistei o Dr. William Watson, autor de estudos sobre infanticídio, 

professor do departamento de Criminologia da Universidade de Toronto, este ressaltou que  

 

[existem casos] nos quais as pessoas estão em ambientes de muita restrição cultural. O 

argumento é que apesar do fato de vivermos em uma sociedade com acesso a métodos 

contraceptivos, aborto e o sexo fora do casamento não ser visto como um problema, 

há pessoas em comunidades religiosas, em famílias muito religiosas, que podem estar 

vivendo o mesmo tipo de circunstâncias de desastre moral e social como seria há 100 
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anos. Nesse sentido, a simpatia que temos por elas é por conta do ostracismo social 

que ocorreria caso elas revelassem que tiveram um filho.
181. 

 

Contei a ele, então, do caso de L.M., do medo da revelação da gestação perante a 

comunidade religiosa e do desfecho da tragédia – se passou do silêncio absoluto sobre a 

gestação a uma situação na qual todos/as souberam não só da gestação de L.M., mas que esta 

jogara o recém-nascido no mato. Watson, refletindo sobre o que lhe contei, disse que, nesse 

caso, a avó talvez ficasse horrorizada de descobrir quanta pressão sua neta sentiu, mas ela 

deve ter comunicado milhões de vezes o quão ―enojada‖ se sentia de pessoas que faziam sexo 

fora do casamento, sendo esta a projeção que prevaleceu no ―medo da menina‖. 

Oberman e Meyer (2001), em diferentes momentos de sua análise, chamam a atenção 

para a necessidade de também envolver o entorno, e não apenas a mulher, em processos de 

responsabilização. De forma alguma as autoras defendem que os genitores ou a família 

deveria ser culpada criminalmente pela morte do/a recém-nascido/a, mas falam no 

compartilhamento do problema, que não deve ter como único alvo a mulher (OBERMAN; 

MEYER, 2001, p. 67).  

A forma como a lei brasileira lida com o infanticídio exclui completamente a 

possibilidade de processos de responsabilização compartilhada e, portanto, de respostas 

psicossociais coletivas para lidar com o ocorrido. Nesse sentido, não surpreende a ausência 

dos genitores das vítimas nos autos ou a forma como estes em geral aparecem – o infanticídio 

é um crime da parturiente/puérpera, não importa como esta engravidou, por que 

negou/ocultou a gestação e/ou por que deu à luz sozinha.  

 

3.7  O MULTIFACETADO FENÔMENO DO NEONATICÍDIO 

 

No final de outubro de 2017, quando já tinha terminado de ler e sistematizar os 

acórdãos e autos processuais com os quais trabalhei, estava bastante intrigada com a 

semelhança entre os casos e com a ausência de homogeneidade na forma como eram tratados 

pelo Sistema de Justiça Criminal brasileiro. Até então, já havia lido parte da bibliografia 

                                                 

181
 Tradução livre de entrevista em inglês: [there are cases] where people are in very restrict cultural 

environments. The argument goes [..] that despite the fact that we live in a society with access to contraception, 

abortion and sex out of marriage which does not seem to be a big deal, there are some people in religious 

communities for instance, very religious families, where they can really be in the same kind of circumstances 

[…] of moral and social disaster that would be in a hundred years ago. In that sense, the sympathy we have for 

them is because of the social ostracism that would occur if they reveal they have had a child. 
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estrangeira sobre filicídio e compreendido que a maioria dos casos que, no Judiciário 

brasileiro, é, em algum momento, considerada infanticídio – seja pela acusação, defesa ou por 

quem julga – se encaixava no padrão do neonaticídio e muito dialogava com a bibliografia 

especializada na temática. No entanto, por mais que desde a década de 1960 se produza 

conhecimento específico sobre o tema, não há quase referência a estes estudos nos autos e 

acórdãos pesquisados.  

Tratados de forma isolada, os casos são vistos como duplamente atípicos: tanto 

enquanto crime, considerado raro; como enquanto o ato social de uma ―mãe‖ matar ―o/a 

próprio/a filho/a‖. Sujeitas às expectativas sociais de um dever ser materno, pautado em 

noções sociais de instinto e cuidado, as rés, nos processos judiciais e acórdãos estudados, 

foram julgadas sem terem seus casos sido considerados parte de um conjunto mais amplo, 

capaz de deslocar o fenômeno de modelos pré-estabelecidos do que se entende por processo 

gestacional e criação natural de laços entre ―mães‖ e ―filhos/as‖. Tratar os casos a partir do 

padrão do neonaticídio é uma forma de torná-los menos atípicos e compreendê-los enquanto 

fenômeno. 

 O tipo penal infanticídio, ao estabelecer uma noção de maternidade e filiação que não 

corresponde aos casos que abrange, está desencaixado com relação à prática, o que acaba por 

permitir narrativas e interpretações múltiplas e distanciadas do padrão que melhor explica os 

casos. Ao se olhar para os elementos que compõem a categoria neonaticídio, percebe-se a 

repetição de padrões que não se encaixam nas expectativas comuns sobre gestação, parto, 

maternidade e cuidados. 

 Assim, não é possível tratar o neonaticídio de forma fragmentada e individualizada 

quando há, ao se olhar para o conjunto de casos tanto no âmbito nacional quanto 

internacional, um padrão de repetição de elementos semelhantes. Não apenas é necessário 

olhar para os casos de neonaticídio em conjunto, como também refletir sobre as múltiplas 

dimensões que compõem o padrão e dão pistas da totalidade do fenômeno. Há elementos 

inegáveis de ordem física, psíquica e social que o compõem e perder de vista essas dimensões 

é deixar de tratá-lo em sua complexidade.  

Os debates travados no campo das ciências sociais acerca da gestação, parto e 

maternidade, apresentados neste capítulo, permitiram trabalhar como o social molda o 

biológico, atrelando ao corpo e às suas funções significados socialmente construídos. A 

maternidade, por exemplo, não está apenas no corpo físico, mas,  principalmente , no corpo 

social e na maneira como este atribui à gestação uma série de sentidos. Nesse contexto, a 
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imediata associação legal entre gestação e relação de filiação no caso do infanticídio está 

descompassada com o que se passa na maioria dos casos.  

Ao propor tratar o neonaticídio como uma síndrome, as autoras mencionadas neste 

capítulo chamam a atenção para suas características biopsicossociais. Há sintomas, físicos ou 

não, que se repetem nos casos, e isso deve ser considerado sob pena de se negligenciar fatores 

relevantes para a sua compreensão. Quando comecei a ler sobre a síndrome do neonaticídio 

tive dúvidas razoáveis se tratar o fenômeno nessa chave não seria recorrer ao corpo feminino 

patologizado e sujeito às intempéries de seu destino reprodutor do qual os estudos feministas 

tanto tentaram fugir, a partir especialmente dos anos 1960. No entanto, identifiquei que as 

autoras de forma alguma retornavam ao corpo como única explicação para o neonaticídio, 

mas, pelo contrário,  partiam de um fenômeno psicossocial – o medo da revelação da gestação 

–  como central no desencadeamento dos demais sintomas da síndrome. O corpo aparece 

como parte relevante do processo, mas, jamais, como única explicação.   

Foi nessa época em que estava intrigada com a semelhança entre os casos, que 

entrevistei o Prof. Dr. William Watson, professor do departamento de criminologia da 

Universidade de Toronto, no Canadá, autor de alguns artigos sobre infanticídio. O questionei 

sobre as semelhanças dos casos bem como sobre a síndrome do neonaticídio e os perigos de 

patologização do corpo feminino que tratá-lo nessa chave poderia significar. Sobre este 

último ponto Watson me respondeu:  

 
Do meu ponto de vista, parte do que faz isso [a síndrome] tão importante é que 

estamos em um tempo de pensar, argumentar e refinar ideias sobre a relação entre o 

status social da mulher na sociedade e seus corpos. E acho que por um tempo, nos 

anos 1960 e 1970, muitos sentiam que era necessário argumentar que o único jeito de 

garantir igualdade de gênero era não olhar para o corpo. E assim que todos 

começaram a falar sobre os corpos e diferenças corporais, particularmente se não 

fosse parte de um reconhecido discurso feminista, seria abrir a porta para argumentos 

de que as mulheres eram essencialmente inferiores, por que isso é o que sempre foi 

feito. Em muitos aspectos essa não é a mesma situação na qual estamos e eu acho que 

muitas mulhres se encontram em uma situação na qual elas querem poder falar sobre 

seus corpos em relação ao ambiente de trabalho. Certo? Então, elas querem poder 

falar sobre licença maternidade, da dispensa paternidade e das qualidades especiais  

do corpo em relação a isso. E essa é uma das partes mais importantes do 

desenvolvimento cultural. Você pode imaginar um mundo de equidade de gênero, no 

qual o corpo não precisa ser silenciado?
182
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 Da transcrição original em inglês: From my point of view, part of what makes this so important is that we are 

in the time of thinking through, arguing through and refining ideas about the relationship between women status 

in society and women bodies.  And I think for a while, in the sixties and seventies, it was felt necessary by many 

to argue that the only way to pursue gender equality was to pay no attention to bodies. And as soon as everyone 

started to talk about bodies and bodily differences, particularly if it wasn‘t part of a distinctive feminist 

discourse, it was opening the door to arguments that women were inferior essentially, because that‘s the way 
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Esta fala de Watson, juntamente com conversas com minha co-orientadora da área da 

saúde coletiva, Professora Ana Flávia Pires Lucas D‘Oliveira, me encorajaram a não ―ter 

medo‖ de voltar ao corpo, pois isso não significava, de forma alguma, essencializar a mulher 

e colocá-la como o ser histérico e sujeito aos humores e hormônios traçado a partir de meados 

do século XIX. Ao contrário: tematizar a base material do corpo, juntamente com uma 

perspectiva psicossocial do neonaticídio, auxilia a compreender melhor como o corpo 

feminino, em última análise, é entrecruzado por valores, ações e sofrimentos decorrentes de 

profundas bases culturais e sociais que moldam expectativas e corpos.  

Mas não basta o corpo e, como já repetido, não é possível olhar apenas para este. Uma 

vez que tratar o infanticídio apenas a partir daquela que deu à luz e é acusada da morte de 

seu/sua recém-nascido/a é também reduzí-lo em sua complexidade. Oberman e Meyer (2001, 

pp. 66-67) ao refletirem sobre respostas e prevenção a casos de neonaticídio chamam a 

atenção para a necessidade de se considerar o entorno para que se tenha um panorama mais 

completo acerca do fenômeno. Por exemplo, não considerar os papéis de presença ou 

ausência dos parceiros e das pessoas mais próximas à mulher é onerá-la como única 

responsável por um acontecimento que tem claras dimensões sociais. Encarar o neonaticídio 

envolve, portanto, segundo as autoras, parar de olhar apenas para as mulheres ou, como diria 

a saúde coletiva brasileira, ter um olhar integral para as mulheres, que considere a 

desigualdade de gênero, raça e classe suas situações singulares concretas.183 

Ao abandonar o critério social da honra, dando espaço a uma categoria ligada ao corpo 

reprodutivo, a lei penal brasileira de 1940 buscou trazer uma racionalidade científica ao tipo 

penal, ―emprestada da medicina". No entanto, na prática, os casos mostram o quão relevante 

são elementos de ordem social para o desencadeamento dos processos de ocultação e negação 

da gestação, sendo o medo da revelação da gravidez central nestes. Apesar de ser raro o uso 

da palavra honra nos documentos jurídicos e na bibliografia internacional sobre a temática, 

não se pode deixar de mencionar que o medo/pavor da revelação da gestação caminha 

                                                                                                                                                         

thinks have been done. In many respects that is not the situation we are in and I think many women find 

themselves in situation where they which to be able to talk about their bodies in relation to the workplace. Right? 

So, they which to be able to talk about maternity leave, their partners leave and the special qualities of the body 

in relation to that.  And this is one of the most important parts of cultural development. Can you imagine a world 

of gender equity in which people‘s bodies don‘t have to be silenced? 
183

 Vale notar que a noção de integralidade, um dos princípios do SUS, é pressuposto do PAISM - Programa 

Integral de Saúde da Mulher. Já em 1983, o PAISM propunha justamente ver a mulher como sujeito integral, 

tendo suas demandas também integralmente atendidas. Lutava contra o materno infantilismo e a reduçao da 

mulher à mãe. 
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paripasso com a noção de honra. O corpo feminino, por ser o locus  da gestação, evidencia na 

gravidez o exercício da sexualidade e a ruptura com eventuais tabus e proibições desse 

exercício. O medo da desonra, do escrutínio público, da revelação do segredo da sexualidade 

proibida e de seu fruto compõem o fenômeno estudado.  

No entanto, a partir do momento em que a honra foi retirada da lei penal perdeu-se 

uma dimensão importante do fenômeno, uma vez que, ao menos formalmente, a dimensão 

social do ato de uma mulher acusada da morte de seu/sua recém-nascido/a deixou de ser um 

critério legal para a configuração do infanticídio. Por sua vez, o elemento que, na própria lei, 

permite ―explicar‖ as razões dessas mulheres desviarem do padrão esperado e matarem seus 

próprios filhos/filhas, qual seja, o estado puerperal, é tão controverso quanto questionado. 

Fruto de uma visão de corpo feminino patologizado, herdeiro da concepção de mulher do 

início do século XX, o estado puerperal é categoria-chave para se compreender como o tipo 

penal infanticídio é tratado hoje no Brasil. É justamente sobre isso o próximo capítulo.  
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4 O QUE É ESTADO PUERPERAL? SABERES EM JOGO 

 

―Vocês sabem o que é estado puerperal?‖ perguntou o promotor de justiça do Caso 1 

ao corpo de jurados. ―É um estado peculiar da mulher no pós-parto. Só mulheres dando à luz 

ou logo em seguida do parto o vivenciam. É um momento peculiar‖, continuou, antes de 

detalhadamente explicar o Caso 1 e porque considerava que L.S. havia cometido um 

infanticídio e não um homicídio. O entendimento do que era estado puerperal parecia ser, ali, 

crucial para convencer e persuadir os jurados e as juradas a aceitarem a tese de que se tratava 

de um infanticídio. 

De acordo com o artigo 123 do Código Penal Brasileiro de 1940, para que seja 

considerada a ocorrência de um infanticídio, alguns elementos precisam estar presentes. São 

eles: a parturiente ter causado, de forma dolosa, ou seja, intencional, a morte de seu/sua 

recém-nascido/a, durante ou logo após o parto, por influência do estado puerperal. Há uma 

série de controvérsias em torno de cada um desses elementos, por exemplo, o que é estado 

puerperal e como se atesta sua influência, como medi-la, quanto tempo representa o ―logo 

após‖, como afirmar ou não a presença de dolo.  

Especialmente ―estar sob a influência do estado puerperal‖ é condição analisada de 

forma bastante distinta por quem produz saber acerca do artigo 123 da lei penal. Não existe, 

desde a promulgação do CP, há quase oitenta anos, consenso na doutrina penal e médico-legal 

do que representa o estado puerperal e como este deve ser conceituado e atestado.  

Quando entrevistei o promotor do Caso 1, conversamos sobre este e outros casos, bem 

como sobre seu entendimento acerca do tipo penal infanticídio. Nas minhas anotações, feitas 

durante a entrevista, escrevi de maneira destacada: ―ele acredita no infanticídio‖. Tempos 

depois, quando sistematizava e analisava o material trabalhado nesta tese, me deparei com 

esta anotação e, mais uma vez, confirmei a hipótese que fui delineando de forma cada vez 

mais clara durante a pesquisa, qual seja, de que o tipo penal infanticídio não é de aceitação 

unânime entre profissionais do direito, havendo ―adeptos/adeptas‖ e ―não adeptos/não 

adeptas‖ do tipo.  

―Adeptos/adeptas‖ seriam aqueles e aquelas que ―acreditam‖ que o estado puerperal 

existe e que pode levar uma mulher, sob sua influência, a matar o ―próprio filho‖ durante o 

parto ou logo após, devendo a pena, nestes casos, ser reduzida em relação à do homicídio ou 

mesmo não haver punição, justamente por vivenciarem um estado ―peculiar‖. Já ―não 

adeptos/ não adeptas‖ seriam aqueles e aquelas que ―não acreditam‖ no estado puerperal e, 
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portanto, não utilizam o tipo penal infanticídio, interpretando os casos a partir de outras 

chaves explicativas que não aquela permitida pelo artigo 123. 

Na medida em que lia os casos e os acórdãos, pude identificar que o estado puerperal 

aparecia como elemento central para defender, por sua presença, ou rechaçar, por sua 

ausência, a ocorrência de um infanticídio. O uso de doutrinas penais, jurisprudência dos 

tribunais e manuais de medicina legal amparava posicionamentos diversos acerca do tipo 

penal, havendo, na bibliografia e nas decisões dos tribunais, um leque de argumentos que 

poderia ser usado para sustentar uma ou outra posição. A semelhança entre os casos e a 

repetição de um padrão, apresentadas no capítulo anterior, parecia passar à margem do debate 

travado nos autos e na literatura utilizada por personagens processuais para tratar da temática. 

Sobre a necessidade de comprovação ou não do estado puerperal para a configuração 

do infanticídio, vale destacar que os debates acerca do papel do laudo pericial também se 

fizeram presentes nos documentos jurídicos analisados. Para parte dos personagens judiciais, 

o laudo comprobatório do estado puerperal era essencial; para outra não era necessário, uma 

vez que bastava ter dado à luz para constatar a presença de tal estado. Já para outro grupo 

parecia que a presença de laudo não fazia diferença, pois seu resultado era ignorado, 

prevalecendo, nesses casos, posicionamentos não embasados nos documentos periciais que 

compunham os autos. Por fim, havia quem, na ausência dos laudos, se embasava em outras 

provas para justificar suas decisões e/ou argumentos, não discutindo a necessidade ou não do 

laudo.  

Este capítulo trata justamente dos usos e desusos do estado puerperal e de outros 

elementos que configuram o tipo penal infanticídio por profissionais que, de algum modo, são 

autorizados a interpretar e conceituar o que é infanticídio e/ou a se posicionar  se casos devem 

ou não ser enquadrados nessa categoria. Qual o léxico usado por personagens processuais 

para conceituar infanticídio? Com qual bibliografia dialogam? Que saberes pautam os 

posicionamentos de quem se manifesta nos autos sobre o tipo penal? Como se dá o diálogo 

entre a medicina, o direito e a psicologia na definição e constatação do estado puerperal? Há 

uso da bibliografia específica sobre infanticídio e neonaticídio apresentada no capítulo 

anterior?  

Para responder a essas perguntas, parti da leitura dos autos e acórdãos. A partir desse 

material, identifiquei como fonte usada para embasar argumentos, especialmente obras 

nacionais de direito penal – como códigos comentados e doutrinas – bem como de medicina-

legal, além de laudos periciais e textos jurisprudenciais. Assim, optei aqui por apresentar essa 
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polifonia que compõe os autos e acórdãos estudados, privilegiando a análise da maneira como 

o debate acerca dos elementos que compõem o tipo penal infanticídio aparece nessas fontes. 

 

4.1 O ESTADO PUERPERAL NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA 

 

A principal controvérsia acerca do infanticídio nos documentos judiciais lidos, bem 

como nas obras que abordam a temática, diz respeito ao estado puerperal. Novidade trazida 

pelo CP de 1940, a obrigatoriedade de ―estar sob a influência do estado puerperal‖ para se 

configurar infanticídio foi aceita de diferentes maneiras pelos autores responsáveis pela 

hermenêutica legal. A mudança do critério para a caracterização do infanticídio, que antes era 

por questões relacionadas à necessidade de ocultação da desonra, gerou, como ainda gera, 

discordância. 

A legislação penal atualmente vigente, promulgada em 1940, foi a primeira a tratar o 

infanticídio como ato proveniente de uma perturbação psíquica com efeitos diretos na 

capacidade de entendimento ou de auto inibição da parturiente/puérpera. O projeto de lei do 

código penal suíço, de 1916, que desembocou na legislação de 1937, é tido como aquele que 

influenciou a lei brasileira
184

 (MUAKAD, 2001, pp. 82-83; HUNGRIA, 1955, p. 244).  De 

fato, é o texto que apresenta a redação mais semelhante a do artigo 123. Segundo o artigo 166 

do Código Criminal Suíço, há infanticídio quando ―(...) a mãe matar sua criança durante o 

parto ou enquanto estiver sob a influência dos efeitos de dar à luz‖
185

. Há diferenciação, no 

entanto, com relação à pena, uma vez que esta não deverá exceder três anos de custódia e 

poderá ser revertida em pena monetária. No entanto, não se menciona explicitamente estado 

puerperal.  

A especificação do infanticídio como crime praticado pela própria mãe em estado 

puerperal foi introduzida no CP de 1940, que no item 40 da exposição de motivos da parte 

especial pontua que: 

 

o infanticídio é considerado um delictum exceptum quando praticado pela 

parturiente sob a influência do estado puerperal. Esta cláusula, como é óbvio, não 

quer significar que o puerpério acarrete sempre uma perturbação psíquica: é preciso 

que fique averiguado ter esta realmente sobrevindo em consequência daquele, de 

                                                 

184
 Muakad menciona que, além de influenciar a legislação brasileira, o projeto de lei suíço, de 1916, também 

influenciou as legislações peruana (1924), argentina (1921), dinamarquesa (1930) e polonesa (1932) 

(MUAKAD, 2001, pp. 82-83).   
185

 Do original ―If a mother kills her child either during delivery or while she is under the influence of the effects 

of giving birth (...)‖ 
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modo a diminuir a capacidade de entendimento ou de auto inibição da parturiente. 

Fora daí, não há por que distinguir entre infanticídio e homicídio. Ainda quando 

ocorra a honoris causa (considerada pela lei vigente como razão de especial 

abrandamento da pena), a pena aplicável é a de homicídio. 

 

Este texto teve como objetivo elucidar alguns pontos do artigo 123 do CP, traduzindo 

elementos não tão claros da lei. Um primeiro que merece destaque é o tratamento do crime 

como um delictum exceptum, ou seja, como uma exceção que permite o abrandamento da 

pena. Trata-se de crime que prevê a mesma ação do homicídio, ou seja, ―matar‖. No entanto, 

traz consigo exceções relacionadas à agente que o comete, à situação que a leva ao ato de 

―matar‖, à vítima do delito, bem como à pena culminada. Tratá-lo como exceção na 

Exposição de Motivos é uma forma de, a priori, justificar e reforçar sua existência autônoma 

em relação ao homicídio. 

Em seguida, a exposição de motivos mostra a exigência do nexo de causalidade entre 

o puerpério e sua influência em eventual perturbação psíquica, evidenciando que não basta 

estar vivenciando o momento pós-parto, mas que este, para que seja possível a adequação da 

conduta ao tipo penal excepcional, deve ser responsável pelo estado alterado de consciência 

vivido no momento do crime. Sobre o estado puerperal há apenas o entendimento que este 

representa uma alteração psíquica do puerpério. Por fim, o texto afastou a motivação da 

defesa da honra, que justificava o infanticídio nas legislações penais brasileiras anteriores, 

deixando claro que tal motivo não seria mais considerado válido para o enquadramento de 

casos como infanticídio, mas, sim, como homicídio.   

No entanto, vale aqui a ressalva de que a causa honoris
186

 não foi retirada dessa nova 

legislação. Ao prever a figura do crime de exposição ou abandono de recém-nascido, o artigo 

134 manteve o critério da honra, ressaltando que ―expor ou abandonar recém-nascido para 

ocultar desonra própria‖ é crime punido com pena de detenção de seis meses a dois anos. Se o 

fato resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena passa a ser de detenção, de um a três 

anos e, se resulta em morte, de detenção de dois a seis anos, se equiparando à do infanticídio. 

Nesse caso, permitiu-se que o sujeito ativo fosse outro que não apenas a mãe. Trata-se da 

manutenção da previsão legal do crime por motivação de honra, abrandado tanto para a mãe, 

quanto para outros que cometerem o delito. A honra foi mantida na lei, apesar de relacionar-

se, agora, à ação de exposição e abandono, não à ação de matar, sendo a morte uma possível 

consequência do ato de abandonar ou expor. 

                                                 

186
 Apesar de na exposição de motivos estar escrito honoris causa, na maioria do material pesquisado usa-se 

causa honoris. Assim, optei por usar o termo da maneira como ele aparece no material ora trabalhado.  
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É interessante notar que o Código Penal brasileiro de 1969, que chegou a ser 

promulgado, mas nunca entrou em vigor, previu, em seu artigo 122, o retorno da causa 

honoris, ao descrever o infanticídio como o ato de ―matar a mãe o próprio filho, para ocultar 

sua desonra, durante ou logo após o parto‖, mantendo a pena igual à do CP de 1940 e 

excluindo o estado puerperal como justificativa.  

Já no projeto de Reforma do Código Penal que tramita atualmente no Senado Nacional 

(PLS 236/12), o debate em torno do infanticídio mantém-se presente. As penas mínimas e 

máximas previstas foram diminuídas em relação ao Código de 1940, passando a ser, 

respectivamente, detenção de um a quatro anos. A redação do tipo penal se assemelha à de 

1940, mas traz uma alteração significativa de termos: ―matar o próprio filho, durante ou logo 

após o parto, sob a influência perturbadora deste‖. O ―estado puerperal‖ seria, caso aprovada 

a reforma, substituído pela ―influência perturbadora do parto‖
187

, e o tipo penal infanticídio se 

aproximaria ainda mais da lei suiça.  

A atual configuração legal foi a primeira e única a apresentar o estado puerperal como 

elemento que caracteriza o tipo penal. Para situar sua introdução na lei
188

 é preciso retomar, 

ainda que brevemente, o contexto no qual a legislação penal de 1940 foi redigida, 

especialmente no que diz respeito à relação entre direito e medicina e das duas correntes 

teóricas, o Liberalismo e Positivismo, que conviviam no debate científico do final do século 

XIX e meados do século XX, pautando a produção de conhecimento nessas áreas. 

Calcado na noção de livre arbítrio, o liberalismo priorizava a razão e o sujeito 

enquanto ser racional. Já para o positivismo, era no corpo que estava a resposta para as ações 

humanas, sendo a base material e física determinante para a conduta. Tais teorias, tão opostas 

entre si, conviveram de uma maneira peculiar no Brasil, pautando conjuntamente a produção 

legislativa e política.  

Como trabalhado por Lilia Schwarcz em O Espetáculo das Raças (2008), ―o mesmo 

contexto que encontra em um projeto liberal a solução para sua nova configuração política 

procura nas teorias deterministas e antropológicas subsídio para transformar diferenças sociais 

em barreiras biológicas fundamentais‖ (SCHWARCZ, 2008, p. 241). Se por um lado se falava 
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 O que, certamente gerará acalorados debates de especialistas e interpretações legislativas para definir o que 

seria essa influência. 
188

 Para análise mais detalhada do contexto legislativo brasileiro do final do século XIX e primeira metade do 

século XX, ver Angotti (2018, pp. 41-52).  
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na liberdade dos indivíduos em agir, pensar, investir e circular, por outro, associava-se ao 

corpo, racializado e sexualizado, características determinantes das ações dos indivíduos.  

Especificamente no universo jurídico, houve, como mostra Schwarcz (2008, pp. 141-

188) um complexo casamento entre essas teorias, havendo aspectos de uma e outra nas falas e 

escritos dos juristas, na produção de conhecimento e, também, na produção legislativa. Na 

esfera do direito penal, tais teorias são representadas pelos italianos da Escola Positivista 

Criminológica, ou Antropologia Criminal, especialmente Cesare Lombroso e Enrico Ferri. Já 

o Liberalismo no direito penal recebe o nome de escola do Direito Penal Clássico e tem 

Cesare Beccaria e Jeremy Bentham como alguns de seus representantes. 

 Como já abordado por mim em obra acerca da criação dos presídios femininos no 

Brasil, no texto do CP de 1940 é possível identificar a  

 

existência de duas concepções ideológicas sobre o indivíduo, ou seja, aquela 

baseada no paradigma Clássico e no paradigma Positivista. A convivência desses 

dois paradigmas ao longo da segunda metade do século XIX e da primeira do século 

XX acabou por ser representada na legislação penal promulgada no período. De um 

lado, havia aqueles influenciados pelos clássicos, que viam o delito como fruto de 

escolhas pessoais, colocando o livre arbítrio em primeiro plano. De outro, aqueles 

que, influenciados por Cesare Lombroso e seus discípulos, viam no delinquente um 

indivíduo enfermo, que deveria ser recolhido da sociedade e tratado em instituições 

especializadas. A medida de segurança responderia a um anseio positivista de 

encarcerar para tratar e isolar o indivíduo, ao passo que a pena seria uma maneira de 

expiar a culpa, conforme a lógica clássica (ANGOTTI, 2018, p. 50). 

 

Assim, não é de se espantar que tanto no interior do próprio tipo penal infanticídio, 

quanto entre este e o artigo 134, que prevê o abandono de incapaz, convivam ecos dessas duas 

teorias. Por um lado, o artigo 123 prevê que a mulher que mata seu/sua recém-nascido/a 

influenciada por um estado determinado pela condição física e psíquica de estar gestante 

(lógica positivista), agiu com dolo (que pressupõe escolha, logo livre-arbítrio) e deverá ser 

punida com pena (prevista na lógica liberal como a resposta dada ao crime, pois permite a 

culpabilização individual e o processo de arrependimento pelas escolhas erradas) e não com 

medida de segurança (lógica positivista, calcada no tratamento médico aplicado ao corpo 

insano). 

No tangente à motivação, o tipo penal infanticídio prevê o estado puerperal para 

justificá-lo, enquanto que o crime de abandono de incapaz está calcado na preservação da 

honra, ou seja, em algo que vem de fora, e não de dentro do corpo para que o crime seja 

cometido. Nesse sentido, pode-se associar o estado puerperal à teoria positivista de que do 

corpo vem o ímpeto para o crime, e, por sua vez, a preservação da honra (ou ocultação da 
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desora) a uma escolha racional, portanto à teoria do direito penal clássico, uma vez que há um 

cálculo e uma escolha.  

Nilo Batista e Eugênio Raul Zaffaroni, ao analisar a presença do Liberalismo na 

legislação penal, citam frase do penalista Magalhães Noronha para mostrar a ambiguidade 

teórica presente em alguns pontos da lei. Na frase, o jurista afirma que o novo código 

―acendeu uma vela para Carrara [penalista clássico] e outra para Ferri [antropólogo criminal]‖ 

(MAGALHÃES NORONHA apud BATISTA; ZAFFARONI, 2003, p. 464). 

No rol dos crimes contra a vida é possível identificar a coexistência de chaves 

explicativas a priori tão antagônicas entre si. Os homicídios simples e qualificado 

pressupõem intenção e cálculo. Já o homicídio causado por agente sob o domínio de violenta 

emoção (artigo 121, § 1º), bem como o infanticídio, ambos com previsão de pena mais branda 

que do homicídio, pressupõem ímpeto e descontrole. Este antagonismo está presente na 

maneira como se interpreta o ato de uma mulher acusada de matar o ―próprio filho durante ou 

logo após o parto‖. Enquanto para uns o mesmo caso ou casos extremamente semelhantes são 

atos pensados e planejados, para outros são fruto do destempero causado por transtornos 

fisiológicos. Para outros, ainda, mesmo que não esteja mais expresso no artigo 123, razões 

sociais, como a honra, fundamentam seu uso. Sob a luz dessas ―diferentes velas‖ justifica-se 

ou não, utiliza-se ou não o tipo penal em análise. 

Compondo a disputa e convivência entre essas duas correntes teóricas vale também 

destacar a complexa relação entre direito e medicina – ambos buscando a prioridade do status 

científico no Brasil que se institucionalizava. O saber sobre o crime era disputado entre as 

duas, que competiam entre si pela palavra final. Se o crime estava no sujeito, a medicina 

deveria ter a primazia para curá-lo, ao passo em que se o crime estava na sociedade, caberia 

ao direito, uma ciência humana, intervir com suas penas e sanções. No peculiar casamento 

entre Liberalismo e Positivismo, e sua convivência na legislação penal, a relação entre esses 

dois saberes em disputa – o médico e o jurídico – merece destaque, uma vez que ambas 

buscavam ter a palavra final (SCHWARCZ, 2008, pp. 211-213, 241).  

Se a lei assumia a possibilidade de patologias reduzirem o discernimento do indivíduo, 

devendo este estar sujeito a tratamento e não pena, chamava a medicina a atuar no plano legal. 

No entanto, a decisão de quando e como a medicina deveria entrar, bem como dos usos e 

desusos de seus saberes ao longo da ação penal, era reivindicado por juristas. Nesse sentido, a 

classe jurídica considerava que ―o auxílio do profissional médico era relevante, mas a 

autonomia e primazia dos juristas eram garantidas, uma vez que a este último cabia a decisão 

final‖ (SCHWARCZ, 2008, p. 179). Nesse cenário, a medicina era considerada, no universo 
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jurídico, como ciência auxiliar, com a função de trazer subsídios para a decisão jurídica, 

nunca a palavra final (SCHWARCZ, 2008, pp. 179-180).  

A entrada do estado puerperal na lei penal, compondo o tipo penal infanticídio, se deu 

justamente nesse momento de disputa entre as áreas, causando, entre os juristas, debates 

acalorados sobre o novo critério a ser considerado no infanticídio. Tais debates permeiam, 

ainda hoje, os autos e acórdãos sobre o tema.  Também foi possível identificar a continuidade 

da visão da medicina, pelo direito, como uma ciência auxiliar – a medicina legal assume a 

principal voz autorizada a trazer a ciência médica ao processo de produção de provas, estando 

o seu lugar de auxiliar consolidado, enquanto cabe ao direito a decisão final. 

 

4.1.1 Da honra ao patológico? Posicionamentos sobre a mudança legal 

 

A antropóloga Fabíola Rohden em seu estudo acerca da contracepção, aborto e 

infanticídio no início do século XX, chamou a atenção para a polêmica gerada pela definição 

de infanticídio contida no código de 1940 (ROHDEN, 2003, p. 168). Segundo a autora, 

―durante toda a década de 1940 inúmeros artigos sobre o tema foram publicados por juízes, 

promotores, advogados, e médicos legistas de renome‖ (ROHDEN, 2003, p. 168), divergindo, 

concordando e/ou buscando explicar tal tipo penal, que sofrera mudanças consideráveis com 

relação aos códigos anteriores.  

A crescente valorização do papel social da mulher como mãe e progenitora, 

responsável pela reprodução de uma nação saudável , na virada do século XIX para o XX, foi 

responsável pela ampliação do controle sobre o corpo feminino. A regulamentação dos 

métodos contraceptivos naturais (chás, emplastos, massagens), a perseguição às parteiras e a 

medicalização do parto fazem parte dessa rede de controle que passou a ser constituída nesse 

período, e que não deixou de fora a ampliação do aparato jurídico-policial para a repressão ao 

aborto e ao infanticídio.  

O antropólogo Sérgio Carrara, em seu estudo sobre crime e loucura na passagem do 

século XIX para o XX, apresenta um argumento que foi apropriado por Rohden para explicar 

a mudança da razão que configura o infanticídio a partir da legislação penal de 1940: ―(...) os 

motivos de um crime considerado hediondo, podem ser moralmente tão inaceitáveis que a 

razão se recusa a compreendê-los. É a partir dessa brecha que a medicina passa 

gradativamente a ser chamada a dar explicações e os alienistas passam a frequentar os 

tribunais. Não seriam explicações de ordem racional que explicariam as atitudes dos 

criminosos, mas de desordens mentais‖ (ROHDEN, 2003, p.171). Assim, a loucura puerperal, 
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a partir do final do século XIX e na primeira metade do século XX, se tornou um tema 

pungente, e a tentativa de explicar os desvios de um modelo de maternidade saudável, ordem 

do dia. De acordo com a historiadora Joana Maria Pedro, ao longo da primeira metade do 

século XX é possível identificar nos processos, inquéritos, relatórios, jornais e revistas, 

explicações diversas para os ―(...) atos delituosos bem como o uso de diferentes adjetivos 

como ‗desnaturadas‘, ‗loucas‘, ‗desgraçadas‘ e ‗desumanas‘ (...) com o seguinte sentido: 

definir e reafirmar, para o sexo feminino, os papeis de mãe carinhosa e esposa zelosa‖ 

(PEDRO, 2003, p. 87).  

Nesse cenário, como seria possível a mulher, dotada do mais puro instinto materno, 

mãe por natureza, capaz de racionalmente (ainda que para a manutenção da honra) matar o 

fruto de seu próprio ventre? Talvez a resposta mais plausível estivesse na figura do estado 

puerperal, que chegara para superar o paradigma da honra e dar passagem a uma explicação 

médica sobre o fenômeno. 

Rohden apresenta a opinião de alguns autores que se posicionaram e, em alguma 

medida, pautaram os usos e interpretações acerca do infanticídio no período. A tensão maior 

se deu em torno do novo critério para a configuração do crime. A substituição do motivo de 

ocultação da desonra por uma razão fisiológica foi elogiada, criticada e/ou ponderada por 

quem buscava explicar como a lei deveria ser aplicada.  

Os principais posicionamentos jurisprudenciais e de autores que se manifestaram 

sobre a temática, publicados durante a década de 1940 na Revista Forense e Revista dos 

Tribunais
189

 foram compilados pela antropóloga (ROHDEN, 2003, pp. 168-171). A autora 

mostra bem a pluralidade de interpretações que o tipo e a exposição de motivos do CP 

geraram. Dentre as críticas contrárias estavam a substituição da honra pelo estado puerperal, 

uma vez que, para alguns críticos, a primeira continuava sendo um fator importante a se 

considerar; a dificuldade que encontrariam os peritos em averiguar eventuais distúrbios 

psíquicos na mulher e correlacioná-los ao estado puerperal, ou seja, problemas na produção 

de provas; e a raridade das perturbações psíquicas causadas pelo parto, que não justificavam o 

tipo específico (ROHDEN, 2003, pp. 168-169). 

                                                 

189
 Tais revistas apresentam em seus volumes decisões dos tribunais brasileiros consideradas paradigmáticas em 

determinada temática, ou seja, a jurisprudência dos tribunais.  Por essa razão são chamadas de repositórios 

jurisprudenciais. Segundo Schritzmeyer, especialmente a Revista dos Tribunais e a Revista Forense são fontes 

que conjugam três alcances distintos que, conjugados, as fazem as ―melhores informantes‖ jurisprudenciais. São 

eles os alcances temporal, jurídico e geográfico institucional (SCHRITZMEYER, 2004, pp. 92-95). São estas as 

revistas trabalhadas por Rohden para mostrar o debate travado nos tribunais acerca do infanticídio na década 

seguinte à promulgação do CP de 1940 (ROHDEN, 2003).  
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 Já o principal posicionamento favorável ao artigo 123, manifesto por A. F. de 

Almeida Junior, Professor de medicina legal da Faculdade de Direito de São Paulo, em artigo 

publicado na Revista Forense em 1941, viria a ser e segue sendo amplamente usado por 

aqueles que interpretam o estado puerperal como presumido e não excepcional. Trata-se de 

interpretação de que o estado puerperal é ―(...) efeito normal e corriqueiro de qualquer parto e, 

dada sua grande frequência, deverá ser admitida sem maior dificuldade‖ (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1941, p. 40).  

Tais divergências com relação ao tipo também estão refletidas na maneira que tem 

sido usado desde então. Com relação aos primeiros tempos de vigência do CP de 1940, 

Rohden aponta que ―na jurisprudência criminal (...) é possível notar as dificuldades dos juízes 

no entendimento e aplicação da lei relativa ao infanticídio‖ (ROHDEN, 2003, p. 170). Para 

trabalhar tais divergências a autora sintetizou acórdãos referentes a cinco casos de infanticídio 

julgados nos anos 1940. 

Em dois deles os magistrados usaram o argumento de Almeida Junior apresentado no 

parágrafo anterior para justificar o cometimento do crime sob efeito do ―normal e corriqueiro‖ 

estado puerperal, sendo que em um deles, argumentos relacionados à manutenção da honra 

também embasaram a decisão pela aplicação do tipo. Em outro julgado, o juiz afirmou que o 

ônus da prova de alteração da consciência no momento do crime caberia à ré, dada a 

excepcionalidade de tal alteração, enquanto que em outro, decidiu-se exatamente pelo 

contrário, ou seja, que não caberia à ré apresentar em juízo a prova de que estava ―perturbada 

em seu psiquismo‖. Por fim, apresenta acórdão que aceitou a tese da alteração psíquica, mas 

apostou também na causa honoris, pelo fato da criança ser ilegítima, como razão para o 

cometimento do delito de infanticídio (ROHDEN, 2003, p. 170).  

Os achados de Rohden sobre como o tipo penal infanticídio foi mobilizado e 

interpretado nos primeiros anos de vigência da lei penal seguem extremamente atuais. 

Encontrei tanto nas obras dos doutrinadores penais e médicos legistas, como na jurisprudência 

usada nos autos, acórdãos e Júri, as mesmas controvérsias e argumentos contrários e 

favoráveis ao tipo e à interpretação do estado puerperal elencados pela autora. Há, dentro de 

uma mesma área, leituras completamente divergentes entre si, sendo os pontos debatidos os 

mesmos apontados por Rohden. O mesmo se dá nos argumentos utilizados por diferentes 

personagens nos processos e nos acórdãos ora analisados, compostos pela polifonia acerca do 

estado puerperal e do infanticídio: recorrem à jurisprudência dos tribunais, a manuais da 
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medicina legal, doutrinadores penais e, muito raramente, à medicina e a pesquisas científicas 

sobre o tema, para tratar da questão e embasar os seus argumentos
190

. 

Justamente pelo uso desses diferentes saberes nos autos e acórdãos ser parte 

importante do embate travado nas peças jurídicas e, por vezes, da motivação da tomada de 

decisão pelos magistrados e magistradas, é importante apresenta-los aqui. A interpretação de 

que se trata ou não de um crime de infanticídio passará, necessariamente, por definições do 

que é e não é infanticídio, da compreensão do estado puerperal, de como se produz provas e 

quais aquelas admitidas como sendo válidas ou não. Assim, a seguir, exponho os principais 

posicionamentos de autores e autora da medicina legal e doutrinadores penais utilizados nos 

documentos jurídicos ora analisados, para constituir argumentos e posicionamentos acerca do 

infanticídio, em especial da noção de estar sob efeito do estado puerperal, ―durante ou logo 

após o parto‖. 

 

4.2 OS SABERES SOBRE INFANTICÍDIO QUE EMBASAM OS ARGUMENTOS 

JURÍDICOS 

 

Conforme apresentado no capítulo 2, optei por analisar como fontes primárias as obras 

de medicina legal e de direito penal utilizadas nos autos e acórdãos analisados. Dessa forma, 

não apresento uma leitura exaustiva dos manuais existentes, mas daqueles que pautaram os 

argumentos e decisões presentes nos documentos com os quais trabalhei. No caso da medicina 

legal, analisei ao todo nove obras, que foram mencionadas ao menos uma vez nos autos, 

acórdãos ou sessões de Júri que frequentei, de modo a contemplar os diferentes 

posicionamentos de autores referenciados
191

 no cotidiano do Sistema de Justiça quando em 

pauta o infanticídio.  

Já da área penal, compilei nove obras doutrinárias, entre códigos comentados e 

tratados. É considerado doutrinador e doutrinadora quem se propõe a apresentar leituras 

possíveis do texto legal, fornecendo chaves explicativas para o uso da lei. Optei por 

apresentar aqui os posicionamentos dos autores – todos homens – que foram citados ao menos 

uma vez nos autos, Júris e acórdãos pesquisados, manifestando-se acerca do artigo 123 do 

CP
192

 em suas obras.  

                                                 

190
 Encontrei também nos documentos jurídicos analisados, o uso, pelos personagens processuais, de matérias 

jornalísticas e textos não acadêmicos, encontrados geralmente em sites da internet. 
191

 Apenas uma mulher médica legal, Irene Muakad,  foi raramente citada nos documentos judiciais pesquisados. 
192

 Não há menção a doutrinadoras penais mulheres nos autos e decisões de infanticídio.  
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4.2.1 Medicina legal 

 

Tinha como hipótese inicial da pesquisa que a medicina legal pautava o debate sobre 

infanticídio nos autos, sendo referência bastante importante quando se discutia o tema, uma 

vez que está justamente na fronteira entre o direito e a medicina, lugar no qual o infanticídio 

também se encontra, por ser tipo penal que pressupõe um quadro de alteração fisiológica e/ou 

psicológica para o seu cometimento. Pelo fato de o saber autorizado da medicina legal, desde 

meados do século XX, fazer parte do universo jurídico, ainda que como ciência auxiliar 

(SCHWARCZ, 2008, p.179-180), supus que, para além dos laudos médicos legais que 

compõem os autos, a doutrina médico-legal dominaria os saberes citados nas peças jurídicas. 

No entanto, apesar de utilizados
193

, estão menos presentes que os doutrinadores penais e seus 

manuais de direito penal e códigos penais comentados e/ou a jurisprudências dos tribunais
194

. 

O saber jurídico prevalece nos autos, ainda que versando acerca do estado puerperal. O direito 

se vale da medicina para garantir uma fala competente, ainda que em pouco diálogo com esta.  

As obras da medicina legal mais utilizadas nos autos e acórdãos são aquelas de 

Flamínio Fávero, A. Almeida Junior e J.B. de O. e Costa; e Genival Veloso França, tendo 

sido as duas primeiras originalmente publicadas na década de 1940 e o último nos anos 1970. 

Também há menção recorrente ao artigo de A. Almeida Junior, publicado em 1941 na Revista 

Forense, apontado igualmente por Rohden como fonte usada reiteradamente na década de 

1940
195

.   

Os ensinamentos sobre infanticídio e estado puerperal não são consensuais nos 

manuais de medicina legal, havendo, entre especialistas, numerosas divergências 

especialmente no que diz respeito ao que é o estado puerperal e à necessidade de sua 

comprovação ou não. Por exemplo, nos três manuais mais citados nos autos e acórdãos 

pesquisados há variação no entendimento do conceito e na maneira como preveem o seu uso. 

A. Almeida Junior e J.B. de O. e Costa se colocam favoráveis à incorporação de tal conceito 

na lei. Flamínio Fávero não se posiciona abertamente e Genival Veloso França se mostra 
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Encontrei alguns diálogos com a Medicina Legal nos seis autos processuais analisados, compondo não apenas 

peças produzidas pelas partes, mas, também, laudos periciais. Nas sessões de júri etnografadas houve momentos 

nos quais os manuais de Medicina Legal foram citados verbalmente pelas partes. Já nos acórdãos, encontrei 

pouca referência à Medicina Legal.  
194

 Vale ressaltar que, por vezes, os autores da medicina legal são citados pelos doutrinadores penais utilizados e, 

portanto, compõem indiretamente o texto dos autos, como referência apud. 
195 

Com exceção do artigo, as demais obras  foram atualizadas em novas edições. Ainda assim, grande parte do 

conteúdo original compõe o texto dos tópicos sobre infanticídio, não tendo havido atualização de termos, diálogo 

com pesquisas científicas e com a literatura especializada sobre o tema.  
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contrário ao tipo penal infanticídio e ao uso do estado puerperal e da honra para embasar a 

diminuição de pena. Nos demais manuais pesquisados também há divergências. Predomina, 

no entanto, o entendimento de que não se pode ignorar a honra e as vulnerabilidades sociais 

como elementos importantes na formação do cenário que leva ao infanticídio. 

Os manuais de medicina legal são normalmente escritos por pelo menos um autor 

graduado em medicina, em geral professores de cadeiras de medicina legal/forense em cursos 

de direito e/ou de medicina. São produções majoritariamente masculinas. Tais manuais são 

diferentes entre si na estruturação de sumário e temas abordados, mas, geralmente, há 

capítulos sobre técnicas e perícias médico-legais, traumatologia, tanatologia, infortunística, 

psiquiatria forense, psicologia forense e sexologia. 

Na maioria dos manuais, o infanticídio é tratado no tópico dedicado à sexologia
196

 

forense, juntamente com temas relacionados ao casamento, à gravidez, ao aborto e ao estupro. 

Em um dos manuais pesquisados, o de Croce e Croce Júnior, há uma explicação breve do que 

representa o capítulo de sexologia forense, considerado aquele ―(...) que estuda as ocorrências 

médico-legais atinentes à gravidez, ao aborto, ao parto, ao puerpério, ao infanticídio, à 

exclusão da paternidade e a questões diversas relacionadas com a sexualidade humana‖ 

(CROCE; CROCE JÚNIOR, 2012, p. 522). Nos demais manuais não fica claro o conceito de 

sexologia e porque optaram por essa divisão, apesar de, a considerer os tópicos que compõem 

o capítulo ―sexologia forense‖ ficar claro se tratar de temas ligados especialmente a questões 

referentes ao corpo reprodutivo feminino e ao controle da reprodução.   

Nesses manuais, os tópicos ou capítulos sobre infanticídio costumam conter uma 

breve introdução ao tipo penal e aos elementos que o caracterizam; menção à legislação 

anterior e à substituição da causa honoris pelo critério fisiopsicológico (como a maioria 
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 É possível associar esta divisão à relação entre a produção de saberes sobre sexualidade e sobre reprodução, 

aparentemente tão díspares no século XIX, mas produzindo, no limite, verdade sobre ambos, ressaltada por 

Michel Foucault no volume 1 da História da Sexualidade. Isso porque, ao mesmo tempo em que a reprodução 

era estudada em sua minúcia, debatida e discutida, a sexualidade também era dissecada, mas para então se tornar 

tabu, pouco debatida e explicitada. Segundo o autor, ―o sexo, ao longo de todo o século XIX, parece inscrever-se 

em dois registros de saber bem distintos: uma biologia da reprodução desenvolvida continuamente segundo uma 

normatividade científica geral, e uma medicina do sexo obediente a regras de origens inteiramente diversas. 

Entre uma e outra, nenhum intercâmbio real, nenhuma estruturação, a primeira desempenhou apenas, em relação 

à outra, o papel de uma garantia longínqua e, ainda assim, bem fictícia: de uma caução global cujo disfarce os 

obstáculos morais, as opções econômicas ou políticas, os medos tradicionais podiam se reescrever num 

vocabulário de consonância científica (FOUCAULT, 2006a, p. 63). No século XX, especialmente com a 

Psicanálise e a Medicina, o sexo passou a ser falado e debatido tanto quanto a reprodução. Falar sobre a 

sexualidade, a reprodução e as patologias de ambas em um mesmo capítulo, é uma escolha por coloca-los em 

uma mesma ordem. A revolução sexual e o desenvolvimento e popularização de uma miríade de métodos 

contraceptivos a partir especialmente da década de 1960, recolocou a possibilidade de separação entre 

sexualidade e reprodução no corpo da mulher. 
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classifica o estado puerperal); menção às psicoses do pós-parto, tratadas como causas de 

inimputabilidade ou semi-imputabilidade, e diferenciação entre estas e o estado puerperal; 

brevíssima menção a legislações e/ou a pontos de vista de autores estrangeiros (em geral da 

área de psiquiatria e medicina legal); páginas dedicadas às técnicas para a produção de 

perícias de causa mortis, comprovação de vida extrauterina, comprovação de parto recente ou 

pregresso e análise do estado psíquico da mulher.  

As colocações sobre o tipo penal infanticídio, o estado puerperal e o lapso temporal 

que configura o ―logo após o parto‖ refletem o posicionamento dos autores sobre a temática, 

não havendo diálogo com pesquisas científicas e/ou uso sistemático de dados e casos. Não há 

preocupação em apresentar de forma sistemática um padrão de repetição de elementos 

comuns à maioria dos casos e/ou uma diferenciação entre os tipos de filicídio tratados no 

capítulo anterior. Não há menção ao termo neonaticídio. Trata-se da hermenêutica dos atores 

acerca do tipo penal, proferida, na maioria das vezes, sem rigor na fundamentação teórica 

e/ou empírica.  

No que diz respeito aos transtornos mentais do puerpério, há um texto quase padrão 

nos manuais de medicina legal, repetido nas doutrinas de direito penal, ressaltando que 

existem psicoses puerperais e que quando a mãe mata o próprio filho nessas condições deve-

se considerar situação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Nesses casos, as agentes 

seriam, respectivamente, isentas de penas e submetidas a medidas de segurança ou passíveis 

de tê-las reduzidas de um a dois terços, segundo o artigo 26 do CP. Trata-se de ponto pacífico 

dentre os autores. O ponto de discórdia entre estes, como já ressaltado anteriormente, diz 

respeito não às patologias amplamente aceitas, como psicose e transtorno dissociativo, mas ao 

estado puerperal. 

 

*** 

 

Em Lições de medicina legal, cuja primeira edição foi publicada em 1948, A. Almeida 

Junior e J.B. de O. e Costa entendem o infanticídio como crime cometido em situação 

peculiar, envolvendo ― (...) mulher, mentalmente sã, mas abalada pela dor física do 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‖ 

(ALMEIDA JUNIOR; COSTA, 1998, p. 382). Ressaltam que ao puerpério se alia o ―abalo 

emotivo‖ de se deparar com um recém-nascido não desejado, em geral ilegítimo ―quando a 

violência do parto (quase sempre realizado ao desamparo) se agrava pela vergonha, pelo 
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receio das sanções familiais ou sociais, pelas apreensões ante a previsão das dificuldades a 

vencer‖ (ALMEIDA JUNIOR; COSTA, 1998, pp. 382-383). Assim, para os autores, o estado 

puerperal seria:  

 
de um lado, nem alienação mental nem semi-alienação (casos esses já regulados 

genericamente pelo código). De outro, tampouco a frieza do cálculo, a ausência de 

emoção, a pura crueldade (que caracterizariam, portanto, o homicídio). Mas a situação 

intermédia, podemos dizer até ‗normal‘ da mulher que, sob o trauma da parturição e 

dominada por elementos psicológicos peculiares, se defronta com o produto talvez 

não desejado e temido de suas entranhas (ALMEIDA JUNIOR; COSTA, 1998, p. 

382). 

 

É interessante notar que situam o estado puerperal em um momento complexo no qual 

o estresse do parto se alia à situação social específica da mulher. Nesse sentido ressaltam que: 

 
quando se sabe da atitude afetiva ambivalente das mães para com os filhos (amor e 

hostilidade), e que, no caso de certos recém-nascidos, além de serem ainda fracas ou 

nulas as componentes amorosas há, em desfavor delas, forças adversas (desonra da 

mulher, miséria da família, transferência do rancor de que o pai se fez objeto, 

anomalia física da criança etc.) compreende-se melhor a reação criminosa da mãe, e a 

ela se dá, consequentemente, interpretação mais benévola do que a que se atribui ao 

homicídio (ALMEIDA JUNIOR; COSTA, 1998, p. 382). 

 

Concluem flexibilizando a noção cronológica de logo após e, ao mesmo tempo, 

afirmando que caberá ao juiz ―(...) levando em conta, de uma parte a contagem do tempo, e de 

outra, as condições psicológicas da autora (resultantes, por sua vez, de circunstâncias 

fisiológicas, sociais e morais), decidir se o crime foi ou não cometido ‗sob a influência do 

estado puerperal‘‖ (ALMEIDA JUNIOR; COSTA, 1998, p. 384). 

O já mencionado artigo de A. Almeida Junior publicado em 1941 na Revista Forense é 

reiteradamente citado quando em debate a necessidade ou não de comprovação pericial de 

que a mulher cometeu o crime em estado puerperal. Quem alega que não há necessidade 

comprobatória, na maioria das vezes remete à afirmação de que o estado puerperal é ―(...) 

efeito normal e corriqueiro de qualquer parto e, dada sua grande frequência, deverá ser 

admitida sem maior dificuldade‖ (1941, p. 40)
197

. Tal referência foi encontrada em peças da 

defesa e em acórdãos nos quais os relatores/relatoras e/ou, em raros casos, os/as PGJ 

concordavam com a alegação de que não é necessária a comprovação de que a ré agiu em 

estado puerperal, bastando a comprovação de que os fatos ocorreram durante ou logo após o 

parto. 

                                                 

197
 De tão utilizada, tal frase se tornou uma máxima cuja autoria sequer é referenciada na maioria das vezes. 

Tornou-se uma caixa-preta, como diria Bruno Latour em A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade 

dos estudos científicos (2017).  
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É interessante notar que a definição do autor de estado puerperal como ―efeito normal 

e corriqueiro de qualquer parto‖ se aproxima da noção médica de puerpério, uma vez que este 

remete ao período que todas as puérperas vivenciam, até que o corpo volte às condições ―pré-

gravídicas‖. Além disso, por mais que não haja o cuidado metodológico de apresentar um 

padrão, o manual de Almeida Junior e Costa, ao explicar o infanticídio, elenca elementos que, 

mais tarde, quando se delimitou a categoria neonaticídio, foram identificados como 

compondo esse padrão, como o medo da família, a gravidez indesejada/não racionalizada, o 

parto solitário, a ausência do progenitor. 

Já Flamínio Fávero, nome importante da medicina legal nacional de meados do século 

XX, em sua obra Medicina Legal, editada primeiramente antes da existência do CP de 1940, 

mas reeditada e atualizada inúmeras vezes após sua promulgação, não explicita claramente 

seu posicionamento com relação à inclusão do estado puerperal na lei, mas ressalta ser 

favorável à manutenção do infanticídio como figura autônoma com previsão de pena 

abrandada, ―(...) que atenda à atenuante de grave perturbação passional, violenta, subitânea, às 

vezes inibindo ou mesmo atenuando os mesmos sentimentos maternos, tão grandes sempre.‖ 

(FAVERO, 1991, p. 766). Atrela à honra a motivação central para seu cometimento, 

ressaltando que ―força é convir que esse crime é de feição especial. Liga-se em regra a uma 

falta sexual consequente à sedução, adultério, estupro, incesto. É pois o epílogo de uma 

gravidez ilícita, com parto quase sempre não assistido, clandestino‖ (FAVERO, 1991, p. 765). 

O autor, no entanto, faz ressalvas de que, no caso de ―mulheres desonestas‖, se deveria 

considerar o cometimento de homicídio e não de infanticídio, uma vez que estas ―não têm o 

que pôr a salvo ou esconder‖. Ademais, faz uma clara diferenciação entre os tipos de honra 

feminina e masculina – a primeira era da ordem sexual, e a segunda patrimonial (FAVERO, 

1991, p. 766). Coloca-se contrário ao entendimento de que a interpretação do ―logo após o 

parto‖ deveria ser flexível. Diferentemente de Almeida Junior e Costa, para o autor tal 

expressão deveria ser interpretada como imediatamente. 

Na obra Medicina Legal de Genival Veloso de França, por sua vez, o infanticídio é 

tratado em capítulo próprio, não estando associado à sexologia, como nos dois anteriores. O 

autor se posiciona contrariamente ao estado puerperal bem como à causa honoris, deixando 

claro ser a favor da retirada do tipo penal da lei, alegando que este se equipara a outros tipos 

de homicídio doloso, devendo, portanto, ser incluído dentre estes. Defende que se o crime for 

cometido por ―graves pressões sociais e morais‖ deveria ser considerada a atenuante de 

―motivo de relevante valor social e moral‖, já prevista em lei, e que, em casos de psicopatia, a 



193 

 

 

lei já prevê a inimputabilidade e semi-imputabilidade. Assim, haveria uma saída legal para 

esses casos que prescindiria o estado puerperal (FRANÇA, 1998, pp. 241-242). 

Para o autor, o fato de o Código Penal de 1969 (que não chegou a vigorar) ter trazido a 

honra novamente para justificativa do infanticídio ―(...) significa tão somente a reverência e o 

respeito à intolerância social que censura um tipo de maternidade chamada de intangível, que 

tortura a mãe solteira, destruindo-lhe a reputação‖ (FRANÇA, 1998, p. 241). Nesse sentido, a 

sociedade deveria mudar, e não a lei permitir-se mais branda com a punição da morte de 

recém-nascido. Reivindica que o ―instinto materno‖ e a necessidade de ―proteção de uma vida 

desprotegida, carente e destituída de maldade‖ deveriam valer mais na lei que ―a maior e mais 

intocável das honras‖ (FRANÇA, 1998, p. 241). Segue sua crítica à causa honoris destacando 

que ―o infanticídio é crime verificado nas populações mais pobres e de menor relevância 

social, cuja gravidez ilegítima não impõe com tanta significação a ocultação da desonra‖ 

(FRANÇA, 1998, p. 241). Tal manifestação, carregada de afirmações apriorísticas e 

preconceitos, e sem qualquer preocupação comprobatória, evidencia o cunho opinativo que 

embasa o manual. 

Já com relação específica ao uso do estado puerperal pelo CP de 1940, França ressalta 

que este foi adotado como um ―critério biopsíquico justificado pelo trauma psicológico e 

pelas condições do processo fisiológico do parto desassistido‖ (FRANÇA, 1998, p. 240). O 

autor se posiciona contrariamente ao seu uso, destacando incisivamente que não há ―(...) nada 

mais fantasioso que o chamado estado puerperal, pois nem sequer tem um limite de duração 

definido. (...) esse conceito pode favorecer até mesmo aquelas mulheres sem honra sexual a 

perder que, levadas por motivos egoístas ou de vingança, matam seu próprio filho‖ 

(FRANÇA, 1998, p. 240). Ainda, qualifica de ambígua a categoria e concorda com a posição 

de outros autores que a consideram uma ―simples ficção jurídica‖.  

Interessante notar que para França o ―logo após‖ deve ser entendido antes como uma 

medida de ordem psicológica que propriamente cronológica. Ao analisar como a expressão 

deve ser interpretada, alega que:  

 
se uma mãe tem um filho, alimenta-o, veste-lhe uma roupa e depois o mata, esse 

intervalo lúcido entende a doutrina que descaracteriza o infanticídio e configura o 

homicídio. Por outro lado, se a mulher logo após o parto perde os sentidos e o 

recobra horas depois, e ao ver o filho mata-o, não há como deixar de considerar 

nesse exemplo a justificativa legal do infanticídio. Assim, o logo após é um estado, e 

não um tempo definido‖ (FRANÇA, 1998, p. 241). 
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Tal afirmação contradiz o posicionamento do autor acerca da inexistência do estado 

puerperal, na medida em que parece reconhecer que há, logo após o parto, um estado que 

coincide com o da justificativa legal do infanticídio. 

A profusão de definições distintas, bem como de críticas ao estado puerperal também 

pode ser percebida na leitura de outros manuais de medicina legal, além dos mencionados 

anteriormente. Para Odon Ramos Maranhão, (primeira edição de 1980) ―o chamado estado 

puerperal constitui uma situação sui generis, pois não se trata de uma alienação ou semi-

alienação. Mas também não se pode dizer que se trata de uma situação normal‖ 

(MARANHÃO, 1999, p. 202). Trata-se, a seu ver, de ―transtorno transitório, incompleto, 

caracterizado pela defeituosa atenção, deficiente senso de percepção, escassa memória, tanto 

de fixação quanto de evocação e que confunde o objetivo e o subjetivo‖ (MARANHÃO, 

1999, p. 203). O autor se ampara em uma análise menos voltada para os elementos sociais e 

mais para o contexto psicológico específico do parto como desencadeador deste estado 

específico.  

Já Hilário Veiga de Carvalho et alii, em manual cuja primeira edição é de 1967, 

utilizam a expressão biopsicossocial para tratar do estado puerperal. Segundo os autores o 

crime acontece ―durante o parto ou logo após, isto é, dentro do limite de tempo que se 

compadeça com o momento bio-psico-social que preside a caracterização excepcional do 

delito‖ (CARVALHO et alii, 1987, p. 215). Afirmam, assim, que ―(...) saúde hoje é 

considerada como um bem-estar físico, psíquico e social (OMS), há que se admitir que desses 

três ângulos também se deva considerar o problema do estado puerperal; ou seja: que ele age 

sobre a personalidade materna em seu tríplice aspecto – físico, psíquico e social‖ 

(CARVALHO et alii, 1987, p. 214). Nessa perspectiva, o resguardo da honra não poderia, 

segundo o autor, ser desconsiderado como fator importante na configuração do estado 

puerperal. Trata-se, dentre os manuais pesquisados, daquele que apresenta visão mais 

holística do fenômeno, considerando-o como a conjugação de fatores.  

Gyula Markus, por sua vez, em manual de 1976, se apoia especialmente em questões 

de ordem social para explicar a excepcionalidade do infanticídio, alegando que este tipo de 

crime ―(...) raramente ocorre quando a parturiente é cercada pelo carinho familiar e gozando 

apoio da sociedade‖ (MARKUS, 1976, p. 97). Ao tratar especificamente do estado puerperal, 

destaca que ―no parto-normal não há estado psíquico-puerperal, em seu aspecto mórbido e 

funcional‖, investindo na análise de que é um fenômeno social e psicológico. Nesse sentido 

afirma que: 
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a carência do afeto, do calor humano, o abandono por parte do companheiro; o 

desprezo dos conhecidos; a perda da boa reputação, além das dores oriundas das 

contrações internas e o sofrimento do trabalho de parto, podem desequilibrar 

mentalmente a parturiente (MARKUS, 1976, p. 97).  

 

Já Hélio Gomes, em manual cuja primeira edição é de 1950, afirma que o conceito de 

estado puerperal não é pacífico na obstetrícia, mas que, na lei penal o é, uma vez que o 

legislador, ao falar em ―durante o parto ou logo após‖, o definiu como indicando exatamente 

este período (GOMES, 1970, pp. 422-423). Trata-se de situação na qual ―gestantes normais, 

mas a quem as dores do parto, as emoções do abandono moral, as privações sofridas antes, 

obnubilam a consciência, enfraquecem a vontade, levando-as a matar o filho (...)‖. Inspira-se 

em Almeida Junior e Costa, sem citá-los, ao mencionar que ―não são alienadas nem semi-

alienadas, mas também não são calculistas nem inemotivas. São mulheres perturbadas 

momentaneamente pelos sofrimentos físicos e morais que o parto acarreta‖ (GOMES, 1970, 

p. 423). O autor concorda com a existência do tipo penal, mas faz a ressalva de que se trata de 

situação pela qual passa especificamente a mãe solteira.  

Irene Muakad, por sua vez, em obra O infanticídio: análise da doutrina médico legal e 

da prática judiciária, se dedica à análise específica do infanticídio, tratando das perícias, dos 

elementos constituintes do tipo penal – como o ―logo após o parto‖ e o estado puerperal – 

bem como do ―motivo de honra‖. A autora faz um apanhado do posicionamento de diferentes 

autores brasileiros e estrangeiros da Medicina Legal e do Direito Penal sobre o tema. Para a 

Muakad, o artigo 123 é controvertido e desacreditado, dada a grande dificuldade da 

comprovação de que o crime aconteceu sob a influência do estado puerperal. Defende que é 

necessária perícia para comprovar se houve ou não a influência do estado puerperal, apesar 

de, a todo tempo, dizer o quão difícil é essa comprovação (MUAKAD, 2002, pp. 104, 176-

177).  

Ressalta que sem um ―(...) estudo médico-legal relacionado com o progresso cultural e 

a real condição da mulher hoje no contexto social e familiar, continuará ocorrendo a má 

interpretação do ato praticado pela mãe que mata seu filho‖ (MUAKAD, 2002, p. 177). Nesse 

sentido, defende que os fatores sociais não devem camuflar a análise dos fatores fisiológicos, 

que parecem ser, a seu ver, o que deve se considerar para o enquadramento ou não do ato 

como infanticídio. Suas principais críticas estão direcionadas ao uso de fatores sociais (como 

condições socioeconômicas) pelos julgadores para justificar a caracterização do crime como 

infanticídio. A seu ver, a causa honoris não deve ser considerada nos dias atuais, ―salvo 

raríssimas exceções‖, sendo que a condição socioeconômica da autora do crime não pode ser 
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confundida com questões relacionadas à honra. Encerra seu texto clamando por uma 

revalorização da vida em detrimento da honra, um valor menor:  

 

o mundo está passando por um momento de expectativa de radicais modificações, 

em que a vida humana volte a ser valorizada, daí a imensa responsabilidade 

daqueles que, diante de um fato concreto, saibam discernir entre o valor social e o 

valor de um ser (MUAKAD, 2002, pp. 177). 

 

Vale ainda mencionar que há uma parte técnica em todos os manuais de medicina 

legal que trata de forma detalhada dos procedimentos que devem ser seguidos para a 

realização de perícias médico-legais. Neste quesito há concordância entre os autores e a 

autora, que elencam os testes que devem ser feitos para verificação de prova de ser nascente, 

prova de infante nascido
198

, prova de recém-nascido, prova de vida extrauterina autônoma, 

época da morte, diagnóstico da causa jurídica da morte do infante e prova da ocorrência do 

parto
199

. Com relação à análise da ocorrência de estado puerperal, são poucos os manuais de 

medicina legal que se atém a descrever como deve ser feita a perícia para a sua verificação. 

Croce e Croce Júnior, por exemplo, o chamam de ―exame somatopsíquico da puérpera‖
200

, 

mas não detalham como deve ser realizado (CROCE; CROCE JÚNIOR, 2012, p. 603). Em 

suma, existem exames complexos para determinar se o recém-nascido estava vivo ou não no 

momento do parto ou logo após. São técnicas que exigem conhecimento e preparo pericial. 

Todas são descritas de forma mais ou menos minuciosa nos manuais estudados. Já aquelas 

que tratam da verificação do estado puerperal não recebem igual atenção, havendo o silêncio 

da maioria dos manuais acerca dos procedimentos. 

Por fim, merece menção o fato de que a controvérsia que aparece nos manuais de 

medicina legal também está presente na doutrina penal. Usando ou não autores da medicina 

legal, os doutrinadores penais se posicionam de forma semelhante sobre o que é estado 

puerperal, também emitindo opiniões sobre o tema, reforçadas com a citação de outras obras 

que apresentam posicionamentos semelhantes. O mesmo se dá nos autos e acórdãos. Pontos 

de vistas distintos são por vezes reforçados ou rechaçados com o uso de diferentes obras 

citadas para fortalecer, ilustrar e/ou dar credibilidade ao argumento apresentado pelos atores e 

atrizes processuais. 

                                                 

198
 Exames hidrostáticos sendo unanimemente mencionada a docimasia hidrostática de Galeno, que consiste em 

exame pericial que mede a presença de ar nos pulmões do cadáver. 
199 

Os nomes das provas variam, por exemplo, alguns chamam ―diagnóstico da causa jurídica da morte do 

infante‖, outros de exame de causa mortis. Mas todos os manuais possuem itens que tratam dos exames periciais 

elencados.  
200

 Tratarei deste exame no tópico sobre produção de laudos periciais.  
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Vale ressaltar, no entanto, que apesar de se posicionarem acerca de vários pontos 

envolvendo o infanticídio, como destacado neste tópico, os manuais de medicina legal são 

citados nos autos, acórdãos e Júris especialmente para tratar de elementos técnicos como os 

exames periciais. Para questões interpretativas do tipo usam-se principalmente os 

doutrinadores e os julgados dos tribunais, que serão trabalhados a seguir. 

 

4.2.2 Doutrina penal  

 

Assim como a os manuais e tratados de medicina legal, aqueles que apresentqam a 

doutrina penal também têm um conteúdo padrão. Todos trazem um rol técnico do tipo penal 

infanticídio, ressaltando tratar-se de crime próprio, ou seja, que tem agente específico, no caso 

―a mãe‖; cujo objeto jurídico é a preservação da vida humana; que, para que seja 

caracterizado, deve haver dolo, ou seja, intenção de matar, ou, ao menos, dolo eventual, que 

ocorre quando mesmo não querendo o resultado assume-se o risco de sua ação; que é 

admissível a tentativa sem a consumação final do ato; que não pode ser considerado um crime 

culposo, uma vez que para tanto precisa estar claramente expresso no tipo penal, e não está; 

que se trata de um tipo peculiar de homicídio privilegiado, pois traz um abrandamento da 

pena do homicídio
201

, ao mesmo tempo em que não compõe o tipo homicídio, mas é um delito 

autônomo, havendo um tipo penal próprio para enunciá-lo. A maioria ressalta que pode ser 

realizado por meios comissivos – como sufocação, estrangulamento e fratura do crânio – ou 

meios omissivos – como falta de sutura do cordão umbilical e falta de aleitamento. Todos os 

textos pesquisados mencionam a importância de a vítima ter nascido com vida para a 

configuração do infanticídio, não sendo necessário que seja um/uma recém-nascido/a 

viável
202

 para que se configure infanticídio, bastando estar nascendo (durante o parto) ou ter 

nascido (logo após) com vida.  

Para a comprovação do nascimento com vida os doutrinadores tratam dos exames 

recomendados pela medicina legal, como as docimacias mencionadas no tópico anterior. Há, 

na maioria deles, menção às situações de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Por fim, 

                                                 

201
 Com exceção de Greco (2010, p. 256) que afirma ser, tecnicamente, um tipo penal autônomo, que não tem 

conexão com o homicídio. Lamenta, no entanto, ser assim, pois se fosse uma atenuante do homicídio, aceitaria a 

co-autoria de homicídio, e não de infanticídio como argumenta a doutrina majoritária e o próprio autor, ao fazer 

a análise técnica da lei.  
202

 Basta ter nascido com vida para que possa ser vítima de infanticídio, ainda que se trate de um recém-nascido 

que viria a morrer em algumas horas ou dias, devido à patologia congênita.  
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todos trazem uma discussão técnica sobre coautoria, questionando se um terceiro que 

colaborar para o crime deve ser processado por homicídio ou infanticídio, uma vez que o 

estado puerperal é próprio da parturiente ou puérpera
203

.  

Ao tratar do estado puerperal, alguns elementos merecem destaque na doutrina, dentre 

eles a sua conceituação, a controvérsia sobre a necessidade ou não de comprovação de que a 

mulher estava sob seus efeitos e o que caracteriza o ―logo após‖ o parto.  

No que diz respeito à definição do que os doutrinadores penais brasileiros entendem 

por estado puerperal, a conceituação mais usual é de que é um estado fisiopsiquico, 

diferentemente da conceituação psicológico, usada para definir o critério de causa honoris 

presente no tipo penal infanticídio das legislações penais anteriores à de 1940. Há em comum 

nas doutrinas a diferenciação entre a legislação anterior e aquela atualmente em vigor e a 

conceituação do que é estado puerperal, havendo também a concordância de que se trata de 

conceito controverso. Alguns autores entendem que o estado puerperal é uma fusão entre um 

critério físico – relacionado aos efeitos do parto e puerpério no corpo da mulher – e outro 

psicológico – relacionado aos medos e angústias que acompanharam a gravidez – formando, 

assim, o que chamam de critério fisiopsiquico ou biopsiquico. Dentre eles estão Rogério 

Greco, que é explícito ao usar a palavra fusão (GRECO, 2015, p. 215), bem como Nelson 

Hungria
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 (1955), José Frederico Marques (2000) e Magalhães Noronha (2000). 

Marques se coloca dentre aqueles que ―(...) entendem mais razoável o critério agora 

seguido, não só porque não arreda de todo a influência da causa honoris, como também por 

estar fundado em bases mais humanas e mais amplas‖ (MARQUES, 2000, p. 175). Isso 

porque, para o autor, a violação da honra advinha de uma avaliação subjetiva dos operadores 

sobre quem tinha ou não uma honra a ser preservada. O novo critério, a seu ver, ampliou o 

―(...) privilégio de modo a abranger todos os casos em que a parturiente sofresse tais 

distúrbios fisiológicos, psíquicos ou morais‖ (MARQUES, 2000, p. 175). Noronha, por sua 

vez, afirma que ―(...) tanto o motivo honroso como qualquer outro ponderável, por exemplo, a 

miséria extrema, não podem ser desprezados como causas psicológicas no conjunto dos 
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 Trata-se de discussão técnica jurídica que apareceu em poucos acórdãos. Optei por não apresenta-la aqui de 

forma detalhada, pois seria desviar o foco dos pontos centrais de coligação entre a doutrina, a medicina-legal, a 

medicina e os documentos trabalhados. 
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 Nelson Hungria, considerado um dos grandes penalistas brasileiros do século XX, nascido em 1891 e morto 

em 1969, é o autor nacional mais referenciado pelos demais dogmáticos. Trata-se do autor que tem a obra mais 

completa dentre as doutrinas e códigos comentados aqui trabalhados. Em seu Código Penal Comentado, Hungria 

faz uma análise detida de cada um dos elementos do tipo penal infanticídio, como o estado puerperal, o ―logo 

após‖, os sujeitos ativos e passivos do crime e se posiciona com relação aos temas mais controversos. 
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fatores que originam o estado puerperal causador do delito‖ (NORONHA, 2000, p. 48). Já 

Hungria se posiciona favorável ao critério fisiopsíquico, pois era, a seu ver, o mais justo 

dentre todos. Considera não mais caber apenas atribuir à preservação da honra a razão para a 

atenuação do infanticídio, pois ―(...) dentro da política do estado moderno, estruturalmente 

inspirado na defesa do interesse coletivo, não é possível que este seja superado pela honra 

objetiva, individual‖ (HUNGRIA, 1955, p. 251). Coloca-se favorável à consideração de um 

critério fisiopsicológico, uma vez que este,  

 

ao contrário do puramente psicológico, não destingue entre gravidez ilegítima ou 

legítima, abstraindo, portando, ou, ao menos relegando para terreno secundário, a 

causa honoris. Somente tem em conta a particular perturbação fisiopsiquica 

decorrente do parto. Ao invés do impetus pudores, o impetus doloris (HUNGRIA, 

1955, p. 244). 

 

Desse modo, para Hungria, o estado puerperal deveria ser lido de forma ampla, 

considerando fatores de diferentes ordens para os desarranjos que causava à puérpera. O autor 

não deixa de ser um bricoleur das causas fisiológicas com aquelas consideradas psicológicas. 

Em suas palavras: 

 

deve notar-se porém, que com a omissão da referência à causa honoris, o código 

não inibe que se leve em conta, quando realmente exista, esse antecedente 

psicológico. O motivo de honra pode contribuir, de par com a morbidez própria do 

parto, para o estado de excitação e angústia que diminuem a responsabilidade da 

parturiente. Todas as causas, fisiológicas e psicológicas, devem ser averiguadas no 

seu conjunto e interdependência, de modo que não fica excluída a consideração do 

motivo de ocultação da desonra, nos casos em que, realmente, tenha entrado como 

um coeficiente do anormal impulso criminoso (HUNGRIA, 1955, p. 254). 

 

É curioso o uso pelos doutrinadores da expressão ―motivação psicológica‖ para tratar 

de causa honoris.  Os exemplos que usam para justificar a preservação da honra como 

importante para a compreensão do crime, sempre se referem a questões de ordem social, 

envolvendo temas que dizem respeito à família, laços sociais e reputação. Não se trata de 

exemplos calcados apenas no medo da desonra, que poderia ser associado à reação psíquica 

―medo‖, mas também aos efeitos sociais que uma gravidez indesejada ou proibida pode 

acarretar. No entanto, não se usa em momento algum a expressão ―motivação social‖. 

Uma hipótese explicativa para tal se dá pelo fato de, historicamente, se ter concedido, 

no mundo jurídico, primazia explicativa às disciplinas de medicina e psicologia forense, 

consideradas mais científicas, em relação às disciplinas das ciências humanas, como 

sociologia ou antropologia (SCHWARCZ, 2008). Outra hipótese, que não exclui a primeira, 

se dá devido a particularidades internas ao direito penal, que precisa individualizar condutas e 

por isso precisa situar as motivações em um indivíduo único – o agente e suas razões – 
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mesmo quando há outras pessoas concorrendo para o crime. Assim, ainda que em pauta 

razões sociais, estas são traduzidas como razões psíquicas, pois considera-se a interação do 

indivíduo com o meio de forma particularizada.  

Por exemplo, Regis Prado, ressalta que: ―(...) em que pese a ausência de referência 

explícita ao motivo de honra, a legislação penal pátria não impede que este antecedente 

psicológico seja examinado‖ (REGIS PRADO, 2007, p. 96). Também, Noronha pontua que 

―tanto o motivo honroso quanto a miséria extrema não devem ser desprezados como causas 

psicológicas no conjunto dos fatores que originam o estado puerperal causador do delito‖ 

(NORONHA, 2000, p. 48).  

Tal observação se exemplifica, ainda, no trecho a seguir de Hungria, que, ao defender 

a inclusão do estado puerperal no texto legal, o faz destacando que era necessário considerar 

também um motivo fisiológico além de ―motivos outros‖. Apesar de elencar razões sociais 

dentre esses ―motivos outros‖, não usa a expressão: 

 

evitando menção expressa ao motivo de honra, que é a causa clássica do benigno 

tratamento do infanticídio, o novo código obedeceu a várias razões. A primeira delas 

é que, a atender-se à causa honoris, devia atender-se logicamente a motivos outros, 

não menos prementes que o da ocultação da desonra, como, por exemplo, a apertura 

econômica, o excesso de prole, o receio de um filho tarado. Seria uma injustiça que 

nestes últimos casos a infanticida tivesse que responder por homicídio comum, mas 

por outro lado, a extensão dos motivos legais de atenuação redundaria, afinal de 

contas, num incitamento indireto de vidas incipientes, com grave prejuízo no 

interesse demográfico do Estado (HUNGRIA, 1955, p. 253).  

 

Em alguns dos julgados apresentados pelos comentadores é possível identificar a já 

mencionada ―bricolagem‖ legal, costurando o estado puerperal da lei em vigor com a defesa 

da honra e outras razões sociais. Nos julgados, a palavra ―social‖ aparece, diferentemente do 

que ocorre na doutrina. É o caso do seguinte julgado compilado por Mirabete e Fabbrini 

(2007, p. 986): ―o estado puerperal não é dirimente total ou parcial, apenas privilegiado o 

delito por motivos de ordem moral e social, entre os quais se sobreleva a honoris causa para 

ocultar a própria desonra‖ (RT 435/410). 

Mirabete e Fabbrini (2007, p. 986) apresentam julgado ainda mais detalhado que o 

citado acima, que trata de elementos ―fisiopsicológicos‖, sem deixar de lado menção a outras 

razões: 

 

o Estado puerperal existe sempre, mas nem sempre ocasiona perturbações 

emocionais na mulher que o possam levar à 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 da consciência. É esse estado 

que torna a morte do próprio filho um homicídio privilegiado. É claro que essa 

perturbação pode ocorrer mais facilmente se se trata de uma mulher nervosa ou 

angustiada, ou que dê à luz filho ilegítimo (TJPR, RT 462/403). 
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A vulnerabilidade da mulher cuja ação se enquadra no tipo penal infanticídio é mais 

um elemento importante que ronda o imaginário sobre o crime, compondo, junto com a 

preservação da honra, componente constantemente considerado. Rogério Greco (2010, p. 261) 

traz julgado que mescla estado puerperal e miserabilidade social para justificar o 

entendimento do tribunal pela manutenção da decisão de absolvição da ré. Nesse caso, 

considerou-se a ré isenta de dolo, justamente pelo estado no qual se encontrava: 

 
mãe que abandona recém-nascido em vala. Estado de necessidade. Inexigibilidade de 

conduta diversa. Não se pode exigir conduta diversa de mãe que, seja por grave 

problema psicológico, seja pelo estado puerperal ou mesmo pela absoluta miséria, 

abandona seu filho a própria sorte em uma vala. Absolvição sumária mantida (TJMG, 

processo 1.0145.01.001631-2/001. 08/06/2004). 

 

No que diz respeito à necessidade ou não de comprovação pericial de que a acusada 

agiu sob a influência do estado puerperal, a doutrina penal é bastante dividida entre aqueles 

que se posicionam pela necessidade comprobatória e os que entendem tal influência como 

presumida. Dentre estes últimos, é praxe a já mencionada citação de que este ―é efeito normal 

e corriqueiro de qualquer parto‖, como originalmente ressaltado por Almeida Junior (1941), 

ainda que, em alguns, não haja referência à fonte. Nos códigos comentados é recorrente a 

menção a julgados que também se utilizam da máxima de Almeida Júnior: ―em tema de 

infanticídio é dispensável a perícia médica para constatação do estado puerperal, visto que 

este é efeito normal e corriqueiro de qualquer parto‖ (TJSP RT 417/111)
205

. Usam tal 

máxima, dentre outros, Paulo José da Costa Junior e Fernando José da Costa (2011); Rogério 

Greco (2010; 2015) e Magalhães Noronha (2000). 

A dispensa do laudo pericial para a comprovação do estado puerperal é uma 

reinterpretação da já mencionada exposição de motivos do código de 1940, que deixava clara 

a importância do laudo. Guaracy Moreira Filho, por exemplo, frisa a necessidade de que ―o 

laudo pericial deve ser conclusivo para demonstrar o estado puerperal, de eficácia duvidosa‖ 

(MOREIRA FILHO, 2014, p. 248). Outros autores que se colocam a favor da necessidade de 

comprovação pericial são Guilherme de Souza Nucci (2005), Cezar Roberto Bitencourt 

(2015) e Luiz Regis Prado (2007).  

Para esses autores é necessário que haja a comprovação de causalidade entre o crime e 

a influência do estado puerperal. Não basta a mulher ter dado à luz recentemente para que se 
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(2010), Mirabete e Fabbrini (2007) e Jesus (2009), Moreira Filho (2014).  
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atribua à conduta a influência do estado puerperal. Nesse sentido, Bitencourt (2015, p. 155) 

ressalta que ―(...) é indispensável uma relação de causalidade entre o estado puerperal e a ação 

delituosa praticada; esta tem de ser consequência da influência daquele, que nem sempre 

produz perturbações psíquicas na mulher‖ (BITENCOURT, 2015, p. 155). Regis Prado, por 

sua vez, apresenta julgado que exige indícios suficientes que comprovem a ocorrência do 

estado puerperal: ―não havendo indícios suficientes de que a ré, ao matar a filha, logo depois 

de ter esta nascido, tivesse agido sob influência do estado puerperal, deve ser submetida a Júri 

por homicídio, não por infanticídio (TJPR – 2004)‖. Com essa mesma orientação, Hungria 

afirma a relevância da perícia: 

 

(...) na apreciação de cada caso concreto, terá o juiz de invocar o parecer dos 

peritos médicos a fim de que estes informem se a infanticida, ainda que isenta 

de taras psicopáticas francas ou latentes, teve a contribuir para o seu ato 

criminoso as desordens físicas e psíquicas derivadas do parto (HUNGRIA, 

1955, p. 251).  

 

Percebe-se que, no que diz respeito ao estado puerperal, a doutrina penal fornece 

interpretações para amparar os argumentos de adeptos/adeptas e não adeptos/não adeptas do 

tipo penal, permitindo nuances interpretativas que, inclusive, extrapolam o tipo em si, 

dialogando com a legislação anterior e com a percepção dos doutrinadores sobre honra, 

vulnerabilidade, efeitos do parto/puerpério no corpo, a existência ou não do controverso 

estado puerperal e seus efeitos. Há, na doutrina e na jurisprudência, um cardápio de 

interpretações que serve a diferentes opiniões sobre o tipo penal, nenhuma delas em diálogo 

direto com a produção de conhecimento recente sobre o tema, apresentada no capítulo 3 deste 

trabalho. Ainda que, por vezes, apresentem elementos do padrão que compõe a categoria 

neonaticídio, não há, nos códigos comentados e manuais pesquisados, menção à bibliografia 

que apresenta pesquisa empírica sobre neonaticídio e outros padrões de filicídio.  

Limitado ao campo do direito penal e, por vezes, da medicina legal nacionais, as 

doutrinas penais seguem o padrão das médico-legais – de referenciarem autores da própria 

área – sendo os manuais a reunião desses pontos de vista, privilegiando-se, sempre, opiniões 

que se assemelham às do autor do texto.  

Para além do debate específico sobre estado puerperal, merece destaque a discussão 

doutrinária sobre o que significa o período ―durante ou logo após o parto‖, uma vez que tal 

questão é abordada por todos os doutrinadores. A análise conjunta das doutrinas mostra que 

há convergência no que se entende por durante o parto, mas divergência na interpretação 

jurídica e médica do limite temporal ―logo após‖, considerada expressão vaga e imprecisa. 

Alguns autores apenas trazem a informação de que a obstetrícia médica não é unânime com 
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relação ao tempo de duração do puerpério, sendo comum a consideração de que este perdura 

até o retorno das atividades normais da menstruação.  

Rogerio Greco afirma que, para a medicina, o estado puerperal perdura entre seis a 

oito semanas após o parto. No entanto, defende que, ao introduzir a expressão ―logo após‖, a 

lei está falando de um tempo muito menor que este. A seu ver, a mulher deve ser ―(...) 

beneficiada com o reconhecimento do infanticídio se entre o início do parto e a morte do seu 

próprio filho houver uma relação de proximidade, a ser analisada sob o enfoque do princípio 

da razoabilidade‖ (GRECO, 2010, p. 258). Luiz Regis Prado fala de período ―sem intervalo‖ 

entre o parto e a prática delituosa, considerando o ―logo após‖ imediatamente após o parto 

(REGIS PRADO, 2007, p. 100). Já Guilherme Souza Nucci ressalta que o puerpério é ―(...) o 

período que se estende do momento do parto até que a mulher volta a condições pré-gravidez 

(...)‖ (NUCCI, 2010, p. 628). No entanto, para a consideração do crime de infanticídio, 

considera que ―logo após‖ deve ser lido como imediatamente após o parto ―(...) pois, do 

contrário, poderão existir abusos‖ (NUCCI, 2005, p. 571). No entanto, o autor se posiciona no 

sentido de que deve haver uma leitura conjunta entre estado puerperal e ―logo após‖, 

garantindo entre estes uma relação de continuidade. Assim, para Nucci, a influência do estado 

puerperal deve ser interpretada com cautela e o ―logo após‖ deve ser cuidadosamente avaliado 

―sem exageros e sem a presunção de que uma mãe, por trazer consigo inafastável instinto 

materno, ao matar o filho estaria ainda, mesmo que muitos dias após o parto, cometendo um 

infanticídio‖ (NUCCI, 2010, p. 628). 

A menção à ativação do instinto materno aparece também em Hungria – em máxima 

repetida por diversos doutrinadores, como Bitencourt (2015), Regis Prado (2007) e Noronha 

(2000) – segundo a qual ―o que se faz essencial do ponto de vista jurídico-penal é que a 

parturiente ainda não tenha entrado na fase de bonança e quietação, isto é, no período em que 

já se afirma, predominante e exclusivista o instinto maternal‖ (HUNGRIA, 1955, p. 265).  

Nas afirmações desses autores existe um retorno à natureza, ou melhor, à confusa 

―natureza feminina‖ retratada por tantas alterações hormonais e emocionais ocorridas durante 

a gravidez e o parto, mas também retomada para tratar de algo mais imperativo e duradouro 

chamado de instinto materno, que se sobrepõe ao momentâneo estado alterado do pós-parto. 

Parece haver, em suas afirmações, uma correlação entre duas categorias que consideram 

fisiopsíquicas: o estado puerperal e o instinto materno. Nesses textos, a cronologia tem a ver 

com a passagem do estado puerperal ao ―estado do instinto materno‖, da evanescência de um 

à emergência de outro, ou de um embate entre ambos. Parece ser incompatível o estado 

puerperal com o instinto materno, que necessariamente deve emergir logo após o parto. De 
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toda forma, a ―confusa natureza feminina‖ é a arena desses acontecimentos, à qual os 

doutrinadores buscam atribuir uma racionalidade mensurável no tempo.  

Outro ponto também levantado pelos doutrinadores é a tênue linha entre o infanticídio 

e o aborto. Isso porque é preciso esclarecer quando começa o parto e qual o exato instante em 

que o ―durante‖ o parto pode ser considerado. Assim, as doutrinas pesquisadas mencionam a 

importância de que o parto tenha sido iniciado para a configuração do infanticídio, sendo que 

alguns apresentam descrições médicas para tal, como ―o parto começa com a dilatação, em 

que se apresentam as circunstâncias caracterizadoras das dores e da dilatação do colo do 

útero‖ (JESUS, 2009, p. 428), ou o início do parto pode ocorrer com ―a) a dilatação do útero; 

b) o rompimento da membrana amniótica; c) a incisão das camadas abdominais no parto 

cesariana.‖ (GRECO, 2010, p. 258).  

Nelson Hungria comemora o fato de a lei trazer menção ao ―durante o parto‖, uma vez 

que resolveu o limbo que havia entre o aborto e o infanticídio. Em suas palavras, ―o feto 

vindo à luz já representa, do ponto de vista biológico, antes mesmo de totalmente desligado 

do corpo materno, uma vida humana‖ (HUNGRIA, 1955, p. 251), podendo ser vítima de 

infanticídio. Ressalta que a lei italiana em vigor no período de sua análise, tipificava o 

feticídio, que seria o meio termo entre o aborto e o infanticídio, ocorrido durante o parto. 

A gestação, o parto e o pós-parto recebem atenção especial da lei penal, que tutela ―a 

vida‖ 206  gestada da concepção à sua forma extrauterina, mencionando, no tipo penal 

infanticídio, inclusive o momento intermediário entre o dentro e o fora do corpo da gestante, 

como já trabalhado no capítulo 3. Crimes contra a vida, o aborto e o infanticídio, 

respectivamente, aparecem em uma escala de gravidade que os distinguem do homicídio, 

considerado o mais gravoso desse conjunto. Impedir o desenvolvimento de uma ―vida em 

formação‖ dentro de si é considerado crime de aborto, com pena prevista de um a três anos de 

reclusão. A lei utiliza a expressão ―provocar aborto‖ para descrever a ação, portanto não se 

fala em morte, mas, indiretamente, em interrupção da gestação. Já o tipo penal infanticídio 

prevê a punição, com pena de dois a seis anos de reclusão, ao ato de ―matar‖ a vida nascente e 

recente, considerando, portanto, o ato mais gravoso que o anterior. Por fim, matar uma vida já 

formada é considerado homicídio, com previsão de pena de seis a vinte anos.  
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 A noção de vida é extremamente controversa no direito, especialmente a cronologia de quando começa a 

vida. Tal debate é central em discussões acerca da regulamentação da interrupção da gravidez. 
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O elogio de Hungria, mencionado anteriormente, ao tipo penal infanticídio, dá-se 

justamente pelo fato de a gestação ser totalmente tutelada, não havendo um momento entre a 

concepção e o pós-parto não previsto na lei penal. 

Por fim, vale apresentar brevemente aquilo que a doutrina penal chama de ―elemento 

subjetivo do tipo‖, ou seja, o ânimo do/da agente em praticar um ato. O infanticídio é 

considerado por lei um crime doloso contra a vida. Assim, para que ocorra, é necessário que 

se comprove que a agente cometeu sua ação imbuída pelo resultado de matar o próprio filho 

(dolo), ou, ao menos, assumindo o risco de fazê-lo (dolo eventual). Tema caríssimo à teoria 

do delito, as fronteiras entre dolo e culpa valem ser aqui ressaltadas para que melhor se 

entenda o debate. Oras, se para a configuração de infanticídio pressupõe-se que o crime fora 

cometido pela ré em um estado peculiar, caracterizado pela diminuição da ―(...) capacidade de 

entendimento ou de auto inibição da parturiente‖, como destacado na exposição de motivos 

do CP, a presença de dolo na ação pode ser questionada.  

Considera-se crime doloso aquele cometido ―(...) quando o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo‖ e culposo ―(...) quando o agente deu causa ao resultado por 

imprudência, negligência ou imperícia‖, segundo o artigo 18 do CP. Nesse sentido, o dolo 

pressupõe intenção, ou seja, vontade de fazê-lo, enquanto que a culpa pressupõe o não 

planejamento do resultado, que se deu por uma falha do/da agente. Para que o crime seja 

considerado culposo é necessária expressa menção legal, uma vez que neste mesmo artigo se 

prevê que ―salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 

crime, senão quando o pratica dolosamente‖. Sendo assim, o infanticídio é considerado crime 

doloso contra a vida, não havendo a previsão da modalidade culposa. 

Ainda, é necessário também atentar para outro ponto que gera bastante controvérsia no 

debate sobre infanticídio, qual seja, a inimputabilidade e a semi-imputabilidade. De acordo 

com o artigo 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‖. 

Assim, o/a agente considerado/a inimputável deverá ser absolvido/a e encaminhado/a para 

cumprir medida de segurança de internação em hospital judicial ou para tratamento 

ambulatorial. Por sua vez, quem é considerado/a semi-imputável ou relativamente incapaz é, 

com base no mesmo artigo, aquele/a que ―(...) em virtude de perturbação de saúde mental ou 

por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender 

o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento‖, situação na 

qual poderá haver condenação criminal, mas com a pena reduzida de um a dois terços. 
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Pela lei, um infanticídio típico é aquele cometido de maneira dolosa, sob a influência 

do estado puerperal. Assim, há a intenção de matar ou, ao menos, assumiu-se o risco do 

resultado, ainda que esteja pressuposta a diminuição da consciência sobre o ato. A 

peculiaridade do tipo penal está justamente no encontro desencaixado entre capacidade 

diminuída de entendimento e dolo, suspensão parcial da razão e ato planejado. Ao considerar 

o infanticídio crime doloso, o texto legal assume, ao mesmo tempo, que o estado puerperal 

figura como fator capaz de inebriar os sentidos e levar a mulher ao cometimento do 

infanticídio, mas não lhe retira completamente a escolha pelo resultado. 

No conjunto das doutrinas estudadas, todos os doutrinadores assumem haver situações 

nas quais o dolo ou a culpa não estão presentes em casos de mortes de recém-nascidos/as 

provocadas pela parturiente ou puérpera, por se tratar de casos de inimputabilidade. Nesse 

momento, costumam diferenciar o estado puerperal da psicose puerperal. Trata-se de ponto 

importante, pois é justamente essa diferenciação que irá pautar as narrativas de loucura 

permanente ou passageira e, consequentemente, a imputabilidade ou inimputabilidade penal 

que levará, respectivamente, ao sentenciamento de pena ou à atribuição de medida de 

segurança à ré. 

Cezar Roberto Bitencourt sintetiza como esse tema é apresentado nas doutrinas que 

tratam o estado puerperal como não presumido: 

 
podem apresentar-se quatro hipóteses [de reação da puérpera ao estado puerperal]: 

a) o puerpério não produz nenhuma alteração na mulher; b) acarreta-lhe 

perturbações psicossomáticas que são a causa da violência contra o próprio filho; c) 

provoca-lhe doença mental; d) produz-lhe perturbação da saúde mental diminuindo-

lhe a capacidade de entendimento ou de determinação. Na primeira hipótese, haverá 

homicídio; na segunda, infanticídio; na terceira, a parturiente é isenta de pena em 

razão de sua inimputabilidade (art. 26, caput, do CP); na quarta, terá redução de 

pena, em razão de sua semi-imputabilidade (BITENCOURT, 2012, p. 952).  

 

Com a exceção do item ―a‖, que pressupõe que o estado puerperal nem sempre 

acarreta estado alterado na puérpera, controverso, portanto; os demais itens compõem, ainda 

que não sistematizados dessa forma, a leitura das doutrinas penais sobre o tipo. Assim como 

os autores da medicina legal, os doutrinadores penais pontuam que há doenças mentais graves 

que podem ser associadas à gestação e ao puerpério, bem como agravadas por estes. Nesses 

casos, deve-se trabalhar com a noção de imputabilidade ou semi imputabilidade previstas na 

lei penal.  

No entanto, para além das doenças francas – típicos casos de inimputabilidade ou semi 

imputabilidade – não há questionamento na doutrina com relação ao elemento subjetivo que 

caracteriza o infanticídio ou sobre a estranheza do desencaixe entre o estado de alienação 
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alegadamente atribuído ao estado puerperal e a atitude necessária de racionalização do 

resultado e/ou dos riscos exigidos pela conduta dolosa
207

. Os autores são unânimes em apenas 

mencionar que se trata de crime doloso contra a vida e que são reconhecidos, nestes casos, o 

dolo simples e/ou o dolo eventual.  

No entanto, dá-se atenção, nas doutrinas penais, ao elemento subjetivo culpa. Para 

alguns autores – como Damásio de Jesus (1988), Paulo José da Costa Júnior e Fernando José 

da Costa (2011) e José Frederico Marques (2000) – se um infanticídio ocorreu de maneira 

culposa, não há crime, uma vez que não há previsão legal para tanto. No entanto, merece 

destaque o posicionamento da maioria dos autores em considerar que, caso haja morte culposa 

de recém-nascido/a cometida por mulher no estado puerperal, deve-se considerar que houve 

homicídio culposo.  

Tal postura, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, traz em si a clara necessidade 

de culpabilização da mulher, ainda que para isso tenha de ser feita uma ―ginástica 

hermenêutica‖. Isso porque, se o tipo penal não prevê a forma culposa, o correto 

juridicamente é considerar que não há crime. O esforço está justamente em pegar a figura 

culposa emprestada de outro tipo para que a mulher não saia impune. Defendem esse 

posicionamento, dentre outros, Rogério Greco (2015), Mirabete (2007), Magalhães Noronha 

(2000), Nelson Hungria (1955) e Cezar Roberto Bitencourt (2015). 

Tal ―ginástica‖ fica clara no trecho a seguir, que sintetiza bem o posicionamento desse 

grupo de atores: 

 

suprimir a vida de alguém – independentemente do momento cronológico em que 

esse fato ocorra – por imprudência, negligência ou imperícia, tipifica o homicídio 

culposo. Com efeito, matar alguém, culposamente, que nasce ou está nascendo vivo 

tipifica o homicídio culposo. A circunstância de o fato ocorrer no período próprio do 

estado puerperal e durante ou logo após o parto será matéria decisiva para a 

dosagem da pena e não constitui excludente, nem elementar do tipo 

(BITENCOURT, 2015, p. 160).  

 

O posicionamento dos autores mencionados acima é usado pelo/a profissional do 

direito que visa a garantir que haja algum quantum de punição destinado àquela que por 

imprudência, imperícia ou negligência, ainda que sob a influência do estado puerperal, matou 

o ―próprio filho‖ durante ou logo após o parto. Mesmo que, pelas regras da lei, não haja 

previsão de punição nestes casos.  

*** 
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 Já nos autos e acórdãos, como será trabalhado ainda neste capítulo, há, especialmente pela defesa, 

questionamento sobre o dolo.  
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Não há, na literatura médica, menção ao que o Direito chama de estado puerperal ou 

mesmo identificação deste com qualquer um dos transtornos padrão do pós-parto 

classificados pela medicina. Ou seja, não só não se utiliza a categoria estado puerperal na 

medicina, como também, ainda que com outro nome, não há um equivalente na linguagem 

psiquiátrica208. O termo estado puerperal é, portanto, uma construção jurídica revestida de 

cientificidade. Isso gera a grande dificuldade de sua definição na literatura, em sua 

comprovação pela perícia médico-legal e/ou em seu uso pelas partes em um processo. Há uma 

flexibilidade interpretativa e de uso da expressão que acaba, de um lado, por esvaziá-la e, de 

outro, por torna-la um ―fenômeno‖ no qual se acredita ou não, havendo autores e 

jurisprudência para se amparar um ou outro posicionamento.  

Pelo exposto neste tópico, é possível afirmar que tanto as obras de medicina legal 

quanto aquelas da doutrina penal citadas no material pesquisado apresentam leituras 

divergentes com relação ao tipo penal infanticídio, especialmente no tangente ao significado e 

efeitos do estado puerperal, sua duração e a necessidade ou não de comprová-lo.  

No que diz respeito ao tipo penal infanticídio, não há diálogo dos manuais pesquisados 

com aqueles da medicina psiquiátrica ou de outras áreas da medicina, a não ser para a 

designação das doenças mentais padrão, ou para eventuais apontamentos de técnicas para 

realização de diagnósticos. A medida do tempo do puerpério da medicina, por sua vez, difere 

da previsão de ―durante ou logo após o parto‖ presente na lei.  

Tanto a medicina legal pátria quanto a maioria da doutrina penal, no tangente ao 

infanticídio, são extremamente herméticas, citando uma à outra, não havendo uma análise 

para fora do campo, apesar das semelhanças entre os casos em diferentes países. Não há 

qualquer referência, nos manuais aqui apresentados, à bibliografia encontrada, especialmente, 

em periódicos científicos, que apresenta dados resultados de pesquisas empíricas acerca do 

infanticídio, trabalhadas no capítulo 3. Passa à margem dos manuais em tela as atuais 

pesquisas empíricas acerca da temática, a tipologia do infanticídio e os debates sobre 

neonaticídio e síndrome do neonaticídio209. Apesar de, por vezes, os manuais apresentarem 

reflexões de ordem biopsicossocial em íntima relação com a categorização de neonaticídio, 

não há um aprofundamento acerca do padrão, ou análise epidemiológica, sendo tais reflexões 
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 Sobre os transtornos e patologias associadas ao pós parto ver Cury, 2001; e Riecher-Rössler e Steiner, 2005.  

209
 Ainda que muitos destes manuais tenham sido escritos antes da publicação dessas pesquisas, é praxe 

passarem por revisões periódicas de conteúdo, havendo atualizações a cada nova edição. Assim, o diagnóstico de 

que não dialogam com as pesquisas atuais sobre o tema não é anacrônico.  
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apresentadas sem rigor científico-metodológico, havendo um enfraquecimento do argumento 

por soar como opinião pessoal ou exemplo. 

A falta de leitura coletiva do fenômeno e de interação de fato interdisciplinar entre os 

campos do direito, da medicina e da psicologia retira dos manuais a complexidade da questão 

e a possibilidade de comparação em termos universais.  

Além disso, não há na medicina legal, a apresentação de técnicas diagnósticas 

consolidadas para a produção dos laudos periciais que considerem a complexidade dos casos 

nos quais a mulher está sendo acusada da morte do/a próprio/a filho/a recém-nascido/a, não 

ficando claro como e quais elementos devem ser considerados para a avaliação do estado 

puerperal.  

O posicionamento das obras de medicina legal acerca do estado puerperal se repete na 

hermenêutica penal – são opiniões acerca do tipo, são posicionamentos, na maioria 

masculinos, a respeito dos significados de uma mulher matar o/a ―próprio/a filho/a‖ recém-

nascido/a no pós-parto. Por isso identifiquei, ao longo da pesquisa, que o estado puerperal é 

antes objeto de crença que de ciência, uma vez que é pautado por opiniões de quem nele 

acredita ou não. Em sendo elemento constitutivo do tipo penal infanticídio, é possível 

estender essa constatação para a percepção da doutrina penal e médico legal acerca do próprio 

tipo infanticídio enquanto espécie privilegiada do homicídio: parte da doutrina acredita no 

infanticídio, outra parte não.  

Entre as opiniões crentes e céticas dos manuais, há um terceiro elemento que não pode 

ser ignorado nesta análise, uma vez que pode figurar como peça relevante na disputa pela 

narrativa dos fatos: o laudo pericial. No próximo tópico apresento como, na prática 

processual, se dá a interação entre estes na constatação ou não de que a ré estava, no momento 

dos fatos, ―sob a influência do estado puerperal‖. Além disso, também trato do papel de outras 

perícias médico-legais para a constatação da autoria e materialidade do crime de infanticídio.  

 

4.3 USOS E DESUSOS MÉDICO-LEGAIS E DOUTRINÁRIOS NO COTIDIANO DO 

PROCESSO PENAL 

 

Uma vez apresentados os saberes sobre o infanticídio que compõem os manuais 

médico-legais e jurídicos, passarei a tratar das maneiras como na prática processual penal os 

elementos que caracterizam o infanticídio – como o estado puerperal, o lapso temporal ―logo 

após‖, a necessidade de dolo e a constatação de que houve morte provocada do/a recém-

nascido/a – são mobilizados pelos personagens que participam dos autos. Assim, este tópico 
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trata dos usos e desusos do infanticídio no processo penal e da maneira pela qual os elementos 

que o caracterizam são trabalhados na tentativa de garantir absolvição, absolvição sumária 

com aplicação de medida de segurança ou condenação com penas mais brandas ou mais 

severas.  

Algumas perguntas norteiam esse tópico: Há diálogo entre a prática legal e as 

prescrições doutrinárias? Como no cotidiano do processo penal o infanticídio é trabalhado nos 

laudos de médicos legistas, psiquiatras e psicólogos? Como o estado puerperal e a noção de 

dolo são abordados pelos atores e atrizes processuais? Quais as vozes e saberes produzidos 

nos autos acerca do infanticídio?  

De acordo com o processo penal brasileiro em vigor, para que se verifique se há a 

presença dos elementos que configuram um crime é necessário que haja produção probatória 

suficientemente fundamentada, advinda de perícias, testemunhas, registros imagéticos etc. 

Assim, a comprovação de que houve um infanticídio demanda uma produção pericial, 

especialmente para a comprovação da materialidade e o momento da morte. Isso é feito por 

meio do laudo cadavérico ou necroscópico; da relação de parentesco entre a vítima e a 

acusada via exames de DNA; da existência de parto recente, verificado por exame clínico; e 

do nexo de causalidade entre eventual conduta da mulher e morte ou tentativa de matar o/a 

recém-nascido/a. Ademais, e não menos importante, há, para parte dos doutrinadores 

trabalhados e profissionais do direito, a necessidade de comprovação de que a acusada agiu 

sob a influência do estado puerperal. Para tanto, entendem ser necessária a realização de 

perícia psicológica e/ou psiquiátrica. 

O conteúdo dos laudos, bem como seus usos e desusos ao longo do processo criminal, 

chamam a atenção para uma disputa acerca das ―verdades‖ usadas para construir ou não/ 

acreditar ou não na existência de um estado puerperal. Assim as constatações de a ré ter ou 

não consciência de si, da própria gravidez, do estado de vida do recém-nascido, da ilicitude do 

ato; esconder o cadáver da vítima, ter medo da família, lembrar ou esquecer de detalhes do 

momento dos fatos, dentre outros, aparecem como ―verdades‖ que para uns compõem a 

certeza do estado puerperal e a ocorrência de infanticídio, enquanto para outros ajudam a 

delinear a figura da homicida que calculou seu ato. Entre a loucura total e a maldade homicida 

o estado puerperal aparece como um ponto intermediário, que, no entanto, não tem uma 

definição clara e cristalizada, permitindo, assim, a disputa de ―verdades‖ do que o define. Os 

elementos que compõem o padrão do neonaticídio apresentados no capítulo anterior são, na 

prática, usados de maneiras diversas, inclusive para amparar o entendimento de que não 

houve infanticídio, mas, sim, homicídio.  
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Ao mesmo tempo em que há, especialmente na doutrina, tentativas de delimitar o que 

é estado puerperal, há, em cada caso concreto, uma constante mistura de fatores que 

determinam ou não a sua existência. No caso do estado puerperal, elementos de ordem 

biológica, como os hormônios; psíquica, como a dissociação da realidade; e social, como a 

preservação da honra; compõem esse estado puerperal que ―domina‖ ou ―influencia‖ a mulher 

que se encontra sob seus efeitos. Há, nas conceituações e nos usos do estado puerperal, 

diferentes composições dos fatores biológico, psíquico e social, e diferentes formas de 

descrever a relação entre estes fatores. Assim, não há, tanto na conceituação, quanto no seu 

―uso prático‖, uma uniformidade, mas sim, disputas conceituais e práticas, disputas das 

―verdades‖ que compõem o que se entende por e como se utiliza o estado puerperal. É nessa 

tensão que o direito funciona, ou seja, no jogo hermenêutico permitido não apenas no caso a 

caso, mas, também, na interpretação legislativa e dos conceitos. 

Compondo essas vozes de saberes acerca da temática, há nos autos, laudos e 

prontuários produzidos por especialistas – peritos médicos/peritas médicas (legistas e 

psiquiatras), psicólogos/psicólogas e profissionais da saúde em geral – avaliando as condições 

físicas e psíquicas da ré, bem como atestando ou negando o estado puerperal. Tal material é 

realizado a pedido do Sistema de Justiça para produção de provas e composição dos autos. 

Refletindo o contexto exposto ao longo do capítulo, também aqui é possível encontrar 

divergências e diferentes posicionamentos acerca do estado puerperal. 

A seguir apresento esta polifonia acerca do infanticídio que compõe os autos em 

análise, identificando ―quem fala mais alto‖ e se há vozes mais e menos autorizadas nesses 

espaços. Para tanto, seguindo a ordem dos autos, apresento primeiramente as discussões em 

torno do ato de matar e como os laudos necroscópicos foram trabalhados nos documentos 

jurídicos pesquisados. Em seguida, trato do uso, nas peças processuais, da noção de estado 

puerperal e de sua relevância, nestes documentos, para a compreensão do infanticídio. 

 

4.3.1 Matar – o laudo necroscópico 

 

Nos autos de infanticídio consumado, ou naqueles nos quais se alega que houve 

infanticídio, ainda que não seja esse o tipo da denúncia, a perícia necroscópica, feita por 

médico legista no corpo do/da recém-nascido/a, compõe necessariamente o rol probatório. 

Feita na maioria das vezes na fase policial, serve para identificar a causa da morte e verificar 

se o/a recém-nascido/a chegou ou não a respirar. Já a perícia para a análise da existência ou 

não de estado puerperal não necessariamente compõe os autos. Isso porque não é sempre que 
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as partes a requisitam, ainda que este estado seja chave, de acordo com a lei, para o 

entendimento do infanticídio.  

Os laudos cadavéricos ou necroscópicos são produzidos, em geral, logo após a 

autoridade policial ter conhecimento dos fatos, portanto, ainda na fase investigativa. Eles 

atestam se o/a recém-nascido/a chegou ou não a viver (ou seja, a respirar)
210

, além de, nesses 

casos, emitirem parecer sobre a causa mortis. São bastante utilizados quando a defesa opta 

por alegar que não houve crime, uma vez que não houve vida, pois se tratava de natimorto.  

Quando há suspeita de crimes contra pessoa é necessária a produção, por profissional 

médico legal
211

, de exame de corpo de delito. Por mais que na fase policial ainda não haja a 

necessidade de classificação do delito cometido, ou seja, a autoridade policial não precisa 

associar a ação a um tipo penal específico, a produção do laudo pode ser de suma importância 

para a constatação de provas de autoria e de materialidade do crime. No caso específico de 

um corpo morto, este exame recebe o nome de necroscópico ou cadavérico. É um exame 

fundamental no caso do infanticídio, uma vez que averigua se se trata de corpo de natimorto/a 

ou recém-nascido/a, e, caso tenha havido, por que razão se deu a morte. Em todos os autos 

pesquisados, há presença de laudo necroscópico ou cadavérico, sendo alguns mais detalhados, 

acompanhados de fotografias e cuidadoso passo a passo do procedimento pericial para análise 

e resposta aos seguintes quesitos: I) houve morte?; II) qual a causa?; III) qual a natureza do 

agente, instrumento ou meio que a produziu?; IV) foi produzida por meio de veneno, fogo, 

explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel? 

Especialmente na leitura dos autos encontrei controvérsias referentes aos laudos 

necroscópicos e diferentes usos, por diferentes personagens processuais, dos mesmos 

documentos periciais. É interessante notar como um único laudo é mobilizado pelas partes 

para alegar fatos distintos, como nos casos apresentados a seguir.  

No Caso 1 (L.S.), logo no início da fase policial, foi realizado laudo necroscópico e 

perícia do local dos fatos, além de ouvidas, dentre outros, a médica e a enfermeira que a 
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 Nos exames para a verificação da existência de vida extrauterina, nos casos de infanticídio ou homicídio de 

recém-nascido, o parâmetro usado é a ocorrência ou não de respiração.  Viver, nesse caso é equivalente a 

respirar. No entanto, esse não é um critério universal, valido para qualquer situação. Por exemplo, no crime de 

aborto, considerado um crime contra a vida, não há equivalência entre a vida e a respiração. Outro exemplo é a 

determinação de morte encefálica, ou de várias circunstâncias em que uma pessoa não respira autonomamente, 

mas é considerada clinicamente viva. 
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 De acordo com a Lei nº 12.030/09 são considerados peritos na área criminal os peritos criminais, peritos 

médico-legistas e peritos odonto-legistas com formação superior específica detalhada, de acordo com a 

necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional do perito médico legal. O ingresso na carreira se dá 

por concurso público. Sua atuação se dá de modo a auxiliar o Sistema de Justiça Criminal na produção de provas 

que exigem a análise específica de profissionais especializados.  
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atenderam com grave quadro hemorrágico algumas horas depois do parto. A promotora de 

justiça, embasando-se no inquérito policial que continha este material, afirmou que ―no caso 

em tela, verifica-se que não é possível determinar-se que houve conduta dolosa‖ e, 

complementou, citando o laudo necroscópico, que ―a morte da vítima é indeterminada, 

limitando-se o laudo necroscópico a afirmar que o bebê apresentava quadro de hipóxia‖, razão 

pela qual pediu que os autos fossem remetidos a juízo criminal competente, que não a Vara do 

Júri, por não haver indícios de ―ânimo homicida‖.  

Em seguida, a juíza
212

, que entrara em contato com o exato mesmo material utilizado 

pela promotora para a construção de seu argumento, discordou deste pedido, alegando que 

havia, sim, evidências de autoria e materialidade delitiva, baseando-se nos depoimentos das 

testemunhas e da acusada na fase policial, bem como no laudo necroscópico. Sua 

interpretação da confirmação pericial de que houve morte da recém-nascida por ―hipóxia de 

causa indeterminada‖ foi de que 

 

não se pode olvidar que a colocação de uma criança nascida com vida dentro de 

duas sacolas plásticas poderia ter causado o quadro de hipóxia apurado, ou seja, a 

ausência de oxigênio para o recém-nascido, como bem salientado pela médica 

obstetra responsável pelo atendimento médico prestado à indiciada. (fls 88).  

 

Acionado pela juíza inconformada, o procurador geral de justiça, em contato com o 

mesmo inquérito policial, logo, com o mesmo laudo necroscópico, bem como com as 

manifestações anteriores da promotora e da juíza, ressaltou que a ―materialidade da infração é 

induvidosa‖, afirmando que a versão de L.S ―(...) com o devido respeito, mostrou-se 

absolutamente desprovida de credibilidade. Não é concebível, com efeito, que não tenha 

notado um ser com vida no interior do seu ventre‖. Afirmou ainda que ―o fato de não ter 

solicitado ajuda de terceiros ou mesmo acionado as autoridades públicas logo no início das 

contrações revela o propósito já concebido de ceifar o bem maior do pequeno ser‖. Assim, 

usou em sua argumentação partes do depoimento da acusada para atestar a materialidade dos 

fatos. Concluiu, como dita a lei, designando outro promotor de justiça para realizar a 

denúncia.  

Dessa forma, deu-se o oferecimento da denúncia por homicídio qualificado pelo 

emprego de asfixia e por usar recurso que dificultou a defesa do ofendido, acrescido de 1/3 da 

pena por se tratar de crime contra menor de 14 anos, e pelo crime de ocultação de cadáver. O 
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 Que voltara há pouco de licença maternidade, segundo me contou um dos promotores do caso. 



214 

promotor que elaborou a denúncia, por sua vez, teve acesso aos mesmos materiais que os 

personagens anteriores. Na peça, denuncia L.S. por ter deixado de  

 

(...) providenciar qualquer socorro a terceiros antes e após o parto, deixando de 

aquecer ou de agasalhar adequadamente a recém-nascida, ainda, colocando-a em um 

saco plástico e colocando-a no lixo, matando-a por hipóxia.  

 

Em recurso impetrado pela defesa após a pronúncia por homicídio qualificado por uso 

de asfixia, novamente veio à tona o laudo necroscópico produzido durante o inquérito 

policial. Desta vez, a defesa usou ―o magistério do professor Genival Veloso de França. 

Membro titular da Academia Internacional de Medicina Legal e Medicina  ocial‖ para 

argumentar que o laudo, por ter demorado mais de 24 horas para ser feito, pode ter 

apresentado um falso resultado do exame para verificar se se tratava de recém-nascido ou 

natimorto, pedindo a desconsideração desta prova. 

Rebatendo tal argumento, o MP apresentou contrarrazões afirmando que ―(...) a defesa 

trouxe aos autos a opinião de um especialista, sem ter se preocupado em realizar laudo 

complementar‖ capaz de esclarecer ―(...) o motivo pelo qual confirmaram que a vítima 

nascera com vida‖. Mais uma vez o debate se deu em torno do laudo necroscópico que, junto 

aos depoimentos das testemunhas, compôs o rol comprobatório dos autos. O tribunal de 

justiça negou provimento ao recurso da defesa que, na iminência do Júri, e três anos depois da 

denúncia, resolveu investir em outra estratégia, qual seja, alegar que se tratava de infanticídio.  

Finalmente, em plenário, como já trabalhado na abertura deste capítulo, o mesmo 

promotor que denunciou L.S. por homicídio duplamente qualificado com agravante, somado 

ao crime de ocultação de cadáver, ―tirou da manga‖ a carta do estado puerperal para, junto à 

defensora, alegar sua influência para o cometimento do crime. A ―queda de braço‖ sobre o 

laudo necroscópico foi perdida pela defesa, uma vez que, tanto a juíza quanto o promotor que 

assinou a denúncia e o tribunal que julgou o recurso da defesa afirmaram que, sim, havia 

indícios suficientes de materialidade. Com isso restou a negociação para a defesa de tese 

comum pelo infanticídio a ser apresentada em Júri. Neste Caso, em momento algum houve 

uma avaliação formal do estado psíquico da acusada.  

No Caso 4 (R.J.) o debate sobre o laudo necroscópico também merece atenção. Foi em 

torno dele que se estruturou toda a tese de defesa. Neste caso, o perito, além da realização do 

laudo, foi chamado como testemunha para ser ouvido durante o plenário do Júri. Lacônico, 

com pouco mais de uma página (contando o cabeçalho e as formalidades introdutórias), o 

laudo necroscópico constatou que houve morte, confirmada pelo fato de que os pulmões 

foram aerados, mas que ―(...) a causa mortis foi indeterminada. Produzida por ação 
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indeterminada‖. (fl. 34). Quando entrevistei o defensor público que defendeu a ré em plenário 

e na fase recursal, ele mencionou a centralidade do laudo no caso. Em suas palavras:  

 

esses casos com laudo são muito artesanais. No Júri todo caso é artesanal. Não há 

fordismo. Não há defesa sem que seja bem detalhada. Ainda mais os casos com 

perícia, são bem artesanais, precisam ser trabalhados sobre os laudos. Não há o 

‗batidão‘ das varas criminais comuns, o fordismo, as mesmas peças. No Júri é 

preciso se construir com muito cuidado as histórias sobre as peças que se tem.  

 

A denúncia foi feita com base no depoimento da acusada à polícia, logo no início do 

inquérito policial, no qual afirmou que a recém-nascida chegou a respirar, mas que, ela, em 

pânico com a situação, a enrolou em uma toalha, a colocou em uma sacola e foi deitar. Já a 

defesa em suas alegações ao final da primeira fase do júri argumentou que a ré deveria ser 

impronunciada, uma vez que havia a insuficiência de elementos comprobatórios da 

materialidade de suposto delito. Apoiou-se nas conclusões do laudo necroscópico para afirmar 

que ―restou indeterminada a causa da morte‖. Assim sendo, alegou que, por mais que a ré 

tenha, na delegacia, supostamente confessado o crime, esta confissão não pode se sobrepor ao 

laudo pericial. Usou também o depoimento de R.J. em juízo, no qual outra versão dos fatos 

foi apresentada pela ré, qual seja, a de que ela não viu a criança respirar e, por isso, tentou 

reanimá-la com respiração boca a boca. Na impossibilidade de fazê-la reagir, colocou-a na 

sacola. A juíza pronunciou a ré por infanticídio, com base no laudo necroscópico, dizendo que 

havia nele comprovação da materialidade do delito. Também ressaltou que as ―(...) próprias 

palavras da acusada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, fazem prova da materialidade 

do delito‖. (fl. 124).  

Ao testemunhar na sessão de Júri, o perito médico legista que fez o laudo 

necroscópico mais de três anos antes, deu depoimento muito mais extenso que o documento 

pericial. Falou em detalhes da técnica usada para verificar que a recém-nascida respirara 

naturalmente e alegou que havia sinais anatômicos de que a morte não tinha mais de 20 

horas
213

. Segundo me disse o defensor, "é praxe que em plenário todos os peritos busquem 

corrigir os problemas dos laudos. Nesse caso, a oitiva do perito foi longa e ele ficou tentando 

salvar o próprio laudo." 

Fugindo do foco de seu depoimento, o perito criticou a falta de realização de exame 

psicológico da ré para constatação de estado puerperal e ressaltou que, ao saber das manobras 

respiratórias da mãe na criança e de que tentara envolvê-la em uma toalha, ficou ―(...) mais 
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 elemento que, em recurso de apelação, foi bastante discutido pela defesa, como será trabalhado adiante. 
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preocupado porque isto está a me sugerir que a mãe tinha a consciência da necessidade dos 

cuidados que demandava o pequeno. Ao que parece, conduta mais próxima do homicídio‖. 

Isso teria sido uma ação racional. Seguiu afirmando que, a partir da sua experiência como 

médico, ―(...) externar atos de consciência aos cuidados com recém-nascido pode indicar a 

ausência de estado psicológico de perturbação que trouxessem rejeição à maternidade. Os 

cuidados não são compatíveis, por critério psiquiátrico, ao abandono‖. Asseverou fazer todas 

as suas afirmações baseado nos ―estudos guiados pelo professor Genival Veloso de França, 

tido como ‗papa‘ da medicina legal, mais atualizado e com maior vendagem‖. 

É curioso notar que, na fala do perito, o cuidado da mãe com a recém-nascida não é 

indício de se tentar evitar a morte, mas da intencionalidade de matar. Aqui, a mãe que cuida 

não é louca, mas homicida. Parece haver um retorno à ideia apregoada por Nelson Hungria 

mencionada anteriormente, de que a manifestação do chamado ―instinto materno‖ encerra o 

período compreendido como ―logo após‖ o parto, uma vez que  substitui o estado puerperal 

(HUNGRIA, 1955, p. 265). Quem cuida tem instinto materno, e quem demonstra tê-lo não 

está em estado puerperal, portanto, não se trata de um infanticídio. Em outras palavras, nesse 

caso, esta afirmação do perito pode ser assim simplificada: se cuida é homicida, se não cuida 

está louca.  

Os jurados entenderam que houve, sim, crime de infanticídio. A juíza
214

 condenou a ré 

a pena de quatro anos e dois meses, pena alta, se comparada ao padrão de penas do 

infanticídio
215

, alegando a frieza da personalidade da ré. Na fase recursal novamente o laudo 

cadavérico veio à tona: a apelação da defesa se baseou nos manuais de Flamínio Fávero, 

Almeida Junior e Costa Júnior, Odon Magalhães, Hélio Gomes e Genival de França para 

questionar o laudo, que chama de ―singelo – para não dizer incompleto‖, alegando que ―(...) 

nem mesmo em plenário, momento em que [o perito] tentou remendar o laudo de péssima 

qualidade‖, conseguiu fazê-lo. ―Como é que alguém com esse laudo tem coragem de dizer 

que o recém-nascido nasceu vivo?‖, pergunta o defensor. Ressalta que houve ―falha crassa, 

imperdoável para o nível de excelência do venerável Instituto Médico Legal‖. 

Baseou tal crítica no fato de que o laudo não continha o horário de realização da 

perícia. Caso tivesse sido feito após 24 horas da morte, os exames que comprovam o 
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 Segundo o defensor, em conversa que tivemos sobre o caso, a juíza que presidiu a sessão de Júri e, portanto, 

sentenciou a ré, já tinha sido delegada de polícia antes da carreira de magistrada e costumava tratar rés e réus 

com muita rigidez em plenário. Em suas palavras ―quando ela não gostava do réu tratava mal para influenciar os 

jurados. Ela tratou a R.J. como se fosse uma pessoa má". 
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 As penas cominadas aos casos de infanticídio estudados serão analisadas no capítulo 5 desta tese.  
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nascimento com vida poderiam apresentar resultado falso-positivo. No recurso o defensor 

calculou o horário aproximado da realização da perícia e concluiu que este tempo foi 

extrapolado. Assim, rebate a fala do perito em plenário afirmando que ―o ilustre professor 

França [Genival Veloso de], ‗Papa‘ do Sr. Perito‖, chama a atenção para a possibilidade do 

falso-positivo após transcorridas 24 horas da morte, e questiona o porquê de não haver 

menção ao horário no laudo: ―será que é por isso que não consta a hora do início do exame? 

Ou por que houve simples esquecimento? Nunca saberemos‖. Segue o recurso com páginas 

de explicação sobre putrefação cadavérica, inclusive citando um famoso Júri de infanticídio, 

ocorrido 70 anos antes, no qual a ré foi absolvida justamente pela defesa ter comprovado a 

falibilidade do exame feito. 

A fidelidade do perito ao seu ‗Papa‘ novamente é mencionada no recurso pelo 

defensor, segundo o qual ―mais uma vez o fiel afastou-se do ‗Papa‘, o que faz lembrar a 

advertência do nosso grande dramaturgo Nelson Rodrigues: ‗hoje qualquer coroinha contesta 

o papa‘‖. Segue ressaltando que: 

 

A resposta só pode ser uma, e expomos sem intenção alguma de atingir a pessoa do 

Sr. Perito – que, aliás, foi extremamente fidalgo em plenário, embora não 

concordemos com a baixa qualidade do laudo –, mas simplesmente porque temos o 

dever ético e profissional de honrar a defesa pública recorrente. A resposta é: a 

ignorância, pura ignorância do Sr. Perito somada com a certeza de que conhece a 

matéria a fundo. Uma mistura explosiva para erros periciais, mas em geral na vida. 

Tivesse ele a humilde atitude Socrática, provavelmente a dúvida viria à tona e o 

forçaria a exames complementares.  

 

Essa trajetória do caso demonstra que a todo o tempo a cientificidade da decisão 

técnica é questionada pelo defensor, que contrasta o laudo e as colocações do perito em 

plenário com as lições dos manuais de medicina legal. A defesa investiu em apontar as falhas 

técnicas do laudo para argumentar que não se pode condenar a ré diante das tantas dúvidas 

que colocam o resultado do laudo cadavérico em questão. Assim, ressalta que (...) apoiados 

no Prof. Hélio Gomes, afirmamos que o Sr. Perito em verdade não tinha o direito de tirar 

conclusão científica alguma‖. 

Já o promotor do caso, ao rebater a peça da defesa em recurso, questionou a 

argumentação sobre a técnica médico-legal usada pelo defensor, destacando que ―discussões 

sobre técnica [pericial] somente pode ser feita por profissionais especializados‖. 

Nesse caso, a controvérsia parece girar em torno, especialmente, de dois pontos da 

narrativa – se a recém-nascida estava viva, logo se houve morte, e se a puérpera causou sua 

morte intencionalmente – traduzidos, na linguagem processual penal, como materialidade e 

autoria. A materialidade da existência de vida, logo da ocorrência de uma morte, depende da 
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materialidade de sua constatação no corpo, descrita no laudo necroscópico, que se torna 

plástica e passível de contestação, devido às condições de produção do laudo e do ofício do 

perito legista. A comprovação da autoria depende da capacidade de se explicar/provar como 

eventual ação ou inação da mulher poderia levar ao resultado morte. No centro do debate está 

o corpo morto, sobre o qual se debruça para se esmiuçar uma verdade. Que corpo é esse? É o 

pulmão com ou sem ar, um ar respirado, ou fruto da putrefação. Mas é também o corpo 

manuseado pela mulher em eventual estado puerperal, do qual se alega não ter se percebido 

sinal de vida. É um corpo em uma série de relações extrauterinas com outras materialidades e 

agências, descrito em narrativas que buscam dar alguma coerência aos fatos.  

Algo que a priori parece ser tão objetivo, como a constatação da causa da morte em 

um corpo, mostra-se, nos autos, controverso e passível de disputa. Nesse sentido, a 

caracterização do estado puerperal, testada por meio de exames psiquiátricos e psicológicos, 

gera ainda mais discordância, uma vez que sujeita às diferentes percepções dos atores e 

atrizes processuais, inclusive dos próprios peritos e peritas. Se, na doutrina o estado puerperal 

é controverso, como será no cotidiano do processo criminal? É sobre isso o próximo tópico. 

 

4.3.2 A influência do estado puerperal 

 

As tensões presentes na doutrina penal e na medicina legal também aparecem nas 

manifestações de profissionais do direito na prática. Há uma série de controvérsias 

interpretativas sobre o infanticídio nos documentos jurídicos trabalhados, todas em diálogo 

com as controvérsias doutrinárias. As principais tensões acerca do tema nas peças processuais 

trabalhadas dizem respeito ao conceito de estado puerperal; à necessidade ou não de sua 

comprovação, e consequente validade dos laudos periciais; e à dimensão dolosa do tipo. 

No campo documental, nas entrevistas e nas sessões de Júri foi possível perceber o 

quanto os diferentes elementos que compõem o tipo são agenciados pelos personagens 

processuais na tentativa de absolver, incriminar ou condenar mulheres acusadas de matar ―o 

próprio filho‖. A discussão sobre a existência ou não do dolo, bem como sobre a existência ou 

não do estado puerperal assume lugar de destaque no jogo argumentativo travado pelos 

personagens processuais. Há várias ―cartas‖ que são usadas para ganhar o jogo, tais como os 

laudos, a doutrina, a jurisprudência e a própria argumentação das partes. Mas o elemento 

essencial do jogo é a conjugação de quem joga somada à subjetividade de cada 

jogador/jogadora – é principalmente neste plano que o jogo acerca do infanticídio é travado. 

Entre a crença e o ceticismo, a narrativa dos autos se constrói. 
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A antropóloga Bárbara Lupetti Baptista ao refletir sobre decisões judiciais e os 

elementos que as pautam, ressalta, com relação aos juízes e juízas que: ―em termos 

pragmáticos, o que os dados sugerem é que a diferença dos resultados dos processos é 

determinada, em muitas situações, pelo juiz a quem ele é distribuído, circunstância que eu 

costumo denominar de ‗loteria judiciária‘ (ou roleta russa)‖ (LUPETTI BAPTISTA, 2013, p. 

309). A constitucionalista Eloísa Machado de Almeida, por sua vez, ao escrever sobre 

decisões e fundamentações judiciais, levanta importantes questionamentos sobre o poder 

discricionário do/da juíz/juíza ao decidir (ALMEIDA, 2015, pp. 46-56). A autora ressalta que 

―há sempre a possibilidade de esconder interesses duvidosos e opiniões pessoais através de 

um par de razões e argumentos‖ (ALMEIDA, 2015, p.51). Para além dos juízes e juízas, 

considero também partes dessa loteria judiciária, ressaltada pela autora, promotores e 

promotoras, peritos e peritas, defensoras e defensores. 

Neste tópico apresento fragmentos dos documentos jurídicos para ressaltar como se dá 

essa tensão interpretativa sobre o infanticídio nos autos e acórdãos. Os laudos periciais 

assumem lugar de destaque na documentação analisada, pois neles e a partir deles há um 

debate rico sobre o tipo penal, sendo possível identificar como este é percebido e mobilizado 

pelas partes. 

Nos acórdãos há, por vezes, o uso de pequenos trechos de laudos psiquiátricos ou 

psicológicos de avaliação da influência do estado puerperal na ré para auxiliar na justificativa 

da decisão de dar ou não provimento ao recurso. Também foi possível encontrar nesses 

documentos alguns trechos de laudos nos resumos dos pedidos feitos pelas partes. Dessa 

forma, pude acessar, pelos acórdãos, fragmentos desses laudos. A leitura do material me 

permitiu chegar a algumas conclusões, como a de que há enorme variabilidade na qualidade 

dos laudos produzidos, variação temporal de quando o laudo é feito e, principalmente, 

diferentes usos destes pelas partes. 

Nem sempre há laudo nos autos e, quando há, seu uso não é óbvio. Foi possível 

perceber diferentes formas das partes mobilizarem esses documentos periciais, por vezes 

exaltando-o como prova essencial, por vezes questionando-o ou mesmo ignorando-o. 

O exame da mulher acusada de infanticídio serve para averiguar, Segundo Croce e 

Croce Júnior:  

 
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 

morto, 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, parto e o 
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puerpério, pois, se o for, a reprimenda não será a prevista no artigo 123, mas, sim, a 

descrita no artigo 26, ou parágrafo único, do Código Penal (CROCE; CROCE 

JÚNIOR, 2012, p. 603).  

 

Dentre os exames periciais possíveis há aquele feito por perito/a psiquiatra e/ou 

psicólogo para verificar quais as condições mentais da acusada no momento da ocorrência dos 

fatos. Cabe à autoridade judicial ou policial demandar a produção do laudo pericial ao órgão 

competente. Não existe um protocolo, que deve ser seguido pela autoridade policial, pelas 

partes ou pela autoridade judicial para requerer a atuação de perito/a especializado/a em caso 

de suspeita de infanticídio. Dessa forma a produção de laudo não é obrigatória e não há um 

momento processual específico para fazê-lo.  

Em entrevista realizada com Psicólogo Criminal da Polícia Científica do estado de 

Goiás
216

, este ressaltou que uma perícia para averiguação da saúde mental de pessoa quando 

do cometimento de um crime deve ser dividida em, pelo menos, dois momentos. No primeiro 

há a avaliação dos aspectos cognitivos como a atenção, a memória e o raciocínio. Já em um 

segundo deve-se tratar de questões afetivas como personalidade, humor, como lida com a 

agressividade, impulsividade, e a maneira como valoriza suas experiências. Utiliza-se nessa 

fase o arcabouço instrumental da psicologia, como testes projetivos, para avaliar emoções e 

questões da personalidade. Por fim, realiza-se entrevista com a pessoa que está sendo 

periciada, bem como com familiares, se for o caso. Deve-se também analisar os autos ou o 

inquérito policial, de modo a buscar pistas que ajudem na composição do exame pericial.  

O entrevistado mencionou que é fundamental que o laudo psicológico seja feito 

respeitando o formato previamente estabelecido por resolução do Conselho Federal de 

Psicologia (CFP)
217

, da maneira clara, completa e direta, de modo a demonstrar a sua 

finalidade, o objetivo do pedido de perícia, sua função e o que se está avaliando. Deve haver o 

cuidado ético de relatar apenas as informações acerca da paciente que sejam relevantes para o 

caso, evitando-se tratar de outras questões que não aquelas em pauta.  

O entrevistado considera que, em caso de laudo para avaliação de estado puerperal, é 

fundamental também a avaliação de um psiquiatra, de modo a garantir um olhar holístico 

sobre o caso, mesclando a análise psicológica à psiquiátrica. Ressaltou ainda que o laudo 
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pericial, como uma das provas que compõem os autos, tem função probatória. Frisou que seu 

―(...) cliente é a Justiça, não a mulher que está sendo analisada. Ocupo-me em atender o que a 

justiça me pede para a produção de provas‖. Assim, ressaltou que com a produção de um 

laudo cuidadoso, que considere os rigores da forma e do conteúdo, pode haver maior chance 

de que seja considerada prova de qualidade e, portanto, utilizada pelas partes da ação, já que 

não há qualquer garantia do seu uso, mesmo que solicitado pela autoridade policial e/ou 

judicial. Tal afirmação foi comprovada na leitura do material ora analisado, no qual ficou 

claro o uso situacional e tático dos laudos, ao longo da ação penal, de acordo com a tese que 

se quer defender.  

A discussão sobre a importância do laudo para atestar se a acusada estava ou não sobre 

a influência do estado puerperal no momento da ação aparece também nos documentos 

jurídicos analisados. Neste caso, não mais se fala em algo hipotético, mas refere-se a 

situações concretas dos autos: houve ou não houve a produção de laudo? É a partir dessa 

constatação que há o posicionamento, baseando-se em julgados anteriores e nos autores que 

tratam do tema, acerca da imprescindibilidade ou não deste documento.  

Naqueles acórdãos nos quais há o entendimento de que o estado puerperal deve ser 

presumido, ou seja, considerado a priori e não necessariamente mediante comprovação 

técnica, a máxima de Almeida Junior proferida em 1941 é usada até hoje. Em tais casos, 

recorre-se ao jargão de que ―a influência desse estado é efeito normal e corriqueiro de 

qualquer parto‖, para justificar a ausência de laudo. Tal frase é citada de diferentes formas, 

sendo, por exemplo, parte de jurisprudência citada na peça, citação de doutrina penal que usa 

Almeida Junior como referência, ou mesmo usada sem aspas, como sendo a própria 

percepção do desembargador ou desembargadora acerca da questão.  

A alegação de que se trata de ―efeito normal e corriqueiro de qualquer parto‖ embasou 

acórdãos que decidiram pela desclassificação do tipo pronunciado, compreendendo se tratar 

de infanticídio e não de homicídio, bem como casos de anulação de julgamento do tribunal do 

Júri, a pedido da defesa, ou seja, em situações favoráveis à ré. No entanto, o uso do 

argumento de que o laudo não era obrigatório, uma vez considerado fato presumido, também 

apareceu em acórdãos que mantiveram a sentença de pronúncia por infanticídio, indeferindo o 

pedido da defesa por absolvição sumária. Nesses casos, o argumento da falta de necessidade 

de laudo foi menos benéfico à ré, pois o fato de não restar comprovado que ela estava em 

estado puerperal não impediu os julgadores de entenderem correta a sentença de pronúncia 

por infanticídio, justamente por ser um estado presumido, comum ao pós parto.   
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Já para aqueles contrários à presunção e favoráveis à necessidade de comprovação, é o 

laudo técnico que mostrará em cada caso específico se, de fato, houve o estado puerperal que 

acarretou quadro de alteração psíquica capaz de obnubilar a consciência dos atos. Quando há 

laudo, por vezes, o relator ou relatora se apoia no texto deste para tomar sua decisão, 

colocando as palavras da perícia para justificar as suas. São casos nos quais se percebe que a 

existência de um laudo fez diferença e que este teve a finalidade de, de fato, embasar a 

decisão tomada.  

Em acórdão que analisava Rese apresentado por ambas as partes – a defesa pedindo 

impronúncia por não haver prova suficiente do cometimento do crime e o Ministério Público 

pedindo que a pronúncia fosse por homicídio qualificado, não infanticídio – o tribunal decidiu 

pela impronúncia da ré, por falta de prova de que houve morte provocada por ela. Nesse voto, 

o relator acatou por completo o laudo pericial que constatou que a ré: ―estando confusa, 

hipotensa, desidratada, não tinha a menor condição de saber se a criança estava viva ou morta 

quando procedeu daquela forma [colocando a vítima em uma sacola], constatação esta que, 

aliás, somente pode ser feita através de exame altamente especializado (teste de Galeno)‖. 

Usando o laudo, o relator alegou que não havia prova suficiente da materialidade e autoria, 

devendo a ré ser impronunciada.  

Chama a atenção neste, como em outros casos, a postura de acusação assumida por 

membros do MP, que, mesmo na presença de laudo explicitamente levantando dúvidas quanto 

à autoria e materialidade do crime, atestando a incapacidade da ré de perceber o que estava 

acontecendo, insiste em pedir pronúncia nos mesmos termos da denúncia. É como se todo o 

processo probatório não tivesse validade, sendo o posicionamento do MP na denúncia a tônica 

do rumo dos autos. 

A centralidade do laudo na decisão proferida no acórdão em tela foi ressaltada pelo 

relator, que, inclusive, chamou a atenção para a sua qualidade, alegando que: 

 

aliás, o laudo psiquiátrico juntado aos autos deixou evidenciada essa hipótese [de 

que a ré estava em estado puerperal], anotando-se que a perita oficial realizou um 

magnífico trabalho, que merece os melhores encômios, recomendando-se, nesse 

particular, que seja oficiado ao IMESC cumprimentando-a pela perícia realizada na 

acusada, que foi até mais longe que o solicitado. 

 

No caso, ainda que a perícia tenha comprovado o estado puerperal, não foi possível 

provar relação entre qualquer ação da mãe e a morte do recém-nascido, havendo, assim, o 

entendimento, por parte do tribunal, de que não houve crime.  
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Em parte dos acórdãos, ainda que haja clara menção à influência do estado puerperal 

no laudo, em nome do in dubio pro societate
218

 e da soberania dos jurados, o tribunal permitiu 

a pronúncia por homicídio, alegando que é de competência do Júri decidir com base na prova 

dos autos. Em casos de pedido de desclassificação de homicídio para infanticídio ainda na 

fase de pronúncia, a negativa diante da falta de comprovação do estado puerperal é 

acompanhada, em geral, de afirmação acerca da competência do tribunal do Júri para tomar 

esse tipo de decisão. 

É comum o argumento de que é ― (...) imperiosa a análise mais profunda das provas, o 

que não é possível em sede de pronúncia. Os jurados é que terão que decidir a respeito, caso a 

matéria seja abordada‖, ou seja, de que a palavra final é do Júri não togado, daqueles e 

daquelas não especialistas em direito, em psicologia ou em medicina, que julgarão segundo os 

argumentos que melhor os convencerem.  

É interessante notar que a ausência de laudo que claramente ―comprove‖ o estado 

puerperal serve, para parte dos desembargadores e desembargadoras, como razão mais que 

suficiente para deixar a decisão nas mãos do Júri leigo, como no trecho de acórdão a seguir, 

segundo o qual  

 

caberá ao Júri, destarte, avaliar e julgar se (...) agiu impelida pelo estado puerperal, 

ou seja, este "estado intermediário" entre a loucura do inimputável e a pura maldade 

do homicida, ou se realmente agiu de forma fria e animalesca, ocultando uma 

gravidez espúria durante toda sua duração e, em seguida, tentando se livrar do 

produto de uma relação possivelmente havida fora do casamento, apenas para não 

perder o marido e a família. 

  

Nesse caso, não mais a comprovação do estado puerperal estaria nas mãos da perícia 

médica ou psicológica, mas na avaliação moral de cada um dos membros do Júri, que deveria 

encaixar sua decisão na leitura da crueldade da homicida ou da ―loucura intermediária‖ da 

infanticida. A necessidade do laudo parece perder a validade quando a decisão é colocada nas 

mãos do Júri, clamado abertamente a fazer uma análise moral.  Ademais, o relator, ao 

adjetivar de fria e animalesca aquela que comete um homicídio para ocultar a desonra perante 
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 A expressão In dubio pro societate é utilizada pela acusação e por magistrados e magistradas, especialmente 

em fases não definitivas do processo, para justificar que o benefício da dúvida deve ser dado à sociedade, 

naquele momento, e não aos réus e rés em um processo penal. Tal expressão se contrapõe ao princípio In dubio 

pro reo, amplamente previsto na legislação brasileira e internacional ratificada pelo Brasil (Artigo 386, II do 

Código de Processo Penal; artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal; Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, em seu artigo XI, 1), que prevê que a dúvida deve sempre  favorecer quem está sendo 

julgado. Há pesadas críticas ao uso da expressão In dubio pro societate, inclusive de que não pode ser 

considerado um princípio, justamente por conflitar com um princípio constitucional e processual consolidado. 

No próximo capítulo trato novamente do uso do In dubio pro societate nos casos com os quais trabalhei.  
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a família, ainda que em exemplo que parece trazer em si duas opções de escolha, ressalta a 

sua leitura do caso. Isso fica claro na medida em que explica porque a ré teria agido assim: 

―para não perder o marido e a família‖. O desembargador, neste exemplo que mais se 

confunde com opinião
219

, ao mesmo tempo em que alega a desumanização da ré e seu 

deslocamento para o plano da natureza – ao chama-la de ―animalesca‖ – o faz reivindicando 

uma razão extremamente social – a manutenção de seu lugar social de esposa e membro da 

família.  

Não identifiquei em qualquer dos documentos estudados uma defesa tão veemente da 

palavra de peritos especialistas como encontrei daquela dos jurados e juradas que compõem o 

Conselho de Sentença. A este se confia decisões não só sobre a absolvição ou condenação da 

ré, mas também de ordem técnica, como afirmar se havia ou não estado puerperal. O trecho 

de voto transcrito a seguir é emblemático dessa postura dos tribunais:  

 
não se pode deixar de admitir que o reconhecimento do estado puerperal é difícil e 

na maioria das vezes não há como se realizar o laudo pericial para sua avaliação. No 

entanto, deve ser ponderado que a ré, em seu interrogatório, lembrou que, após 

nascimento da criança, encaminhou-se para posto de saúde e que, enquanto 

caminhava, viu um grupo de pessoas vindo em sentido contrário, tendo, por isso, 

deixado a criança para que uma delas a acolhesse. Este agir deve ser analisado pelos 

Srs. Jurados para que avaliem se a acusada estava ou não sob o efeito do estado 

puerperal.  

 

Em um caso no qual houve a desclassificação de homicídio para infanticídio no Júri, a 

ré foi condenada à pena de dois anos e seis meses de detenção. Em recurso de apelação, a 

defesa pediu a diminuição da pena fixada, alegando que o crime fora cometido por razão do 

estado puerperal, o que deveria justificar a condenação com base na pena mínima de dois anos 

prevista no tipo penal. O relator usou o laudo psiquiátrico para negar o pedido, uma vez que, 

em suas palavras ―a acusada foi examinada logo após o crime, por médico psiquiatra, que 

concluiu que ela não estava influenciada pelo estado puerperal, não agindo em razão de 

psicose pós-parto. Ao reverso, foi constatado elevado grau de consciência e lucidez quando 

dos fatos‖. Justificou sua decisão da seguinte maneira:  
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 Theophilos Rifiotis, ao trabalhar autos processuais de homicídios de filhos contra os pais (parricídios), chama 

a atenção para a atitude dos operadores de mostrarem uma ―indignação afirmada, mas nunca explicitada ou 

demonstrada frente aos crimes que estão sendo julgados. Assim, são continuamente evocadas a ‗violência‘, a 

‗barbárie‘ e a ‗comoção social‘, etc. Tal indignação nos parece ser mais estratégica e contingente, um 

instrumento retórico para uma avaliação moral dos sujeitos, e para fundamentar os argumentos dos próprios 

praticantes do direito‖ (RIFIOTIS, 2011, p. 97). Tal indignação aparece aqui ―camuflada‖ na forma de um 

exemplo retórico, no qual textualmente se tenta amenizar o claro posicionamento do magistrado.  
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Não merece acolhimento as alegações da defesa de que a pena-base deveria ser 

fixada no mínimo legal pelo estado puerperal da ré ou pelo fato de que não tinha 

consciência plena do que estava fazendo, seja porque isso não ficou comprovado 

pelo laudo realizado seja porque tais elementos já foram levados em consideração 

pelo legislador quando estabeleceu os limites da pena-base para esse crime. 

 

Mesmo com o laudo contrário, os jurados decidiram que se tratava de infanticídio. 

Nesse caso, a defesa feita no Júri certamente foi crucial para a desclassificação do tipo em 

plenário. Assim, apesar do laudo constatando a não existência de estado puerperal, houve o 

entendimento de que o crime cometido foi infanticídio. O laudo, nesse caso, não foi definidor. 

Vale notar, ainda, que há no laudo uma confusão entre psicose pós-parto e estado puerperal, 

sendo ambos usados como sinônimos.    

Já em outro caso no qual o Júri, igualmente, optou pela desclassificação de homicídio 

para infanticídio, ocorreu o contrário. Houve apelação do MP pedindo novo Júri, alegando 

que os/as jurados/as agiram de forma contrária à prova dos autos. Isso porque havia laudo 

realizado por psiquiatra que negava a existência de estado puerperal na ré. Apoiada neste 

documento a relatora entendeu que não poderia haver desclassificação para o infanticídio, 

acatando, portanto, o pedido do MP para a realização de novo Júri. Segundo o voto:  

 

O exame de corpo de delito feito na acusada negou o estado puerperal. O médico 

corroborou a conclusão nele contida. Realizado exame pericial constatou-se que a 

acusada é mentalmente sã e que nunca esteve em estado puerperal. Como se vê, o 

ato praticado foi pensado e querido, em nenhum momento agiu sob a influência do 

estado puerperal, que não é premeditado e ocorre com o começo do parto. 

 

Outro ponto que merece destaque no tangente aos usos e desusos dos laudos diz 

respeito ao debate sobre o momento de sua produção. Isso porque, trata-se de laudo que é 

feito em retrospectiva, para atestar o estado mental da ré quando da ocorrência dos fatos. 

Segundo o psicólogo criminal entrevistado, é fundamental que a perícia destinada a averiguar 

a existência de estado puerperal seja feita rapidamente, uma vez que quanto mais tempo 

decorre, mais as ―falsas memórias‖
220

 podem mudar as maneiras de se falar do ocorrido, de se 

lembrar dos fatos, dificultando a qualidade da análise feita. O debate sobre tempo de produção 

da perícia está presente nos autos.  

Na maioria dos casos, especialmente naqueles que dependem de defesa pública ou de 

advocacia dativa, a defesa passa a atuar nos autos apenas após a denúncia, ou seja, uma vez 
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 Chamo aqui a atenção para o fato de que a noção de que há memórias verdadeiras e falsas merece 

questionamento. A memória é sempre uma produção no presente sobre o passado. Dessa forma, em sendo a 

memória entendida como uma (re) criação do passado a partir da perspectiva presente, não deve haver a 

pretenção da existência de memórias verídicas, pois estas são sempre criadas no calor do presente. Estar mais ou 

menos perto do fato garante maior veracidade à memória?  
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findo o inquérito policial – que pode durar anos. Se o laudo médico/psicológico não for 

produzido em momento próximo à ocorrência dos fatos, sua eficácia pode ser questionada 

pelas partes processuais, bem como por quem julga. É comum encontrar nos autos e acórdãos 

o questionamento sobre qual a validade de um laudo produzido anos após o ocorrido para 

tratar de um estado que se pressupõe restrito ao momento dos fatos.  

A peculiaridade do tipo infanticídio não é acompanhada de peculiaridades processuais 

(como obrigatoriedade de produção de laudo quando há suspeita de infanticídio). Dessa 

forma, as colocações estritamente jurídicas sobre produção de provas, como as da citação 

anterior, não dialogam com a prática, havendo, portanto, um desencaixe entre o discurso 

jurídico e o desenrolar possível do processo.  

A seguir, apresento como essa disputa se dá também na esfera da delimitação do dolo 

como elemento caracterizador do infanticídio e, portanto, de como nos autos e acórdãos se 

tenta equalizar um estado que retira a mulher da ―normalidade‖ mas, ainda assim, permite a  

intenção calculada de  ceifar a vida do/da recém-nascido/a. Nesse debate, os diagnósticos de 

semi-imputabilidade e inimputabilidade também assumem um papel importante, pois 

aparecem como elemento a mais a ser considerado como argumento nos autos e ser pesado na 

balança de quem julga. 

 

4.3.3 Dolo, inimputabilidade, semi-imputabilidade e estado puerperal 

 

Nas narrativas que compõem os autos e acórdãos nos quais está em pauta a morte 

causada pela ré ao/à ―próprio/a filho/a‖ recém-nascido/a, há discussão sobre agência, intenção 

e dolo. Tal discussão está permeada pela tentativa de definir qual o limite da consciência do 

caráter ilícito dos fatos e até que ponto é possível se considerar que houve intenção de matar. 

Assim, para além da definição de estado puerperal, e das perturbações que este acarreta, os 

diagnósticos de saúde mental também fazem, por vezes, parte da disputa pela compreensão 

dos fatos. Assim, outro ponto que merece atenção no tangente à produção e aos usos e 

desusos dos laudos periciais, diz respeito à definição não apenas do estado puerperal, mas 

também da constatação de doença mental considerada grave o suficiente para diagnosticar a 

ré como inimputável ou semi-imputável. Há, por vezes, uma confusão entre a constatação do 

estado puerperal e o diagnóstico de doenças mentais como psicose ou depressão pós-parto.  

Elemento-chave nesse debate é a constatação da presença ou não de dolo na ação que 

levou ao resultado crime, ou seja, a intencionalidade consciente ou não da mulher acusada. 

Tal debate, que está presente na doutrina penal e médico legal, obviamente aparece nos 
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documentos judiciais, uma vez que é importante no processo penal definir se houve ou não 

dolo, conjuntamente com a definição de se havia ou não condições mentais para que fosse 

definido o caráter ilícito dos fatos.  Assim, à já controversa caracterização do estado puerperal 

se soma a discussão sobre dolo e intencionalidade.  

Na ―corda bamba‖ entre a imputabilidade e a inimputabilidade, o homicídio e a 

absolvição, está o infanticídio. O tipo penal infanticídio permite interpretações em um meio 

termo entre a sanidade e a loucura, entre o planejamento e a alienação completa, entre a 

escolha e os instintos. Ainda assim, entre o dolo e a culpa, ou entre o dolo e a não punição, 

optou-se pelo dolo como elemento subjetivo do tipo penal. Assim, as narrativas que visam à 

condenação por infanticídio, precisam equilibrá-lo na linha tênue da consciência e 

inconsciência, sanidade e loucura. 

A consideração do estado puerperal, como sendo um estado de semi-imputabilidade 

aparece em alguns discursos, como se o artigo 123 já trouxesse em si a previsão de redução de 

pena prevista pelo artigo 26 em casos de semi-imputabilidade. No entendimento de 

alguns/algumas profissionais, portanto, a diminuição da capacidade de determinar-se, e não a 

total ausência desta, é central para se compreender o infanticídio. Trata-se de entendimento 

que acompanha a exposição de motivos do CP. No entanto, há, na maioria das vezes, 

predomínio da subjetividade de quem julga na compreensão do caso. 

No caso a seguir, presumir o estado puerperal para o julgador significa presumir a 

semi-imputabilidade:  

 
a própria acusada, quando interrogada, teve oportunidade de proclamar, na sua 

linguagem rústica: ―(...) eu tava sozinha dentro de casa, de madrugada, aí comecei, 

senti muita dor, não sabia o que fazer, daí fui e me sentei naquele balde, aí comecei 

a sentir muita dor, aí quando vi a criança tava nascendo, aí a criança não se 

movimentava, pra mim a criança tava morta e aí eu fiquei muito nervosa também, 

não sei nem como aconteceu aquilo, eu tava, sei lá, acho que fora de mim, aí foi isso 

aí que aconteceu (...)‖,  mantendo com toda eloqüência possível o pedido de 

desclassificação, no meu entendimento. É certo que alguém poderia argumentar que 

a constatação do estado puerperal depende de prova pericial, no caso inexistente. 

Julgados existem, porém, vários até, proclamando que em se cuidando de 

infanticídio, dispensa-se a perícia para constatação do estado puerperal, visto que 

este é efeito normal e corriqueiro de qualquer parto. Também para poder se concluir 

que a hipótese caracteriza infanticídio e não homicídio, não se faz necessário 

demonstrar que o puerpério tenha determinado uma perturbação psíquica na agente. 

Basta que se constate uma diminuição de capacidade da parturiente de livremente se 

determinar. 

 

Neste trecho, apesar de não haver perícia médica comprovando alienação ou semi 

alienação e tendo a ré alegado em depoimento que estava ―fora de si‖, o julgador optou pela 

interpretação de que se trata de caso de ―diminuição da capacidade da parturiente de 

livremente se determinar‖. Para ele a desclassificação de homicídio para infanticídio faz 
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sentido justamente pela diminuição da capacidade de determinação da ré, sendo portanto, um 

crime doloso, mas menos doloso que o homicídio.  

Em outro caso, um laudo para avaliação da sanidade da ré no momento dos fatos 

alegou que esta: ―(...) não tinha o dolo de matar, bem como que não estava sob a influência do 

estado puerperal. Disse que, ao tempo do fato, era incapaz de entender a sua ação, ressaltando 

a sua inimputabilidade por doença mental‖. Em seguida, afirmou que logo após o parto, a 

periciada encontrava-se física e emocionalmente abalada, restando em espécie de estupor 

dissociativo, sem condições de reagir. Tal estado emocional (puerperal) proporcionou sua 

omissão em relação ao filho recém-nato.  

 

Embasado no laudo, o relator entendeu que ―não se pode afirmar que a acusada era, ao 

tempo do fato, completamente incapaz de determinar-se conforme o seu entendimento, ou 

seja, que não poderia, quando do nascimento da vítima, retirá-la de dentro do vaso sanitário e 

impedir a sua morte‖. A menção ao estado puerperal no laudo foi usada para combater a tese 

de inimputabilidade alegada pela defesa e para justificar a manutenção da pronúncia por 

infanticídio. Mesmo estando em ―estupor dissociativo, sem condições de reagir‖ foi 

considerado plausível que fosse a Júri por crime de infanticídio, ou seja, um crime doloso 

contra a vida.  

A questão do dolo aparece com frequência nas argumentações apresentadas nos autos. 

Na tentativa de conseguir a absolvição, é na argumentação da ausência de dolo que a defesa 

aposta.  

Em três dos sete autos estudados em profundidade os laudos periciais realizados por 

médicos legistas, psicólogos e/ou psiquiatras tiveram papel de destaque no desfecho do caso, 

identificando inimputabilidade e semi-imputabilidade. São eles o Caso 6 (M.S.)., o Caso 2 

(E.S.) e o Caso 5 (L.R.). Nos dois primeiros as rés foram consideradas inimputáveis e 

receberam medida de segurança. Já a última foi absolvida, pois considerado haver ausência de 

dolo.  

No Caso 6, o laudo realizado por médico legista, três anos após os fatos, constatou que 

―(...) tendo a paciente uma psicopatia pregressa, NÃO se pode caracterizar o óbito do recém-

nascido como infanticídio‖. Lacônico, o documento não falava em inimputabilidade ou semi-

imputabilidade. Desse modo, a defesa, cinco anos e meio após o ocorrido, pediu novo laudo 

para verificar se, no momento dos fatos, a ré tinha consciência dos seus atos. Em perícia, 

bastante detalhada, realizada por médico psiquiatra, constatou-se que: 
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o crime a si imputado enquadra-se dentre aqueles praticados com grave 

comprometimento do campo da consciência, próprios dos estados crespusculares 

epiléticos. Encontrava-se inteiramente incapaz de entender ou auto-determinar-se a 

ilicitude ético-jurídica de sua ação, cabendo-lhe a inimputabilidade. Deverá 

submeter-se a tratamento psiquiátrico em nível ambulatorial por tempo não inferior 

a dois anos.  

 

Mais de seis anos após os fatos a juíza absolveu sumariamente a ré, designando 

tratamento ambulatorial de, pelo menos, dois anos. Uma vez cessado esse prazo, como a 

sentenciada não foi localizada pelo judiciário, iniciou-se busca por M.S. para a comprovação 

da realização do tratamento. Quinze anos após os fatos, quando finalmente M.S. foi 

encontrada, houve realização de nova perícia na qual se constatou que, até o momento, M.S. 

não havia sido submetida tratamento, bem como que: 

 

é portadora de alteração psíquicas, sinais e sintomas de alteração psíquica que 

interferem em sua capacidade de entender e auto determinar-se. Sua periculosidade 

difere da de outros portadores de patologia assemelhada. (...) Não cremos cessada a 

sua periculosidade, sob ponto de vista médico legal. Deve submeter-se a tratamento 

médico psiquiátrico por um período mínimo de dois anos, na forma ambulatorial. A 

internação estaria indicada caso haja insucesso terapêutico ou recusa do examinando 

em submeter-se ao tratamento preconizado 

 

A defensora pública reagiu ao laudo, questionando sua qualidade e a menção a não 

cessação da periculosidade. A seu ver, este:  

 

(...) não observou a importância da lei antimanicomial e tampouco apresentou 

elementos concretos aptos a fundamentar a conclusão acerca da periculosidade. Em 

verdade, o laudo em apreço embaraça as noções de sofrimento e periculosidade, 

revelando-se inapto a legitimar a atuação do poder punitivo do estado. Desta feita, 

tendo em vista a ausência de elementos que endossem a manutenção da 

periculosidade (noção, aliás, incompatível com os ditames democráticos, dada a sua 

inspiração lombrosiana), declare-se extinta a medida de segurança, eis que a 

sentenciada encontra-se plenamente reintegrada em seu seio social.  

 

O MP se posicionou pela realização do tratamento ambulatorial, tendo seu pedido 

acatado pelo juiz que reforçou, em sua sentença, que a periculosidade não havia cessado. 

Deste modo, quinze anos após os fatos a ré teve de se submeter à medida de segurança. 

No Caso 2, por sua vez – que foge do padrão da maioria dos Casos estudados tanto 

nos autos quanto nos acórdãos, pois o crime ocorreu um mês após o parto e não nas primeiras 

horas que o sucederam – o laudo pericial, feito um ano e meio após os fatos e com a ré presa 

(prisão esta que perduraria por mais um ano), indicou que se tratava de caso de 

inimputabilidade por distúrbio psiquiátrico verificado à época dos acontecimentos e ainda 

presente. A recomendação nesse caso foi de internação hospitalar por prazo não inferior a um 

ano. O laudo ressaltou, também, que havia possibilidade de que houvesse, quando da 

ocorrência do crime, ―(...) resquícios de estado puerperal, (...) associado à patologia de base‖.  
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Outro laudo – realizado um ano após o primeiro e quando a ré ainda se encontrava 

presa, usando medicamentos psiquiátricos – afirmou, novamente, a sua inimputabilidade, 

dado ―transtorno esquizotípico de provável origem puerperal‖. Recomendou que a ré fosse 

submetida a tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de dois anos. A ré foi considerada 

inimputável pelo Tribunal do Júri em setembro de 2014, sendo sentenciada à  medida de 

segurança ambulatorial de, no mínimo, dois anos.  

Já no Caso 5, L.R. passou por perícia médico-legal três meses após os fatos, a pedido 

da autoridade policial. No laudo, bastante detalhado, feito por psiquiatra clínico forense, 

consta informação de que durante sua internação hospitalar, ocorrida logo após os fatos, 

recebeu diagnóstico de transtorno mental associado ao puerpério, feito por médica psiquiatra. 

No documento, o perito cita pesquisas científicas, autoras que são referências na temática do 

infanticídio, como Margareth Spinelli
221

, bem como manuais de Medicina Legal e outros 

casos para explicar o estado puerperal. Constata que a examinada: 

 

Experimentando estado puerperal, acreditou ter o feto nascido morto, não se atendo, 

por estreitamento sensorial e redução da atenção voluntária, bem como aumento 

importante da ansiedade, aos sinais vitais do feto. Dessa forma, seu intuito era 

ocultar o natimorto, e não matar o recém-nascido, muito embora negasse o fato de 

estar grávida e não desejasse a gravidez. Portanto, visto que, embora a capacidade 

de entender o caráter ilícito do fato estivesse provavelmente intacta, a capacidade de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude do estado puerperal, 

estava reduzida. A examinada é, portanto, semi-imputável sob a nossa óptica. 

 

Após a realização do laudo, a ré foi denunciada por tentativa de infanticídio. Três anos 

após os fatos, foi absolvida pela juíza que, usando o laudo, bem como depoimentos da 

acusada e de testemunhas, alegou que a ré agiu sem dolo, portanto, sem intenção de matar, 

não havendo crime.  

Em entrevista realizada com o promotor de justiça aposentado – que se coloca como 

alguém ―muito diferente da média do MP‖, por ter uma visão ―humanista e não punitivista‖ – 

chamou a atenção a crítica feita ao tipo penal infanticídio no que se refere ao dolo. A seu ver, 

haveria uma dimensão muito mais ampla a ser considerada em casos de infanticídio, além da 

vontade individual, de um ―planejamento frio e racional‖ e que deveria ficar claro para os 

jurados. Enquanto narrava estratégias por ele utilizadas no plenário do Júri para explicar o 

infanticídio, por vezes pedindo a absolvição, ressaltou que:  

 

                                                 

221
 Trata-se do único laudo que menciona Margareth Spinelli, considerada, como já trabalhado no capítulo 3, 

referência nas pesquisas científicas sobre infanticídio.   
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eu detesto usar religião no júri. Por razões pessoais eu detesto usar. Mas no 

infanticídio eu uso. Eu usava. ―Olha quando Abraão recebeu a determinação de 

Deus para matar seu filho, ele pega o moleque e vai com ele, né? Vocês o 

destituiriam do poder familiar?‖ [perguntaria aos jurados]. Que pai que é esse para 

matar o próprio filho? Sabe por que ele quase matou? Não porque ele era temente, é 

porque a relação era muito desigual. Era o infinito e ele era um grão de areia. Ele é 

inteiramente impotente, ele não tem como dizer não, ele não tinha a opção ―eu não 

vou matar meu próprio filho‖, ele não tinha essa opção. Ela não tem essa opção. No 

roteiro ali do parto. O sacrifício de Abraão dá uma lição pra gente, uma lição 

bíblica, que eu capto, é essa. Olha, há situações em que você não tem escolha. Seria 

diferente: ―Bruna, olha, seu filho vai nascer no dia 04 de março de 2015 às 13:47hs. 

―Ô, legal, às 13:48 ele está morto‖. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. 

Você está em um estado de solidão absoluta. Não é você contra o mundo. É você 

com ninguém, contra tudo, contra todos, um gigante, uma coisa assim... o Leviatã... 

Quando eu dizia do sacrifício de Abraão o júri amansava. 

 

Há nessa colocação um deslocamento retórico interessante. A história de Abraão e a 

falta de escolha retiram o dolo da agente a partir da constatação da impotência e da solidão. 

Não é o ―estado puerperal‖ biológico que explica o infanticídio aqui, mas uma questão de 

ordem social. A ausência de dolo está explicada, em sua fala, antes por uma questão de ordem 

social, uma falta de saída, que propriamente a falta de consciência ou de intenção. Assim 

como ocorre na justificativa da ação para a ocultação da desonra, a explicação do promotor 

entrevistado justifica socialmente a ausência de dolo.  

Por vezes, os/as profissionais do direito, ao tratarem de situações envolvendo o estado 

puerperal, falam de circunstâncias tão avessas à noção de dolo que fica evidente o quão 

desconjuntadas são as exigências do tipo penal infanticídio. Isso fica claro, por exemplo, no 

trecho de voto transcrito abaixo no qual o relator justifica porque é contrário ao aumento da 

pena pretendido pela promotoria em recurso. A seu ver:  

 

se o Tribunal do Júri reconheceu por seis votos que a acusada agiu sob influência do 

estado puerperal, ou seja, em situação mental que provoca desordens físicas e 

mentais na mãe a ponto de levá-la a matar o próprio filho após o parto, fato redutor 

da reprovação penal, evidentemente, que não se pode aumentar a sanção a título de 

insensibilidade moral ou ausência de arrependimento, pois seria um contra-senso. A 

mãe nessa situação não tem nem moral nem insensibilidade moral. Seu senso moral 

está em colapso. 

 

Ora, é curioso como tal argumento, ao mesmo tempo em que é usado para impedir o 

aumento de pena pretendido, não questiona a pena já aplicada. Se há ―(...) desordens físicas e 

mentais que leva a mãe a matar o próprio filho‖, estando o senso moral desta mulher em 

colapso, como pode haver qualquer pena? Há, no argumento, duas camadas distintas de 

racionalidade: aquela que mantém parte da pena, pois se trata do tipo peculiar do infanticídio, 

e aquela que não permite o aumento de pena, justamente por se tratar do tipo peculiar próprio 

do infanticídio. 
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O mesmo aparece em outros julgados, nos quais os tribunais se posicionam contrários 

às qualificadoras adicionadas à pena do infanticídio e usam da alienação da ré no momento do 

crime para afastá-las. Tal alienação, no entanto, é, no caso específico do infanticídio, 

considerada válida para a aplicação de pena. A mesma alienação é considerada inválida para 

as qualificadoras, mas válida para a condenação do infanticídio, no qual se admite, inclusive, 

o dolo da ré, como no trecho de voto a seguir: ―(...) se a mulher age, segundo o julgamento 

proferido pelo Júri sob influência do estado puerperal e deu início à morte do próprio filho, 

sequer sabe o que está fazendo em razão do transtorno mental que a acomete nessa situação e, 

por isso, não se pode falar em meio cruel (...)‖. Se ―sequer sabe o que está fazendo‖ como 

pode haver dolo, na acepção legal do termo?  

 

A relação entre o direito e a medicina na caracterização do infanticídio e a importância 

da atuação conjunta dessas duas áreas foi ressaltada em voto no qual se avaliou pedido de 

habeas corpus impetrado no tribunal de justiça do estado do Amazonas pelo advogado de 

defesa em favor da ré, que se encontrava presa há mais de dois meses, acusada de abandonar 

e, em função disso, matar recém-nascido. A leitura de que se trata de fenômeno na conjugação 

do biológico, psíquico e social vem acompanhada, no voto do desembargador, da necessidade 

de diálogo entre essas duas áreas, bem como de se evitar jargões sem que haja cuidadosa 

análise do caso. Respondendo ao posicionamento do promotor de justiça pela manutenção da 

prisão e avaliando o pedido de HC, o desembargador relator ressaltou que:  

 

não há, igualmente, elementos suficientes para avaliar a crueldade, frieza ou 

periculosidade de uma jovem de 20 (vinte) anos em estado gravídico, de filho 

indesejado, coagida, cuja situação tão controversa, deverá reunir as duas ciências 

mais importantes na vida dos seres humanos: a medicina e o direito, até para avaliar 

se a noticia criminis resultou ou não de um estado puerperal de intensa confusão 

psicológica um aprofundamento nos temores durante a gravidez que, na chamada 

fase de dequitação (que começa com a saída do feto e termina depois da expulsão ou 

extração da placenta e das membranas) teve seu resultado lesivo para a mãe, o 

recém-nascido e a sociedade. 

 

Neste mesmo voto, para rebater o argumento da promotoria de que a manutenção da 

prisão preventiva era relevante – não só dada a frieza e periculosidade da ré, mas também 

para preservá-la diante da indignação pública, que poderia colocá-la em risco – o relator 

recorre à Bertold Brecht e seu poema A infanticida Marie Farrar, o qual transcreve na íntegra 

no voto, destacando a peculiaridade do infanticídio e a necessidade de se olhar de maneira 

cuidadosa para o fenômeno: 

 
(...) definitivamente, não nos cabe, nesta seara jurídica, discutir a culpabilidade, mas 

a indignação do meio social, não deve preponderar como fator para indeferir o 



233 

 

 

pedido de liberdade para uma mãe, que teve um filho em condições tão paradoxais e 

adversas, porque ―toda criatura precisa de ajuda dos outros‖ o que não teve a 

Paciente, como reflete o poema ―Maria Farrar‖, parâmetro para defesas de tantas 

―Marias‖, em condições análogas, nas palavras de Bertolt Brecht, um renomado 

dramaturgo alemão, falecido em 1956. 

 

É possível perceber, na colocação do promotor, um retorno aos elementos morais 

comumente julgados nas mulheres – como crueldade e frieza, que se contrasta com as 

qualidades maternas de bondade e acolhimento. Já na decisão do relator, elementos de ordem 

social – como as condições adversas para o exercício da maternidade são ressaltadas para 

motivar sua decisão de não manter a prisão. Se o promotor e supostamente a população 

indignada acusavam essa mulher de ser uma aberração do feminino, o relator a considerava 

tão humana, sujeita às intempéries sociais que impossibilitam o bom exercício da 

maternidade. 

Os pesos e medidas sobre os casos dependem, principalmente, da perspectiva dos 

personagens processuais sobre o ato. Como mostrado neste item, a noção de dolo, por 

exemplo, é reinterpretada a cada caso. Apesar de afirmações incisivas de falta de condições de 

reconhecimento do caráter ilícito dos fatos, há a interpretação de que foi cometido um ato 

doloso. Por óbvio estas diferentes leituras acarretam em diferentes respostas do Sistema de 

Justiça para os casos.   

 

4.4 TÉCNICAS E DOUTRINAS A SERVIÇO DAS MORALIDADES 

 

Ao longo de um processo penal que, em alguma medida, discute a ocorrência ou não 

de um infanticídio, chama atenção a disputa de verdades e saberes para a construção de uma 

―verdade jurídica‖. Não que esta disputa seja exclusiva de processos envolvendo infanticídio, 

uma vez que é constituinte do próprio contraditório penal que embasa todo o sistema 

processual nacional. Quando se debate infanticídio, todavia, há peculiaridades que trazem 

contornos específicos a esta disputa. Afinal, de quem é a palavra final acerca do estado 

puerperal e da ocorrência ou não de um crime de infanticídio? Do perito e/ou perita? Do Júri? 

Do juízo de primeira ou segunda instância? Como as diferentes ―verdades‖ que compõem um 

processo penal que envolve o debate sobre infanticídio interagem de modo a se chegar a um 

resultado? Há uma hierarquização dessas verdades?   

A acusação exerce o importante papel de definir, na denúncia, qual o crime que deverá 

ser investigado e julgado pelo sistema de justiça, enquanto que à defesa, na grande maioria 

das vezes, cabe contra argumentá-la e buscar saídas para que não haja condenação ou que, ao 

menos, entenda-se que a saída é mais branda do que sugere a promotoria. Os casos que 
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envolvem a acusação de que uma mulher matou o/a próprio/a filho/a durante ou logo após o 

parto possuem a peculiaridade de que podem ser denunciados como homicídio ou 

infanticídio, sendo, a partir daí, lançados os dados do jogo processual, entrando na arena 

debates médicos legais, laudos periciais, explicações sobre dolo e culpa, debates sobre o 

corpo feminino, instinto materno e loucura. Nos documentos estudados foi possível perceber 

―jogos de discursos‖ que usam e desusam os elementos que caracterizam o tipo penal 

infanticídio, de forma a comprová-lo ou contestá-lo. Nesses jogos, diferentes atores assumem 

papel relevante, sendo a técnica pericial e processual parte das jogadas, mas não a única 

cartada.  

Há um jogo de discursos em disputa, no qual técnica e moralidades convivem a todo o 

momento, constituindo verdades mais ou menos aceitas. Aqui, vale mencionar brevemente a 

discussão sobre ―forma‖ e ―fundo‖ em um processo criminal apresentada pela antropóloga 

Lucía Eilbaum em sua tese de doutorado. ―Fundo‖ seria o conteúdo das narrativas e o teor dos 

debates, enquanto ―forma‖ seria a técnica jurídico-processual que dá forma jurídica ao 

conteúdo (EILBAUM, 2010, pp. 16-19).  

A priori há a impressão de que a forma, por se tratar da técnica jurídico-processual, 

seria ―neutra‖, ―descontextualizada‖ e ―despersonalizada‖. No entanto, conforme a autora foi 

percebendo em seu campo, esta ―não era apenas um molde onde encaixar as informações 

judiciais, mas parte de disputas ideológicas e políticas sobre como pensar e fazer funcionar o 

sistema judicial‖ (EILBAUM, 2010, p. 18). A autora chama a atenção para o fato de as 

escolhas processuais não serem neutras, sendo a ―forma‖, portanto, assim como o ―fundo‖, 

entrecruzada por moralidades de quem participa de alguma maneira da ação judicial. Em suas 

palavras:  

 
Moralidade e legalidade podem convergir ou divergir nas suas avaliações de um 

determinado caso. O que me interessa ressaltar aqui é o fato da ação judicial estar 

informada por moralidades diversas, resultando em um processo de consolidação 

jurídica de certos valores morais – e exclusão de outros. Esse processo é produto das 

interações entre profissionais e leigos, entre as regras e os relatos vertidos no âmbito 

judicial. Desta perspectiva, ‗fundo‘ e ‗forma‘ interagem no processo em uma dinâmica 

atravessada por moralidades diversas ora em tensão, ora em confluência (EILBAUM, 

2010, p. 23). 

 

Nos autos e acórdãos aqui trabalhados, amparados por vezes pela doutrina penal e 

médico-legal, percebe-se a todo o momento essa interação entre fundo e forma, especialmente 

no que diz respeito à imprescindibilidade ou não dos laudos e à maneira como argumentos 

técnicos justificam escolhas que podem mudar o rumo do processo. A decisão pelo tipo penal 

que será usado na denúncia é uma delas, por exemplo. Se o promotor ou a promotora 
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acreditarem que o infanticídio como figura típica faz sentido e não é uma ficção jurídica, se 

apegarão a elementos técnicos para descrever os fatos, de modo a dar forma de infanticídio ao 

conteúdo narrado. O mesmo valendo para quem não acredita que o infanticídio faça sentido 

enquanto tipo penal – nesses casos, o molde do homicídio, muitas vezes qualificado, dará 

forma à narrativa dos fatos apresentados
222

. 

Assim, acreditar que existe o estado puerperal e que este pode levar ao cometimento 

de um infanticídio é chave central para os rumos da ação. Os personagens que nele acreditam, 

conceituam e identificam estado puerperal, problematizam e ampliam a interpretação do ―logo 

após‖, justificam ou questionam se tratar de uma categoria necessariamente dolosa. Já aqueles 

que nele não acreditam, ignoram laudos e o debate acerca do estado puerperal, restringem a 

interpretação do ―logo após‖, apegam-se ao dolo homicida para desconstruir a noção de 

infanticídio.  

A discussão em torno do laudo necroscópico do Caso 4 apresentada neste capítulo é 

um bom exemplo de como a técnica convive com e está a serviço das moralidades em jogo 

nos autos. Enquanto o defensor público buscava a todo o tempo mostrar que um ―laudo mal 

feito‖ não poderia servir de prova cabal para a constatação de materialidade e autoria do 

crime (discussão teoricamente técnica) o promotor dizia que não caberia ao defensor discutir 

o conteúdo de um laudo pericial, pois isso era função da equipe pericial (discussão 

teoricamente técnica). No entanto, a discussão sobre a qualidade do laudo permitia ao 

defensor apresentar conteúdos defensivos e ir além de uma mera discussão sobre técnica, ao 

passo que o posicionamento do promotor também refletia o conteúdo do que estava 

defendendo.  

Ao tratar do princípio da imparcialidade judicial, contrastando-o com seu campo no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Bárbara Lupetti Baptista chama a atenção para o fato 

de que as decisões judiciais não são neutras, mas perpassadas por posicionamentos de quem 

julga. De acordo com a autora, a regra da imparcialidade judicial coloca magistradas e 

magistrados em um dilema entre aquilo que ―devem ser‖ e o que ―são‖. Em suas palavras: 

 

(...) para além dos autos do processo, existe um enorme mundo orientado por 

moralidades e subjetividades que não necessariamente aparecem no processo, mas 

interferem em seu resultado, porque constituem a personalidade do julgador e 

conformam a sua visão de mundo e a sua percepção sobre categorias como ―verdade‖, 
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 No próximo capítulo será discutida de maneira aprofundada como a escolha por um tipo ou outro molda a 

narrativa dentro de uma gramática legal específica.  
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―justiça‖ e ―direito‖. Trata-se do ―mundo que não está nos autos, mas está no juiz‖ (...) 

(LUPETTI BAPTISTA, 2013, p. 302).  

 

A autora trabalha com decisões judiciais, mas aqui expando sua leitura para outros 

momentos processuais, como a denúncia e a produção do laudo pericial para a análise do 

estado puerperal. No caso específico do infanticídio, existe uma crença e descrença no tipo, 

guiada principalmente por posicionamentos sobre o estado puerperal e/ou sobre a influência e 

justificativa de fatores sociais para dirimir a gravidade e a pena daquela acusada de matar o/a 

próprio/a filho/a recém-nascido/a. Tais posicionamentos estão presentes nos autos de forma 

mais ou menos explícita. Voltando à relação entre ―forma‖ e ―fundo‖, é camuflado na técnica 

supostamente neutra, que o fundo, por vezes, engana com relação ao teor valorativo que o 

sustenta. Nesse sentido, Lupetti Baptista se questiona: ―o que diferencia as decisões? As 

moralidades dos magistrados. E o que as iguala? A forma técnica, que esconde o ‗humano‘, 

isto é, que obscurece a sua motivação subjetiva e valorativa‖ (LUPETTI BAPTISTA, 2013, p. 

308). O mesmo pergunto e respondo sobre as denúncias, os laudos, os pedidos na fase de 

pronúncia, os posicionamentos do/da PGJ em segunda instância. 

A construção acerca do infanticídio nas obras doutrinárias jurídicas e médico-legais, 

bem como nos autos e acórdãos pesquisados, não é homogênea e não é calcada em dados 

advindos de pesquisa científica sobre o tema. Trata-se, sim, de construção heterogênea e 

pautada em opiniões, crenças e repetições de máximas advindas dos anos 1940, quando 

especialistas foram chamados a se pronunciar acerca de algo novo que surgira na lei – o 

estado puerperal.  

Os casos são trabalhados nos autos de maneira individual, não havendo, na maioria 

das vezes, a preocupação em analisá-los e entendê-los enquanto fenômeno mais amplo. O 

parâmetro de comparação usado tanto nas doutrinas quanto nos autos são outros casos 

individuais que já foram julgados, havendo, então, a repetição interpretativa e analítica 

proferida em um caso que valerá para outros. Não há, por parte desses saberes, uma análise 

conjunta dos casos que permita conjugar padrões de repetição e outros dados para uma 

compreensão mais sistêmica e aprofundada do fenômeno infanticídio. A instabilidade do 

conceito de estado puerperal; das inúmeras opiniões fundadas em preceitos morais sobre a 

maternidade; das noções de instinto e papel materno; e das demais razões que pautam as 

análises do porquê de uma mulher poder vir a matar o próprio filho no pós-parto, traz 

instabilidade aos rumos que os autos. Nesse sentido, recorro, mais uma vez à Lupetti Baptista, 

segundo a qual:  
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(...) um dos principais fatores que permite que a moralidade do julgador avance no 

processo é a falta de consenso do Judiciário sobre os significados e as interpretações 

que devem ser conferidas às leis, permitindo-se que se transfira para o juiz o papel 

de decifrar esses significados e eleger o que lhe parece mais adequado ao caso 

concreto. 

 

A falta de uniformização dos julgados permite que distintos magistrados interpretem 

leis iguais de forma diferenciada, o que implica resultado desigual em processos 

iguais (LUPETTI BAPTISTA, 2013, p. 310).  

 

Outro ponto trabalhado neste capítulo e que merece atenção nesta conclusão diz 

respeito à produção dos laudos. Há também uma heterogeneidade, não apenas nos 

diagnósticos psiquiátricos e psicológicos e nas indicações de estado puerperal feitos por 

peritos e peritas, mas também na qualidade da perícia feita. Há laudos mais ou menos 

detalhados, mais ou menos cuidadosos, que falam ou não a ―linguagem‖ do tipo penal 

infanticídio.  

A ambiguidade do uso dos laudos é outro ponto que salta aos olhos: como mostrado, 

um mesmo laudo pode ser ignorado por uns, ressaltado por outros, interpretado de diferentes 

maneiras de acordo com os interesses das partes. O que dos laudos é retirado pelas partes? 

Como são utilizados? A resposta a essas questões mostrou a primazia, no processo penal, da 

interpretação jurídica dos fatos, sendo as ciências auxiliares do direito, como a medicina legal, 

utilizadas somente quando convém.  

Assim, o direito se impõe a outras ciências quando estas estão atuando em sua arena, 

sendo outros saberes utilizados conforme é de interesse de quem produz as verdades sobre os 

casos em questão. Michel Foucault, em A Verdade e as formas jurídicas buscou apreender 

―(...) as formas jurídicas e, por conseguinte, sua evolução no campo do direito penal como 

origem de um determinado número de verdades‖ (FOUCAULT, 2009, p. 12). O autor 

mostrou como na arena penal, verdades são construídas a partir da lógica inquisitorial que, 

como forma de saber, privilegia a fala como constitutiva dessas verdades. Quais as falas mais 

ou menos autorizadas na polifonia dos autos? No caso do diálogo com os laudos periciais nos 

autos e acórdãos estudados, a construção da ―política de verdade‖ se dá pela perspectiva 

dos/das profissionais do direito, que selecionam quais e como as ―vozes‖ advindas de outras 

áreas ou mesmo dos depoimentos testemunhais serão ou não consideradas em sua atuação. 

Isso fica evidente quando em análise como lidam com os laudos periciais que compõem o 

processo penal. 

Rifiotis, ao analisar ―o procedimento aplicado pelos operadores do direito a um 

conjunto de crimes [de parricídio]‖ (RIFIOTIS, 2011, p. 92), utiliza a categoria ―dispositivo‖ 

de Foucault para tratar ―da rede que se tece a partir dos elementos encontrados nos processos 
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penais analisados‖ (RIFIOTIS, 2011, p. 93). Dentre esses elementos, há as palavras das 

testemunhas, as perícias, a jurisprudência e os argumentos jurídicos.  

Rifiotis narra um caso no qual o réu foi submetido à medida de segurança de 

internação – o juiz não aceitou a cessação de periculosidade atestada em perícia psiquiátrica e 

a indicação de liberação progressiva do paciente, mantendo a internação, pois ―um enfermo 

mental não se recupera rapidamente (...) só faltava a justiça dar-lhe agora a liberdade sem 

mais nem menos‖. O autor ressalta que ―tal consideração do juiz demonstra que sua palavra é 

decisiva em relação à perícia médica‖ (RIFIOTIS, 2011, p. 108). Meses depois, um novo 

laudo atestou a cessação de periculosidade e fez a mesma recomendação anterior. Ainda 

assim, o juiz ignorou a indicação pericial, mantendo o paciente internado. Há, no caso, clara 

disputa entre ―a verdade médica e a verdade jurídica‖, sendo curioso como se aceitou a 

verdade médica para considerar o réu inimputável, mas não se aceitou a mesma para retirá-lo 

da internação (RIFIOTIS, 2011, p. 108)
223

. A decisão sobre a prisão ou internação de um réu 

em manicômio é determinada, em última instância, pelo mundo jurídico, ressalta o autor 

(2011, p. 118). É nessa arena que a palavra final é dada.  

Quanto ao infanticídio, há um fator complexificador com relação ao homicídio, que é 

a instabilidade do conceito de estado puerperal. Isso porque se trata de um termo que, no 

direito, atribui-se como advindo das ciências médicas, o que mimetiza a chancela médica à 

jurídica, ao mesmo tempo em que o discurso médico não tem peso de palavra final, sendo 

usado quando e como convém. Sem correspondente direto na psiquiatria, o estado puerperal é 

conceituado e diagnosticado de forma imprecisa. Assim, a instabilidade da perícia médica é 

notória, pois ou esta dialoga com a psiquiatria e atrela o caso a uma patologia prevista na área 

– o que pode acarretar a consideração de inimputabilidade ou semi-imputabilidade – ou atesta 

o estado puerperal em diálogo com a medicina legal, área na qual não há consenso sobre a 

categoria.  

A análise feita por Michel Foucault acerca do poder psiquiátrico em voga no século 

XIX e os usos dessa análise pela administração, se assemelha à maneira como os laudos 

foram ou não usados nos processos e acórdãos por mim estudados. Segundo o autor, o 

psiquiatra: 

 

(...) é requisitado no ponto em que se trata de decidir se há ou não doença. Trata-se 

para o psiquiatra, de responder à pergunta: este indivíduo é louco ou não? Pergunta 

                                                 

223
A livre convicção dos juízes, feita por meio de diferentes tipos de provas, é, segundo o autor, princípio-chave 

quando se faz análise judicial.  Este conceito será trabalhado no capítulo 5 desta tese.  
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que lhe é feita seja pela família, no caso de internação voluntária, seja pela 

administração, no caso de internação de ofício – se bem que a administração faz a 

pergunta na surdina, pois ela se reserva o direito de nem mesmo escutar o que diz o 

psiquiatra (...) (FOUCAULT, 2006b, p. 321).  

 

Nesse sentido, vale aqui retomar a análise de Foucault e outros pesquisadores sobre o 

caso de Piérre Rivière, acusado de ter degolado sua mãe, sua irmã e seu irmão em 1835, na 

França. Ao analisar todo o processo e se ater à maneira como os documentos confessionais e 

os laudos foram trabalhados pelas partes, Foucault constata que um mesmo documento pode 

ser lido de diferentes maneiras. É o caso do testemunho de Rivière, escrito de próprio punho, 

confessando as razões de suas ações, do qual há leituras distintas e diametralmente opostas. 

―Alguns diziam: há no fato do assassinato e no detalhe do que é contado os mesmos sinais de 

loucura; outros diziam: há nas circunstâncias do assassinato, e no fato de tê-lo escrito, as 

mesmas palavras de lucidez‖ (FOUCAULT, 1984, p.212). 

No caso Rivière, há a disputa entre os saberes médicos e jurídicos. Enquanto os 

representantes do primeiro o queriam louco, os do segundo o queriam são. Nos casos de 

infanticídio estudados a disputa é menos entre medicina e o direito e mais entre os atores e 

atrizes processuais, que usam do laudo a parte que lhes serve, o ignoram ou mesmo 

questionam sua qualidade, valorizando-o ou desvalorizando-o segundo os interesses em tela. 

Nesse sentido, a relação entre direito e medicina é bem-vinda quando convém, mas ignorada 

quando não há interesse no saber médico.  

A propósito, vale retomar o que Robert Castel ressaltou ao tratar do caso Rivière: ―o 

saber, mobilizado pelos diferentes pareceres, diz respeito antes de tudo ao destino de um 

homem‖ (CASTEL, 1984, p. 261). Para tratar dos autos e acórdãos ora trabalhados, a frase 

precisa ser remodelada, uma vez que é o uso à la carte dos saberes que diz respeito ao destino 

das mulheres. Em outras palavras, interessa menos o saber que o parecer traz, mas como e se 

este será ou não considerado pelos atores e atrizes processuais.  

Como ressaltado por Jeanne Favret e J. P. Peter, ―no momento de cada uma dessas 

tragédias, com efeito, começa a operar a máquina tagarela da justiça e da medicina, 

associadas e rivais nesta operação que procuram conter, para fazer desaparecer numa névoa 

de palavras a pergunta que lhes é trazida‖ (PETER; FAVRET, 1984, p. 200). A máquina 

tagarela fala sobre o infanticídio aquilo que as partes envolvidas nos casos acreditam ser o 

infanticídio, sendo o resultado desse falatório tão aleatório quanto a conjugação de quem 

compõe a disputa.  

O tipo penal infanticídio traz consigo algumas cartas importantes para serem usadas 

no jogo processual, mas seu uso não necessariamente garante que a carta salvará o jogo ou 
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mudará o seu rumo. Isso porque, para além do jogo dos argumentos, há, o jogo das 

moralidades de quem dará a palavra final. Nesse sentido vale retomar a análise sobre o 

funcionamento do sistema jurídico brasileiro feita por pelo antropólogo Roberto Kant de 

Lima. Segundo o autor, tal sistema funciona como uma pirâmide, na qual quem está no topo 

tem mais poder de negociação que quem está na base. Estão no topo as autoridades que detém 

um saber jurídico especializado, como os juízes e as juízas. Tais autoridades não precisam 

convencer pelo argumento, sendo o seu saber respeitado o suficiente para que sua decisão 

baste (KANT DE LIMA, 2010). No exercício argumentativo feito nos momentos nos quais se 

disputa quem tem a ―maior‖ verdade, ―quem diz‖ por vezes prevalece sobre ―o que se diz‖. 

O estado puerperal permite um repertório argumentativo importante àqueles que 

optaram por alegá-lo, justamente por ser uma condição que atenua a pena prescrita. Tal 

repertório não é exclusivo do direito, mas, como bem ressaltado por Blandine Barret-Kriegel:  

 

a existência das circunstâncias atenuantes, com efeito, autoriza além da psiquiatria a 

entrada de todas as ciências sociais e humanas (psicologia, sociologia, genética...) na 

justiça. Elas podem ser determinadas pelos júris, representantes da opinião pública, 

tão bem quanto pelos juízes. Há portanto diminuição do caráter específico da justiça 

e diminuição do poder dos juízes que veem um certo número de técnicos invadirem 

seus domínios‖ (BARRET-KRIEGEL, 1984, p. 226) 

 

Foucault chama a atenção para a potência de se analisar autos como o do caso Rivière 

e o que eles podem trazer no sentindo de entender essas relações entre saberes: 

 

documentos como estes do caso Rivière devem permitir analisar a formação e o jogo 

de um saber (como o da medicina, da psiquiatria, da psicopatologia) em suas 

relações com instituições e os papéis que são ai prescritos (como a instituição 

judiciária com o perito, o acusado, ou louco-criminoso etc.) (FOUCAULT, 1984, 

XIII) 

 

Posso dizer o mesmo sobre os documentos judiciais e as doutrinas penais e médico-

legais estudadas, que me permitiram identificar como os diferentes saberes sobre infanticídio 

e os elementos que o constituem como tipo penal são articulados e utilizados de modo a 

acusar, defender e julgar mulheres acusadas de matarem seus/suas recém-nascidos/as durante 

ou logo após o parto. Quem julga, defende ou acusa uma mulher pela morte do/da ―próprio/a 

filho/a‖ recém-nascido, encontra respaldo legal e doutrinário para embasar posicionamentos 

diversos, havendo tanto na lei quanto na doutrina insumos que garantem a expressão dos 

valores morais dos atores e atrizes em jogo.  

A técnica está a serviço das moralidades. Ainda que esta não seja uma característica 

peculiar de julgamentos dos casos com os quais trabalhei, podendo ser identificada em tantas 

outras disputas e litígios, nesses casos fica nítida a instabilidade que um tipo penal tão 
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controverso traz para mulheres cujo destino está nas mãos de jurados e juradas leigas, de 

magistrados e magistradas togadas, de membros do Ministério Público convencidos ou não 

das peculiaridades do infanticídio. Absolvição, pena alternativa, suspensão da pena ou mais 

de uma década presa? Depende de como atores e atrizes processuais constroem e percebem as 

rés e seus atos.  

Neste capítulo foquei principalmente no jogo dos saberes sobre estado puerperal ao 

longo do processo penal e como esses saberes são construídos e utilizados de acordo com o 

posicionamento de quem os produz e/ou usa, dependendo como interpretam o ato de uma 

mulher acusada de matar seu/sua recém-nascido/a, influenciando na maneira como se utiliza o 

tipo penal infanticídio. Já no próximo capítulo analiso como foram denunciados, processados, 

julgados e decididos os casos aos quais tive acesso tanto pelos acórdãos quanto por autos 

integrais.  
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5 INOCENTES OU CULPADAS? A CONSTRUÇÃO JUDICIAL DE MULHERES 

ACUSADAS DE INFANTICÍCIO 

 

A entrevista com L.S. estava chegando ao fim. A entrevistada estava muito 

emocionada, chorando bastante, e nossa conversa já durava uma hora e meia. Até então, entre 

outros temas, falamos a respeito do que L.S. pensava sobre ser ré pela primeira vez, sua 

condenação, o processo como um todo, o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como sobre 

sua vida pessoal e o acontecimento em si. Ao narrar sua experiência, L.S. também expunha o 

que pensava sobre a prisão, o Sistema de Justiça Criminal e outras situações que se 

assemelhavam à sua. Traduzia sua vivência frente a um conjunto de representações sociais 

sobre punição, pena e crime. Quando lhe agradeci pela entrevista, ela disse: ―De nada. Isso 

[deverá servir], pra alguém, pra outras mulheres... pra alguém cuidar das filhas mulheres pra 

não acontecer disso de novo... não tenho noção de quantas vezes isso já aconteceu. Você tem 

acompanhado outros casos?‖. 

Respondi que sim, inclusive contando o desenrolar de alguns deles. Contei que havia 

entrado em contato com relatos de registros muito antigos, dando o exemplo do caso de Lúcia 

Cremonini, ocorrido na Bologna do século XVII (PROSPERI, 2010). L.S. ficou curiosa para 

saber como as mulheres eram julgadas no passado e atualmente. Expliquei que houve 

diferentes práticas punitivas voltadas às acusadas de matar recém-nascidos/as aos quais deram 

à luz, já tendo havido períodos nos quais a tônica era a absolvição, e outros com extremo rigor 

punitivo, inclusive com a prática de pena de morte. Contei que, nos últimos dois séculos, 

alguns países adotaram leis com penas mais brandas que as do homicídio, como era o caso, 

por exemplo, do tipo penal infanticídio no Brasil, mas que outros, como os Estados Unidos, 

não tinham legislação específica, tratando casos como o dela como homicídio. Ela ouviu com 

atenção e disse: 

 

porque eu acho assim. Se pegar essas mulheres e jogar numa detenção, como que vai 

viver essas mulheres? Já sofreu, tá sofrendo e ainda ficar lá, enjaulada, vamos dizer 

assim. A situação delas vai ficar pior. Elas não vão viver mais daqui pra frente. 

Quando saírem de lá... vão pegar uns anos, quando saírem de lá elas não vão viver 

mais. Né? Porque na prisão, elas vão sofrer muito ali. Lógico, porque a partir do 

momento que joga a pessoa dentro duma cela... a partir daquele momento ela não vive 

mais. Ela vai comer, vai dormir, mas não vai viver mais, a pessoa morre lá dentro. 

Porque aquilo não é vida pra ninguém. Então, quer dizer, se tá acusando a mulher 

porque ela matou alguém, aí vão matar ela também? Jogando numa cadeia vai matar 

ela também. Além dela ter que viver a vida inteira com isso nas costas, que marca essa 

vida, vai acabar com o resto de vida que ela tem na cadeia. Não é certo. Ela é um ser 

humano. É isso que eu penso. 
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Nesta fala, e em vários momentos da entrevista, ficou claro que L.S. não via na pena 

de prisão a resposta adequada para casos como o dela. Pelo contrário: o pavor da prisão como 

espaço que a afastaria de seus filhos e a levaria à morte – social e real – era mencionado 

constantemente. Há, em sua fala, uma clara crítica à pena aflitiva. Perguntei para L.S. se ela 

achava que casos, como o dela, deveriam ser resolvidos em outra esfera que não a do Sistema 

de Justiça Criminal. Em sua resposta ela fez uma análise sobre responsabilização, impunidade 

e punição, refletindo acerca da própria condenação: 

 

Ah, então... é pela justiça sim... porque foi como alegaram lá na delegacia e no 

hospital... se teve um parto, teve uma criança e a criança morreu, tem que ter uma... 

tem que ter a justiça, né? Tem que se discutir, tem que se falar sobre isso. Não pode 

ficar assim... como nada. Ninguém comentar, ninguém dar uma punição. Que nem... 

ser punida severamente pra mim seria ser presa. Não fui punida severamente, mas fui 

punida. Ter que vir aqui a cada três meses pra mim... não é assim que me incomoda, 

mas me chateia ter que vir aqui... a cada três meses e lembrar que a cada três meses 

tem que vir aqui e o porquê. Então isso é uma punição leve, mas é. Então quer dizer, 

eu acho que todo mundo tem que passar por uma punição. Leve, severa, sei lá. Vai do 

caso. Vai do que aconteceu. Não é verdade? 

 

 

A seu ver, aconteceu algo que não podia ser ignorado e, ainda que não tenha sido 

intencional – o que deixou claro desde seu primeiro depoimento, bem como várias vezes 

durante a entrevista – não poderia passar incólume. Sua perspectiva, construída a partir da 

própria experiência, é a de alguém que acha que a medida de pena que recebeu foi justa, não 

havendo o excesso que seria cumprir a pena de prisão. Sua escala de gravidade de crimes e 

penas, no entanto, é baseada em um equilíbrio – ―precisa levar em consideração cada caso, 

entender a pessoa‖, disse. Ter sido ouvida e bem defendida definiu, de acordo com L.S., o 

desfecho de sua história: ―foi a excelente defesa da Dra. que me salvou‖. Em sua narrativa, a 

percepção da empatia da defensora parece ter sido chave para o desempenho da defesa em 

plenário. ―Ela me entendeu‖, repetiu algumas vezes, o que, a seu ver, foi fundamental para 

que os outros personagens, como os/as jurados/as, o promotor e o juiz, também a 

entendessem.  

Em vários momentos durante a entrevista, L.S. mencionou que não tinha cometido um 

homicídio doloso, o que considerava grave dependendo do caso, mas que estar respondendo 

por esse crime a desesperava, pois sabia que o desfecho seria a prisão. Foi em plenário, com 

um esforço coletivo da defesa e da acusação, como já mencionado nos capítulos anteriores, 
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que L.S. foi condenada por infanticídio, não homicídio qualificado, sendo sentenciada a dois 

anos de detenção, recebendo o benefício da suspensão condicional da pena224.  

O desenlace deste caso é apenas um, entre tantos possíveis, quando em pauta o 

julgamento de mulheres acusadas de terem matado seus ―próprios filhos‖, nos quais houve, 

em algum momento, o debate de se tratar ou não de um caso de infanticídio. Da absolvição 

ainda na primeira fase do Júri à condenação a penas privativas de liberdade de mais de 17 

anos por homicídio qualificado, os desfechos encontrados no material pesquisado são 

diversos. 

Neste capítulo apresento e discuto como foram processados, julgados e decididos 

esses casos. Considero, especialmente, como a leitura inicial que a promotoria faz dos fatos 

narrados no inquérito policial molda a narrativa dos fatos que inaugura os autos processuais e 

tem efeitos em todo o processo, inclusive no seu desfecho. Também explorei como a imagem 

da mulher que está sendo julgada é tecida pelos personagens processuais – imagem esta 

construída desde o início da ação penal, ainda na denúncia, e reforçada ao longo dos autos, no 

plenário do Júri e nas palavras dos julgadores e julgadoras. Ainda, analiso como os 

personagens processuais lidam em plenário com casos de mulheres acusadas pela morte de 

seus recém-nascidos, tanto na tentativa de acusar, defender ou rebater a acusação de 

homicídio ou infanticídio, quanto para reforçar a ausência de crime, quando se busca a 

absolvição. 

De que maneira a maternidade, a vida pregressa da ré, seu caráter e índole são 

trabalhados nesses espaços? O que dizem os julgados nesta seara sobre culpa, punição, ―dever 

ser‖ e expectativas sobre o feminino? Aqui também discuto o processo enquanto rito de 

exposição e expiação, possivelmente já representando uma pena. O que representa um 

julgamento de infanticídio e qual a função alegada para a pena nesses casos? Para tanto, 

trabalhei com as falas de quem entrevistei, minhas anotações das sessões assistidas, peças da 

defesa e acusação, o teor das sentenças, tanto da primeira quanto da segunda fase do Júri, bem 

como com acórdãos que, de alguma maneira, tangenciam o mérito do julgamento. 

Optei por respeitar, na estruturação do capítulo, a ordem dos acontecimentos 

processuais. Assim, inicio tratando da denúncia e de seu formato, das escolhas narrativas 

feitas pela acusação para denunciar o caso e do papel dessa peça nos autos e acórdãos 

estudados. Em seguida, trato da primeira fase do procedimento do Júri, ressaltando quais 
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 Vide glossário. 
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momentos, jogadas e arranjos foram definitivos para o desfecho dessa fase, bem como 

destacando argumentos e motivações que levam o juiz ou juíza a absolver a ré ou a 

encaminhá-la ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Também destaco e analiso o 

posicionamento dos tribunais acerca das disputas ocorridas entre as partes nesta fase. Em 

seguida trato das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, identificando o que está em 

jogo quando em pauta julgar mulheres acusadas de matarem seus/suas recém-nascidos/as: que 

tipo de disputa se trava nesse espaço, que valores são reivindicados, que estratégias são 

utilizadas pelas partes. Finalmente, analiso as sentenças proferidas em plenário, avaliando, na 

balança de quem julga, o que mais pesa ao calcular a pena, bem como o posicionamento dos 

tribunais quando acionados, via recurso, pelas partes que questionam o resultado dos 

julgamentos.  

 

5.1 A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – DA DENÚNCIA AOS 

RECURSOS  

 

5.1.1 Denúncia 

À medida que eu lia as denúncias, tanto nos textos completos dos autos, quanto nos 

trechos que apareciam nos acórdãos, identifiquei, rapidamente, que se tratava de situações 

muito semelhantes entre si, tendo a impressão de que os casos se repetiam e que eu estava 

lendo o mesmo texto que acabara de ler no documento anterior. Como já narrado no capítulo 

3, ainda não havia tido contato com a bibliografia sobre neonaticídio e com os estudos acerca 

dos padrões de morte de recém-nascidos. No entanto, os casos eram enquadrados de formas 

distintas, havendo uma falta de padrão na maneira de tipificá-los na denúncia, ainda que eles 

representassem claramente o padrão do neonaticídio.  

No material pesquisado encontrei 30 enquadramentos legais diferentes para casos 

envolvendo a acusação de uma mulher pela morte ―do/da próprio/a filho/a‖ durante ou logo 

após o parto, todas combinações dos tipos penais homicídio (art.121), infanticídio (art. 123) e, 

em bem menor proporção, aborto (art. 124). Dentre elas, estão denúncias por tentativa de 

homicídio, tentativa de homicídio qualificado225, homicídio simples, homicídio simples com 

agravante, homicídio por omissão, homicídio qualificado, homicídio qualificado com 
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 Pode ser qualificado, duplamente qualificado ou triplamente qualificado.  
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agravante226, homicídio somado ao crime de ocultação de cadáver, homicídio qualificado com 

agravante somado ao crime de ocultação de cadáver, homicídio qualificado somado ao crime 

de ocultação de cadáver, homicídio qualificado com causa de aumento de pena227, homicídio 

qualificado com causa de aumento de pena somado ao crime de ocultação de cadáver, 

homicídio qualificado com causa de aumento de pena e agravante, infanticídio, infanticídio 

somado à ocultação de cadáver, tentativa de infanticídio e aborto.  

Por que tipificações tão distintas para casos com características tão semelhantes? 

Enquanto buscava responder a essa pergunta, resolvi reler as denúncias. Identifiquei que a 

narrativa de cada uma se ajustava ao tipo selecionado, como se uma forma moldasse o 

contexto. A escolha das palavras, o que se ressaltava no texto, o conteúdo emocional da 

narrativa: tudo parecia se ajustar ao tipo penal e, quando era o caso, às qualificadoras 

escolhidas. Foi quando me lembrei de uma frase que o professor Fernando Acosta escreveu 

no meu caderno, ao final de uma reunião do Nadir, na qual discutimos o meu projeto de 

doutorado: ―não se aplica a lei aos fatos, mas os fatos à lei, depois conversamos sobre isso‖. 

Nesse momento, a misteriosa frase que não havia feito sentido pra mim, quando a li pela 

primeira vez, passou a fazê-lo.  

Foi ao reler os autos e acórdãos, e ao sistematizar as sessões de Júri que havia 

assistido, portanto ao me familiarizar com o material com o qual trabalhei, que entendi o que 

Acosta escreveu no meu caderno. ―Os fatos‖ são narrados na linguagem da lei e essa narrativa 

passa, nos autos, a ser a versão dos fatos sobre a qual se trabalha. Dito de outra forma, não 

existem fatos, existem versões, e as versões que compõem os autos são aquelas traduzidas no 

vernáculo jurídico, de modo que a história que se conta faça sentido na ―gramática do tipo 

penal‖ escolhida para narrá-la. 

À realidade percebida, atribuem-se significados de acordo com a leitura dos fatos feita 

por aqueles e aquelas cuja função é reduzir a história ao formato estipulado (ACOSTA, 1987). 

No Sistema de Justiça Criminal, na maioria das vezes, a primeira versão dos fatos traduzida 

para a linguagem jurídica é produzida durante o inquérito policial, a partir dos depoimentos 

de testemunhas e da própria indiciada, sistematizadas, ao final do inquérito, no relatório feito 
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 Os agravantes que acompanham as denúncias por homicídio são: motivo torpe ou fútil (Art. 61, II, a do CP), 

contra descendente (Art. 61, II, e do CP). Já as qualificadoras são por motivo torpe; por motivo fútil; com 

emprego de asfixia, tortura outro meio insidioso ou cruel; mediante recurso que dificulte ou torne impossível a 

defesa do ofendido (art. 121, § 2°, incisos I, II, III e IV, respectivamente).  
227

 A causa de aumento de pena que acompanha as denúncias de homicídio é aquela contida ao final do § 4° do 

artigo 121 do CP, que prevê aumento de pena quando o crime é cometido contra menores de 14 anos.  



248 

pela autoridade policial228. No entanto, é na denúncia – peça que inaugura a ação penal – que a 

narrativa é moldada pelo tipo penal escolhido pela promotora ou promotor de justiça para 

enquadrar o caso. É especialmente nesta peça que os fatos são moldados à lei.    

Nesse sentido, vale retomar Geertz, quando o autor examina a relação entre fato e lei, 

e como esta relação se enquadra no modo de questionamento do direito e da antropologia. No 

caso do direito, interessa, principalmente, a relação entre a dimensão evidenciária da 

adjudicação e da nomística, ou seja, entre o que aconteceu e o que está na lei. Já na 

antropologia, interessa a relação entre os padrões de comportamento observados e as 

convenções sociais que supostamente os governariam, ou seja, entre o que aconteceu e o que 

é gramatical (GEERTZ, 1983, p. 170). 

Certas questões referentes aos fatos desafiam as compreensões jurídicas. Nesse 

sentido, Geertz chama a atenção para três pontos. São eles: a explosão dos fatos, ou seja, toda 

uma série de novos procedimentos e saberes na determinação dos fatos, além dos novos atores 

capazes de representação jurídica; o medo dos fatos, seja no sentido do modo como os fatos 

serão avaliados nos julgamentos ou como o mundo das ocorrências e circunstâncias parece 

sempre escapar ao controle dos termos jurídicos; bem como a esqueletização dos fatos, sua 

redução às capacidades do gênero da nota legal, que é um processo inevitável, que gera a 

consciência de que o fato jurídico ―não é toda a história‖ (GEERTZ ,1983, p.171). 

Estes três vetores – a explosão, o medo e a esqueletização dos fatos – especialmente o 

último, aumentam a consciência de que fatos jurídicos não estão prontos, mas são socialmente 

construídos, são ―diagramas de realidade cuidadosamente editados, produzidos‖ pelo processo 

de enquadramento na lei229 (GEERTZ ,1983, p. 173). É um problema de representação, de 

prover o fato em termos que profissionais do direito e, em alguma medida, juradas e jurados 

leigos, possam ouvir, argumentar, demandar e decidir. Ou seja, a ―lei‖ não é apenas um 

conjunto unido de normas, regras, princípios, valores, ou o que quer que seja que as respostas 

jurídicas usam para destilar eventos, mas é uma maneira distinta de imaginar o real. 

                                                 

228
 Para uma análise crítica da fase de inquérito policial, vale a leitura do artigo O inquérito policial no Brasil: 

resultados gerais de uma pesquisa, de Michel Misse (MISSE, 2010). Dentre outros, o autor chama atenção para 

o fato de que o inquérito não só é ―entranhado‖ aos autos processuais como ―passará a ser o principal referencial 

do contraditório nas etapas seguintes‖ (MISE, 2010, p. 40), apesar de expressa previsão legal de que salvo 

exceções, as provas apreciadas por juízes e juízas devem ser produzidas durante a ação penal, sob o crivo do 

contraditório (Art.155 do CPP). Ver também o artigo Polícia, Justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem 

comparativa dos modelos de administração de conflitos no epaço público, de Roberto Kant de Lima (1999).  
229

 ―close-edited diagrams of reality the matching process itself produces‖ 
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Tratando-se de uma pesquisa sobre o tipo penal infanticídio, vale a pena deter-se um 

pouco nos modos como a explosão, o medo e a esqueletização dos fatos têm operado. A 

definição atual do tipo penal, datada de 1940, caracteriza o infanticídio como um ato realizado 

sob influência do estado puerperal, o que abre a possibilidade para que toda uma gama de 

saberes técnicos extrajurídicos adentrem no processo e no julgamento, seja por meio de 

laudos e perícias, como trabalhado no capítulo anterior, seja como fontes citadas 

secundariamente por quem acusa, defende, investiga ou julga. No Brasil, em que a presença 

de peritos como depoentes durante o julgamento pelo Tribunal do Júri é rara, tanto os saberes 

técnico-periciais quanto outros saberes que explodiram os fatos são recapturados pelos 

operadores do direito e filtrados nas peças processuais. Peças que podem, inclusive, estar 

completamente inertes quando do julgamento pelo Júri. Ou seja, há formas também de 

domesticar o medo dos fatos. (GEERTZ, 1983, p.). 

Mais interessante, porém, é o modo como casos muito diferentes são ―esqueletizados‖ 

nos diferentes tipos penais mobilizados. Fatos jurídicos e tipos penais ―não são a história 

toda‖, como disse Geertz, mas formas de imaginar o real em embate, em que a história que se 

conta aciona uma série de outras representações e estereótipos, esqueletos de outros 

repertórios imaginativos. O dispositivo jurídico ―estado puerperal‖, aproximando-se ou não de 

definições – também controversas – da psicologia e da medicina legal, é operado como um 

condutor das sensibilidades jurídicas para aproximar-se da representação moral da boa mãe, 

que por circunstâncias adversas e únicas, fora de seu controle, cometeu um ato terrível; ou, ao 

ser afastado, apresentar a imagem da mulher má, calculista e egoísta, sem escrúpulos de matar 

seu próprio filho. Assim, o fato ―esqueletizado‖, previamente despido de suas particularidades 

para encontrar as generalidades do direito, retorna ao fluxo narrativo a depender da tese a ser 

defendida por quem acusa ou defende (GEERTZ, 1983, p.). 

Explico na prática. Ao narrar um infanticídio ou um homicídio, o texto da denúncia 

adquire contornos próprios de cada um dos tipos. Apesar da semelhança das histórias 

narradas, passei a identificar as nuances que compõem cada um dos textos. Nos dois trechos 

de denúncia que seguem, referentes a dois casos distintos, é possível perceber duas narrativas 

que se assemelham, mas, quando se atenta à ―gramática do tipo penal‖, nota-se a diferença 

entre elas:  

 

No dia 17 de outubro de 2003, no Assentamento Sepé Tiarajú, interior do Município 

de Passos Maia, a denunciada M.B. deu a luz à criança J.B. Instantes após, 

impelida por manifesto animus necandi, a denunciada tapou a boca do recém 

nascido, buscando asfixiá-lo. Ainda imbuída do mesmo propósito, ao perceber que 

a indefesa vítima continuava a mexer os braços e as pernas, a denunciada 
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amarrou uma tira de pano sobre o seu pescoço, abandonando-a em meio à mata 

densa para que viesse a morrer, como de fato ocorreu. (grifos meus) 

 

No dia 4 de agosto de 2003, por volta das 11 horas, na Área Indígena Inhacorá, 

interior, no Município de São Valério do Sul/RS, a denunciada C.D., matou, sob 

influência do estado puerperal, o próprio filho, logo após o parto. Na ocasião, a 

denunciada após o parto, utilizou-se de um cipó para estrangular seu próprio filho, 

levando-o a morte por asfixia mecânica, conforme auto de necropsia. [o cadáver foi 

encontrado embaixo de uma árvore na mata].(grifos meus)
230 

 

Alguém que não conhece em detalhes como o CP diferencia homicídio e infanticídio 

dificilmente perceberá de imediato as nuances entre as narrativas. São casos semelhantes, no 

que diz respeito ao ato, ao momento, ao modus operandi e ao resultado. Trata-se dos casos de 

duas mulheres acusadas de, depois do parto, terem asfixiado seus recém-nascidos, deixando-

os em uma mata, onde foram encontrados mortos.  

No entanto, uma leitura atenta aponta diferenças significativas entre os dois trechos 

selecionados, nos quais se percebe cuidadosa escolha de palavras na composição do texto. No 

primeiro deles fala-se, inicialmente, no ato de dar à luz a uma criança que é nomeada. Fala-se, 

portanto, a priori, na existência não apenas de um ser vivo, mas do seu reconhecimento 

social. Em seguida ressalta-se o intento de matar daquela que dera à luz a este ser, o que a 

levou a atentar contra a vida da ―criança‖, impedindo-a de respirar – ato essencial à vida. O 

texto segue apresentando a imagem de uma vítima indefesa agonizando para morrer, 

demostrando sofrimento. Em seguida narra-se o esforço da ré em conseguir o resultado morte, 

desta vez amarrando uma tira de pano ao redor do pescoço da vítima, abandonando-a em um 

local perigoso para se deixar uma ―criança‖ indefesa – em uma mata densa – com o intuito de 

que o resultado morte se consumasse. Há uma sequência clara, que se inicia com o ato de dar 

à luz, passa pelas investidas conscientes da autora em tirar a vida da ―criança‖ e o reforço da 

agonia da vítima, o abandono da criança em local perigoso e desprotegido, culminando com o 

desejo da mulher realizado: o de matar a criança.  

No segundo trecho, os fatos são narrados a partir da morte, não da vida. A ação que 

abre o texto é a de matar, seguida da informação das condições nas quais a autora realizou a 

ação: sob a influência do estado puerperal. Assim, antes mesmo de saber quem foi a vítima, 

                                                 

230
 O fato de a ré ter dado à luz em uma área indígena, não foi mencionado em momento algum pelas partes no 

acórdão. Não é possível saber se era indígena ou não, mas, caso fosse, poderia haver debate sobre 

inimputabilidade ou semi-imputabilidade dada a alegação de desconhecimento do caráter ilícito dos fatos, 

seguindo os preceitos do artigo 231 da Constituição Federal e previsões da Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT que reconhecem que, por motivos culturais, pode-se desconhecer a lei ou 

mesmo de determinar-se de acordo com esta.  
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quem lê recebe a informação de que a morte se deu por influência do ―estado puerperal‖. Em 

seguida há a informação de que o ato de matar se deu contra o ―próprio filho‖, logo após o 

parto. Sem adjetivação, a próxima frase enuncia o momento da morte, os meios usados e o 

modo pelo qual a morte se deu, mencionando o laudo necroscópico para atestar a informação. 

O dado de o corpo ter sido encontrado na mata não acompanha o trecho selecionado no 

acórdão para narrar os fatos, sendo mencionado durante o voto, na análise da dosimetria da 

pena. Ressaltar, na denúncia, este abandono em local perigoso faz o crime parecer mais cruel, 

o que, no infanticídio, precisa ser evitado para não confundí-lo com o homicídio.  

Ambos os textos são claros quanto à autoria. No entanto, a descrição da ação em cada 

um deles difere. No primeiro, mais detalhado, fala-se claramente em intenção, sendo a morte 

resultado direto da vontade da acusada. Já no segundo, fica evidente que o estado puerperal 

influenciou a autora da ação, sendo a morte resultado dessa influência.  

A primeira ré foi denunciada por homicídio qualificado por motivo fútil; com emprego 

de asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel; mediante recurso que tornou impossível a 

defesa do ofendido, acrescido de causa especial de aumento de pena por ser a vítima menor de 

14 anos. No Júri foi condenada à pena privativa de liberdade de oito anos de reclusão, 

cumprida em regime semiaberto, por homicídio cometido contra menor de 14 anos, pois os 

jurados não reconheceram as qualificadoras.   

A segunda ré foi denunciada por infanticídio e, no Júri, condenada a oito meses de 

detenção pelo mesmo crime, com redução da pena por não ter sido considerada, pelos jurados, 

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Ainda que amparada em laudo 

psiquiátrico segundo o qual a ré estava em ―(...) estado Psicológico bastante abalado, e parece 

não estar em pleno gozo de suas faculdades mentais‖, a decisão pela redução da pena, dada a 

semi-imputabilidade da ré, foi questionada pelo promotor de justiça, que entrou com recurso 

ao tribunal. O pedido incluiu a reforma da sentença para que fosse revista a diminuição de 

pena referente à semi-imputabilidade, por ser inerente ao tipo penal em questão, bem como 

que fosse considerada a agravante do meio cruel. O tribunal indeferiu o pedido e declarou 

extinta a punibilidade da ré, por motivo de prescrição231.  

Esses dois casos evidenciam que, ao se aplicar os fatos à lei, a narrativa adquire a 

forma da lei. O olhar treinado passa rapidamente a diferenciar a narrativa de um homicídio 

daquela de um infanticídio ou mesmo de um homicídio qualificado. Nos documentos 

                                                 

231
 Vide glossário. 
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jurídicos com os quais trabalhei, a narrativa que denuncia um homicídio geralmente vem 

acompanhada da expressão latina animus necandi ou de expressão em português ―vontade de 

matar‖. Quando se trata de homicídio qualificado, os textos incluem menção à razão da 

inclusão da qualificadora, reforçando a motivação que a acusada teria para a realização do 

crime. Já os textos de denúncia de infanticídio focam principalmente nos elementos que 

compõem o tipo penal, como o estado puerperal e o período temporal ―logo após o parto‖. 

Diferentes narrativas e diferentes vernáculos são mobilizados de acordo com o tipo penal 

escolhido. 

A leitura dos textos de denúncia de infanticídio e homicídio confirma o que Acosta 

(1987) ressaltou em seu artigo De l'événement à l'infraction: le processus de mise en forme 

pénale232: a tradução da realidade social à esfera jurídica se dá a partir do uso da linguagem 

penal própria de cada tipo, que reduz a complexidade dos fatos em um texto moldado pela 

letra da lei. Acosta chama de mise en forme pénale ―o processo de constituição do crime por 

meio da transformação gradual do que era originalmente uma ‗trama da vida‘ em um ‗fato 

legal‘‖ 233 (ACOSTA, 1987, p. 2). Seria, portanto, a operação segundo a qual o aparelho penal 

transforma a história na categoria legal penal da ofensa (ACOSTA, 1987, pp. 3-4). Por essa 

lógica, um acontecimento se torna um ―fato jurídico‖ por meio do mecanismo de mise en 

forme pénale. Tal mecanismo opera de modo a selecionar um conjunto de eventos passíveis 

de comporem a narrativa de uma infração penal, deixando de lado aquilo que quem narra 

considera irrelevante neste processo. Para o autor, tal processo de seleção, ao qual chama de 

scotomisation, escamoteia uma série de componentes de um evento, evidenciando apenas os 

que possibilitam a construção de uma narrativa penal coerente. A narrativa é construída, 

assim, a partir da lei, da doutrina e da jurisprudência, que oferecem a quem narra o repertório 

necessário para criar o objeto penal (ACOSTA, 1987).  

No funcionamento do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, a operação de mise en 

forme pénale tem início na fase de inquérito policial, quando uma primeira versão dos fatos é 

construída pela autoridade policial. Em seguida, há um segundo momento, o judicial, no qual, 

os fatos são narrados e interpretados novamente, agora a partir da perspectiva da 

                                                 

232
 Neste artigo o autor discute, de maneira condensada, parte do seu doutorado no qual estudou a apuração, 

ocorrida entre 1969 e 1970, de um caso de corrupção em Ville d'Anjou, no estado canadense de Quebec.   No 

artigo, se aprofunda na análise do processo de enquadramento penal da ofensa de corrupção política através do 

tratamento judicial dos eventos que deram origem ao caso estudado.  
233

 Do original: ―le processus de constitution de l'infraction pénale à travers la transformation progressive de ce 

qui au départ était une (no início era) ‗trame de vie‘ en ‗ fait juridique‘‖. 
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promotoria234, sendo esta a narrativa que será rebatida pela da defesa e, ambas, em seguida, 

avaliadas e interpretadas pelo juiz ou juíza, em sua sentença. Nos casos que vão a Júri, há 

ainda um terceiro momento no qual narrativas são expostas ao conselho de sentença, e novas 

formas de contar a história surgem na arena do plenário do Júri.  

Segundo o antropólogo Roberto Kant de Lima, o inquérito policial, a fase judicial (que 

tem início com a denúncia) e o Tribunal do Júri são as três formas de produção de verdade 

previstas na legislação processual penal brasileira, formando discursos que, na teoria, não 

deveriam se misturar, mas, na prática, se tangenciam a todo o tempo (KANT DE LIMA, 

1999, pp. 29-34). Apesar da explícita previsão legal de que não se deve usar o Inquérito 

Policial ao longo da ação penal – justamente por este ser produzido sem a presença de defesa, 

portanto, sem a garantia do contraditório – no cotidiano do Sistema de Justiça Criminal 

brasileiro há, de acordo com Kant de Lima, ―(...) uma ambiguidade implícita no sistema, que 

resulta no uso alternado e alternativo de várias lógicas judiciárias, que se apresentam 

diferentemente enfatizadas nas diferentes formas que assumem os procedimentos de produção 

da verdade judiciária criminal (...)‖ (KANT DE LIMA, 1999, p. 34).  

 Apesar de não ser produzido sob a lógica do contraditório, e não fazer parte da fase 

judicial, o Inquérito Policial tem um papel importante para o desenrolar da ação penal. 

Segundo Michel Misse, se trata de um momento chave para a incriminação e a formação da 

culpa (MISSE, 2010, p. 41). Por meio do interrogatório de testemunhas e de pessoas 

suspeitas, bem como de eventuais laudos periciais, uma primeira narrativa dos fatos é 

consolidada no relatório que encerra o inquérito, peça fundamental para munir a acusação de 

elementos para dar início à ação penal. A delegacia geralmente é o primeiro espaço do 

Sistema de Justiça Criminal ao qual as rés têm acesso. Ali, moralidades dos/das agentes 

também interferem na maneira como se interroga, no teor das perguntas feitas, na forma como 

se relata a história.  

Por exemplo, durante a entrevista realizada com L.S., ela relembrou a experiência 

vivida na delegacia, ressaltando ter sido desagradável. Isso porque, ao interrogá-la, a escrivã 

fez perguntas que, a seu ver, ―invadiram sua privacidade‖:  

                                                 

234
 Ao tratar da operação de mise en forme pénale em sua tese, dialogando com Acosta, Carmen Silvia Fullin 

chama a atenção para o fato de que ao receber a narrativa da autoridade policial, o promotor ou promotora busca 

uma ―esperança de infração‖, ou seja, a viabilidade de que aquela narrativa de fato possa se tornar uma denúncia 

na esfera criminal, capaz de ensejar um processo penal e uma eventual punição. Uma vez denunciado, a 

―esperança de infração‖ se concretiza, recebendo uma narrativa moldada aos termos da lei, inclusive com 

remissão direta aos artigos da lei penal utilizados para delimitá-la (FULLIN, 2011, pp.56-58).   



254 

 

Na delegacia a escrivã tocou nesse assunto. Se eu tinha traído meu marido e por isso 

eu rejeitei a criança. Eu falei que não. E ela perguntou pra ele. Se ele tinha certeza 

que a criança era filha dele ou se ele tinha dúvida que eu tinha traído, era filho de 

outra pessoa, por isso eu me livrei da criança. (...) Ah, a gente se sente ofendida, mas 

a gente guarda pra gente, né porque... como que você vai falar, como que você vai se 

manifestar? Sendo que você já tá sendo acusada já... não tem como se defender 

muito não. Eu só falei pra ela que não. Que eu tinha certeza que aquela criança era 

filha do meu ex-marido. Que eu nunca traí. Não existia isso. Perguntaram pra ele e 

ele confirmou. ―O senhor tem certeza, seu D (ex-companheiro de LS), que essa 

criança era seu filho? O senhor tem dúvida... eu acho que dona L.S. traiu o senhor, 

ela fingiu, por isso que ela rejeitou‖ [imitando a fala da escrivã]. Ele falou: ―não, eu 

tenho certeza e confio nela, que essa criança era minha filha‖ [imitando a resposta 

de D.]. 

 

 O relatório final da delegada não faz menção a isto. Provavelmente a resposta negativa 

do ex-marido da acusada, quando questionado sobre eventual traição, tenha guiado o rumo da 

história para outro lado. No relatório, a delegada sugeriu o enquadramento do caso como 

aborto. Este foi o primeiro enquadramento dos fatos do Caso 1, repleto de idas e vindas 

quanto à tipificação.  

A fase de inquérito, segundo Misse, costuma ser longa e provocar 

 

(...) uma distância e um afastamento tanto entre agentes policiais e delegados, 

quanto entre esses e membros do Ministério Público. É como se, a cada nível 

hierárquico do processo de incriminação, os atores encarregados de esclarecer um 

determinado crime em sua ‗materialidade e autoria‘ afastassem-se progressivamente 

da ‗cena do crime‘, transformando-a em uma narrativa de segunda e terceira mãos 

(MISSE, 2010, p. 44). 

 

O texto da denúncia, assim, contém o fato ―esqueletizado‖. Trata-se de texto já 

distanciado da cena dos fatos e influenciado pelas narrativas que compõem o inquérito 

policial. É esta narrativa que irá, a partir do inquérito policial, consolidar uma versão dos fatos 

que será apresentada e retomada reiteradamente ao longo dos autos.  

Sempre que se retoma o caso, faz-se a partir da denúncia. A dinâmica processual se dá 

no embate entre as narrativas, sendo o principal esforço da defesa feito no sentido de recontar 

a história, fora da moldura apresentada pelo MP. Assim, vale ressaltar que as estratégias da 

defesa dialogam diretamente com as escolhas da promotoria, que é quem dá, desde a 

denúncia, o tom inicial da disputa. A denúncia por infanticídio ou homicídio (seja simples, 

qualificado e/ou com causa de aumento de pena) faz diferença na maneira como a defesa será 

construída. Isso porque são tipos penais diferentes que, para serem desconstruídos, exigem 

argumentos e táticas distintos.  
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Há uma diferença importante entre as qualificadoras somadas ao homicídio e o estado 

puerperal, próprio do tipo penal infanticídio. Isso porque as primeiras são usadas para 

qualificar de forma negativa a ação da ré, tornando-a hedionda, enquanto que o segundo é 

usado para minimizar a gravidade da ação da ré, tornando-a compreensível. A racionalidade 

das qualificadoras motivo fútil e/ou torpe e crueldade no meio usado para a morte (em geral 

associada à asfixia) se contrapõe à confusão passageira do estado puerperal, que embaralha os 

sentidos. Para um lado e para o outro há valoração, que ora aproxima uma ré da figura de má, 

ora da figura de vítima de uma patologia passageira. É justamente com essa tipologia de 

―figuras‖ que os atores e atrizes processuais lidam para construir as personagens ao longo dos 

autos nos quais se acusa uma mulher pela morte do/a ―próprio/a filho/a‖ recém-nascido/a.  

Vale mencionar que a representação da mulher criminosa que povoou o imaginário 

dos idealizadores dos presídios femininos no Brasil na década de 1940, como apresentei na 

minha dissertação de mestrado, se repete nas construções das rés feitas pelos personagens 

judiciais nos autos de atualmente. A homicida seria aquela com uma maldade intrínseca, 

essencialmente cruel, que decide matar seu/sua recém/nascido. Já a infanticida seria a 

criminosa ocasional, que, por uma intempérie passageira, mata seu rebento. Tal visão dialoga 

intimamente com a criminologia positivista do século XIX (ANGOTTI, 2012, pp. 139-171).  

Quando entrevistei o promotor de justiça do caso L.S. conversamos sobre as 

estratégias de denúncia do MP em casos de mulheres acusadas da morte do/a próprio/a filho/a 

durante ou logo após o parto. A seu ver, é praxe o MP fazer a denúncia por tipo penal mais 

grave, ainda que se mude de postura ao longo do processo. Isso porque, para ele, em uma 

disputa judicial, é mais fácil para a acusação ir do crime mais grave àquele menos grave que o 

contrário, em uma lógica de que é melhor pecar pelo excesso de punição do que pela falta. 

Em suas palavras: 

 

um detalhe do Júri é o seguinte (e isso é importante destacar) normalmente, quando 

a ré ou o réu vai à Júri, ele vai pelo crime mais grave, ele vai pelo homicídio. É 

muito difícil e eu nunca vi o promotor já denunciar a ré pelo infanticídio, assim 

como não se denuncia também pelo homicídio privilegiado, salvo raríssimas 

exceções. Até porque, em primeiro lugar, entende a doutrina e a jurisprudência 

majoritária, que esse estado puerperal, essa psicose puerperal, ela necessita de 

comprovação pericial, que muitas vezes não tem no inquérito e muitas vezes não é 

produzida, inclusive, na fase judicial. E é lógico, o promotor, respondendo agora 

com a cabeça do promotor. Ele vai sempre pensando na maior gravidade, ou seja, na 

hipótese de que a mãe não esteja nesse estado, ou que não seja comprovado também. 

Porque não necessariamente a mãe que mata o filho recém-nascido está sob o estado 

puerperal. Se for feita uma análise, dentro da Medicina Legal, a Medicina Legal vai 

dizer que o estado puerperal não é o estado normal da gestante, pois se isso 

ocorresse todas as mães matariam os seus filhos, ou grande parte. A Medicina Legal 

trata esse estado puerperal como uma anomalia, que tem uma incidência pequena, 

assim como as patologias mentais, as psicoses, um percentual pequeno, dentro da 
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população, e, em face disso, é lógico, vai se partir da premissa de que a mãe poderia 

não estar nesse estado puerperal, e ela vai responder por homicídio qualificado. 

 

Ainda que eu tenha me deparado com 51 denúncias por infanticídioe 42 de 

homicídio 235 , não sendo as denúncias pelo primeiro tão excepcionais, como ressaltou o 

entrevistado, mas, pelo contrário, no material que eu pesquisei apareceu em maior quantidade 

que as de homicídio, sua fala traz à reflexão a perspectiva de um promotor que atua na vara 

do Júri e que, portanto, faz esta opção quando lhe cabe denunciar tais casos. Situando-se entre 

aqueles que consideram que o estado puerperal deve ser comprovado e não presumido, 

entende que o infanticídio é exceção. Prevalece, a seu ver, a escolha consciente e o 

investimento da mulher em causar o resultado morte. Para que se convença do contrário, 

precisa ―ver para crer‖.  Há, em sua afirmação, um deslocamento do princípio in dubio pro 

reo, pois se suspeita a priori da ré, até que esta prove o contrário. Aqui, para além do fato 

crime, não cabe ao promotor provar que a acusada estava ciente do ato, mas à defesa da 

acusada e aos especialistas envolvidos provarem que ela estava no estado puerperal. Caso 

contrário, não só a denúncia, mas a tônica da acusaçã deverá ser, por essa lógica, uma 

acusação de homicídio.  

Outros promotores não partem da premissa de sempre denunciar pelo crime mais 

grave. Apesar da menor proporção de denúncias de infanticídio com relação às de homicídio 

no universo pesquisado, estas não são raras e mostram que a perspectiva apresentada pelo 

promotor entrevistado não é única dentre seus pares da promotoria. Há também aqueles para 

quem o estado puerperal é presumido, portanto, não exigem um amplo rol probatório para que 

possam acusar a ré de ter cometido um infanticídio.  

Vale, ainda, lembrar o que a antropóloga Izabel Nuñez afirma em sua tese sobre 

moralidades, hierarquizações e desigualdades na administração de conflitos no Tribunal do 

Júri: na peça de denúncia é o MP quem ―(...) divide as mortes entre aquelas que vão – ou não 

– para o Júri‖ (NUÑEZ, 2018, p. 23). Assim, tratar um caso como doloso ou culposo na 

denúncia tem o peso de definir o rito processual pelo qual o processo será julgado. Se for 

considerado um crime culposo contra a vida, será julgado em vara criminal comum. Já se for 

considerado um crime doloso contra a vida, será julgado em vara do Tribunal do Júri, sendo 

que tal escolha ―leva a um lugar processual e físico distinto, no qual o fazer jurídico se dá 

                                                 

235
 Considerando os Casos e os acórdãos pesquisados (quando havia a informação do tipo denunciado).   
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também de forma diferente.‖ (NUÑEZ, 2018, p. 23). A tipificação, portanto, determina 

formas e ritos distintos para o processamento do conflito.  

No caso específico de mulheres acusadas pela morte de seus/suas recém-nascidos/as 

no pós-parto, a interpretação da existência de dolo, como já trabalhado no capítulo anterior, é 

feita, por vezes, inclusive quando há laudo pericial atestando total ou parcial falta de 

consciência dos atos no momento da ação. Nesses casos, denunciar como homicídio culposo 

ou homicídio doloso/infanticídio é uma escolha da promotoria, que implica o ritual processual 

pelo qual a ré será processada e julgada, caso seja aceita a denúncia. Ou seja, a denúncia é 

peça com grande influência nos rumos dos autos, pois a escolha da tipificação feita ali guiará, 

inclusive, o procedimento de julgamento da ação, e se será decidida por juiz ou juíza singular 

em uma vara comum ou pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri. Daí a importância do 

―primeiro molde‖ que narra os fatos, tão bem traduzidos na noção de mise en forme pénale. 

 

5.1.2 Instrução criminal 

A disputa narrativa presente nos autos ocorre principalmente na fase de instrução 

criminal, quando a defesa buscará rebater o alegado na denúncia, visando a trazer aos autos 

novos argumentos e provas para disputar o desfecho da história. Há dois momentos-ápices 

nesse debate: as alegações finais, quando, ao término da primeira fase do Júri, as partes se 

manifestam por escrito sobre o caso, elencando seus pedidos; e o plenário do Júri, quando 

verbalmente irão expor os argumentos aos jurados236.  

Tive acesso direto às alegações finais apresentadas pelas partes nos sete autos que 

acompanhei na íntegra, bem como acesso indireto nos acórdãos proferidos em Rese. Isso 

porque, quando os pedidos feitos nas alegações finais por uma e/ou ambas as partes não forem 

acatados na sentença de pronúncia, haverá a possibilidade de recorrer, com Rese, à segunda 

instância, buscando o reparo da sentença questionada. A análise dos pedidos feitos ao final da 

primeira fase do Júri – tanto em primeira quanto em segunda instância, me permitiu acessar 

quais são, nesse momento processual, as principais estratégias e argumentos utilizados pelas 

partes para defender, acusar e arbitrar casos de mulheres acusadas de matar ou tentar matar os 

próprios filhos. Recomporei, a seguir, os principais pedidos feitos nesta etapa, bem como a 

maneira como as juízas e juízes de primeira instância, e os desembargadores e 

desembargadoras decidem as questões que lhes foram apresentadas.  

                                                 

236
 O plenário do Júri será trabalhado no próximo tópico.  
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Em suas alegações finais, ou nos Reses apresentados aos tribunais, a defesa faz uso de 

trechos de laudos (quando há), depoimentos e argumentos advindos das provas dos autos, na 

busca por construir outra narrativa que aquela apresentada pela acusação, visando a impedir 

que a ré vá a Júri ou, ao menos que, caso vá, seja por crime considerado menos gravoso que o 

alegado pelo MP. A tentativa da defesa, como de praxe, é sempre a de que não haja 

condenação ou, ao menos, de reduzir a pena.   

Quando a ré é denunciada por homicídio, ainda que a defesa busque, por vezes, em 

primeiro lugar, a impronúncia pelas razões de praxe – ausência de provas de autoria e 

materialidade – e a absolvição por ausência de provas, comprovada inocência ou 

inimputabilidade – a estratégia mais comum é a de subsidiariamente buscar a desclassificação 

para o tipo penal infanticídio. Assim, caso quem julgue não entenda pela absolvição, a 

tentativa da defesa é que a ré vá a Júri por crime com pena mais branda que a do homicídio, 

diminuindo, assim, o risco de que a ré seja condenada a longas penas. 

Quando há qualificadoras, agravantes e causas de aumento de pena somadas ao 

homicídio, busca-se, também, afastar esses elementos, visando a garantir, ao menos, que a ré 

vá a Júri por homicídio simples. Outra estratégia, esta menos usual, é buscar desclassificar a 

conduta de homicídio doloso para culposo, de modo que o caso não vá a Júri, mas seja 

julgado em vara criminal comum. Por sua vez, quando a ré é denunciada por infanticídio, a 

defesa investe, principalmente, na impronúncia e/ou na absolvição sumária ou na absolvição 

por inimputabilidade, buscando impedir que haja pronúncia e, portanto, julgamento pelo 

Tribunal do Júri.   

O maior volume de acórdãos que encontrei nos sites dos tribunais versava sobre Rese 

nos quais a defesa questionava sentenças de pronúncia, que, em sua maioria, repetiam o tipo 

penal constante na denúncia. Dos 93 acórdãos de Rese analisados, em 81 deles foi possível 

identificar pedidos da defesa na tentativa de mudar o rumo dos autos, visando, especialmente, 

que a ação não seguisse para julgamento em plenário. Metade desses pedia também ou 

somente a desclassificação para infanticídio, buscando, assim, evitar que os casos chegassem 

a Júri como homicídio.  

A resposta dos tribunais nesses acórdãos merece ser ressaltada. Apesar do foco dessa 

pesquisa não ser a análise dos indicadores quantitativos da construção jurídica dos casos de 

infanticídio, que identificaria e examinaria proporcionalidades e incidências, alguns números 

chamaram a atenção no espaço amostral da pesquisa. Dos 81 pedidos de Rese feitos pela 

defesa – a maioria questionando a sentença de pronúncia – 62 não foram concedidos pelos 
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tribunais, 13 foram parcialmente concedidos, quatro foram totalmente concedidos e dois 

considerados fora do prazo, portanto sequer avaliados em seu conteúdo.  

Já o Ministério Público apareceu como recorrente em 15 acórdãos de Rese. Na maioria 

deles questionava a sentença de pronúncia por absolver, impronunciar, desclassificar a 

conduta de homicídio qualificado para o crime de infanticídio ou por retirar qualificadoras e 

causa de aumento de pena presentes na denúncia. Do total de pedidos de Rese feitos pelo MP, 

seis foram providos, oito improvidos e um parcialmente provido. Nestes recursos, o MP 

buscava, portanto, garantir que as rés fossem julgadas no plenário do Júri por crime mais 

gravoso que aquele decidido pela juíza ou juiz em sua sentença de pronúncia237.  

O argumento de que a decisão em casos de crime doloso contra a vida é de 

competência do conselho de sentença, formado por jurados leigos, e que, portanto, não cabe 

aos juízes e/ou juízas, desembargadores e/ou desembargadoras, tomar decisão precipitada ao 

final da primeira fase do Júri é a resposta padrão presente nos acórdãos que negaram o pedido 

da defesa por impronúncia, absolvição ou mesmo desclassificação para infanticídio. Como 

mostrado no capítulo 4, este argumento, na maioria dos acórdãos, apareceu acompanhado da 

afirmação de que in dubio pro societate, ou seja, de que na dúvida, a sociedade e não a ré 

deve ser beneficiada, garantindo que o caso fosse devidamente processado, obtendo-se 

eventual resultado mais justo segundo os anseios sociais. Tal princípio, não previsto em lei, 

mas aplicado e aceito na prática, é justificado como uma medida que parece contemplar 

expectativas por melhores julgamentos, sendo entendido que acusar mais duramente seria 

julgar melhor.  

Embasados em jurisprudência e doutrinas processuais penais – especialmente naquelas 

que alegam que o estado puerperal deve ser comprovado e não presumido – os acórdãos que 

negam os pedidos da defesa relativos à sentença de pronúncia em nome da sociedade o fazem 

em contraposição ao princípio da presunção de inocência, também expresso como in dubio 

pro reo, previsto na legislação brasileira e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil238. 

A prática do processo penal faz emergir um ―princípio‖ que não é previsto em lei, o in dubio 

                                                 

237
 Os acórdãos proferidos em Rese me permitiram acessar os pedidos feitos pelas partes insatisfeitas com o 

resultado da primeira fase do Júri. Essa ressalva precisa ser feita para ficar claro que não tive acesso – com 

exceção de alguns dos autos estudados na íntegra – a casos que não questionaram a sentença de pronúncia nos 

tribunais.  

 
238

 Por exemplo no artigo 386, II do Código de Processo Penal; no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal 

e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, em seu artigo XI, 1.  
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pro societate, e que, além disso, vai contra outro claramente previsto.  Essa contradição, 

amplamente utilizada no cotidiano do sistema de justiça criminal239 revela uma dentre tantas 

outras idiossincrasias da prática processual penal. O in dubio pro societate é uma cartada 

eficaz usada pela promotoria e reforçada pelos tribunais, quando não se concorda com a 

decisão tomada na pronúncia, ainda que não seja prevista em lei e que vá contra um princípio 

fundamental. 

No caso específico de discussões que envolvem mulheres acusadas de matar seus/suas 

recém-nascidos/as durante ou logo após o parto, a ausência de provas, tanto testemunhais 

quanto periciais e a grande margem de interpretação que crimes como esses ensejam, 

especialmente no tangente às percepções sobre a acusada e suas motivações, são fatores 

importantes a serem considerados quando se busca justificar o uso padrão do in dubio pro 

societate para negar pedidos na fase de pronúncia. Além disso, vale também considerar a já 

trabalhada subjetividade da maneira como personagens processuais lidam com o tipo penal 

infanticídio, acreditando-se ou não em sua existência. Como acatar um pedido de 

desclassificação para um tipo penal no qual não se acredita, ou com o qual não se concorda? 

A pergunta oposta vale para as decisões favoráveis ao in dubio pro reo, argumento que 

encontrei em menor escala, e contra o in dubio pro societate – como não acatar um pedido de 

desclassificação para um tipo penal no qual se acredita? Nesses casos, os julgadores se 

apoiam no rol probatório da fase de instrução para justificar a decisão por impronúncia, 

absolvição ou desclassificação. Por vezes, na ausência de laudo pericial que comprove o 

estado puerperal, usam a doutrina e a jurisprudência que alega que o estado puerperal é 

presumido para defender seu posicionamento, procedendo de forma exatamente contrária 

àqueles mencionados anteriormente. Em decisão negativa ao pedido do MP de que a ré fosse 

pronunciada por homicídio qualificado, e não por infanticídio, o relator apresentou, nos 

seguintes termos, sua crítica ao uso do in dubio pro societate:  

 

(...) é importante frisar que a decisão combatida não afirmou categoricamente a 

existência do estado puerperal, mas assinalou que, havendo dúvida concreta, idônea, 

acerca desta existência, o infanticídio deve prevalecer em atendimento ao comando 

do in dubio pro reo. Lamenta-se que, sem maiores reflexões, a jurisprudência venha 

repetindo vaziamente o malfadado in dubio pro societate. 

                                                 

239
 Sobre essa questão, vale a leitura do artigo de opinião de Gustavo Roberto Costa, no qual retoma, de maneira 

crítica, os usos do in dubio pro societate: COSTA, Gustavo Roberto. In dubio pro societate é realmente um 

princípio? Justificando. Artigos. Publicado em 26 nov. 2015. Disponível em: 

http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/26/in-dubio-pro-societate-e-realmente-um-principio/. Acesso em 

13 ago. 2018.  

http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/26/in-dubio-pro-societate-e-realmente-um-principio/
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Em outro caso, o relator usou a doutrina Processual Penal de Paulo Rangel para 

justificar sua crítica ao uso indiscriminado do in dubio pro societate. Dentre trechos da 

citação da obra do autor transcrita no acórdão, vale destacar o seguinte:  

 

(...) se há dúvida é porque o Ministério Público não logrou êxito na acusação que 

formulou em sua denúncia, sob o aspecto da autoria e materialidade, não sendo 

admissível que sua falência funcional seja resolvida em desfavor do acusado, 

mandando-o a Júri, onde o sistema que impera, lamentavelmente, é o da íntima 

convicção. O próprio processo judicial instaurado, por si só, já é um gravame social 

para o acusado, que, agora, tem a dúvida a seu favor e, se houve dúvida quando se 

ofereceu a denúncia, o que, por si só, não poderia autorizá-la, não podemos 

perpetuar essa dúvida e querer dissipá-la em plenário, sob pena dessa dúvida 

autorizar uma condenação pelos jurados.  

 

Embora tal posicionamento seja minoritário nos acórdãos ora analisados, é importante 

apresentá-lo como contraponto, evidenciando que não é unânime o olhar de quem julga para a 

dúvida. Uns/umas a interpretam a favor de uma pessoa concreta que está sendo julgada, 

enquanto outros/outras a favor do ente abstrato ―sociedade‖. O problema apresentado na 

citação anterior é chave para entender o porquê da crítica à postura de deixar que a dúvida 

seja resolvida pelos jurados: esses não precisam apresentar motivações para as decisões que 

tomam em plenário, podendo solucionar eventuais incertezas a partir de convicções pessoais, 

uma vez que não debatem como irão votar, mas votam em silêncio, por escrito, sem poder 

discutir o caso a não ser com ―a própria consciência‖.  

Fora do padrão de negativa dos pedidos da defesa em Rese – respaldados na alegação 

de in dubio pro societate, competência do Júri ou indícios suficientes de autoria e 

materialidade para a pronúncia – estão quatro acórdãos proferidos em Rese nos quais a defesa 

teve seu pedido completamente acatado pelo tribunal, bem como oito casos de provimento 

parcial do recurso para a defesa, garantindo desclassificação de homicídio para infanticídio ou 

retirada de qualificadoras e/ou causas de aumento de pena. Em parte destes acórdãos que 

levaram à desclassificação para o infanticídio, informações retiradas de laudos periciais foram 

usadas como justificativa para a decisão de concordar com a defesa.  

Dentre aqueles recursos da defesa completamente acatados pelo tribunal, um merece 

atenção especial. Isso porque se trata de caso no qual houve uma cuidadosa análise dos laudos 

periciais, por parte do relator, e detalhada justificativa das razões de a sentença de pronúncia 

ter que ser refeita, desclassificando para infanticídio o tipo originalmente pronunciado como 

homicídio qualificado.  
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A ré fora denunciada por homicídio qualificado por, logo após os fatos, ter tentado 

sufocar o recém-nascido mantendo-o por sete dias dentro de um guarda-roupa. Uma semana 

após o nascimento, a ré colocou fogo no recém-nascido, acreditando, segundo a sua versão, 

que já estava morto. No entanto, o laudo de necropsia atestou que a morte se deu devido a 

queimaduras generalizadas. De acordo com o desembargador relator:  

 

Embora compreenda a comoção e a repugnância provocadas pelo nefasto 

acontecimento em apuração, penso, data venia, que referida decisão não pode 

prosperar, mesmo nessa fase, em que se exara um mero juízo de admissibilidade da 

acusação. 

 

Isso porque, após detida análise do conjunto probatório, não vejo como imputar a 

prática de homicídio qualificado à recorrente.  

 

Repise-se, malgrado a consternação gerada pela crueldade com que praticado o 

crime, não há como submeter a acusada a julgamento em Plenário por homicídio 

qualificado, uma vez satisfeitas todas as elementares do artigo 123 do Estatuto 

Repressivo, que nada mais é do que uma forma privilegiada de homicídio. 

 

Ao alegar que a narrativa dos fatos ―causa repugnância‖, dada a ―crueldade com que 

praticado o crime‖ o relator deixou clara sua ciência sobre o teor dos fatos e a violência que 

representam. No entanto, também ressaltou que, ao se ater às outras narrativas que compõem 

os autos, concluiu tratar-se de outro crime, o infanticídio, não podendo permitir a pronúncia 

por crime mais grave. É interessante notar, porém, que reforça ser o infanticídio um tipo de 

homicídio, buscando amenizar qualquer crítica e se justificar pela desclassificação e 

―abrandamento‖ da pronúncia. Parece que sempre é necessário apontar que se tem noção da 

gravidade, para justificar opções mais amenas, demonstrando a força da racionalidade 

punitiva. 

Neste caso, tanto o MP quanto o PGJ se manifestaram pela manutenção da sentença de 

pronúncia como homicídio qualificado por uso de fogo. Em seu voto, o relator ressaltou que a 

juíza responsável pela instrução criminal foi cuidadosa, pedindo mais de um laudo e ouvindo 

a opinião de especialistas acerca do caso, para garantir a produção de provas de qualidade. 

Também, mencionou que, segundo psiquiatra consultada, ―(...) casos de depressão pós-parto 

são mais frequentes na a rede pública, onde normalmente se atendem pessoas carentes‖, o que 

o levou à conclusão de que ―(...) a própria condição socioeconômica da parturiente pode 

contribuir sobremaneira para desencadear as alterações psíquicas do estado puerperal‖. 

Assim, apoiado nos laudos que atestavam o estado puerperal, bem como na vulnerabilidade 

social da ré que poderia agravar esta condição, acatou o pedido da defesa para pronunciar a ré 

por infanticídio.  
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Dentre os 13 acórdãos nos quais houve decisão pelo provimento parcial do pedido da 

defesa, chamaram a atenção cinco nos quais as rés foram pronunciadas por homicídio, e a 

defesa, em Rese, pediu impronúncia, absolvição ou desclassificação para o infanticídio, sendo 

esta última acatada em detrimento dos dois primeiros pedidos. Dentre os argumentos usados 

pelos tribunais para justificar a decisão de desclassificação de homicídio qualificado para o 

infanticídio, está o de que, mesmo com a ausência de laudos, o estado puerperal é presumido, 

e deve ser considerado quando a morte do recém-nascido foi causada pela genitora no pós-

parto. Nestes acórdãos, há uma clara opção pelo posicionamento doutrinário e jurisprudencial 

segundo os quais não é necessária a comprovação do estado puerperal para que se 

compreenda que houve um infanticídio. Já outros acórdãos se apoiaram em laudos feitos por 

médicos e psicólogos para justificar a desclassificação.  

Nos documentos dos autos estudados que compõem a primeira fase do Júri, 

predominam questões de ordem técnica. Isso porque é a fase de instrução criminal, cuja 

função é constituir o conjunto probatório, de modo a instruir quem julgará com informações e 

provas para que se decida pela continuidade ou não da ação para a próxima fase. Apesar da 

possibilidade de absolvição nessa fase, calcada na ausência de provas que atestem autoria e 

materialidade, a tônica é ser uma fase preparatória para o julgamento pelo Júri. A 

predominância de linguagem técnica neste momento processual, no entanto, pode camuflar 

escolhas e posicionamentos morais. Por exemplo, nos casos nos quais o rol probatório deixa 

dúvidas, o já trabalhado in dubio pro societate dá à decisão de que a ré seja julgada pelo 

tribunal do Júri uma roupagem técnica – é em nome de um ―princípio‖ que isto é feito. Dessa 

forma, o estudo antropológico dos autos processuais e dos acórdãos deve considerar o que há 

além da técnica, nas entrelinhas e nos detalhes. 

Há também, no entanto, ainda que em menor proporção, manifestações explícitas da 

opinião dos personagens processuais ao longo dos autos. Na primeira fase do procedimento 

do Júri, encontrei algumas manifestações que merecem destaque, justamente por trazerem 

avaliações morais que traçam desenhos próprios acerca da ré, do caso e/ou do contexto, 

influenciando no rumo dos autos. 

A juíza do Caso 5 que absolveu, na fase de pronúncia, L.R., denunciada por tentativa 

de infanticídio, justificou a sua decisão ―(...) por estar demonstrada a ausência de dolo e, em 

consequência a exclusão do crime‖, baseando-se no laudo psiquiátrico e em depoimentos de 

testemunhas para tal. O fato de a recém-nascida ter sobrevivido e morar com a ré e sua família 

foi crucial para a decisão de absolvição ainda na primeira fase do Júri. A conjuntura presente 

possibilitou à magistrada reinterpretar os fatos passados, olhando-os a partir da perspectiva da 
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vida concreta da ré e da vítima no ―agora‖. Nesse caso, a certeza do presente foi fundamental 

na resolução da dúvida do passado. A concepção de família, maternidade e cuidado da 

magistrada claramente compõem sua decisão.  

No sentido oposto, vale destacar a seguinte colocação feita por um desembargador ao 

analisar, em acórdão, o pedido da defesa de revisão da sentença que pronunciou a ré por 

infanticídio, visando à impronúncia por falta de provas:  

 

[as testemunhas] asseveraram que a ré escondia a gravidez. Notaram que a barriga de 

H. tinha baixado e desconfiaram do ocorrido. A ré à época tinha três filhos e a vítima 

era a quarta criança. Contudo, relataram que a recorrente havia perdido a guarda dos 

dois mais novos que contavam com um e dois anos de idade por maus tratos, ou seja, 

nunca foi diligente com sua prole. 

 

O fato de a ré ter perdido a guarda de dois dos seus três filhos por maus tratos fez com 

que o desembargador associasse a ela a imagem de uma má mãe. A sua percepção sobre não 

ser diligente com a prole influenciou a sua leitura do caso, o que fica claro em sua colocação. 

O infanticídio se justifica, na perspectiva deste desembargador, por fatos anteriores ao crime, 

que se remetem à conduta da ré enquanto mãe. Do conjunto probatório dos autos, extraiu a 

informação que lhe permitiu desenhar a imagem da ré que justificou sua decisão pela 

manutenção da sentença de pronúncia – a ré não era uma mãe diligente, logo, a sua pronúncia 

como infanticídio estava correta. Caso fosse ele promotor do caso, provavelmente teria 

denunciado como homicídio, dada a tônica de sua argumentação.  

Os Casos 1 e 3 são bastante emblemáticos de como a percepção dos personagens sobre 

os temas influenciam suas decisões. Em ambos – que se assemelham com relação ao modos 

operandi, apesar de serem rés de classe sociais e histórias de vida tão distintas – a delineação 

da figura da mulher homicida foi feita, na primeira fase do Júri, a partir da valoração moral de 

alguns dos personagens processuais.  

No Caso 3, nas alegações finais, a promotoria pediu a pronúncia de P.P. por homicídio 

triplamente qualificado e por ocultação de cadáver. Na busca por afastar eventual 

desclassificação por infanticídio na pronúncia, ignorou a perícia psiquiátrica que alegava 

semi-imputabilidade e traçou o seguinte perfil da ré:  

 

nem se venha alegar perturbação ou nervosismo por parte da indiciada, porquanto o 

egoísmo exacerbado, revelou o seu particular grau de perversidade; eis que, após a 

manobra homicida em epígrafe, resolveu telefonar para uma amiga para que 

fizessem as unhas! 
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Para este promotor, quem mata alguém deve apresentar culpa, remorso e dor. A ré, ao 

tentar ir fazer as unhas com uma amiga, parecia mostrar que a vida seguia sem culpas. Em seu 

pedido, delineou a figura da homicida fria e calculista tentando garantir o julgamento por tal 

crime no tribunal do Júri. Conseguiu, em detrimento dos laudos psicológico e psiquiátrico que 

alegavam que a ré não tinha condições de se autodeterminar no momento dos fatos. Apesar da 

defesa tentar advogar pela desclassificação por infanticídio, recorrendo aos laudos, 

testemunhas e alguns textos sobre infanticídio/negação da gravidez retirados da internet, a 

imagem traçada pela promotoria prevaleceu nesta fase. 

No Caso 1, a já mencionada inconformidade da juíza que recebeu o pedido da 

promotora de que os autos fossem remetidos à vara criminal comum, por não se tratar de 

crime doloso contra a vida, foi crucial para os rumos dos autos na primeira fase do Júri. Ao 

não aceitar o pedido da promotora, a magistrada acionou, como dita a norma processual penal 

nesses casos, o Procurador Geral do Estado para que a narrativa dos fatos fosse reescrita. Seu 

posicionamento pessoal sobre a acusação de uma mãe matar o próprio filho no pós-parto a fez 

articular pela denúncia por homicídio triplamente qualificado somado ao crime de ocultação 

de cadáver.  

Na grande maioria dos acórdãos e dos Casos, o tipo penal denunciado foi o mesmo 

pronunciado, o que mostra a importância da denúncia para o rumo dos autos. Assim, a 

primeira fase do Júri se mostrou, no material pesquisado, fase crucial para os rumos de ação 

penal envolvendo a acusação de mulheres pela morte dos próprios filhos recém-nascidos. 

Desde a denúncia há escolhas que podem influenciar o desfecho da história, pois, na maioria 

das vezes, é a história ali narrada que prevalecerá nos autos até o julgamento. Assim, a 

escolha do tipo penal pelo MP no momento da denúncia é chave para a argumentação que 

será travada entre as partes nesta fase, sendo esta a narrativa principal acerca dos fatos 

retomada a todo o tempo nas peças. Infanticídio ou homicídio simples/qualificado? Ocultação 

de cadáver ou não? Essas decisões são de suma importância para a atuação dos atores a partir 

daí.  

 

5.1.3 Prisão Provisória na primeira fase do Júri 

Ainda sobre a primeira fase do Júri, é importante destacar que algumas mulheres que 

responderam por infanticídio ou homicídio vivenciaram, nesta fase, a prisão provisória240. 

                                                 

240
 Vide glossário.  
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Tive acesso a esses casos por meio da leitura de acórdãos analisando pedidos de habeas 

corpus impetrados pela defesa em favor dessas mulheres, bem como no Caso 2, pelo fato de 

E.S. ter permanecido presa provisória por mais de dois anos.   

Decretadas, principalmente, pela manutenção da ordem pública e pela periculosidade 

da agente, bem como pela gravidade do crime imputado – especialmente em casos 

considerados homicídio –, tais prisões são questionadas pela defesa. Foram 14 os acórdãos 

coletados que discutiam prisão provisória. Nos casos de denúncia por infanticídio, a maioria 

dos HCs é concedida pelo tribunal, acatando o argumento de que tal crime é punido com 

detenção, portanto, ao menos em regime semiaberto, sendo incongruente manter mulheres 

presas em regime fechado quando, mesmo se condenadas, cumprirão penas mais brandas que 

a da privação total de liberdade. Além disso, o argumento de que o infanticídio é cometido 

sob a influência do estado puerperal, logo, um estado momentâneo e peculiar, foi utilizado 

para questionar a periculosidade e o risco do cometimento de outros crimes, argumento que, 

na maioria das vezes, foi acatado pelos Tribunais. Já nos casos de denúncia por homicídio a 

tendência foi a negação da ordem de HC e a conservação da prisão, sob o argumento de 

manutenção da ordem pública, dada a comoção social causada pelo crime, da gravidade do 

crime e pelo bom andamento da ação penal.  

O argumento, usado pelos tribunais, para justificar a manutenção da prisão como 

garantia da ordem pública é de que há um clamor público por justiça, considerada a 

―brutalidade desse tipo de crime‖. A ―mãe‖, que vai contra as ―regras‖ da natureza e mata 

seu/sua recém-nascido/a, ―(...) lesando valores significativamente importantes‖, como 

reforçou um voto, deve ser enclausurada para que a sociedade não se vingue dela por sua 

barbárie, mas também pelo teor de sua conduta.  A prisão aparece no ambíguo papel de 

garantir a integridade física da ré, mas também de puní-la, dada a crueldade de seu ato. Por 

outro lado, acórdãos contrários à manutenção da prisão pelo argumento da manutenção da 

ordem pública, ressaltam o contrário, ou seja, que ―(...) a pacificação social, por si só, não 

pode servir de amparo à decretação da prisão cautelar‖.  

Dois casos, no entanto, merecem destaque, justamente por irem contra o padrão 

encontrado. Denunciada por homicídio triplamente qualificado, bem como por ocultação de 

cadáver, a paciente do HC encontrava-se presa há três meses. Na decretação da prisão 

preventiva, a magistrada alegou a gravidade do crime, considerado hediondo, além de 

ressaltar que ―a morte da criança ‗chocou a comunidade local‘, diante da crueldade da 

genitora, que teria cometido fato que ‗vai de encontro ao instinto maternal-natural‘‖. Somados 

a estes motivos, justificou, ainda, a manutenção da prisão por haver ―real perigo de fuga‖, 



267 

 

 

pelo fato de a acusada residir em outra comarca, sinalizando a necessidade da prisão para 

garantia da aplicação da lei penal.  

O relator, em seu voto, discordou da magistrada, concedendo o HC à ré. Em sua 

justificativa, ressaltou considerar ―indícios colhidos incontestes‖ de ter ocorrido um 

infanticídio e não um homicídio, o que por si só, já justificava a concessão da liberdade 

provisória, ainda que a discussão sobre o tipo penal imputado devesse ser resolvida no 

desenrolar da ação penal. Prosseguiu analisando as demais motivações da magistrada, 

destacando que: 

 

Pois tenho – mesmo sensibilizado pelo natural abalo da sociedade, que também 

lança mão do processo judicial na busca de catarse coletiva, inegáveis os contornos 

trágicos do evento – que a situação concreta aconselha decisão diversa, sendo de 

conceder a liberdade provisória, em juízo de ponderação que desinfla bastante o 

―periculum libertatis‖ reconhecido, fazendo prevalecer a primariedade e a ausência 

de antecedentes. 

 

(...) A confiança e a credibilidade da justiça também dependem da prudente 

avaliação, que deve evitar sacrificar o indivíduo, mais ainda em situações de 

paroxística fragilidade, no altar da ansiedade, e do justo luto, da comunidade. Creio 

que a sociedade, se exercer a faculdade da alteridade, há de perceber que se trata de 

uma garantia que é de todos os cidadãos. Pacificação social virá com a decisão de 

mérito, na sentença ou no acórdão, que responderá, de acordo com as regras do jogo, 

se e qual a pena merecida ao fato cometido. 

 

Na perspectiva do relator, a prisão não se justificaria naquele caso, sendo importante 

analisar os fatos com cuidado, e não no calor da reação popular ou mesmo da repreensão 

causada pelo crime. A prisão provisória era exceção, não regra, o que deveria, a seu ver, ser 

cumprido à risca.  

Já outro acórdão, que negou o pedido de HC e manteve a prisão provisória para ré 

denunciada por infanticídio, caminhou em outro sentido. A periculosidade da ré – dada a 

―covardia e crueldade praticada contra sua própria filha‖, bem como a ordem pública – ―pois 

sua liberdade causará sensação de impunidade às pessoas que ali residem‖ – foram as 

motivações alegadas pelo desembargador relator para a não concessão da liberdade. Em suas 

palavras:  

 

É escorreita a decisão denegatória da liberdade provisória ao agente que pratica 

crime de infanticídio revelando conduta de alta periculosidade, no caso concreto 

assolando a ordem pública, dando motivos para o decreto de prisão preventiva que 

impede o benefício, pouco importando os bons atributos sociais invocados na 

impetração. 
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Nesses casos, a leitura dos relatores sobre os fatos, independentemente da denúncia do 

MP, definiu a saída ou não da prisão. O tipo penal denunciado não fez diferença na decisão, 

mas, a percepção sobre a ré, o caso e a reação social. Na decisão de manter ou não a prisão 

está em jogo valores de quem julga e suas leituras acerca do ato de uma mulher que mata 

seu/sua recém-nascido. Mais uma vez, a maneira como se enxerga o ato define destinos. Se 

olhado na chave da vulnerabilidade social e/ou de transtorno biopsíquico, a prisão é 

regvogada. Ao contrário, ao se olhar na chave da expectativa social sobre a maternidade, o ato 

é percebido como contrário à natureza, sendo a prisão mantida, pela necessidade de se pagar 

por isso, ainda que em prisão preventiva. 

  A periculosidade da ré é usada para justificar a prisão, especialmente em casos 

considerados tentativa, portanto, quando a vítima sobreviveu. Nessas situações, ignora-se por 

completo peculiaridades que compõem os casos de neonaticío, dentre elas, a especificidade de 

ocorrer nos momentos imediatamente após o parto.  

No Caso 2, a prisão por mais de dois anos de E.S. foi mantida pelo argumento de 

garantia da ordem pública e pela periculosidade da ré, atestada em laudo médico legal. A 

defesa não se manifestou pela revogação da prisão durante os dois primeiros anos do 

andamento da ação penal. Foi a juíza da segunda fase do Júri que, ao estudar os autos, notou 

que a ré seguia presa há mais de dois anos e pediu, com urgência, um reexame psíquico desta 

e seu prontuário prisional. Outra juíza, em seguida, analisou os documentos requeridos e 

decidiu pela soltura, contanto que a ré seguisse com o tratamento ambulatorial e ficasse sob a 

responsabilidade de sua mãe.  Mesmo havendo, laudos desde o início da ação penal, que 

comprovavam o estado de inimputabilidade da ré e a necessidade de tratamento psiquiátrico, 

esta foi mantida presa provisória, no silêncio da defesa e da acusação. Na sessão do Tribunal 

do Júri, o fato de E.S. ter passado mais de dois anos presa foi ressaltado tanto pelo promotor 

quanto pelo defensor público para tranquilizar o Júri de que mesmo a absolvendo, esta não 

sairia impune. 

5.2 A SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – JULGAMENTO PELO 

TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Neste tópico reflito sobre os julgamentos de mulheres acusadas da morte de seus/suas 

recém-nascidos/as pelo Tribunal do Júri, buscando apresentar, para além dos resultados das 

sessões, o que está em jogo em plenário quando em pauta esses casos, identificando quais são 

as jogadas e as estratégias apresentadas na tentativa de absolver, condenar e/ou amenizar a 

pena daquelas que ali são julgadas. Em outras palavras, identifico quais são os significados 
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gerenciados em um julgamento de mulheres acusadas de matar os/as próprios/as recém-

nascidos/as, apresentando-os por meio de narrativas construídas nessa arena e nas estratégias 

argumentativas utilizadas pelas partes para convencer jurados e juradas daquilo que alegam, 

visando, ainda, a compreender qual o peso que essas narrativas e argumentos têm na balança 

final do julgamento. 

Trabalho aqui, principalmente, com narrativas das três sessões plenárias nas quais 

estive presente, bem como com dados advindos de um conjunto de acórdãos e autos 

processuais que me permitiram acessar o resultado de julgamentos pelo Tribunal do Júri.  Tal 

conjunto é formado por cinco dos sete autos analisados na íntegra – uma vez que os dois 

restantes foram decididos ainda na primeira fase, não havendo julgamento pelo Júri – bem 

como por 27 acórdãos proferidos em apelação que continham alguma informação acerca do 

julgamento, retirados do total de 179 acórdãos. Por meio destes, pude acompanhar de maneira 

mais ou menos 241  direta histórias de mulheres acusadas de matar o/a ―próprio/a filho/a‖ 

recém-nascido/a, pronunciadas na primeira fase do Júri por homicídio ou infanticídio, e foram 

julgadas em plenário. Ao primeiro se somavam, por vezes, qualificadoras e/ou causas de 

aumento de pena. Ambos, eventualmente, vinham acompanhados do crime de ocultação de 

cadáver.  

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri é o momento no qual a pessoa acusada 

de um crime doloso contra a vida é finalmente julgada pelo Conselho de Sentença formado 

por sete jurados/as populares242. Aos membros do Conselho de Sentença são apresentados, 

durante as arguições da acusação e da defesa, quesitos que deverão ser respondidos com 

―sim‖ ou ―não‖, no momento da votação na ―sala secreta‖. A votação é feita de forma 

individual e secreta pelos/as jurados/as que, em hipótese alguma, podem se comunicar acerca 

do caso em julgamento, ou seja, não há debates e na sala secreta também ficam presentes 

juiz/a, promotor/a e um funcionário/a. Feita a votação, o juiz ou juíza presidente da sessão irá 

aplicar a pena e motivar a sentença de acordo com a decisão dos jurados. Se houver 

absolvição, será redigida uma sentença absolutória. Se houver condenação, a sentença 

condenatória terá que considerar por qual crime a maioria dos/das jurados/as decidiu condenar 

                                                 

241
 Mais ou menos, pois a algumas tive acesso às sessões do Júri e/ou à documentação completa dessa fase, 

inclusive aos registros dos testemunhos dados em plenário e, claro, às atas com o resultado do Júri e às sentenças 

finais. Já a outros, que tive aceso indireto pelos acórdãos, tive acesso a fragmentos da decisão em plenário e à 

decisão final tomada pelos tribunais, não sendo possível acompanhar detalhes de como se deu o julgamento.  
242

 Vide verbete ―conselho de sentença‖ no glossário para a explicação de como é feito o sorteio / escolha do 

Conselho de Sentença.   
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a pessoa acusada e se optaram ou não por qualificadoras e causas de aumento de pena. Ao juiz 

ou juíza cabe apenas motivar a sentença e calcular o quantum de pena que deve ser atribuído à 

pessoa sentenciada (dosimetria da pena).  

O Conselho de Sentença é considerado soberano em sua decisão. O recurso de 

apelação pode ser apresentado pelas partes questionando o resultado de Júri apenas quando se 

alega que a decisão foi contrária à prova dos autos e/ou que houve alguma nulidade referente 

ao procedimento do Júri. Nesses casos, pede-se a anulação do Júri e a remarcação de outra 

sessão de julgamento. Além disso, pode-se questionar, ao Tribunal de Justiça, a sentença 

proferida ao final do julgamento, que poderá ser revista também por recurso de apelação, sem 

que seja necessária a designação de novo Júri para que seja modificado o quantum da pena ou 

alguma prescrição243. 

A arena do Júri é o espaço por excelência da exposição oral argumentativa em defesa 

ou acusação de quem está sendo julgado. Isso porque as partes têm uma hora e meia, cada 

uma, para a sua exposição oral, podendo haver réplica da acusação, seguida de tréplica da 

defesa, com uma hora de duração cada, portanto, um total de 5 horas de debates orais, sem 

contar que, antes, há a oitiva de eventuais testemunhas e da ré. Polifônico, o Júri propicia 

composições narrativas múltiplas contadas a partir de perspectivas distintas. Ao verbalizarem 

suas versões, cada uma das partes busca conta-las de modo convincente, a fim de ganhar a 

atenção e o voto dos jurados.  

Rochele Fellini Fachinetto, em sua tese Quando eles as matam e quando elas os 

matam: uma análise dos julgamentos de homicídio pelo Tribunal do Júri, chama a atenção 

para o fato de que, ―embora estejam baseados no processo e a ele recorram sistematicamente, 

durante os debates os agentes não precisam ater-se unicamente aos aspectos técnicos e ao 

processo, mas estão relativamente mais ‗livres‘ para compor a narrativa do que aconteceu 

(...)‖ (FACHINETTO, 2012, p. 167). Trata-se, portanto, de espaço no qual a rígida linguagem 

legal e a técnica jurídica são diluídas em narrativas que remetem a elementos do cotidiano e 

buscam aproximar o público, especialmente os jurados e juradas, do que se é narrado. Como 

reforça a antropóloga Mariza Corrêa, ―se as regras tentam congelar o tempo, libertando-se 

dele, a argumentação dos atores principais é essencialmente um ‗ato de comunicação‘‖ 

(CORRÊA, 1983, p. 79). O Júri é percebido, assim, como locus de comunicação privilegiado 

na dinâmica do processo penal.  

                                                 

243
 Rever a pena sentenciada não contradiz a soberania do Júri, uma vez que não se revê a decisão de condenar, 

mas, sim, o quantum de pena prescrito.  
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Nesse sentido Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer ressalta, como uma das principais 

conclusões de sua tese Jogo, Ritual e Teatro – um estudo antropológico do Tribunal do Júri: 

 

(...) nos processos de competência do Tribunal do Júri o desfecho condenatório ou 

absolutório depende mais do que é desenvolvido durante algumas horas nos 

plenários do que daquilo que se processa, ao longo de anos, do primeiro registro 

policial do crime até os passos que antecedem o julgamento em plenário. (...) o 

crime é menos discutido enquanto acontecimento legal e mais ―apresentado 

enquanto representação‖ de fatos da vida cotidiana (SCHRITZMEYER, 2012, p. 

215). 

 

As estratégias para acessar juradas e jurados por meio de uma versão convincente 

passa, no duelo argumentativo, pela escolha do que se narra e como se narra. Conforme 

ressalta Corrêa, ―se os atores jurídicos que debatem o caso acreditam que os jurados julgam o 

homem e a situação e não o crime, e julgam tentando colocar-se na posição do acusado, é 

necessário traduzir essa situação para a sua linguagem‖ (CORRÊA, 1983, p. 79). A palavra 

tradução é adequada na medida em que o ato de traduzir consiste em interpretar e tornar 

inteligível o significado de um texto em outra língua. Nesse caso, os personagens judiciais 

precisam, a partir de fragmentos do inquérito policial e do processo, apresentar uma versão 

que não só ―fale a língua‖ daqueles com quem se fala, mas, principalmente, esteja em 

consonância com o léxico moral destes.  

Busca-se reconstituir a imagem de quem se julga, de acordo com valores mais ou 

menos aceitos, delimitando réus e rés mais ou menos passíveis de terem a compaixão e/ou 

empatia do conselho de sentença. Fachinetto destaca que, em plenário 

 

(...) são evocados aspectos da vida dos envolvidos, como eram suas relações sociais, 

em que contextos estavam inseridos, o que faziam, sempre considerando que essas 

narrativas são construídas levando-se em conta a lógica do contraditório ou seja, o 

debate constante entre acusação e defesa. Trata-se da enunciação que estrutura o 

sentido daquilo que está sendo dito: justamente aqui se percebe que as histórias 

mudam, mesmo em se tratando dos mesmos envolvidos (FACHINETTO, 2012, p. 

167). 

 

Schritzmeyer afirma que, na arena do Júri, ―valores sociais‖ são encenados e é em 

cena que as partes testam a força desses valores. Em suas palavras, ―assim como na tourada o 

toureiro se identifica profundamente com o touro no jogo de vida e morte que os envolve, 

jurados se envolvem com réus à medida que, no decorrer das sessões, expõem-se a profundas 

identificações com os valores contidos em suas histórias‖ (SCHRITZMEYER, 2012, p. 204). 

Nesse sentido, ressalta que ―por serem um microcosmo que reúne o que está disperso na 

sociedade, os plenários do Júri permitem, enfim, um confronto agonístico, lúdico, ritualístico 
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e melodramático de representações, práticas e valores complexos‖ (SCHRITZMEYER, 2012, 

p. 204).  

O tribunal do Júri é o lugar no qual os fatos são narrados de forma dramática, em uma 

linguagem cotidiana para tocar jurados e juradas em seus sentimentos mais íntimos. Os fatos 

nessa esfera são retraduzidos, ilustrados, narrados de modo performático. É preciso ganhar a 

disputa e, para isso, vale improvisar no jogo narrativo, inclusive ―escapando ao controle dos 

termos jurídicos‖, lembrando Geertz e sua reflexão sobre o ―medo dos fatos‖. Schritzmeyer 

(2012) e Fachinetto (2012) chamam a atenção para a disputa que se estabelece em plenário, 

ressaltando que, ali, a dramaticidade e performatividade são fundamentais para a constituição 

da narrativa que se escolhe contar. Os fatos, mais uma vez, são recriados, agora não mais na 

gramática puramente legal, mas na gramática da performance. Há, nessa arena, uma disputa 

de papéis, encenada por personagens que narram, em voz alta, mais uma versão dos fatos. 

Segundo Fachinetto:  

 

o discurso produzido no Júri não se limita a uma fala ou a uma sentença em que se 

recorre a determinado papel de gênero para enfatizar algo, trata-se de uma fala 

performática, uma performance viva – onde não basta estar atento ao que se diz – 

mas como se diz. Os agentes jurídicos precisam ser convincentes aos jurados e para 

isso lançam mão da dramaticidade, dos silêncios, as diferentes entonações para 

conferir maior realidade às falas. As narrativas assumem papel central nesta 

reconstrução de ―quem é quem‖ e esta maneira de contar os fatos imprime realidade 

às versões que são contadas em plenário e tem um efeito simbólico que não pode ser 

desconsiderado (FACHINETTO, 2012, p. 336).  

 

Em um Júri envolvendo o julgamento de uma ré acusada da morte de seu/sua recém-

nascido/a, a narrativa vencedora é aquela que dá aos jurados a explicação mais plausível para 

um ato que, como ressaltado por Prosperi (2010), vai contra a lógica da continuidade da vida. 

Tal ato, perpetrado por aquela a quem é ―naturalmente‖ e ―socialmente‖ confiado o cuidado 

para com a prole – conforme trabalhado no capítulo 3 – pode ser traduzido de maneiras 

bastante distintas aos jurados.  

De acordo com Fachinetto a sessão de Júri é ―lócus e o momento privilegiado de 

análise dos discursos jurídicos, pois é especialmente durante os debates que se pode apreender 

os aspectos das relações de gênero trazidos a essa construção‖ (FACHINETTO, 2012, p. 

165). Nessa arena, segundo a autora: 

 

o que se impõe, seja contestando determinados papéis de gênero, seja reforçando-os, 

é a lógica do campo. É preciso compreender as regras do jogo para saber qual 

categoria e qual imagem precisa ser criada para cada sujeito que ali está: seja no 

banco dos réus, seja na condição de vítima. Seja homem, seja mulher. É a lógica do 

campo e de suas regras na disputa pela verdade jurídica que vai conformar os 
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sujeitos em determinadas categorias – seja para culpabilizá-los, seja para atenuá-los 

– recorrendo-se, sobremaneira, aos aspectos de gênero. Essa parece ser a lógica do 

campo: não os corpos, não os sujeitos, mas quais categorias ou imagens precisam ser 

impressas naqueles sujeitos para que sejam mais ou menos merecedores de justiça. 

São as disputas do campo que definem em qual sujeito jurídico é preciso transformar 

determinado réu ou ré para que eles mereçam a absolvição ou a condenação 

(FACHINETTO, 2012, pp. 376-377). 

 

Levando em consideração essas particularidades do plenário e do jogo entre as partes 

que ali se estabelece, algumas questões merecem ser enfrentadas aqui para explicitar como 

casos de mães acusadas da morte de seus/suas recém-nascidos/as são lidados nessa esfera. 

Quais são os valores morais usados para defender e acusar uma mulher julgada por este ato? 

Quais figuras femininas são delineadas nas narrativas que são apresentadas na arena do Júri? 

Quais estratégias são usadas para defender uma mulher acusada de homicídio ou de 

infanticídio? Como se dão as negociações nos Júris de tese comum? Essas e outras questões 

serão trabalhadas a seguir.  

 

5.2.1 Homicídio versus infanticídio 

Em uma sessão de Júri na qual se debatem casos de mulheres acusadas de matar o/a 

próprio/a filho/a recém-nascido/a há três possibilidades de arranjos principais: I) quando a ré 

é acusada de homicídio e a defesa busca absolver e/ou ―desclassificar‖ para infanticídio, 

enquanto a promotoria sustenta o homicídio; II) quando a ré está sendo julgada por 

infanticídio, e a defesa busca absolvição, enquanto a promotoria sustenta o infanticídio; III) 

Júris de tese comum (narrativas convergentes), nos quais defesa e acusação estão de comum 

acordo e propõem o mesmo resultado, seja ele o infanticídio ou a absolvição. As estratégias 

utilizadas pelas partes em cada um desses arranjos diferem bastante. Isso porque são 

diferentes as representações feitas da mulher inocente, da infanticida e da homicida. Tratarei 

de cada um desses arranjos, respeitando a ordem elencada anteriormente.  

Apesar de não ter assistido a uma sessão na qual a promotoria sustentou a condenação 

por homicídio, pude, por meio das entrevistas realizadas e conversas informais com 

defensores e defensoras, o promotor dos Casos 1 e 3 e o promotor aposentado, bem como pela 

leitura do Caso 3 e dos acórdãos analisados, compreender, de modo geral, a dinâmica dos 

arranjos em casos nos quais a ré foi pronunciada por homicídio (simples, qualificado e/ou 

com causa de aumento de pena). Nesses casos, há dois embates principais possíveis: entre o 

homicídio e o infanticídio e/ou entre o homicídio e a absolvição. Há também a tentativa da 

defesa de retirar eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena, o que é feito em 
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paralelo à defesa pelo infanticídio e/ou pela absolvição. Nesses casos, os Júris são de teses 

opostas, havendo, portanto, embate entre a acusação e a defesa. 

Quando a promotoria advoga pelo homicídio, em contraposição ao infanticídio, 

precisa falar em escolha racional pelo assassinato do recém-nascido, afinal, o homicídio 

doloso é aquele que pressupõe consciência e domínio da ação de matar. Nesse caso, precisará 

delinear a figura de uma mulher fria, calculista e egoísta que escolheu matar seu ―próprio 

filho‖ recém-nascido. Os elementos que caracterizam o neonaticídio, como ocultação e/ou 

negação da gravidez, dar à luz sozinha, não fazer pré-natal e/ou não organizar a chegada do 

bebê, são usados justamente para incriminar a ré por homicídio, sendo consideradas ações 

premeditadas visando ao desfecho final da morte do próprio filho. Já a acusação por 

infanticídio precisa fazer exatamente o oposto: mostrar, pela presença desses elementos, a 

confusão do estado puerperal, que obnubila a consciência daquela que, naturalmente, teria o 

instinto materno. 

 O que está em jogo aqui é o intercruzamento entre duas ontologias e moralidades, 

duas formas de ―dever ser‖ distintas, que podem se alinhar ou não na argumentação jurídica. 

Há, por um lado, uma formulação de ―dever ser‖ materno que pertence à moral. A ―boa mãe‖ 

é aquela que cumpre seu papel social, de acordo com a moralidade vigente. O desvio, a 

mulher que mata o ―próprio filho‖, é aqui a mulher má, a mãe má, que rompe com o pacto 

social firmado sobre seu papel. Por outro lado, há também a formulação de um ―dever ser‖ 

materno biologizante, amparado na noção de ―instinto materno‖, que programa as mulheres a 

serem boas mães, zelosas de sua prole, altruístas. O desvio, neste caso, é de cunho patológico.  

Ambas as ontologias podem colaborar na produção da mulher monstruosa, da mãe 

monstruosa, que merece ser punida com gravidade, por ser agudamente antissocial. Todavia, 

o argumento do estado puerperal atrai gravitacionalmente a narrativa para este segundo 

―dever ser‖, deslocando a questão da inimputabilidade. Se o instinto materno falhou ou foi 

subjugado por uma condição biológica adversa e temporária, a mulher – este ser mais 

próximo da natureza – não pode ser social e plenamente responsabilizada244. 

                                                 

244
 L.S., ao refletir sobre julgamento, pena e justiça, conforme trechos apresentados no início deste capítulo, 

discute dosimetria, a justeza da punição que acha que lhe cabe, mas não por se considerar louca, doente, com os 

instintos maternos falhos, ou pouco capaz de entender o que houve. Para ela, sua punição tem menos a ver 

consigo mesma, e mais com o reconhecimento de que aquele fato e aquela morte não podem ser socialmente 

ignorados. E o reconhecimento pela justiça exige algum tipo de punição, ainda que branda.  
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Jogando entre essas ontologias, a imagem da mãe ideal pode ser construída usando as 

juradas como parâmetro de comparação em oposição à ré, estratégia mencionada pelo 

promotor de justiça aposentado entrevistado durante a pesquisa ora apresentada. Este 

ressaltou o quão ―arriscado pode ser um Júri de homicídio ou de infanticídio para a ré, pois a 

acusação tem em mãos uma história pesadíssima e algumas imagens da perícia‖. Ele disse, 

simulando um Júri hipotético: 

 

―Matar a mulher o próprio filho‖ – você cometeu esse crime? Você matou o seu 

filho? ―Consta aqui uma acusação, denúncia de quatro de março de 2015, por volta 

das 14 horas e 17 minutos, você matou o seu filho. É verdade isso?‖ [simulando a 

leitura da peça no interrogatório] ―Você matou o seu próprio filho?‖ Compreende o 

peso, a encenação? O dramático caindo sobre a cabeça da pessoa? Porque no mérito 

a exibição das fotos mata a mulher, mata. Mostra a foto da criança recém-nascida 

enrolada em um pano ―quem foi capaz de fazer isto vai merecer a complacência dos 

senhores, das senhoras‖? ―A senhora é mãe? A senhora deve ter quantos filhos? 

Dois, três? A senhora já imaginou o seu filho assim? A senhora faria isto com ele?‖ 

Acabou! Acabou! Não tem mais pra onde correr. Você sair desse discurso deve 

desviar o rumo da prova. Você tem que primeiro admitir que há um conteúdo 

religioso e usar os outros exemplos religiosos que existem na civilização judaico-

cristã para dizer – peraí, não é bem assim... olha esse caso... 

 

Em sua simulação – que, apesar de deixar ambíguo o tipo de acusação que está 

fazendo, se de infanticídio ou de homicídio – fica claro o poder que a promotoria tem para 

acusar as rés, quando em pauta a morte de seus/suas recém-nascidos/as: aquele de contrastar a 

imagem da ré com a imagem de qualquer mãe. A ré não deixou a criança viver e quem é mãe 

deixou. O contraste, aqui, se dá não necessariamente pela imagem de ―boa mãe‖ ou ―má 

mãe‖, mas a partir da própria imagem da mãe: quem é mãe não matou, e quem matou, 

portanto, não é/foi mãe; quem é mãe sabe o horror que é imaginar o filho morto, e quem 

imagina o que é ser mãe também. Basta, portanto, recorrer ao imaginário do que é ser 

―instintivamente mãe‖ para imediatamente rivalizá-lo com o que é não sê-lo. Ao mesmo 

tempo, o contrário é verdadeiro: quando se quer inocentar, caso a ré seja mãe, as qualidades 

maternas são exaltadas.  

Outro elemento importante ressaltado em sua fala são as fotografias. Ter em mãos 

imagens de um bebê morto e utilizá-las em plenário é um trunfo da acusação. Se, para mim, a 

parte mais difícil da leitura dos autos com os quais trabalhei na íntegra eram os laudos 

cadavéricos nos quais havia fotografias dos/das recém-nascidos/as mortos/as, pois as imagens 

dos corpos me causavam, e ainda causam, muita angústia e pena, imagine para as juradas e 

jurados ser apresentados a essas imagens com a narrativa acusatória como legenda? 

 Schritzmeyer – relembrando passagem do historiador holandês Johan Huizinga,  na 

qual ele narra a reflexão feita por um juiz que mencionara uma prática de disputa oratória de 
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certo povo regido pelo direito adat em que as partes espetavam varas no chão a cada 

argumento usado, vencendo, ao final, aquela que tinha o maior número de varas espetadas – 

ressalta o peso que têm certos ―trunfos‖ usados pelas partes em disputa no exercício de 

convencimento do corpo de jurados:  

 

no jogo do Júri, as varas adat parecem ser os argumentos que, ao longo de suas 

sustentações orais, promotor e defensor reiteram, insistentemente, tentando acertar a 

sensibilidade dos jurados. Arremessam-nas com seus olhares, gestos, expressões 

faciais, corporais e vocais. Fotos escabrosas do(s) corpo(s) da(s) vítima(s) e laudos 

complicados, depoimentos testemunhais e provas materiais ajudam na precisão do 

arremesso. Tudo é ―espetado na terra‖, nos corações e mentes dos jurados e, ao 

final, estes revelam, através de seus votos aos quesitos, quantas ―varas‖ ficaram 

―bem espetadas‖. (SCHRITZMEYER, 2012, p. 70) 

 

Em um Júri no qual está em pauta o julgamento de uma mulher pelo homicídio de seu 

recém-nascido, a acusação orquestra o tom do debate, escolhendo a ―quantidade de varas‖ que 

irá colocar na disputa. Caso opte por seguir a pronúncia e investir na acusação de homicídio, 

seu discurso certamente contrastará com o da defesa, que buscará tecer uma imagem mais 

branda da ré, em contraposição àquela tecida pela acusação. A leitura que a promotoria faz da 

mulher que mata o próprio filho dá a tônica aos rumos dos autos e da dramaticidade das 

performances em plenário. Nesse sentido, a subjetividade do acusador foi considerada, pelo 

promotor dos Casos 1 e 3, um fator importante para o resultado do Júri. Em suas palavras: 

  

[O resultado do Júri depende muito] do entendimento de cada promotor, da 

sensibilidade de cada promotor, do posicionamento de cada promotor para pedir 

[condenação por infanticídio] da existência de uma defesa, e da vontade dos jurados. 

[os promotores] são um pouco pavões. Existe muito ego ali, é um ambiente muito 

difícil. O promotor de Júri é um promotor que se acha muito importante, que se 

valoriza, que gosta de ser visto, que gosta de ser apreciado, então quando ele faz um 

Júri, as pessoas acharam ele muito sensível, ele adora, quando ele faz outro Júri que 

as pessoas acharam ele um acusador muito feroz ele ama, e quando ele perde ele se 

sente arrasado, em depressão. É um ambiente de muita competitividade, entre 

promotores, advogados, defensores, entre promotores entre si, e isso acaba influindo 

no resultado final que é a JUSTIÇA. Um promotor autoritário, um promotor que não 

tem toda a sensibilidade do mundo, pode levar a resultado absolutamente inesperado 

e injusto.  

 

Quando entrevistei L.S., ela me disse que seu maior medo era ser condenada por 

homicídio doloso e sair do Júri presa, com uma longa pena a cumprir. L.S. de fato corria esse 

risco, não fora todo o esforço da defesa em negociar com a promotoria e a sorte do promotor 

de justiça do caso ser considerado ―menos raivoso que a maioria‖ – como mencionou um 

defensor na confraternização após o Júri do Caso 1. Isso porque, considerando os autos e 

acórdãos aos quais tive acesso, bem como as falas dos/das profissionais do direito 
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entrevistados/as, casos denunciados e pronunciados como homicídio tendem a ser condenados 

pelo Júri como homicídio, a não ser que haja negociação entre as partes e, portanto, a 

realização de Júri com tese comum245.  

 Dentre os 27 acórdãos referentes a recursos de apelação que me possibilitaram acessar 

o tipo pronunciado e o tipo ao qual a ré foi condenada em plenário, encontrei 12 casos nos 

quais as rés foram denunciadas e pronunciadas por homicídio. Em 11 desses houve 

condenação, em plenário, por homicídio. Em apenas um a condenação em plenário foi por 

infanticídio. Apesar de não ter acesso aos autos na íntegra e também não ter frequentado as 

sessões de Júri nas quais estes casos foram julgados, é possível aferir que a queda de braço 

entre homicídio e infanticídio no plenário foi desigual. Venceu a imagem da homicida na 

quase totalidade dos casos. 

Já nos autos estudados na íntegra, a equação se inverte: de três Casos (1, 2 e 3) 

denunciados e pronunciados por homicídio, em dois (1 e 3) houve condenação, em plenário, 

por infanticídio e em um (2) houve absolvição imprópria com aplicação de medida de 

segurança 246 . Ou seja, nenhum foi julgado como homicídio. No Caso 1 houve, como já 

mencionado, tese comum entre defesa e acusação, o que explica a condenação por 

infanticídio. Já no Caso 2 também houve um Júri de tese comum, no qual tanto defesa quanto 

acusação, com base em laudos periciais, concordaram em pedir a absolvição imprópria da ré, 

por razões de inimputabilidade. O desfecho do Júri do Caso 3, por sua vez, me foi explicado 

pelo promotor de justiça do Caso, durante entrevista: 

 

Eu me lembro, inclusive, que naquele Júri que eu citei, daquela moça de classe 

média alta, eu fui fazer o Júri e via que o advogado constituído era um bom 

advogado, ele tinha já pedido, durante o processo, na fase das alegações finais, o 

infanticídio. O que é comum se fazer antes do Júri? É comum dizer ―olha doutor, o 

senhor já pediu o infanticídio e eu acho que é algo razoável aqui (...)‖ e o advogado, 

bem ríspido, bem auto confiante, disse que ia absolver a ré, pois ela não matou 

ninguém, pois na cabeça dela ela acha que matou uma boneca. Ele não quis fazer 

uma tese comum de infanticídio, muito embora tenha, durante o processo, se 

pautado por uma dessas teses. Uma das teses dele era do infanticídio. E essa tese era 

interessante. Ai ele trouxe históricos de casos da Suécia, antigos, de que uma criança 

teria nascido de forma diferente, e uns casos bem escabrosos que não sabia se eram 

verídicos ou não. E ele juntou no intuito de convencer os jurados que de fato ela 

                                                 

245
 Não é possível saber a proporção de casos resolvidos em Júris de tese comum e sua proporção com relação 

àqueles nos quais defesa e acusação defendem teses distintas. Isso porque, se resolvidos com tese comum, 

provavelmente não há recurso ao tribunal, portanto, não há acórdão. Além disso, como será mostrado adiante, 

não há previsão legal para tese comum, sendo essa uma prática do cotidiano do Tribunal do Júri, não sendo 

registrada nos autos. Dessa forma, apenas estando presente na sessão é possível saber se houve ou não acordo de 

tese comum.  
246

 Vide, no apêndice C, o quadro 3.  
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achava que teria dado a luz a uma boneca [portanto de que não houve infanticídio, 

por não haver dolo]. E o que aconteceu? Eu acabei pedindo como tese principal 

homicídio e como tese secundaria o infanticídio, enaltecendo o infanticídio, mas 

dizendo que aqueles que quisessem votar pelo homicídio poderiam dessa forma 

fazer. E acabou dando, lógico, o infanticídio. E eu me lembro que fui procurado por 

duas juradas no final do Júri, que ficaram inconformadas, pois queriam a 

condenação dela por homicídio. Então essa ré sofreu um risco muito grande ali...o 

advogado colocou ela numa fogueira...pela arrogância dele. 

 

Pela explicação do entrevistado, fica claro que se tivesse, a seu ver, investido 

unicamente em acusar P.P. por homicídio, a ré teria sido condenada por esse tipo penal. No 

entanto, o fato de ele ter também trazido o infanticídio à tona e tê-lo ―enaltecido‖, deu aos 

jurados a possibilidade de julgarem por infanticídio. Para o promotor a postura do advogado 

de defesa foi extremamente arriscada, uma vez que não concordar em defender a tese comum 

de infanticídio e apostar todas as fichas na absolvição, poderia ter custado à ré uma 

condenação por homicídio. Ainda que não diga abertamente, parece ressaltar que estava em 

suas mãos a escolha pelo desfecho da história.  

―Enaltecer‖ o infanticídio é uma estratégia usada em plenário tanto pela defesa quanto 

pela acusação, dependendo do contexto – seja pela defesa para se contrapor à promotoria que 

pede a condenação por homicídio, seja pela promotoria para acusar a ré de um infanticídio, 

em contraposição à absolvição, sejam ambas por motivos de tese comum. Fazê-lo é ter atitude 

completamente distinta daquela que delineia a mulher homicida, ou seja, é preciso 

desconstruir a ideia de uma mulher fria, calculista e má, e desenhar a imagem de uma mulher 

que vivenciou uma fatalidade, ocasionada por estar em um estado peculiar: o estado 

puerperal.  

Quando se sustenta que houve um infanticídio é preciso alegar que a ré estava em 

estado puerperal, um estado peculiar momentâneo do pós-parto, que altera a sua consciência. 

Nesses casos, acaba-se por defender que não havia intenção de matar, que não foi de 

propósito, que foi um fato isolado na vida daquela mulher. O curioso é que se trata de um 

crime considerado doloso, mas, para convencer os jurados, precisa se falar em ausência de 

dolo. A contradição que conjuga dolo e o tipo penal infanticídio, já trabalhada no capítulo 4, 

fica patente nos discursos acerca do infanticídio em plenário: ao vivenciar um estado que 

afeta seu discernimento do certo e errado, justifica-se o cometimento de um crime 

considerado intencional. 

Na defesa do infanticídio em plenário, se a ré tem filhos, é comum a valorização de 

seu papel como mãe, chamando a atenção para a excepcionalidade daquele caso em sua vida. 

Conseguir convencer os jurados de que foi um infanticídio, implica explicar o que é o 
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infanticídio. Também é falar em emoções, na dor que já foi para essa mulher passar pelo que 

passou, na culpa que carregará para sempre consigo, na pena eterna que viverá uma mulher 

que matou seu/sua filho/a. O papel esperado da mulher como mãe, nesses espaços, é então 

ressaltado para servir de parâmetro para tratar de pena, arrependimento, de dor, de 

julgamentos outros que não os do Sistema de Justiça.  

Vale destacar, aqui, que não há uma fórmula argumentativa única e que as estratégias 

das partes no Júri variam de caso a caso, bem como dependem das moralidades e 

performances de cada um dos atores envolvidos no ―jogo do Júri‖. Assim, apesar de ter 

identificado ―jogadas‖ padrão, principalmente por meio das entrevistas e conversas informais 

com profissionais do Direito, pude, nas sessões de Júri assistidas, presenciar três 

―jogos/performances ao vivo‖, oportunidades nas quais presenciei os personagens em ação, as 

expressões, as entonações, os desvios do jogo, que possibilitaram percepções de outras 

dimensões estratégicas. Especialmente o Júri do Caso 7 foi peculiar nesse sentido, por ser um 

―Júri de briga‖ (NUÑEZ, 2018, pp. 136-195).  

A definição de ―Júri de briga‖, categoria nativa do campo da antropóloga Izabel Nuñez 

em pesquisa sobre o Júri, se enquadra perfeitamente no Caso 7. Segundo a autora se trata 

daqueles casos  

 

(...) cujos acordos são inicialmente considerados como impossíveis, improváveis ou 

inviáveis. ―Júris de briga‖ são aqueles que as ―partes‖, acusação e defesa, 

apresentam teses e fazem pedidos diferentes, baseados nas narrativas e nos 

argumentos que encontram ao analisar os casos. A decisão final não é sabida, os 

agentes entregam-na para os jurados. Diferem, portanto, dos acordos (NUÑEZ, 

2018, p. 136). 

   

Neste Caso – cujo Júri por tentativa de infanticídio acompanhei no município de 

Ferraz de Vasconcelos – além do julgamento do fato, estava subliminarmente em jogo a 

possibilidade de a ré ter o filho de volta, pois este estava sob a guarda de familiares de L.M.. 

Tratou-se de uma disputa entre infanticídio e absolvição, mas também entre a possibilidade de 

L.M. ser ou não mãe. É sobre situações como esta que tratarei a seguir.  

5.2.2 Infanticídio versus absolvição 

 

Quando a promotoria acusa uma mulher, perante o Tribunal do Júri, de ter cometido 

um infanticídio, enquanto a defesa busca a absolvição, a tendência é o Conselho de Sentença 

optar pela ocorrência de um infanticídio. Foi este o resultado dos acórdãos e Casos com os 

quais tive contato, nos quais houve esse arranjo. O infanticídio pode ser usado pelas partes 

como um tipo intermediário entre a absolvição – muitas vezes percebida como impunidade – 
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e a condenação por penas altas, sendo, portanto, uma alternativa intermediária que parece 

satisfazer a expectativa punitiva de quem julga casos como aqueles aqui apresentados. Senão 

vejamos. 

L.M. e seu marido – pai da criança, com quem se casara após os fatos – queriam 

recuperar a guarda do filho ou, ao menos, visita-lo, mas haviam sido proibidos pelo juiz da 

Vara da Infância e Juventude. A condenação ou absolvição no Júri poderiam pesar, 

respectivamente, de forma negativa ou positiva para a resolução da demanda da ré em poder 

ficar com o filho. Por saber disso e ser contrária à concessão da guarda à L.M., a promotora 

precisou, em plenário, associar a imagem de L.M. a de uma mulher que não tinha condições 

de ser mãe, ao menos daquele filho.  

Quando conversei informalmente com a promotora antes do início da sessão, ela me 

disse que leu o caso de L.M. no dia em que voltou de licença maternidade. Achou curioso isso 

ter acontecido justamente nesse dia, pois ―como promotora há oito anos, nunca tinha visto um 

caso desses. Um promotor pode passar a vida toda sem um caso assim. Justo no meu retorno 

da licença encontro uma história dessas?‖. A promotora mencionou que, no instante em que 

leu o caso, pensou imediatamente em infanticídio – ―como pode ser idêntico a um caso de 

1940 que li em um livro de medicina forense?‖, perguntou. Destacou achar acertada a decisão 

do juiz da primeira fase em desclassificar o tipo de tentativa de homicídio para tentativa de 

infanticídio em sua sentença de pronúncia: ―é um típico caso de infanticídio, sem tirar nem 

por‖, ressaltou. ―Nenhuma mulher mata o filho assim, por escolha... No reino animal todos os 

bichos cuidam de suas crias. O [tipo penal] infanticídio explica‖, disse reforçando porque 

acredita se tratar mesmo de uma tentativa de infanticídio. No caminho para o plenário 

completou: ―fui mãe recentemente, é um turbilhão de hormônios e sentimentos‖. Aqui, o 

argumento do instinto materno não foi usado contra a ré, mas a favor, uma vez que, a partir da 

fala da promotora, é possível detectar que sua crença na existência inequívoca do instinto 

materno a impede de achar que uma mulher possa matar, após o parto, o próprio filho por 

maldade, mas, sim, por desarranjos biológicos e psíquicos.  

Ouvidas quatro testemunhas – um conselheiro tutelar, o médico que fez o resgate do 

recém-nascido, o marido da ré e pai da vítima, e a avó da ré –, bem como a própria L.M., após 

um breve intervalo, deu-se início à fala da promotora. Após os cumprimentos de praxe, ela 

voltou-se aos jurados e disse: ―o caso é raríssimo, pois, naturalmente, destoa das leis naturais, 
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da Igreja e da lei dos homens. O que resolverem hoje, vai virar estudo247. Vocês vão mostrar o 

que o povo brasileiro pensa sobre isso.‖ Seguiu ressaltando a peculiaridade do infanticídio, 

chamando a atenção especial das cinco juradas mulheres que compunham o Conselho de 

Sentença:  

 

eventualmente uma jurada que é mãe sabe como é o desenrolar do parto. O que eu 

posso definir como punição adequada? O legislador estabeleceu pena de dois a seis 

anos para o infanticídio. É um tipo penal especial – essa é a peculiaridade do 

julgamento de hoje. É raro, pois fere o curso natural das coisas.  

 

Em plenário, como já mencionei, a promotora tinha o desafio de não permitir ao Júri 

se compadecer da ré a ponto de inocentá-la, pois achava crucial a condenação para impedir 

que esta conseguisse, na Vara de Infância e Juventude, a guarda da criança, que à época da 

sessão estava com dois anos e meio de idade. Para acusá-la não poderia ir a extremos, ou seja, 

não poderia desenhar a imagem de uma ré fria, calculista e má, pois isso destoaria da figura 

do infanticídio, mas também não poderia ―banalizar‖ dizendo que era um fato isolado e que 

foi algo pontual que aconteceu em sua vida, sob o risco de conseguir o perdão dos jurados. 

Sua estratégia foi, portanto, mostrar o quanto a ação da ré causara prejuízos ao recém-nascido 

e o colocara em risco, ainda que esta estivesse em estado puerperal, expôs o filho a violências 

que deixaram marcas. Por essas marcas deveria pagar com a condenação. Para tanto, logo no 

início de sua fala tentou mostrar a peculiaridade do caso e a diferença deste com relação aos 

demais com que ―comumente a promotoria trabalha‖. ―Nós estamos acostumados com o que 

há de mais vil. Todos nós nos compadecemos com este caso.‖  

De acordo com a promotora, não se tratava de algo vil ou planejado. Tratava-se da 

atitude de uma jovem com muito medo da avó e da comunidade religiosa à qual pertencia, 

traumatizada pelo fato de ter perdido a própria mãe, seis meses antes dos fatos, devido a um 

acidente vascular cerebral que ocorreu enquanto dava à luz ao seu irmão. Tratava-se de uma 

jovem que não queria a gravidez, e não teve o amparo emocional necessário para conseguir 

solucionar a questão, uma vez que o namorado, apesar de saber da gravidez, ―foi omisso em 

ajudá-la‖. Mas seus atos, ainda que não confabulados e não calculados, geraram 

consequências graves para a criança, e isso deveria ser levado em consideração pelos jurados 

e juradas na hora de condená-la. ―Tem um bebezinho nessa história toda‖, ressaltou a 

promotora balançando os braços com indignação em frente ao Júri. ―Hoje ele tem síndrome 

                                                 

247
 Fazendo alusão indireta à minha presença como pesquisadora em plenário.   
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do bebê chiador, nem sei se a mãe dele sabe disso. Até hoje ele não respira.‖ Seguiu 

ressaltando o quanto o ato da ré de abandonar a criança nos fundos da casa, próximo a um 

matagal, gerou consequências importantes: ―esse bebezinho o que ele já sofreu – na rua, ao 

relento, da uma da manhã às sete horas. Não queremos fazer máquina de condenar, mas 

alguma resposta deve haver‖, disse em tom dramático, clamando por responsabilização.  

A promotora seguiu sua arguição olhando fixamente para os jurados e juradas 

enquanto criticava o desejo da ré de ter a guarda do filho: ―esse negócio de ‗ai coitadinhos, 

não podemos ver a criança‘, não existe isto! O Estado tem o dever de cuidar da criança. São 

tão irresponsáveis, eu me preocupo mais com o filho deles que eles‖, referindo-se à ré e ao 

seu marido que estava na plateia do Júri. Em seguida leu o laudo pericial que dizia que a ré 

era fria e não fazia perguntas sobre a criança. ―Não existe afeto por parte dessa jovem pela 

criança. É preciso deixar isso claro‖. No entanto, ao mesmo tempo em que fazia esse discurso, 

ressaltava a excepcionalidade do infanticídio e a ausência de intenção da ré em provocar o 

resultado. Ao encerrar sua fala inicial, que durou mais de uma hora, a promotora ressaltou que 

era: 

 

(...) um caso triste. Essa criança já começa a vida vulnerável. Um dia essa criança 

vai ficar sabendo. L.M. teve uma gravidez complicada. Peço para que os senhores 

condenem ela pela extrema falta de responsabilidade desses genitores. A história é 

parecida com a da década de 1940. Não tem laudo favorável, não conseguiu 

convencer nenhum perito de ter problemas psicológicos. A clemência é possível, 

mas peço para que a condenem por tentativa de infanticídio. 

 

Vale mencionar que esta promotora me dissera, informalmente antes do início da 

sessão, que ―pegaria mais leve‖ com a ré, ainda que buscando a condenação, pois entendia 

esta que estava vivendo uma situação de muito estresse à época do parto (ter perdido a mãe 

alguns anos antes, durante o parto de seu irmão; viver com a avó extremamente religiosa e 

frequentar essa comunidade). No entanto, enquanto a promotora arguia, a advogada da ré a 

interrompeu duas vezes, pedindo aparte para questioná-la sobre a relevância da leitura de um 

laudo e para corrigir uma informação que avaliava estar equivocada. Após esses episódios, foi 

nítida a mudança de atitude da promotora em plenário, fazendo uma acusação mais rigorosa 

do que havia inicialmente anunciado, muito provavelmente pelas interrupções de sua fala pela 

advogada tê-la deixado nitidamente furiosa.  

Nesse caso, vale lembrar que a performance das partes em plenário é um componente 

importante do jogo, como bem destacado por Schritzmeyer, além de, por vezes, ser a 

interação entre elas um ponto crucial:  
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embora não se possa afirmar que promotor e defensor abstraiam por completo as 

pessoas do réu e do juiz – a ponto de esquecerem que, no caso do primeiro, trata-se 

de um ser humano aguardando uma sentença que decidirá os próximos anos de sua 

vida (e, provavelmente, todo o restante dela) e, no caso do segundo, daquele que 

preside a sessão –, por vezes parece que eles apenas se concentram um no outro. 

Como me declarou um juiz: ―O réu e sua versão praticamente se tornam secundários 

em cena. É como a bola no futebol. Ela é essencial para que o jogo aconteça, mas o 

que de fato importa são os dois times e o que eles fazem. Há faltas fora das jogadas, 

sem bola. E o juiz é esquecido, em muitos lances‖. (SCHRITZMEYER, 2012, p. 69)  

 

Acerca desse episódio, vale também retomar a noção de família judicial usada por 

Nuñez (2018) e a constatação de que advogadas e advogados privados estariam fora da 

relação de parentesco que há nesta família. De acordo com a autora a família judicial, no Júri, 

é formada por magistrados, magistradas, promotoras e promotores, defensoras e defensores. A 

seu ver, ―esses sujeitos, que se aproximam inicialmente em razão dos laços institucionais, pois 

ali chegam para desempenhar funções profissionais, são designados pelas instituições estatais 

às quais estão vinculados. Depois, passam a conviver de maneira próxima e os laços pessoais 

ficam mais fortes‖ (NUÑEZ, 2018, p. 129). A autora opõe a família judicial à família 

consanguínea, ressaltando que ―no Tribunal do Júri o que forma a família judicial não são 

laços consanguíneos, mas a relação diária que estabelecem entre eles e, além disso, sua 

vinculação enquanto agentes do Estado‖ (NUÑEZ, 2018, p. 124). Advogadas e advogados 

privados não fazem parte do cotidiano da família judicial, sendo ―de fora‖, apesar de atuarem 

no ritual do Júri (NUÑEZ, 2018, pp. 130-136).  

Por não conviverem no cotidiano do Júri, advogados e advogadas não têm os mesmos 

costumes e ―combinados‖ que há no interior da família judicial. Por isso muitas vezes são 

considerados/as, pelos membros da família judicial, ―inoportunos/as‖, ―chatos/as‖ e 

acusados/as de atrapalhar o bom funcionamento das sessões248. Uma das críticas feitas às 

advogadas e advogados particulares diz respeito justamente ao aparte, uma vez que há, 

segundo Nuñez encontrou em campo, ―uma ética do aparte‖ (NUÑEZ, 2018, p. 128) não 

sendo seu uso bem-vindo em determinadas ocasiões. No Júri do Caso 7 ficou claro que o uso 

do aparte pela advogada de defesa não foi bem vindo pela promotora, deixando um 

desconforto entre elas que certamente foi responsável pelo maior rigor da promotora no tom 

de sua acusação.  

                                                 

248
 Sobre a relação de advogados considerados ―outsiders‖ das cortes com os funcionários destas, vale ver a 

análise de Abraham S. Blumberg no artigo The practice of law as Confidence game – organizational cooptation 

of a profession (1967, pp. 20-24).  
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Encerrada a argumentação da promotora, a advogada da ré iniciou sua arguição com 

longa fala de cumprimento aos presentes no julgamento – como a promotora, o juiz, a polícia 

militar e os jurados – à qual a promotora respondeu com um ríspido balanço de cabeça. Havia 

entre as duas um clima de animosidade claro. A defesa feita pela advogada foi confusa e 

truncada, repleta de elementos que nada tinham a ver com o caso. Entre menções a doenças 

respiratórias transmitidas pelo uso do ar condicionado – argumento usado pela advogada para 

rebater a afirmação da promotora de que foi a atitude da mãe de abandonar o filho que gerou 

o problema respiratório que a criança apresenta – a uma fala sem sentido sobre remédios 

contra a calvície, a advogada, que deveria tentar a absolvição da ré, alegou que a ―confusão de 

L.M. se deu devido ao estado puerperal‖, reforçando, sem querer, que se tratava de 

infanticídio. Ao longo de toda a fala da advogada, a avó da ré olhava atenta da plateia, 

enquanto o marido da ré rezava de cabeça baixa e mãos em forma de oração. Já a ré oscilava 

entre esconder o rosto entre as mãos, segurar a face com expressão de tédio ou olhar para 

cima e para os lados com um olhar disperso. Praticamente indefesa, a ré foi condenada por 

tentativa de infanticídio a uma pena de um ano nove meses e vinte três dias, a ser inicialmente 

cumprida em regime semiaberto.  

O juiz presidente do Júri – que coincidentemente era meu conhecido, pois 

contemporâneo da graduação em Direito – foi bastante solícito em me receber, fazendo 

questão de tentar me auxiliar com a pesquisa. Anunciou minha presença em plenário, dizendo 

que havia ali, naquele dia, uma pesquisadora da temática daquele Júri. Ressaltou que, ao final 

da sessão, os jurados e juradas que quisessem contribuir para a minha pesquisa, dando uma 

breve entrevista, poderiam vir falar comigo, o que garantiu que eu conversasse informalmente 

com duas juradas e um jurado ao final da sessão. Sentei com o trio por aproximadamente 

trinta minutos na sala da OAB do fórum de Ferraz de Vasconcelos, quando conversamos 

sobre o caso e as percepções que tiveram durante o julgamento. Os três foram unânimes em 

dizer que a advogada fez uma péssima defesa – confusa e pouco convincente.  

O jurado disse estar bastante chocado com o caso. Falou em tom jocoso que achava 

que a ré ainda estava em estado puerperal, pois achou sua postura muito fria e alheia durante a 

sessão. ―Parecia que não era com ela‖, disse. Optou pela condenação, dentre outras, pois ―não 

via condições da ré ficar com a criança‖. Em suas palavras ―achei a ré uma tremenda de uma 

mentirosa. Sou descendente de nordestino – lá menina de 12 anos sabe que não pode brincar. 

Sabe os riscos que está correndo‖. Para ele o infanticídio era crime hediondo. Estava surpreso 

que não era e que tinha a pena tão mais baixa. Ressaltou que o fato de a ré ter se casado com o 
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pai da criança foi certamente importante para ela responder o processo em liberdade, pois 

mostra que ela foi perdoada pelo marido.  

Uma das juradas criticou a religião – disse ser ―um horror, uma tragédia‖. A seu ver, 

se não fosse pelo medo da avó e da comunidade religiosa, nada disso teria acontecido. Disse 

conhecer muitos casos de pessoas que descobriram a gravidez só no final, não sendo algo 

raro. Indignou-se com o marido da ré, pois, na sua perspectiva ―era um cara horrível, essa 

moça estava acuada. Como ela conseguiu se casar com ele eu não sei...‖. Ressaltou que ―(...) 

desde o começo identifiquei o caso como um infanticídio. Desde o comecinho... por isso eu 

não tive dúvidas em absolver, ela não tinha culpa‖, tendo entendido que se condenasse estaria 

―votando‖ no homicídio. Dessa forma, por uma falha na compreensão das explicações dadas 

em plenário, optou pela absolvição da ré, uma vez que entendeu que se considerasse 

infanticídio deveria absolver.  

A outra jurada que participou da conversa disse que frequenta Igreja e que não atribui 

à religião o que aconteceu. ―Isso é da vida‖, disse. ―Eu tenho meus filhos, uns errados e uns 

certos. Não é a religião o problema‖. Para ela, a ré pagou e está pagando pelo que fez. Perdeu 

o filho, está respondendo a um processo. Optou também por absolvê-la, pois considerava que 

já estava pagando por seu erro.  

Durante a nossa conversa a advogada de defesa entrou na sala da OAB e perguntou: ―e 

ai, gostaram da minha defesa?‖. Após um silêncio constrangedor e alguns sorrisos amarelos, a 

jurada que absolveu por ser infanticídio respondeu: ―você tinha tudo pra ganhar a causa. 

Tinha que ter firmado o pé na mente, mostrado que ela estava perturbada. Não é todo mundo 

que entende de primeira‖. Ficou evidente nesta fala, bem como na conversa com o jurado e as 

juradas, a confusão que o tipo infanticídio pode causar nas pessoas ―leigas‖ que compõem o 

Conselho de Sentença. O tipo penal infanticídio não é óbvio, e explica-lo em plenário exige 

destreza e didática, para contrapô-lo ao homicídio e à ausência de crime.  

Ao final da sessão, ganhei uma carona do Defensor Público que havia me contado 

desse caso e, inclusive, atuou na defesa de L.M. durante a primeira fase do Júri, antes da ré 

optar pela defesa particular. Ele não se conformava com o resultado. Disse-me que, apesar de 

ser difícil conseguir a absolvição em casos como esse, dava para ter sido um Júri mais 

combativo e, ao menos com pena mais branda. Bastava ―brigar a briga certa‖. Não foi dessa 

vez.  

A seguir tratarei dos Júris de tese comum e como, nessas negociações, o tipo penal 

infanticídio é uma ―carta‖ chave para as jogadas previamente acordadas. Também explicarei 
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porque, quando se acusa por infanticídio, como no Caso 7, é tão difícil conseguir a 

absolvição.  

 

5.2.3 Júris de tese comum ou o infanticídio como coringa 

 

As duas outras sessões de Júri que assisti, como já mencionado, foram sessões nas 

quais houve acordo entre as partes, os chamados ―Júris de tese comum‖. Trata-se de Júris nos 

quais a acusação e defesa decidem, juntas, defender um mesmo resultado. Segundo Nuñez:  

 

esses ―acordos‖ consistem em um acerto feito pelas partes, acusação e defesa, que 

concordam em fazer o ―mesmo pedido‖ aos jurados. Assim, apresentam as mesmas 

teses e fazem pedidos semelhantes, baseados nas narrativas, nas interpretações e nos 

argumentos que encontram ao analisar os casos. A decisão final é presumida por 

eles, pois acreditam que, sendo os pedidos idênticos, os jurados não votarão de 

modo contrário. Criam, assim, uma forma de dar previsibilidade ao julgamento. 

(NUÑEZ, 2018, p. 196).  

 

A composição entre as partes não significa necessariamente, como bem ressaltado por 

Schritzmeyer, que a sessão se tornará um ―faz de conta‖, ou será enfadonha ou desinteressante 

(SCHRITZMEYER, 2012, pp. 73, 76). Ao mencionar dois Júris de tese comum que assistiu, 

ressaltou que ―o eixo desses julgamentos deixou de ser o embate entre versões conflitantes e 

passou a girar em torno da habilidade dos jogadores em harmonizarem seus argumentos‖ 

(SCHRITZMEYER, 2012, p. 76). Não se trata de ―Júris de briga‖, como trabalhado por 

Nuñez (2018, p. 136), o que não significa ser menos interessante em termos analíticos, pois, 

apesar de ser um jogo diferente, não deixa de ter suas peculiaridades e de ser jogado. Isso 

porque ―as sustentações orais, de qualquer modo, deverão persuadir os jurados a votar e, para 

tanto, elas deverão ser bem desenvolvidas ao longo de todo o julgamento‖ 

(SCHRITZMEYER, 2012, p. 73). 

Foi exatamente assim o Júri do Caso 1, no qual L.S. respondia por homicídio 

triplamente qualificado, mas, como já mencionado em outros momentos desse trabalho, houve 

uma composição prévia entre a defesa e a acusação pela defesa do infanticídio. Foi uma 

sessão emblemática para esta pesquisa, pois, justamente, permitiu-me ver, na prática, como a 

―carta do infanticídio‖ foi usada pelos jogadores em plenário, contrapondo-se à do homicídio 

e aquela da absolvição.  Nesta sessão pude acompanhar com atenção como a acusação e a 

defesa afastaram L.S. da imagem de homicida e construíram a de uma mulher que, por um 

infortúnio, cometeu um infanticídio.  
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Se, como disse um defensor a Nuñez (2018, p. 205) ―Júris de acordo‖ são aqueles nos 

quais é possível ―dar aula‖, uma vez que há mais tempo e tranquilidade para se ―ensinar‖ o 

direito; posso dizer que, logo no início da pesquisa fui contemplada por essa aula de como 

ensinar o infanticídio quando se quer levar um grupo de pessoas a entendê-lo e convencê-las a 

aplica-lo. Para tanto, as partes usaram a lousa do plenário, trechos de livros e artigos, bem 

como exemplos para explicar esse tipo penal que ―(...) não é homicídio, mas, assim como 

este, envolve o ato de matar, mas também não é absolvição‖ como me definiu um dos jurados 

que julgou L.S., com quem conversei brevemente no momento do lanche, ao final da sessão.  

O Conselho de Sentença foi composto por duas mulheres e cinco homens, após a 

promotoria recusar duas juradas e um jurado e a defesa recusar três juradas. ―É melhor não 

arriscar‖, me disse a defensora justificando uma composição mais masculina que feminina do 

Conselho de Sentença, deixando entender que não dava para prever a reação das mulheres em 

um caso como esses. Algumas juradas recusadas permaneceram na plateia até o final da 

sessão, assistindo atentamente à ―aula‖ sobre infanticídio que se desenrolava em plenário.  

Não foram ouvidas testemunhas no Júri de L.S., apenas a própria ré. Com a voz baixa 

e tentando conter o choro, respondeu às perguntas da defensora que iniciou indagando se 

tinha filhos e quais eram suas idades. ―Tenho cinco filhos, de 22, 18, 16, 14 e 7 anos‖, 

respondeu. Em seguida, de forma enfática disse ―não‖ à pergunta da defensora se algum deles 

já tinha tido ―envolvimento com a polícia‖. Contou que era auxiliar de cozinha e que também 

ajudava em festas e eventos e que voltara a estudar após 34 anos longe da escola, estando 

cursando a sexta série. Disse que trabalha desde os 15 anos, e que à época dos fatos era 

empregada doméstica. Abriu um sorriso tímido ao responder que era ―boa‖ a sua relação com 

os filhos. Um jurado perguntou quando L.S. havia voltado a estudar, ao que ela respondeu que 

no início daquele ano de 2014, mesmo ano da sessão do julgamento. Mais tarde, ao final da 

sessão, ele me explicou porque fizera esta pergunta: ―se fosse na época do crime, soaria 

estranho, pois pareceria que matou a criança para poder ter tempo de fazer as coisas dela‖. 

Pelas perguntas da defensora estava claro que ela buscava traçar, desde o início da 

sessão, o perfil de L.S. como mãe trabalhadora, que criava bem os filhos, que estudava e tinha 

uma vida ―normal‖. O mesmo pode ser percebido na arguição do MP, logo em seguida à 

inquirição da ré. 

Em sua fala, o promotor de justiça anunciou, logo de início, que se tratava de caso 

excepcional e raro, e que ―tanto a acusação como a defesa têm uma só tese‖. Disse, em 

seguida, que se tratava de um caso de infanticídio, ―(...) de uma mulher que matou a própria 

criança. L.S., mãe de cinco filhos, trabalhadora, que está estudando, ré primária – e isso eu 
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valorizo – assumiu o risco de matar sua filha, deixando de prestar socorro antes e após o 

parto‖. ―Trata-se de história muito trágica. Uma história muito triste‖, falou com olhar 

pesaroso para os jurados e juradas que o olhavam atentamente. Explicou que não se tratava de 

um homicídio, mas ―(...) do caso do artigo 123, infanticídio, e é isso que quero deixar claro e 

diferenciar‖, ressaltou, passando a explicar tecnicamente o que era o estado puerperal e o 

infanticídio.  

Passou, então, a delimitar perfil de L.S. em contraposição àquele de mulheres 

desviantes. Em suas palavras:  

 

temos aqui, jurados, uma mãe de família que não pode ser jogada em meio 

criminoso e canceroso e se contaminar nas nossas cadeias. Se condenada por 

homicídio, ela teria de cumprir pena em penitenciária, com outras bandidas e 

assaltantes (incrivelmente há mulheres que são assaltantes!). Ela passará esses dois 

anos, se condenada por infanticídio, seguindo sua vida normal, cuidando dos seus 

filhos. Se eu chegasse aqui e tivesse uma bandida, uma assaltante, uma traficante, 

mas não é disso que se trata. (...) Eu, como promotor de justiça, não estou aqui para 

ver réus condenados.  

 

Antes de encerrar sua arguição, mencionou um depoimento da ré, constante nos autos, 

no qual L.S. mencionou que, alguns anos antes dos fatos, procurou um serviço público de 

saúde para fazer laqueadura, mas não teve o seu direito à saúde garantido, não conseguindo 

fazer o procedimento. A seu ver isso deveria ser levado em consideração em favor da ré, uma 

vez que esta havia tentado evitar engravidar, mas ―(...) o Estado não a ajudou em sua 

tentativa‖. Este fato marcou o promotor, que, tempos depois, quando eu o entrevistei, disse-

me:  

 

eu fiquei com muita pena dela durante o processo...muita pena...pela situação dela, 

por tudo que ela viveu...essa história que ela contou que julgo como real, que de fato 

ela tentou fazer a laqueadura e não foi dado como direito a ela...essa experiência da 

saúde pública, ela me sensibiliza muito...dessa falta de direitos que o cidadão tem 

diante do Estado... o fato de ela ter vários outros filhos e ter de criar esses 

filhos...então eu sabia que se eu tivesse que optar entre a condenação e a absolvição 

seria a absolvição. 

 

Após um breve intervalo, a defensora passou a fazer a sua arguição. Nos 

cumprimentos elogiou o promotor por sua ―(...) absoluta gentileza e dedicação, que concordou 

em dividir comigo essa tarefa, com extrema sensibilidade. Como promotor seu dever não é 

condenar e punir. Só uma pessoa que entende o Júri não como uma luta, consegue ter essa 

sensibilidade‖. Em seguida, apresentou-me como especialista em infanticídio, explicando 

porque estava sentada ao seu lado, e agradeceu-me dizendo: ―à Bruna, única que merecerá 

aqui o título de doutora, pela assessoria, ajuda e pelos textos‖. Estava no início do doutorado, 
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ainda bastante insegura com o tema, mergulhada no Júri do caso que viria a ser o mais 

paradigmático da pesquisa. Senti, nesse momento, o peso da responsabilidade do trabalho que 

se iniciava.  

Ao saudar L.S., a defensora disse em tom amável ―respeito a dor da senhora, e vou 

buscar falar pela senhora‖. Em seguida, cumprimentou o filho e a filha de L.S. que estavam 

na plateia. Por fim, ao cumprimentar o Conselho de Sentença, mencionou a importância do 

trabalho da Defensoria Pública: 

 

uma pessoa é julgada por um Estado inteiro. O Inquérito Policial é feito para acusar. 

Quem é réu tem contra si tudo e todos. Defender é a função mais nobre que alguém 

pode exercer. Defender alguém é assegurar que essa pessoa tem defesa, é mostrar 

diferentes olhares, perspectivas de um fato. O Júri só funciona de forma justa se o 

réu é bem acusado e bem defendido.  

 

Começou sua arguição concordando com o promotor sobre a peculiaridade do caso: 

 

trata-se de caso muito triste. É muito triste ver todo o sofrimento e toda a miséria 

humana envolvidos nesse caso. A gente vê uma mulher de 48 anos, mãe de cinco 

filhos, batalhadora, e que dois ou três meses antes dos fatos se vê abandonada pelo 

marido, numa situação em que achava impossível estar grávida. Ela não acreditava 

que estava grávida, não era possível em sua cabeça. Ela menstruava ainda 

[mencionando, em seguida, artigo médico que explicava não se tratar de 

menstruação, mas de um sangramento específico da gestação]. Além disso, não 

achava possível estar grávida de alguém de quem havia se separado. Por mais lógico 

que possa parecer para quem escuta, emocionalmente, para ela, não era possível. 

 

A defensora passou, então, a mencionar vários artigos médicos que tratavam de 

negação da gravidez e temas correlatos, ressaltando haver muitos casos de mulheres que não 

racionalizavam o processo de gravidez. Usou principalmente artigos acadêmicos de revistas 

francesas que tratavam de casos de déni de grossesse, ou seja, negação da gravidez. Foi uma 

das raras vezes que me deparei com uma parte dos autos citando alguns autores e debates 

apresentados pela bibliografia estrangeira trabalhada no Capítulo 3 desta tese. Seguiu 

mencionando o momento do parto e os constantes desmaios de L.S.: ―os senhores imaginam o 

sofrimento e a confusão mental de não poder pedir socorro nem para si própria?‖, perguntou a 

defensora às juradas e jurados.  

Explicou, então, a diferença entre homicídio e infanticídio, ressaltando, 

principalmente, o estado puerperal como fator chave para compreender porque estava 

defendendo o infanticídio. Ressaltou se tratar de um caso ―clássico‖ de infanticídio, 

justamente por congregar elementos como ―confusão mental, negação da gravidez, parto 

desassistido em casa, achar que a criança estava morta. São problemas do puerpério, 

hormonais, físicos, psicológicos, biológicos‖. Encerrou essa explicação dizendo que ―(...) o 
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legislador dos anos 1940 não achou justo que essa mulher em pleno estado anormal seja 

condenada por homicídio‖.  

A preocupação da defensora quando fechou o acordo com o promotor de defender, em 

plenário, uma tese comum de infanticídio, era, justamente, ter de defender que L.S. havia, 

sim, matado a própria filha, algo que a ré não recordava ter feito. Por isso o cuidado em pedir 

desculpas à ré: ―quero que dona L.S. entenda que não estou desacreditando na palavra dela. 

Mas é o estado puerperal, esse estado tão peculiar, que nos confunde‖. Não podia pedir a 

absolvição, pois havia negociado o infanticídio com o promotor, portanto, teria de sustentá-lo 

até o fim 249 . Investiu, então, em destacar as peculiaridades médicas que explicam o 

infanticídio, ressaltando, em suma, que ―dona L.S. foi vítima de uma psicose puerperal nesse 

estado puerperal e, por isso, tomou atitudes que todas nós poderíamos tomar‖.  

Encerrou sua arguição ressaltando o quanto L.S. era ―(...) uma boa pessoa, uma mãe 

dedicada.‖, enfatizando, ainda, que ―(...) a dor da dona L.S. é uma dor que a acompanhará 

para o resto da vida. Feliz que voltou a estudar, sustenta, conversa e é amiga de seus filhos. A 

lei foi sábia!‖. Agradeceu novamente ao promotor por ter entendido que L.S. não era 

homicida.  

O desfecho desse Júri já sabemos: L.S. foi condenada por infanticídio, tendo recebido 

o benefício da suspenção condicional da pena, tendo de ir ao fórum assinar, a cada três meses, 

durante dois anos, um documento que atestava que estava em dia com a Justiça. O juiz 

arbitrou a pena no mínimo legal, suspendendo-a pela utilização da previsão legal de 

suspensão condicional da pena (Sursis)250. Esta foi uma tarde harmônica na ―família judicial‖ 

(NUÑEZ, 2018) do Fórum Criminal da Barra Funda – todos estavam em sintonia e pareciam 

falar a mesma língua.  

Ao final da sessão, pude rapidamente conversar com dois jurados e uma jurada 

enquanto lanchavam. Todos já tinham ouvido falar em infanticídio e, inclusive, um disse que 

―era mais comum que imaginávamos‖. Os três disseram ter votado contra a condenação de 

L.S. por homicídio e a favor da interpretação de que se tratava de infanticídio.  

                                                 

249
 Sobre a importância da fidelidade na manutenção dos acordos entre acusação e defesa – especialmente entre 

profissionais que trabalham juntos, no mesmo tribunal, e certamente se encontrarão em outros julgamentos, 

como o promotor e a defensora do Caso 1 – vale ver Blumberg no já mencionado artigo The practice of law as 

Confidence game – organizational cooptation of a profession (1967). Há, segundo o autor, uma ―comunidade de 

interesses‖ no Sistema de Justiça que ―amarra‖ os/as profissionais entre si de maneira mais compromissada que 

entre profissionais e seus/suas clientes (BLUMBERG, 1967, p. 21). Tal análise remete aquela sobre as relações 

entre membros da ―família judicial‖ apresentada por Nuñez (2018).  
250

 Vide glossário.  
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Durante toda a arguição da defesa ouvi o choro baixinho e doído de L.S., que 

balançava incessantemente seus pés calçados com uma sapatilha cor-de-rosa de plástico. 

Nunca vou me esquecer desse dia.  

No julgamento em plenário do Caso 1, as ―(...) narrativas convincentes e 

convergentes‖ (SCHRITZMEYER, 2012, p. 79) das partes levaram ao resultado esperado. 

Tais narrativas investiram em dois pontos principais, quais sejam, construir a imagem de L.S. 

como de uma boa mãe, incapaz de matar a própria filha de forma planejada e cruel; e explicar 

em detalhes o que é o infanticídio e como o estado puerperal retira a mulher de um estado de 

consciência pleno, impedindo-a de ter total domínio de seus atos. Pegando emprestadas as 

palavras de Schritzmeyer, ao analisar um Júri de tese comum bem sucedido, ―os fundamentos 

por eles utilizados criaram condições para que tais narrativas fizessem eco junto aos valores 

dos jurados ou, em outras palavras, para que fossem por eles percebidas como verossímeis‖ 

(Idem). Uma mulher que criou bem e com carinho cinco filhos, não pode ter escolhido matar 

a sexta – L.S. só pode ter feito o que fez ―sob a influência do estado puerperal‖, explicação 

que tornou a narrativa verossímil.  

Nesse caso, vale lembrar a análise de Fachinetto sobre a forma como a construção da 

imagem de mãe em plenário se contrapõe àquela da mulher sórdida e cruel. Para a autora, 

―independentemente de como são as relações dos envolvidos fora do tribunal, se faz sentido 

para os agentes trazerem esse discurso da adequação dos ‗papéis‘ é porque ele produz efeitos 

nas dinâmicas de julgar e é reconhecido como forma de legitimar ou deslegitimar pessoas‖ 

(FACHINETTO 2012, p. 354). Segundo Fachinetto:  

 

nos discursos que trazem à tona a ré como ―boa mãe‖, seja da parte da defensoria ou 

da promotoria, enfatiza-se sua adequação a um papel de mãe e esposa como forma 

de atenuar a gravidade do fato ou mesmo distanciar essas mulheres de uma imagem 

de criminosa. Há uma ideia de que os crimes não são cometidos por mães e boas 

esposas, elas não tem perfil de ―bandidas‖. Utiliza-se o discurso que associa essas 

mulheres ao papel de boas mães, boas esposas e trabalhadoras no intuito de atenuar 

a gravidade do fato, pois ao se enquadrar neste papel ela não pode ser criminosa 

(FACHINETTO, 2012, p. 354).  

 

Fachinetto chama atenção ainda para a inversão de papéis feita em plenário, que pode 

colocar a ré no lugar de vítima, ou mesmo a vítima no lugar de algoz. Nos casos envolvendo 

infanticídio, há a construção da ré como vítima do estado peculiar do pós- parto, que lhe 

retirou a possibilidade de discernimento que a levou ao cometimento do delito. Ser vítima do 

estado puerperal a desloca do lugar de ré tradicional, e permite a relativização de seu papel 

exclusivamente de ré. Fachinetto, ao refletir sobre o uso de estereótipos de gênero no tribunal, 

ressalta que:  
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essa adequação aos papéis de gênero retoma uma dimensão de vitimização das 

mulheres, um discurso da fragilidade, docilidade da mulher, aquela que dá a luz, que 

fica em casa cuidando do marido e dos filhos. Nesse sentido a ―vitimização‖ 

expressa nesses discursos também acaba por (re)situá-las de uma posição de rés à de 

vítimas atenuando sua conduta (FACHINETTO 2012, p. 355).  

 

Ao decidirem defender em plenário que houve um infanticídio e não um homicídio 

triplamente qualificado, como a ré fora pronunciada, defesa e acusação usaram a ―carta‖ do 

infanticídio em jogo para buscar, junto aos/às jurados/as, um resultado mais benéfico à ré que 

aquele previsto na pronúncia. Conseguiram! A negociação feita entre a defesa e acusação no 

Caso 1 permite explicar aqui como o infanticídio, por vezes, é usado como uma alternativa 

entre o homicídio e a absolvição, sendo um meio termo que permite uma margem de barganha 

entre as partes. 

Foi o professor Fernando Acosta, na mesma reunião do Nadir já mencionada 

anteriormente, que me chamou a atenção para essa garantia de um quantum de pena 

propiciada pelo infanticídio: ―será que se não existisse o tipo penal infanticídio as mulheres 

não seriam absolvidas, ao invés de condenadas?‖251 , perguntou-me. Trata-se de pergunta 

impossível de ser respondida, uma vez que o tipo penal existe, sendo qualquer tentativa de 

resposta hipotética, mas que me despertou para a hipótese de o tipo penal infanticídio 

funcionar como intermediário entre a absolvição e o homicídio, impedindo, especialmente, a 

absolvição. Tal hipótese se confirmou. 

O fato de o infanticídio ser um tipo penal entre o homicídio e a absolvição, ou seja, de 

garantir a punição de alguma maneira, mas não tão dura quanto a do homicídio, apareceu nos 

acórdãos estudados, na fala de alguns/algumas jurados/as com os/as quais conversei 

informalmente após as sessões, e em trecho, anteriormente transcrito, da entrevista com o 

promotor dos Casos 1 e 3. Para o entrevistado, o infanticídio está em algum lugar ―(...) nem 

tanto ao céu, nem tanto ao mar‖ o que possibilita, por vezes, acordos de tese comum e, 

consequentemente, ao invés do ―tudo ou nada‖, a condenação a uma mínima punição, para 

                                                 

251
 Vale apontar aqui, ainda que brevemente, o estudo coordenado por Álvaro Pires e Maíra Machado 

denominado A complexidade do problema e a simplicidade da solução: a questão das penas mínimas (2009), no 

qual analisam de maneira crítica a previsão de um mínimo de pena prescrito em cada tipo penal. Pires e 

Machado apontam ―duas faces do problema colocado pela existência de penas mínimas na legislação. Em uma 

face a pena mínima impede a  atuação adequada do juiz em matéria de determinação da pena sempre que o caso 

concreto reclame uma solução diferente da privação de liberdade, ou, ao menos, diferente da privação de 

liberdade pelo período previsto em lei. Na outra face a existência de penas mínimas também impede o exercício 

do direito constitucional do réu a uma pena individualizada‖ (PIRES;MACHADO, 2009, p. 67). Sem a 

obrigatoriedade de punir em um quantum base, caso haja condenação, haveria a possibilidade de penas mais 

brandas ou outras soluções fora da racionalidade punitiva vigente.  
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evitar a absolvição ou a condenação severa. Os casos com tese comum geralmente ocorrem 

quando a ré vai para Júri acusada de homicídio. Assim, o enquadramento do acontecimento 

como infanticídio funciona como um enquadramento coringa para a defesa conseguir afastar o 

homicídio e a acusação garantir uma dose mínima de punição.  

Michel Foucault forneceu talvez a chave explicativa mais plausível da existência dessa 

figura legislativa tão peculiar que é o infanticídio com pena atenuada com relação ao 

homicídio: ela existe para garantir a punição. Ao afirmar que para o paradigma punitivo 

proposto pelos reformadores penais do século XVIII ninguém é suspeito impunemente, 

Foucault argumentava que a lógica das atenuantes opera justamente na certeza de garantir 

alguma punição, permitindo que ―o mais ínfimo elemento de demonstração ou, em todo caso, 

certo elemento de demonstração, bastará para acarretar certo elemento de pena‖ 

(FOUCAULT, 2014, p. 8). A atenuante seria, portanto, a garantia desse ―certo elemento de 

pena‖. 

O autor recuperou como se construiu o princípio da convicção íntima dos juízes e 

jurados, que deveriam condenar apenas quando inteiramente persuadidos da culpa, para 

introduzir a aritmética permitida pela figura da atenuante – agora, ainda que não estejam 

inteiramente convictos da culpa, podem punir menos, na medida de sua convicção 

(FOUCAULT, 2014, pp. 7-8). Em suas palavras:  

 

quando os jurados se acharam na situação de ter de decidir sobre a culpa de alguém, 

culpa a propósito da qual havia muitas provas, mas ainda não a certeza, aplicava-se 

o princípio das circunstâncias atenuantes e dava-se uma pena leve ou largamente 

inferior à pena prevista pela lei. A presunção, o grau de presunção era assim 

transcrito na gravidade de pena (FOUCAULT, 2014, pp. 9-10).  

 

Fato é que a postura da corte para com as acusadas de infanticídio teve efeitos diretos 

na legislação – tanto para o abrandamento da pena, quanto para a garantia da punição. Isso 

porque, sob a lógica da racionalidade penal moderna, construída na obrigação de punir, a 

justiça penal não deveria deixar escapar a punição de um crime, sob pena de se colocar em 

xeque e não funcionar na sua dinâmica punitiva. De acordo com o criminólogo Álvaro Pires, 

para o sistema de pensamento da justiça criminal vigente, a ―racionalidade penal moderna 

fundamenta a punição como uma obrigação ou necessidade. Segundo o autor, sob a lógica da 

racionalidade penal moderna ―no plano da reflexão teórica, tanto o saber jurídico como as 

ciências sociais definirão o crime (e até mesmo o sistema penal) pela presença exclusiva da 

pena (aflitiva) (PIRES, 2004, p. 42). 
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Segundo o princípio da proporcionalidade que naturalizou a relação entre crime e 

pena, quanto mais grave o crime cometido, mais tempo a pena deve durar. Não mais se 

tratava das marcas do sacrifício no corpo, mas das marcas e efeitos da instituição prisional no 

indivíduo. Para Pires, a partir da metade do século XVIII, é ―(...) a pena aflitiva — muito 

particularmente a prisão — que assumirá o lugar dominante no autorretrato indenitário do 

sistema penal‖. Por essa lógica, a ―(...) pena aflitiva deve ser sempre imposta e o seu quantum 

deve se harmonizar com o grau de afeição ao bem, indicando assim o valor da norma de 

comportamento‖ (PIRES, 2004, p. 41). 

No caso do tipo penal do infanticídio, a norma de comportamento ―matar recém-

nascido‖ (ou criança de até um ano, dependendo da legislação), adquiriu, de acordo com o 

motivo da ação – social ou biopsíquico –, um peso menor que o ato de matar em geral. As 

legislações que fizeram essa diferenciação, ou seja, que previram o infanticídio como 

diferente do homicídio, demonstram essa valoração na previsão de pena para cada um deles: o 

segundo, na balança das penas, é mais pesado que o primeiro.  

Em ambos os padrões que embasam as legislações sobre infanticídio a ação não é 

pautada por uma escolha, mas por quase um dever – no caso da honra – e/ou por um impulso, 

ou uma incapacidade de ter completa consciência dos atos – no paradigma biopsíquico. Tais 

motivos configuram obstáculos para a punição mais rigorosa, ou, visto de outra forma, servem 

como catalisadores para uma punição mais branda. Mas, ainda assim, garantem a punição. 

Nesse sentido, o tipo penal infanticídio pode funcionar, e funciona, por vezes, como 

um coringa, usado para tornar menos chocante a morte de um recém-nascido causada por sua 

mãe, mas, ao mesmo tempo, para garantir que haja punição.  

De acordo com Schritzmeyer, no Júri está em disputa a consideração de uma morte 

como mais ou menos legítima, conforme ela é narrada pelas partes e assimilada pelos jurados 

e juradas: ―no ritual do Júri temos uma ação cuja matéria-prima é o drama de julgar em que 

circunstâncias a morte de um ser humano por outro é mais ou menos legítima, e até mesmo 

legal, passível, assim, de justificar a absolvição ou a condenação do agente‖ 

(SCHRITZMEYER, 2012, p. 159). No caso específico do infanticídio, o tipo penal, ao servir 

de coringa em um Júri no qual a ré responde por homicídio, torna a morte mais legítima por 

ter sido algo pontual, não desejado/planejado, fruto de um estado que impede a consciência 

plena dos fatos. Nesse caso, torná-la mais legítima não significa absolver a ré, mas ―escolher‖ 

um tipo penal de pena reduzida com relação ao homicídio, o que terá como resultado, 

provavelmente, não o aprisionamento em regime fechado, mas penas ―mais brandas‖. 
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O ato de matar o próprio filho, durante ou logo após o parto, pode ser considerado, 

pelos jurados e juradas, inumano e cruel, mas fazê-lo sob a influência do estado puerperal 

pode retirar esses adjetivos e torná-lo mais legítimo, mais suportável social e moralmente, 

justamente por retirar a ação do campo da intencionalidade, do desejo de matar e da 

monstruosidade mencionados anteriormente. Considerar o crime algo excepcional ou 

corriqueiro, acidental ou intencional, planejado ou circunstancial, consciente ou inconsciente, 

faz a diferença ao torná-lo menos ou mais legítimo. 

Fachinetto chama a atenção, em seu trabalho, para a diferença entre os ―crimes da 

paixão‖ e os ―crimes de tráfico‖, mostrando que há, no Júri, uma diferenciação clara entre 

estes. Segundo a autora: 

 

Foi possível estabelecer uma distinção principal dos casos que chegam ao Júri: ou se 

tratavam de casos que envolviam relações conjugais, de afinidade ou familiares ou 

se tratava de outra esfera, ligada à criminalidade urbana, cujos crimes ―circulavam‖ 

por um terreno mais sombrio, particularmente aqueles ligados ao tráfico de drogas. 

Digo ―sombrio‖ porque a maneira com que as pessoas falavam sobre este tipo de 

crime expressava maior gravidade, uma irreversibilidade contra a qual não se teria 

―armas‖ para enfrentar e eram justamente os crimes que mais preenchiam o espaço 

dos tribunais. (FACHINETTO, 2012, p. 241).  

 

Nos ―crimes da paixão‖, de acordo com Fachinetto, ―(...) há uma relutância em 

reconhecer a culpabilidade dos réus ou rés, que não são vistos como criminosos. Muito pelo 

contrário, são vistos como pessoas que, num determinado momento, acabaram cometendo um 

―deslize‖ e se envolveram num crime (...)‖, motivados por sentimentos como paixão e/ou 

amor (FACHINETTO, 2012, p. 254).  

No entanto, apesar dos parâmetros colocados pela autora darem conta de encaixar 

grande parte dos crimes levados a Júri, as categorias usadas por Fachinetto não se encaixam 

perfeitamente aos casos com os quais trabalhei, ainda que haja uma proximidade maior com a 

definição de ―crimes da paixão‖. Isso porque, se comparados aos ―crimes de tráfico‖, a 

acusação da morte de recém-nascido/a causada pela própria mãe não é tratada como um crime 

corriqueiro da violência/criminalidade cotidiana, como são os que se enquadram nessa 

categoria. Ainda que considerado um homicídio, não é um ―homicídio cotidiano‖, mas um 

―homicídio especial‖, cometido por razões outras que não aquela de uma briga de bar, uma 

dívida de tráfico ou pelo modus operandi da ―criminalidade‖ que assola a sociedade 

(FACHINETTO, 2012, p. 255). É tratado na chave da crueldade, do cálculo, do egoísmo, na 

ação antinatural de uma mãe contra sua cria. O crime não gera um risco social que coloca em 

perigo outras vítimas – é um homicídio pontual, que se repetirá em contextos muito 

específicos, não podendo ser equiparado à criminalidade cotidiana.  
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No entanto, não se trata também propriamente de um ―crime da paixão‖, associado à 

conjugalidade e à família, apesar de se aproximarem mais destes que dos de ―tráfico‖. Ainda 

que se trate de crime contra descendente, a noção de família pressupõe laço, e os casos aqui 

trabalhados se dão, justamente, na ausência de laço entre as partes envolvidas. Nesse sentido, 

se considerado homicídio, o reforço na ausência de laços será central para mostrar a crueza da 

ação, uma vez que será justamente a falta do apego da mulher ao filho que gerou e a ruptura 

com o ―dever ser materno‖ que a torna homicida.  

Por outro lado, se for considerado infanticídio, será, sim, ressaltada a sua 

excepcionalidade, como os ―crimes da paixão‖, por não ser praxe e não fazer parte da 

biografia da ré. Em geral, os fatos narrados nos autos e acórdãos estudados aconteceram no 

âmbito privado, mas geralmente envolvem apenas a mulher e o/a recém-nascido/a, sendo 

raras as participações de outros/as ou mesmo o conhecimento prévio da gestação. Trata-se de 

um ―privado‖ menos ―público‖ que a esfera familiar, mas de algo que, ainda que ocorra no 

espaço físico do lar, é subterrâneo a ele. A excepcionalidade do infanticídio é, assim como o 

homicídio, composta pela ausência da consideração de relação entre a ré e a vítima, relação 

esta pressuposta nas noções de conjugalidade e família. A confusão causada pelo estado 

puerperal coloca a infanticida fora do ―eixo normal‖, assim como estar sob ―domínio de 

violenta emoção logo em seguida de injusta provocação da vítima‖252 nos ―crimes da paixão‖. 

Mas a própria topografia da lei e a condicionante diminuição da pena à injusta provocação da 

vítima, retira o infanticídio deste âmbito e o coloca em um lugar próprio, condicionado a um 

estado patológico.  

Fachinetto não trabalhou em sua tese com casos de mulheres acusadas da morte de 

seus/as recém-nascidos/as, não os incluindo em uma ou outra categoria. Assim, 

complementando a análise da autora dos ―tipos ideais de crimes‖ segundo o modo como são 

trabalhados no Júri, acrescentaria ―infanticídio‖ como uma categoria própria, próxima dos 

―crimes da paixão‖, que tem como característica peculiar o estado puerperal levando à 

consequente ausência de intenção. Já com relação aos homicídios, os inseriria em uma 

categoria de ―crimes cruéis‖ que se distanciam da criminalidade cotidiana, mas que também 

não se dão no contexto imbricado nas relações dos ―crimes da paixão‖.  

                                                 

252
 Previsão de diminuição de pena constante no § 1º do artigo 121 do CP: Se o agente comete o crime impelido 

por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 
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Nesse sentido, vale retomar o binarismo ―mad verus bad‖, ou, em uma tradução literal, 

―louca versus má‖ – trabalhado na literatura anglófona que trata de infanticídio – como sendo 

os dois polos nos quais tradicionalmente a criminologia e a prática judiciária lida com 

mulheres que matam, já apresentada na Apresentação e no Capítulo 3. Por essa perspectiva a 

mulher que mata é colocada na posição de louca – dada sua constituição biológica e psíquica 

que a faz vítima de seus hormônios ou humores – ou de má – que, por egoísmo e maldade 

escolhe matar.  

É possível afirmar que em Júris de mulheres acusadas da morte dos/das próprios/as 

filhos/as, as partes, por vezes, devem escolher argumentos em um dos polos desse binarismo 

para estruturar a sua arguição.  

A narrativa escolhida pelas partes que melhor dialogar com os valores das juradas e 

jurados será a vencedora. Como ressaltado por Schritzmeyer: 

 

mais do que saber se o réu cometeu ou não o crime de que é acusado, importa o 

modo como ele, por meio das versões do promotor, do defensor e de suas próprias 

palavras, permite ao grupo articular uma reflexão circunstanciada sobre a 

criminalidade e os valores que tornam certos atos socialmente legítimos ou 

ilegítimos. (SCHRITZMEYER, 2012, p. 95). 

 

De acordo com a autora, no Júri não está em jogo se a pessoa foi ou não morta, mas a 

legitimidade ou ilegitimidade, a partir da narrativa, disso acontecer: ―dependendo de como as 

mortes são contadas, imaginadas e transformadas em imagens a serem julgadas, possíveis 

usos do poder de matar são socialmente legitimados ou não.‖ (SCHRITZMEYER, 2012, p. 

49). Nos casos envolvendo a acusação de morte de recém-nascido/a pela mãe, dependendo da 

narrativa construída em plenário, se desenha um monstro ou uma vítima de circunstâncias 

biológicas/psíquicas e sociais. A morte pela segunda é mais legítima que pela primeira! 

Legítima porque compreensível a partir de explicações que remetem à excepcionalidade 

circunstancial do infanticídio. 

O desfecho dos casos depende especialmente da imagem da ré construída pelas partes, 

sendo o desenho da infanticida muito mais palatável que aquele da homicida. De absolvição 

ainda na primeira fase do Júri, à condenação a penas privativas de liberdade de mais de 17 

anos por homicídio qualificado, os resultados variam e têm menos a ver com a qualidade das 

provas processuais e mais com a percepção dos personagens processuais, incluindo os/as 

jurados/as, claro, sobre o ato de a ―mãe‖ matar o/a próprio/a filho/a‖. É justamente sobre os 

resultados desses Júris que tratarei a seguir.  
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5.3 ―BATENDO O MARTELO‖ – O RESULTADO DOS JÚRIS 

 

No Júri de L.S. acompanhei, na sala secreta, a abertura, feita pelo juiz presidente, das 

cédulas contendo os votos de cada um/a dos/a jurados/as para cada um dos quesitos. Lembro-

me de estar tensa, ainda que tenha sido um Júri de tese comum. Isso porque, por mais que as 

partes tenham defendido a ocorrência de um infanticídio, se os/as jurados/as entendessem que 

L.S. praticou um homicídio, ela poderia ser condenada por esse crime, o que provavelmente 

representaria uma pena alta e o risco de ser presa.  

Os quesitos respondidos pelos/as jurados/as que participaram do julgamento de L.S. 

foram: 1) ―(...) a vítima sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico, que foram a 

causa direta de sua morte?‖ 2) ―a acusada L.S. deixou de providenciar os cuidados necessários 

à vítima logo após o parto, além de tê-la colocado em saco plástico provocando os ferimentos 

mencionados?‖ 3) ―a acusada estava sob a influência do estado puerperal?‖ 4) ―o jurado 

absolve a acusada?‖ 5) ―o crime foi cometido com emprego de asfixia?‖. A maioria253 dos/as 

jurados/as respondeu ―sim‖ aos três primeiros quesitos e ―não‖ aos dois últimos, 

configurando, portanto, infanticídio.  

Decidido o pleito, chegou a hora da dosimetria da pena pelo juiz presidente da sessão, 

logo, de motivar e redigir a sentença que, em seguida, no fechamento do julgamento, foi lida 

por ele em voz alta, perante as partes e o público presentes. Foi possível perceber nos rostos 

do juiz, da ré, da defensora, do promotor, das estagiárias da defensoria e do filho e da filha de 

L.S. um alívio geral, quando proferidas as palavras:  

 

―(...) fixo definitivamente a pena em dois anos de detenção. 

 (...) no entanto, em vistas das condições favoráveis do artigo 59 do Código Penal, 

concedo à condenada, pelo período de dois anos, os benefícios da suspenção 

condicional da pena, mediante as seguintes condições: 1) comparecimento pessoal e 

obrigatório em juízo, a cada três meses, para informar e justificar suas atividades; 2) 

não se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias, sem prévia 

comunicação ao juízo; 3) não mudar de residência sem prévia autorização judicial. 

 

Muito emocionada, com as mãos trêmulas, L.S. abraçou a defensora e a mim. Em 

seguida, caminhou para a plateia, onde estavam sua filha e seu filho mais velhos, e lhes deu, 

também, um abraço. Naquele dia já se passavam seis anos desde que o Inquérito Policial fora 

                                                 

253
 A contagem dos votos para quando há maioria, portanto, 4 votos iguais. No caso de L.S. os quatro primeiros 

abertos para todos os quesitos foram iguais. O promotor comentou comigo que uma pessoa votou ―(...) diferente 

das demais, visando o homicídio‖, mas esse voto não foi aberto enquanto estávamos todos na sala secreta.  
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instaurado. Entre o vai e vem na delegacia, depoimentos, início da ação penal, audiências e 

idas ao fórum, L.S. finalmente recebera uma resposta do Sistema de Justiça, e esta resposta 

não era aquela que temia – a prisão como homicida – mas uma que ela sequer imaginava – 

―assinar um papel a cada três meses, durante um ano‖, usando, aqui, as palavras da defensora 

ao traduzir a sentença à L.S. 

O desfecho de sua história é um dentre tantos possíveis quando em julgamento 

mulheres acusadas de matarem seus/suas recém-nascidos/as. É possível perceber254 que há, 

nos casos trabalhados, desde a possibilidade de absolvição em plenário até a condenação à 

pena privativa de liberdade por mais de dezesseis anos. Entre esses extremos há os casos 

condenados por infanticídio, que costumam ser sentenciados perto da pena mínima de dois 

anos prevista no artigo 123 do CP.  

A combinação de uma série de fatores é decisiva para o desfecho de um caso no qual 

uma mulher é acusada pela morte do ―próprio filho‖ recém-nascido. Dentre estes fatores 

estão: o tipo penal denunciado e pronunciado; os posicionamentos e moralidades dos atores 

judiciais que irão representar a ré e o MP tanto na primeira fase do Júri, quanto em plenário, e 

as particularidades de suas leituras do caso; as imagens da ré delineadas em plenário; 

eventuais arranjos e composições entre defesa e acusação; a formação e as moralidades do 

corpo de jurados; os quesitos apresentados; o posicionamento do juiz ou juíza presidente da 

sessão acerca do caso, o que influencia na maneira como irão sentenciar. 

Vale ressaltar que o tipo penal sentenciado, bem como o tempo de pena prescrito ao 

final do processo de dosimetria, influi diretamente na maneira como esta será cumprida. Isso 

porque, enquanto o homicídio prevê pena de reclusão, ou seja, pena que obrigatoriamente 

deve ter início no regime prisional fechado, o infanticídio prevê pena de detenção, que pode 

ter início no regime semiaberto. Ademais, penas de até quatro anos podem ser convertidas em 

alternativas penais – que substituem a pena privativa de liberdade por outro tipo de pena – 

bem como o cumprimento de penas de até dois anos pode ser suspenso, como foi o caso de 

L.S..  

Feita a votação e verificado o posicionamento da maioria dos jurados e juradas com 

relação a cada um dos quesitos votados, é chegada a hora de o juiz ou juíza presidente da 

sessão do Júri sentenciar. A sentença pode ser absolutória ou condenatória, dependendo do 

resultado da votação. Caso o Conselho de Sentença tenha reconhecido o cometimento de um 

                                                 

254
 Ver quadros 1, 2 e 3, no apêndice C.  
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crime, caberá ao presidente ou presidenta da sessão fazer a dosimetria da pena, ou seja, o 

cálculo do quantum de pena que será prescrito à ré, tendo como parâmetro inicial a pena 

mínima e máxima prevista no tipo penal, considerando também agravantes e atenuantes, bem 

como causa de aumento de pena. Deverá atender também, segundo o artigo 59 do CP, ―à 

culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 

circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima‖.  Além 

disso, deverá decidir o regime inicial de cumprimento de pena e, se cabível, a substituição da 

pena privativa da liberdade por alguma alternativa penal.   

Especialmente as previsões referentes à personalidade e conduta social como critérios 

de dosimetria da pena permitem ao magistrado ou magistrada valorar, a partir de seus 

próprios critérios e moralidades, a pessoa julgada, sendo estes, portanto, quesitos de ordem 

subjetiva. Afinal, há uma margem interpretativa ampla na consideração da conduta social e da 

personalidade de outrem, ainda mais quando se trata de alguém que responde por uma morte. 

Sobre esta fase de dosimetria da pena, um desembargador se posicionou da seguinte maneira 

em acórdão contrário ao pedido da defesa por revisão da pena:  

 

cada magistrado calculará a pena conforme sua sensibilidade ao ocorrido, trazendo 

intrinsecamente elementos inerentes à sua própria personalidade, como o ambiente 

em que foi criado, sua cultura, devoções e senso de justiça. Bem por isso, a 

dosimetria não constitui simples operação matemática.  

 

E de fato não é! Nos casos analisados, não raro, características como ―frieza‖ e 

―egoísmo‖ são mencionadas nas sentenças, justificando o aumento de penas de infanticídio ou 

homicídio de recém-nascido para além do mínimo legal. Por outro lado, também encontrei 

sentenças que mencionam vulnerabilidades sociais e psíquicas das rés, justificando penas 

reduzidas, concessão de pena alternativa ou mesmo absolvições. Nos autos e acórdãos, me 

deparei com alguns extremos que mostram o quanto a subjetividade de quem sentencia pode 

interferir no quantum de pena. Dois em especial chamaram a atenção.  

No Caso 4, R.J. foi à Júri e condenada por infanticídio, mas a juíza não se conformava 

com a história. Para ela, havia ocorrido um homicídio e a ré deveria ser condenada por uma 

pena muito mais alta que o infanticídio permitia. Em sua sentença escreveu:  

 

Observo que a ré apresenta fria personalidade ao praticar o crime em compartimento 

da casa contíguo ao qual se encontrava a sua filha pequena. Assim, no banheiro da 

casa, abandonou a criança que acabara de dar à luz e, naquele local, levava a outra 

filha para dar banho, enquanto o infante cuja vida ceifara é posto na cozinha, 

acondicionado em um saco plástico e toalha, à espera de melhor oportunidade para 

que fosse levado à lixeira, sorte que lhe dera a própria mãe.  
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O fato de R.J.  não ter ido buscar socorro, também foi usado pela juíza para atestar sua 

―personalidade fria‖, uma vez que a ré dissera não ter quem chamar pois ―procurava não ter 

amizades no bairro‖. Sua pena foi alta para o padrão do infanticídio – quatro anos e dois 

meses, cumpridos em regime inicial semiaberto – justamente por esses motivos levantados 

pela magistrada.  

Alegando frieza e cálculo da ré, o MP entrou com recurso de apelação, pedindo ao 

tribunal o aumento da pena de quatro anos e dois meses, por considera-la insuficiente. Já a 

defesa pediu novo Júri, alegando não haver prova suficiente da materialidade do crime, e, 

subsidiariamente, pediu a redução da pena, pelo fato de R.J. ser uma mãe responsável, que 

trabalhava e sustentava sua filha e filho. A mesma criança cuja presença na casa no momento 

do crime fora usada pela juíza como parâmetro para a frieza da ré, foi citada pelo defensor, 

em sua apelação, para mostrar que a ré é mãe e cuida da sua prole: 

 

a assistida possui dois filhos, uma menina de 12 anos (de antes do fato) e um menino 

de 5 anos (nascido depois do fato), bem cuidados e estudando (v. cartões de 

vacinação e atestados escolares), e a apelante trabalha [com carteira assinada] (v. 

documentos anexados) – mesmo tendo registro de infanticídio aberto em seu nome. 

Será que é realmente papel do sistema de justiça ser mais rigoroso do que a própria 

sociedade? – que não se negou a contratar formalmente a apelante mesmo com seu 

registro criminal. 

 

Figuras opostas, com o mesmo nome, transitavam nos recursos de apelação 

apresentados ao Tribunal. De um lado, a ré fria e calculista da sentença e do recurso do MP. 

De outro, a boa mãe, trabalhadora, do recurso da defesa. A PGJ se posicionou de maneira 

contrária ao MP, concordando com o pedido da defesa de redução da pena. Quatro anos 

depois da sessão de Júri, finalmente, o desembargador relator proferiu seu voto, no qual 

negou o pedido do MP de aumento de pena e acatou parcialmente o pedido da defesa, 

reduzindo a pena para o mínimo legal de dois anos. Justificou da seguinte maneira sua 

decisão: 

(...) ainda que consideradas as circunstâncias fáticas relacionadas à forma como a ré 

perpetrou o crime, enrolando sua filha, à qual acabara de dar à luz, em um saco 

plástico e uma toalha e a escondendo da outra filha de tenra idade, em outro cômodo 

da casa, tais circunstâncias demonstraram, sem dúvida alguma, frieza e indiferença à 

vida, mas que já integram o dolo normal do tipo, inviável de se exasperar a pena base 

no quantum adotado pela julgadora.  

 

Na perspectiva do relator, a frieza e indiferença são atributos do infanticídio, não 

podendo tais características aumentar a pena da ré. São qualidades inerentes ao tipo penal, 

sendo o que o particulariza. Não é R.J. que é fria, mas estar naquela condição específica a faz 
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agir com frieza e indiferença. Uma terceira mulher surge na justificativa do relator, que não é 

aquela fria e calculista traçada pela juíza e pelo MP, nem a trabalhadora e boa mãe delineada 

pela defesa, mas a infanticida com seu transtorno temporário.  

A redução da pena ao mínimo legal garantiu a extinção da punibilidade255, isentando 

R.J. de seu cumprimento. Certamente tratou-se de uma estratégia do relator de mostrar a 

gravidade do infanticídio, mantendo a previsão de punição, mas, apoiando-se na técnica legal, 

isentar a ré do cumprimento da pena mais de sete anos após a ocorrência dos fatos.   

No sentido oposto da juíza do Caso 4, o magistrado do Caso 1 não só, ao final da 

sessão plenária, prescreveu a pena mínima do infanticídio à L.S., suspendendo-a em seguida 

por meio da instituto da Suspensão Condicional da Pena (Sursis), mas também lamentou, ao 

ler a sentença, a ―miséria do nosso sistema de saúde‖, mencionando que a proibição do aborto 

e outras questões de saúde pública, como a falta de acesso à laqueadura, levavam a situações 

como aquela. A seu ver, L.S. era ―(...) antes de mais nada, vítima de um Sistema falho‖. O 

ocaso desse auto processual relembrou seu início: a perspectiva da promotora que não 

considerou a ocorrência de um crime doloso contra a vida logo no início da ação penal, 

reaparece nas palavras do juiz que sentenciou ao final.   

Schritzmeyer destaca que, no plenário do Júri, o poder de julgar está no limiar entre o 

divino e humano. O juízo que avalia mortes mais ou menos legítimas, mais ou menos aceitas, 

culmina ali em uma sentença cujos impactos recairão diretamente sobre a pessoa julgada: 

 

(...) é possível pensar que se sacraliza nesse ―círculo mágico‖ do ritual lúdico do 

Júri, especialmente no espaço aparentemente vazio e central do plenário, algo que 

está no limiar entre o divino e o humano: o exercício e o poder de julgar vidas e 

mortes. Talvez por isso, no momento de ouvir a sentença, o réu ocupe o espaço 

central, postando-se em pé, contido, de frente para o juiz e de costas para a plateia. 

Tudo o que esteve ―em jogo‖ convergirá para ele no clímax do ritual.‖ 

(SCHRITZMEYER, 2012, p.66). 

 

 

No clímax do ritual do Júri lê-se o veredito, composto pela combinação da decisão dos 

jurados e juradas e da sentença proferida pelo juiz ou juíza que preside a sessão.  Ao menos 

um duplo filtro é responsável pela decisão, qual seja, aquele do Conselho de Sentença – que 

equaciona as moralidades individuais dos membros do Júri permitindo se chegar a um 

resultado majoritário – e aquele pautado na perspectiva de quem motiva juridicamente essas 

                                                 

255
 Com base no artigo 109, inciso V, e com o parágrafo primeiro do artigo 110.  
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moralidades, arbitra o quantum da pena, e pronuncia em voz alta o resultado, podendo 

também enunciar seu posicionamento quanto à personalidade e conduta social da ré.  

Quando se recorre da sentença do Júri ao Tribunal de Justiça, outro filtro de 

moralidade depurará os fatos, qual seja, o do relator ou relatora do acórdão, bem como 

dos/das demais participantes da sessão de julgamento. Isso porque, decisões por novos Júris, 

pela redução da pena prescrita em plenário ou pelo seu aumento está nas mãos de 

desembargadores e desembargadoras que analisarão recursos de apelação apresentados pelas 

partes aos Tribunais de Justiça do estado no qual ocorreram os fatos e onde a ação foi julgada 

em primeira instância. As respostas dos tribunais são variadas e, por vezes, deixam claro o 

posicionamento de quem julga com relação ao caso em si ou ao tipo penal: de redução da 

pena para garantir a prescrição, a novo Júri para buscar punição mais rigorosa ou mais branda, 

o filtro dos Tribunais opera como mais uma barreira moral a balizar destinos256. 

Dentre os 32 desfechos com os quais tive contato na documentação – sendo em três 

deles esse contato também presencial, pois estava nas sessões de Júri nos quais foram 

julgados – estão três absolvições em casos pronunciados como infanticídio; uma absolvição 

imprópria em caso pronunciado como homicídio (Caso 2); 17 condenações por infanticídio 

(dentre elas as referentes aos Casos 1, 3 e 7) e 11 condenações por homicídio.  

Com exceção de alguns dos Casos, cujos autos trabalhei na íntegra, não tive acesso 

aos resultados de Júris cujas partes ficaram satisfeitas com o desfecho e, portanto, não 

questionaram no Tribunal. Esses não tenho mapeados e, portanto, não fazem parte do 

universo pesquisado e não foram objeto de análise desse trabalho.  Pelo contrário. Trabalhei 

com acórdãos de apelação que versam sobre as insatisfações de uma ou mais partes que 

recorreram aos tribunais em busca de novo Júri e/ou por revisão do quantum sentenciado.  

Alguns pontos merecem destaque no tangente aos resultados dos Júris. O primeiro 

deles diz respeito aos quatro resultados de absolvições em Júri aos quais tive acesso, tendo, 

inclusive, participado presencialmente do julgamento de um desses casos (Caso 2).  Aos 

demais três tive acesso pelo fato de a promotoria ter entrado com recurso de apelação 

clamando por novo Júri, por considerar as decisões dos respectivos conselhos de sentença 

manifestadamente contrárias às provas dos autos. Nesses três casos, pronunciados por 

infanticídio, os tribunais decidiram por novo Júri, acatando a tese do MP. Apesar de não ser 

                                                 

256
 Ver, no apêndice  C, os quadros 1, 2 e 3.  
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possível fazer uma análise amostral, pelas razões já expostas no capítulo metodológico, é 

possível tirar algumas conclusões a partir da análise conjunta desses três acórdãos. 

Em votos breves, os desembargadores relatores reforçaram a excepcionalidade de 

haver um novo Júri, dada a soberania garantida na CF aos jurados. Em dois desses acórdãos, 

proferidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é citada a súmula 28 do Grupo de 

Câmaras Criminais do TJMG que determina que: ―a cassação do veredicto popular, por ser 

manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando a decisão for escandalosa, 

arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das 

versões existentes.‖ Não há nesses documentos uma análise detalhada do conjunto probatório 

dos autos que fundamente a opção por novo Júri. Lacônicos, os votos argumentam somente 

que a decisão contradiz as provas dos autos.  

Tanto o Caso 2, quanto o trabalhado em um dos três acórdãos mencionados 

anteriormente, tratavam de situações nas quais se decidiu, em Júri, pela absolvição, devido à 

inimputabilidade da ré. Quando ocorreu o julgamento do Caso 2, pronunciado como 

homicídio, a ré já havia permanecido em prisão provisória por mais de dois anos, onde era 

acompanhada por psiquiatra e fazia tratamento. Durante o Júri, tanto o promotor quanto o 

defensor ressaltaram que absolver E.S. não significaria impunidade, pois a ré já vivenciara 

uma pena, ainda que não condenada, havia feito tratamento psiquiátrico e seguiria sendo 

submetida à medida de segurança de tratamento ambulatorial. Ao dizerem isso aos/às 

jurados/as, estavam garantindo que a ré já vivera algum quantum de pena e que absolvê-la não 

era, de modo algum, contribuir para a impunidade. 

Já no caso apresentado no acórdão, o MP recorreu contra decisão do Júri pela 

absolvição devido à inimputabilidade da ré, alegando que esta informação não constava nos 

autos. Em acórdão brevíssimo, sem uso de laudos periciais ou crítica à sua eventual ausência 

nos autos, o relator decidiu por novo Júri, alegando que: 

 

com efeito, denota-se dos autos que a acusada confessou a prática delitiva sendo que 

as declarações das demais testemunhas também vão neste sentido. (...) Todavia, os 

jurados acolheram a tese de inimputabilidade, malgrado não haja qualquer prova 

idônea que lhe dê sustentação.  

 

Não se discute a fundo, no acórdão, o porquê de a decisão pela inimputabilidade ser 

contrária ao conjunto probatório dos autos. A justificativa, nesse caso, tangencia outra 

questão, qual seja, a confissão, que não é, por si só, motivação suficiente para que se entenda 

que não há prova da inimputabilidade. Seria a designação de um novo Júri a aposta do relator 

em outro desfecho para o caso em análise? 
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Em outro acórdão que decidiu por novo Júri, a questão controversa dizia respeito à 

decisão de se houve ou não dolo na ação da ré. Para os jurados e juradas que decidiram 

absolvê-la, não houve dolo. Para o promotor que recorreu e para os desembargadores que 

decidiram, inexistia nos autos prova de que não houve dolo em sua ação. A ambiguidade da 

previsão de que haja dolo para que haja infanticídio, trabalhada no capítulo anterior – ainda 

que este tipo penal exista na excepcionalidade de a ré estar em um estado alterado de sua 

consciência – está escancarada nessa decisão.  Segundo consta no acórdão: 

 

 a apelada, depois de ocultar toda sua gravidez de seus familiares, no dia do parto 

trancou-se em seu quarto e, mesmo diante de fortes dores, não pediu auxílio aos 

parentes que se encontravam na residência, vindo a asfixiar a própria filha 

(causando-lhe a morte) sob a influência do estado puerperal. Posteriormente, ainda 

procurou esconder o cadáver da vítima, colocando-o dentro de uma sacola plástica e 

escondendo-o dentro de uma sapateira. O crime só foi descoberto depois que a 

acusada passou mal e foi levada ao hospital, onde, após constatada a existência de 

parto, foi confessado o ocorrido. O Júri reconheceu que a ré não provocou 

dolosamente a morte da vítima, decisão que se divorcia, por completo, da prova dos 

autos. 

 

(...) o laudo pericial concluiu que a morte do recém-nascido ocorreu em razão de 

esganadura, perpetrada com emprego das mãos. Ora, não é crível, nem tampouco 

aceitável, a ausência de dolo na conduta daquela que ―esgana‖ a própria filha, logo 

após o nascimento. 

 

Trata-se de um caso típico de neonaticídio, com todas as características que definem 

esse padrão de filicídio. No entanto, tais características são usadas justamente para rever a 

absolvição da ré, por haver, segundo o relator, dolo em sua ação. A interpretação do que é 

dolo e de que o estado puerperal não lhe é conflitante foi definitiva para o desfecho desse 

caso. Outras interpretações eram possíveis, inclusive aquela dada pelos jurados e juradas que 

optaram pela absolvição. Uma disputa interpretativa sobre a presença ou ausência de dolo 

pautou o embate. A opção por novo Júri foi dada para que se buscasse garantir a condenação 

por infanticídio e, com ela, alguma quantidade de pena.  

No outro caso de absolvição pelo Júri e decisão do Tribunal por novo julgamento, a 

confusão entre estado puerperal, psicose puerperal e depressão pós-parto apareceu no texto do 

acórdão, mostrando o quanto é nebuloso o que profissionais do direito conhecem sobre o tema 

e, ainda assim, como suas decisões têm o poder de anular julgamentos e ordenar que sejam 

refeitos. Segundo o acórdão: 

 

a absolvição, como bem realçou a Promotoria Pública, nas razões recursais, ofende a 

prova técnica a qual conclui que o resultado alcançado, morte da pequena vítima, se 

deu, justamente, pela conduta típica imputada à apelada, qual seja, a morte de sua 

filha, causada por depressão pós-parto (DPP) ou por psicose-puerperal. 
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Mais uma vez, a interpretação dos desembargadores do que é infanticídio pautou a 

decisão para que houvesse novo Júri, não importando a leitura que os jurados fizeram a partir 

das narrativas que lhes foram apresentadas em plenário e nos autos. Aqui, não mais se confia 

plenamente a um Conselho de Sentença a decisão, como feito reiteradamente na fase de 

pronúncia, mas questiona-se sua decisão, por ser contrária ao posicionamento de quem acusa 

e de quem julga. Nesses casos, a interpretação do Conselho de Sentença de que não houve 

infanticídio foi percebida, pela acusação e pelo Tribunal, como contrária à prova dos autos. A 

decisão dos jurados parece ser questionada justamente por ser manifestamente contrária ao 

posicionamento do MP, do PGJ (que se pronunciou favorável ao pedido do MP nos três 

acórdãos) e dos desembargadores e desembargadoras sobre os casos. 

O mesmo aconteceu em um caso no qual a ré foi condenada a 12 anos por homicídio. 

A defesa entrou com apelação pedindo novo Júri, alegando que a decisão pelo homicídio era 

contra as provas dos autos, uma vez que ocorrera um infanticídio. Houve consenso entre os 

três desembargadores votantes de que o estado puerperal deve ser presumido, caso os fatos 

tenham acontecido durante ou logo após o parto, não sendo necessária comprovação, 

alegando que ―(...) indiscutivelmente há em tal circunstância influência do estado puerperal‖. 

Com esse argumento declararam que a decisão do corpo de jurados se deu de forma 

manifestamente contrária à prova dos autos, justamente por não considerarem que, por ter 

ocorrido no pós-parto, era por si só prova inconteste da presença do estado puerperal. No voto 

há citação literal da frase do médico legista Flamínio Fávero, mencionada no capítulo 4 deste 

trabalho, segundo o qual o estado puerperal é efeito corriqueiro de qualquer parto. Neste caso, 

mais uma vez, é possível concluir que os jurados decidiram de forma ―manifestamente 

contrária‖ à interpretação daqueles desembargadores sobre o tipo penal infanticídio, o que 

acabou por ensejar novo Júri, decisão que, desta vez, foi favorável à ré.  

A respeito dos 11 casos pronunciados e condenados como homicídio e dos 17 casos 

condenados como infanticídio (incluindo, nestes, quatro dos sete autos com os quais trabalhei 

na íntegra) algumas considerações são relevantes para refletir sobre a punição de mulheres 

condenadas pela morte de seus/suas recém-nascidos/as.257 

Uma comparação rápida entre eles permite notar que as condenações por homicídio 

resultaram em penas com duração bem maior que aquelas condenações por infanticídio. Nos 

casos sentenciados como infanticídio, as condenações variaram de penas alternativas e 

                                                 

257
 Ver, no apêndice C, quadros 2 e 3. 
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punições por meses à pena de cinco anos, pela somatória da condenação por este crime com o 

de ocultação de cadáver. Já as condenações por homicídio variaram de sete anos e quatro 

meses a dezesseis anos. A variação do quantum de pena mostra a diferença de ser condenada 

por um ou por outro e, na prática, tem impactos concretos na execução da punição. Tal 

conclusão reforça o quanto a mise em forme pénale é uma operação com potencial de definir 

destinos.  

Justamente as condenações com penas altas por homicídio ensejaram recursos da 

defesa pedindo que houvesse novo Júri, embasadas, especialmente, no argumento de que 

foram decisões contrárias às provas dos autos. Dos oito pedidos por novo Júri em casos de 

condenação por homicídio, seis não foram acatados pelos tribunais sob o argumento de que 

havia, sim, provas suficientes que amparassem a decisão dos jurados. Os outros dois foram 

concedidos sob a alegação de que não havia prova suficiente para a condenação naqueles 

moldes.  

  

5.4 A MEDIDA DA PENA 

 

Lembro-me como se fosse hoje do professor Álvaro Pires desenhando na lousa uma 

garrafa de moscas para explicar a maneira como a racionalidade penal moderna opera no que 

diz respeito à lógica da punição. O ano era 2008. Eu tinha acabado de me formar em direito e 

em ciências sociais e estava fazendo uma especialização em criminologia. Nunca tinha tido 

contato com uma explicação e uma reflexão tão didática sobre a circularidade do modus 

operandi das respostas do Sistema de Justiça Criminal ao que era considerado crime. Por mais 

inovadores e ―humanizados‖ que pareciam ser os exemplos dados pelo professor de tentativas 

de se tratar o crime fora do sistema comum de penas, todas acabavam partilhando da mesma 

noção de pena e punição que sustenatm o direito penal.  

Pires (1998) utiliza em sua explicação a metáfora da garrafa de moscas, trabalhada por 

Watzlawick, para explicar como funciona a lógica da racionalidade penal moderna. A garrafa 

funciona como uma armadilha para moscas, uma vez que o inseto se sente atraído pela larga, 

porém limitada abertura do objeto, que dá a ele a impressão de segurança. Ao entrar, não 

consegue mais sair, uma vez que o fundo da garrafa parece sempre mais amplo que o gargalo, 

dando à mosca a falsa noção de que a saída está no fundo, e não passando pelo estreito 

―corredor‖ que antecede, de dentro pra fora, a boca da garrafa. Por mais que se tente sair, 

sempre se ficará dentro da garrafa.  
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Tal metáfora serve para explicar, em alguns aspectos, a maneira como hoje, no Brasil, 

se responde aos casos de acusação da morte de um/uma recém-nascido/a por quem a ele/ela 

deu à luz, sempre dentro da garrafa de moscas, ainda que, ao final do processo, haja 

absolvição ou, ao menos, o sentenciamento a penas curtas que serão convertidas em 

alternativas penais.  

Para começar, o próprio contrassenso de o infanticídio ser considerado um crime 

doloso já é uma forma de tipificar dentro da ―garrafa de moscas‖ da racionalidade penal 

moderna. Dá-se um jeito de garantir que a mulher acusada da morte do/a ―próprio/a filho/a‖, 

ainda que comprovadamente em estado alterado de consciência, seja responsabilizada de 

algum jeito, ainda que, para isso, se vá contra a lógica estruturante do direito penal. Um 

quantum mínimo de pena parece precisar ser garantido, mesmo que este venha não de uma 

condenação, mas da vivência do processo.  

Uma vez conhecida, a morte de um/a recém-nascido/a, como qualquer outra morte 

suspeita, deverá ser apurada e investigada, de modo a esclarecer como e porque se deu. 

Assim, trata-la a priori, a partir dos mecanismos investigativos do Sistema de Justiça 

Criminal faz parte do protocolo. Até aí, há a possibilidade de não se entrar na garrafa e 

moscas, sendo os casos resolvidos de outros modos que não pela instauração de inquérito ou 

mesmo de um processo criminal258. O ―mergulho na garrafa de moscas‖ se dá a partir do 

momento em que se considera que há provas suficientes de autoria e materialidade para dar 

andamento à ação penal. As respostas, a partir daí, sempre serão na ordem da punição e da 

pena, ainda que haja absolvição.  

Desde o inquérito policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri ou, em alguns casos, 

o trânsito em julgado da ação259, transcorre tempo: a ação com menor duração transcorreu em 

dois anos e, com maior, 25 anos, sendo a média de duração de aproximadamente seis anos. 

Nesse ínterim, são ao menos dois os eventos oficiais nos quais as acusadas são convocadas a 

repetir suas histórias na primeira fase do Júri – no interrogatório do inquérito policial e na 

audiência de instrução e julgamento – e, caso sejam pronunciadas, mais uma, durante o 

plenário do Júri. 

                                                 

258
 No caso trabalhado pela psicanalista Vera Iaconelli (2015), apresentado no capítulo 3, o delegado sequer 

considerou relevante instaurar um inquérito policial, uma vez que considerou que o caso já estava sendo cuidado 

em outra esfera, qual seja, a do acompanhamento psicológico da mulher e da criança, bem como da família como 

um todo.  
259

 Vide glossário 
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 Assim, sem considerar outros momentos formais ou informais nos quais a história 

vem à tona – como outros interrogatórios, situações familiares e conversas com a defesa – 

durante a ação penal a ré é intimada a publicizar sua versão dos fatos e, ainda que tenha o 

direito ao silêncio garantido por lei, falar é, na maioria das vezes, importante para garantir que 

a leitura dos fatos apresentada por elas conste nos autos. Ainda assim, mesmo que em 

silêncio, durante as audiências essas mulheres escutam versões de suas histórias, relembrando, 

em alguma medida, os fatos que as levaram até ali. Escutam também julgamentos 

pronunciados por quem as questiona, acusa, defende e julga, portanto, de uma forma ou de 

outra, no transcorrer da ação penal, há espaços e momentos institucionalizados nos quais os 

fatos são narrados e esmiuçados. 

É impossível medir, a partir da leitura dos documentos judiciais, a maneira como cada 

ré vivenciou o processo penal, suas etapas, as sessões de julgamento, a condenação ou a 

absolvição. Apesar de ―tagarelas‖, tais documentos não registram as sensações individuais 

daquelas que foram processadas pelo Sistema de Justiça Criminal, acusadas de matarem 

seus/suas ―próprios/as filhos/as‖ recém-nascidos/as. Sobre isso, tenho apenas as reflexões de 

L.S., que na entrevista que me concedeu, falou sobre suas angústias ao longo da ação penal, 

especialmente sobre o temor de ser tachada de homicida e de ser presa. Tenho também 

algumas breves reflexões dos atores e atrizes judiciais com quem conversei informalmente ou 

que entrevistei, como a seguinte fala do promotor dos Casos 1 e 3 chamando a atenção para o 

fato de que o processo penal não é mero procedimento, mas tem uma função pedagógica que, 

por si só, representa uma pena:  

   

O processo já causa remorso em si, o processo já é uma pena. As vezes não precisa 

haver uma pena. O réu ou a ré podem ser absolvidos, mas o processo ele é tão 

torturante que ele já serve de pena, porque há uma expiação pública, social, às vezes 

até pela imprensa, da família, muito grande, durante o processo, que pode se arrastar 

por cinco, dez, vinte anos até, ou mais... 

 

Assim, para além dessas raras reflexões individuais que coletei, o que posso afirmar 

aqui sobre a vivência do processo e da pena pelas rés dos autos, portanto, são mais 

especulações e reflexões, que me possibilitou visualizar o ―périplo‖ da ação penal, o vai e 

vem de peças, audiências, sessões de julgamento e recursos, desembocando no resultado final. 

Experienciar o julgamento por um ato que, na maioria das vezes, se tem uma memória difusa, 

ser ré, explicar, mais de uma vez, como perdeu o controle sobre a vida e a morte do/da recém-

nascido/a, expor em público, na formalidade de uma audiência, aquilo que experienciou em 
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negação e silêncio no âmbito privado, são vivências que, de uma forma ou de outra, podem 

tornar a experiência do processo uma pena em si.   

Malcom Feeley, no já clássico The process is the punishment – Handling cases in a 

lower criminal court, constatou que o tempo da ação penal é também um tempo de pena. 

Segundo o autor “(…) em essência o processo é por si só a punição. O tempo, o esforço, o 

dinheiro e as oportunidades perdidas, como um resultado direto de ter sido pego pelo Sistema, 

pode rapidamente superar a penalidade que resulta da adjudicação e da sentença‖ 260 

(FEELEY, 1979, p. 30).  

Se condenada por infanticídio, as penas prescritas, ainda que somadas às de ocultação 

de cadáver, não ultrapassam cinco anos, sendo, em geral, arbitradas abaixo de quatro anos. 

Nos autos e acórdãos analisados, verifiquei a possibilidade de revisão do quantum pelos 

tribunais, principalmente quando as penas são arbitradas muito acima do mínimo legal. Isso 

significa que, quando não constatada a extinção da punibilidade, a pena prescrita, dadas as 

regras processuais penais, provavelmente será convertida em penas não carcerárias261 ou em 

suspensão condicional da pena.  

Dos sete autos que li na íntegra, apenas do Caso 7 não sei a resposta definitiva, pois 

ainda está em fase recursal. Dos demais seis, em três houve absolvição, em um, suspensão 

condicional da pena e, em dois, prescrição da pena. O tipo penal infanticídio permite a 

resposta não carcerária ou mesmo a absolvição, mas, para isso, é preciso viver o escrutínio do 

processo. 

Na entrevista que fiz com o promotor aposentado, ele se mostrou bastante crítico do 

tipo penal infanticídio. Para ele, o texto do artigo 123 do CP tal qual redigido, servia para 

reforçar a tutela do Estado sobre as mulheres acusadas e, principalmente, para ―carimbar para 

sempre‖ nelas uma pecha de infanticida. Ser tachada como infanticida pelo sistema de justiça 

criminal era, para ele, uma forma de pena.  

Quando perguntei qual seria a função da pena para casos de infanticídio ele respondeu:  

 

                                                 

260
 Do original: ―In essence, the process itself is the punishment. The time, effort, money, and opportunities lost 

as a direct result of being caught up in the system can quickly come to outweight the penalty that issues from 

adjudication and sentence‖.  
261

 Sobre o cumprimento de penas alternativas à prisão, também chamadas de não carcerárias, vale a leitura do 

artigo Prisioneiras do tempo: a pena de trabalho comunitário e seus custos sociais para as mulheres, de Carmen 

Fullin (2018), no qual a autora avalia o custo social do cumprimento dessas medidas, bem como os efeitos 

aflitivos de penas aparentemente leves. 
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nossa – é a bota de toda a culpa que...bum!, bate na cabeça dela. Você não precisa 

prender uma pessoa para tornar essa pessoa miserável pelo resto da vida. Prender é 

uma crueldade. Agora você pode fazer ela sair arrastando a sua infâmia pelas ruas da 

cidade. ―Lá vai Maria, a infanticida!‖. ―Ó, aquela mulher ela matou o próprio filho.‖ 

 

 

Ao ouvir sua resposta, imediatamente me lembrei da passagem da obra de Prosperi, já 

citada na apresentação desta tese, na qual o autor mencionava a punição, a partir do século 

XVI, em alguns lugares da Europa, às mulheres consideradas infanticidas: ―obrigadas a 

carregar no pescoço, no caminho para o patíbulo, o corpinho ou uma reprodução do recém-

nascido morto, as infanticidas enfrentaram sofrimentos terríveis e foram exibidas às multidões 

no intuito de um terror didático‖ (PROSPERI, 2010, p. 72). Ainda estava no início da 

pesquisa e não tinha feito a análise dos acórdãos e autos processuais para ter uma dimensão de 

como se punia as mulheres acusadas pela morte de seus recém-nascidos, portanto, lembro-me 

de ter me perguntado: será que a Justiça Criminal inflige sofrimentos a essas mulheres? Se 

sim, quais são? Como se julga tal ato no Brasil? Existe uma releitura moderna do ―caminhar 

ao patíbulo com o feto no pescoço‖? Nos casos condenados como infanticídio talvez a pena 

seja esta: a exposição.  

Assim, ainda que a resposta definitiva como absolvição, suspensão da pena ou 

prescrição, pareça estar fora da ―garrafa de moscas‖, tratar o neonaticídio na chave criminal é, 

por si só, operar na lógica da racionalidade penal moderna.  

Se condenada por homicídio, por sua vez, as penas prescritas são longas e têm como 

regime inicial de cumprimento o prisional fechado. Isso quer dizer que o aprisionamento é 

certeiro e que a condenada vivenciará na forma de punição mais extrema prevista na Lei 

brasileira, por mais alguns anos, os efeitos judiciais de ter sido acusada e condenada pelo 

homicídio do/da ―próprio/a filho/a‖ recém-nascido/a. Nos casos de condenação por 

homicídio, a resposta é completamente dentro da ―garrafa de moscas‖.  

Há uma diferença considerável entre ser acusada e condenada por infanticídio ou 

homicídio, percebida não apenas na vivência do processo penal, no que diz respeito ao teor 

das acusações e na figura de si delineada nos autos e nas audiências, mas também no 

desembocar da ação. 

Era esse o principal medo de L.S.: ser condenada por homicídio, distanciar-se do seu 

cotidiano para, anos depois, cumprir pena de prisão por um crime hediondo que desde o 

inquérito policial, alegava não ter a memória ou a intenção de ter cometido. Esse era o medo 

da defensora de L.S., que reiteradamente me dizia nas vésperas e no dia do julgamento pelo 
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Tribunal do Júri: ―eu não posso deixar essa mulher ser condenada por homicídio qualificado, 

não posso‖. 

No tipo penal incriminado, em eventuais qualificadoras e na quantidade de pena 

prescrita, o veredito delineia a mulher julgada pelo Júri e pelo juiz ou juíza presidente. Se 

infanticídio, provavelmente a pena será transmutada em alternativa penal, suspensa ou 

prescrita, dado seu quantum. Se homicídio, a prisão é, na maioria das vezes, certeira, dadas as 

longas penas prescritas. A forma como se denuncia, julga e sentencia uma mulher acusada 

pela morte de seu/sua‖ recém-nascido/a impacta diretamente nas formas como se vivenciará o 

processo e a pena.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Fazia dois meses daquele dia em que, ao lado da defesa, na posição de pesquisadora, 

com postura ereta e semblante sóbrio, presenciei o julgamento do caso daquela mulher 

acusada de matar, asfixiada por uma ―sacolinha‖ que deixara sobre a máquina de lavar, a 

recém-nascida à qual dera à luz. Sentada na arquibancada de um pequeno teatro no bairro de 

Perdizes, em São Paulo, chorando copiosamente, vi encenadas toda tristeza e dor da 

personagem Marie Farrar, que matara o filho recém-nascido e o escondera na lavanderia, 

como narra o poema do dramaturgo Bertold Brecht. A experiência da gestação e do parto em 

complete solidão – seja real ou ficcional – narrada para uma plateia que, atenta, se deparava 

com um tema demasiadamente humano, se repetia no tribunal e no teatro.  

 Aristóteles, na Poética, ressaltou que a tragédia encenada proporciona a catarse, ou 

seja, o teatro grego seria o lugar da purgação e purificação das paixões, especialmente do 

terror e da piedade. Já Brecht, dois milênios depois, ao refletir sobre a função do teatro, 

pensava-o não como espaço de radicalidade da vivência emocional, mas como local de 

reflexão crítica, espaço no qual os signos da cultura eram encenados. Fazendo aqui uma 

analogia entre assistir ao Júri e à peça, posso dizer que, no primeiro, fui a espectadora 

esperada por Brecht – sóbria, crítica, reflexiva– enquanto que, no segundo, fui a espectadora 

da tragédia – intensamente envolvida pelas emoções. No entanto, não há como separar os dois 

momentos e as duas espectadoras. O que não pude chorar no Júri, chorei ali, no teatro, quando 

as cenas da arena se mesclavam às do julgamento, às imagens que criei das histórias narradas 

nos documentos judiciais e às minhas sensações, desde que começara a estudar o tema. A 

catarse provocada pela arte me permitiu sofrer a intensidade das experiências em campo, 

sobre as quais reflito com sobriedade e paixão desde o começo do mergulho na tese.  

Outro encontro com a arte e sua potencialidade para a reflexão sobre vivências 

concretas se deu, durante a tese, pela literatura. Há obras clássicas que tratam do filicídio. 

Sendo obras literárias clássicas aquelas que cristalizam questões existenciais que perpassam 

gerações, tocando leitores e leitoras para muito além do tempo e espaço nos quais foram 

escritas, é possível dizer que os dilemas envolvidos no filicídio são nelas tratados justamente 

por serem profundamente humanos e, por isso, nos tocam de forma tão intrínseca.  

Na mitologia grega clássica, dois mitos narrados por Eurípedes chamam a atenção: o 

de Medeia que, em sua versão mais comum, mata os filhos que teve com Jasão, tomada pela 

dor de ter sido trocada por Glauce, filha de Creonte; e o de Agamemnon, que dá sua filha 

Ifigênia em sacrifício à Ártemis, em troca de que soprassem os bons ventos para acompanhar 
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os exércitos gregos a Tróia. Vale mencionar também o mito de Hércules que, em um ataque 

de fúria provocado pela deusa Hera, matou sua esposa Mégara e seus três filhos.   

Há alguns textos do século XIX e XX que especialmente tratam do filicídio cometido 

por mulheres contra seus/suas recém-nascidos/as e que merecem atenção. Na poesia e 

dramaturgia, a temática está presente na obra Fausto (XVIII e XIX) de Johann Wolfgang von 

Goethe e é tema central do já mencionado poema A Infanticida Marie Farrar (1925), de 

Bertold Brecht. Na prosa, há, dentre outros, o romance Adam Bede (1859), da inglesa Mary 

Ann Evans, escrito sob o pseudônimo de George Eliot.  

Na primeira, a jovem Gretchen mata o próprio filho para se livrar da desonra que 

provocou a si e à sua família ao engravidar de Fausto, com quem não era casada. A discussão 

sobre a salvação da alma, um dos temas centrais da obra, está no desfecho do destino de 

Gretchen, que se entrega à expiação de sua culpa.  Na segunda, a jovem Marie Farrar dá à luz 

sozinha a um menino, fruto de uma gravidez indesejada que ela tentara de várias formas 

interromper. Ao ouvi-lo chorar, logo após o nascimento, ela o espanca até que se cale. Aqui, 

Brecht escancara a situação miserável das mulheres de classe baixa no século XIX e a 

hipocrisia de uma sociedade que as encurralava, não lhes dando saída. Já em Adam Bede, a 

jovem Hetty Sorrel, após esconder sua gravidez, o que por si só era considerado um crime na 

Inglaterra de seu tempo, matou a criança recém-nascida. Tida como uma vítima da sedução, 

foi condenada à morte. Porém, após um tempo de angústia e espera na prisão, a pena capital 

foi revista. 

Seja pelo dever, como nas doações dos filhos a sacrifício; pela emoção, no caso da 

fúria que tomou conta de Medéia; pela influência de outrem, como no caso de Hércules; por 

um direito, como no exemplo do pátrio poder; para a preservação da honra, como em Adam 

Bede e Fausto; pelas diferentes misérias, no caso de Marie Farrar, o filicídio compõe o 

imaginário e a prática social e, ao longo dos tempos, por meio da arte, foi representado, 

explicitado, debatido, narrado e interpretado. Tais mortes compõem narrativas diversas, 

servindo de metáfora para ilustrar a força simbólica do ato e o poder social dos interditos, 

tabus e leis envolvidos na contenção e no uso da potencialidade humana de aniquilar a si e aos 

seus.  

 

*** 

 

Esta tese tratou especialmente das narrativas judiciais sobre o infanticídio no Brasil 

contemporâneo, com o intuito de identificar como quem se encarrega de investigar, acusar, 
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diagnosticar, defender e julgar mulheres suspeitas das mortes de seus/suas recém-nascidos/as 

utiliza e interpreta o tipo penal infanticídio. Apesar da aridez dos textos judiciais, produzidos 

em linguagem formal e jurídica, tão distanciados do sentido e da qualidade literária das obras 

clássicas, há algo em comum entre eles: as moralidades destacadas na literatura estão 

presentes ali na interpretação do tipo penal e nas maneiras como ele é manuseado. Por meio 

de sua linguagem e de seu potencial criador e sintetizador, a literatura cristaliza aquilo que na 

vida cotidiana mobiliza paixões, crenças, verdades e valores. O direito faz o mesmo, a seu 

modo.  

Mesmo que em diversos contextos históricos, há elementos comuns entre as 

personagens dos clássicos e as mulheres dos autos. De Marie Farrar à L.S., de Hetty Sorrel à 

Leontina defendida por Evandro Lins e Silva: são mulheres em contextos de muita solidão, 

que vivenciaram a gestação em silêncio e deram à luz sozinhas. Na maior parte dos casos, o 

medo da revelação da gestação é central nos processos de ocultação e negação. O parto em 

silêncio é escancarado pelos vestígios pouco ocultados. Do conhecimento do sistema de 

justiça criminal em diante, há uma loteria de interpretações, opiniões guiadas pelas 

moralidades dos/das agentes que pode levar a desfechos muito distintos. O que se viveu em 

segredo passa a ser exibido em interrogatórios, audiências, laudos e julgamentos.  

Lembrando que as expectativas sobre a maternidade e o significado de instinto 

materno não são universais, mas variam com relação ao contexto e ao momento histórico, o 

infanticídio foi e é visto de formas distintas em diferentes sociedades e períodos. Tratando 

especificamente do contexto atual, herdeiro das legislações do século XIX e início do XX, o 

infanticídio cometido por puérperas em momentos próximos ao parto mobiliza diferentes 

perspectivas em relação a elas, de acordo com o olhar e o referencial de quem analisa. Em um 

extremo, elas são pensadas como mulheres cruéis e calculistas que, a despeito do instinto 

materno, matam seus/suas filhos/as por egoísmo. Em outro extremo, elas são vistas como 

mulheres vítimas de vulnerabilidades e tabus sociais, que agem por pressões externas e 

desamparo. A morte de um/uma ―filho/a‖ causada pela própria ―mãe‖ mobiliza significados 

como instinto, função e amor maternos, bem como expectativas do que é ser mãe.  

A lei, ao narrar o tipo como sendo “matar, sob a influência do estado puerperal, o 

próprio filho, durante ou logo após o parto”, pressupõe laços de maternidade e de filiação 

que nem sempre existem. A maioria das mulheres dos casos com os quais trabalhei não 

racionalizou a gestação por completo e não estabeleceu, em momento algum, qualquer relação 

com o feto. Não houve participação social no processo da gestação e do parto. Na solidão, ao 

dar à luz, concretizou-se a notícia da gestação. Houve um descompasso entre a noção 
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automática de laços sociais ocasionados pela gestação, trazida pela lei, e a realidade vivida 

pelas mulheres acusadas da morte dos/das seus/suas recém-nascidos/as.  

A solidão da mulher se contrapõe ao que é socialmente construído graças aos laços 

sociais, especialmente de parentesco, pois é no reconhecimento do grupo social consanguíneo 

e/ou por afinidade que um ser em gestação é constituído como parente. É no reconhecimento 

social que um ser se constitui como pessoa, recebendo um nome e um lugar no grupo. O parto 

é um momento importante de passagem entre dois estados – o dentro e o fora – no qual se 

reconhece a chegada de uma nova pessoa. No entanto, nos casos trabalhados, não houve a 

vivência social do ―dentro‖ e do ―fora‖ e a passagem foi feita de forma não ritualizada, 

impedindo a constituição social dos processos de gestação, parto e nascimento.  

A lei penal, ao prever que de uma gestação resulta necessariamente uma relação de 

maternidade e filiação, perde uma dimensão complexa envolvida no fenômeno do infanticídio 

que é, justamente, a ausência desses vínculos.  

Estudos empíricos feitos, nas últimas décadas, especialmente na Inglaterra, Canadá e 

Estados Unidos, nas áreas do direito, medicina e psicologia, apresentam categorizações dos 

diferentes tipos de filicídio, havendo um esforço nítido em classifica-los para que se possa 

não só explicar os fenômenos, mas pensar políticas de prevenção e respostas aos diferentes 

padrões identificados. Na realidade jurídica brasileira, os casos, em sua maioria, tão 

semelhantes entre si, estão em claro diálogo com o padrão do neonaticídio identificado nessa 

literatura. No entanto, encontrei pouquíssima interação da produção bibliográfica nacional, 

bem como dos personagens processuais, com essa bibliografia estrangeira. As máximas 

usadas, até hoje nos autos e doutrinas, que sintetizam o que quem as usa entende por 

infanticídio, estado puerperal e/ou a expressão ―durante ou logo após o parto‖ advêm 

especialmente de autores que se posicionaram sobre o tema na década da promulgação do CP 

de 1940 ou nas imediatamente seguintes. O material analisado deixou nítida a pouca interação 

que há entre o campo disciplinar do direito e os demais.  

Os casos são tratados de modo individual e estão sujeitos às leituras de quem os narra, 

lê, e/ou interpreta. A gestação de uma juíza, a religiosidade de um desembargador, a 

perspectiva mais ou menos punitivista de um promotor, o envolvimento e conhecimento de 

uma defensora, a crença no estado puerperal por um perito, dentre tantas outras posturas 

podem influenciar os rumos dos autos, levando a caminhos processuais e a resultados 

distintos. Para cada posicionamento há, nas doutrinas penais e médico-legais usadas nos 

documentos judiciais, um ―cardápio‖ de possibilidades que permite interpretar casos, com 
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certa liberdade, havendo opções tanto para os que concordam quanto para os que discordam 

do abrandamento da pena do infanticídio frente à do homicídio.  

Isto não acontece apenas quando há uma mulher acusada da morte de seu/sua recém-

nascido/a, pois a parcialidade dos personagens judiciais já foi trabalhada e evidenciada em 

inúmeras pesquisas. Ainda assim, o que argumentei nesta tese é que casos de infanticídio 

atiçam visões arraigadas sobre o feminino, o dever ser materno, a maternidade e o corpo 

feminino que influenciam intimamente as posturas de quem trata do tema, seja na prática ou 

na teoria. A ―crença‖ ou ―não crença‖ no tipo penal infanticídio se justifica a partir das 

perspectivas sobre as expectativas de um ―dever ser‖ feminino.  

O estado puerperal, uma condição peculiar que, de acordo com a lei, leva mulheres a 

perderem a consciência de seus atos, podendo levá-las a matar seus/suas recém-nascidos/as, 

não tem uma definição precisa. Trata-se de uma categoria usada no ―mundo‖ jurídico sem 

correspondente na medicina e na psicologia, uma construção médico-legal revestida de 

cientificidade, porém sem diálogo com as outras áreas. As doutrinas médico-legais e penais o 

explicam e conceituam de formas distintas, divergindo, também, com relação aos modos e à 

necessidade de comprová-lo. O direito, via doutrinadores e aplicadores da lei, utiliza um 

discurso inspirado na medicina, apelando ao poder médico para trazer cientificidade aos 

termos que são endógenos do próprio direito. Um saber com base nas ciências biológicas é 

invocado nos textos e autos, bem como o poder da narrativa médica, de modo a constituir 

juridicamente o fenômeno, mas indefinições permitem que a interpretação de quem julga, 

acusa, diagnostica e defende seja ampla e divergente, produzindo uma ampla gama de 

resultados.  

Esse estado puerperal, que leva à perda de consciência dos atos, é o elemento chave de 

um tipo penal que exige que haja dolo na conduta praticada para que seja considerado crime, 

ou seja, que haja intenção de matar, portanto há um claro desencaixe entre ambas as 

exigências do tipo penal: a perda da consciência e a intenção de matar. Nos laudos periciais 

que atestam o infanticídio há, diversas vezes, a afirmação de que as mulheres não tinham 

consciência dos seus atos. Ainda assim, são condenadas por infanticídio, um crime doloso 

contra a vida. Apesar do desencaixe, a racionalidade punitiva, repleta de irracionalidades, 

segue operante.  

Um tipo penal tão controverso e interpretado de tantas formas, apesar do verniz de 

objetividade e cientificidade, acaba gerando efeitos práticos na maneira como um caso é 

processado. O estudo dos acórdãos e autos processuais mostrou que casos muito semelhantes 

são denunciados como homicídio ou infanticídio, de acordo com a leitura favorável ou não ao 
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tipo penal infanticídio feita por quem denuncia. Os fatos são construídos na linguagem da lei, 

no processo segundo o qual o aparelho penal molda a história na linguagem do tipo penal 

escolhido. A partir daí, inúmeras batalhas interpretativas são travadas na tentativa de defender 

mulheres acusadas de infanticídio ou de homicídio. Nesses contextos, o laudo pericial faz ou 

não diferença, o que depende, na maioria das vezes, antes da credibilidade conferida pelos 

personagens judiciais a esse tipo de prova e do interesse em usá-la em cada caso, do que 

propriamente de sua qualidade. Além disso, os laudos são lidos de formas muito diversas, 

havendo interpretações e usos distintos de um mesmo laudo. O direito Utiliza termos da 

medicina ressignificados, não como um diagnóstico do qual condutas terapêuticas são 

desdobradas, mas como um elemento justificador de argumentos relativos à versão do 

acontecido e à pena proposta. É um uso da medicina ―fora do lugar‖, deslocado do seu intento 

primordial (o diagnóstico) e que não guarda relação com os elementos descritos pela 

fisiologia do puerpério.  

De condenações a penas altas, de quase duas décadas, à suspenção condicional da 

pena, desfechos condenatórios de casos muito semelhantes variam sobremaneira. A ausência 

de um olhar sistêmico, que relacione os casos e possibilite uma reflexão aprofundada entre 

semelhanças e divergências, impede leituras explicativas e interpretativas que considerem a 

complexidade do fenômeno do neonaticídio.  

Na lógica punitivista que impera no sistema de justiça criminal, o tipo penal 

infanticídio tem um papel ambíguo. Por um lado, serve de alternativa para evitar condenações 

mais duras, por homicídio. Por outro, garante algum quantum de punição às mulheres 

acusadas, impedindo eventuais processos absolutórios.  A sanha punitivista da racionalidade 

penal moderna impede saídas em outras esferas para tais casos, ao dizer que o lugar correto 

para discutí-los é no sistema de justiça criminal. 

Esta tese apresentou um estudo aprofundado de como, no sistema de justiça criminal 

brasileiro atual, quem acusa, defende, diagnostica e julga casos de mulheres acusadas da 

morte de seus/suas recém-nascidos/as mobiliza e interpreta o tipo penal infanticídio. Uma 

resposta rápida que congrega as que foram elencadas anteriormente é que estão todos/as 

dentro da ―garrafa de moscas‖ do punitivismo explicada no capítulo 5.   

A tragédia que é a morte de um/uma recém-nascido/a por aquela que a ele/ela deu à 

luz não pode, de forma alguma, escamotear a complexidade do neonaticídio. Colocar somente 

no corpo feminino o fenômeno, por meio da noção de instinto ou loucura é reduzir 

sobremaneira algo que é de ordem biopsicossocial. O neonaticídio é também tão 

profundamente social em suas causas e consequências, que, ainda que se atribua sua 
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ocorrência somente ao corpo, como no caso de algumas leituras do estado puerperal, questões 

sociais fundantes vêm à tona, como o medo, a vergonha, a culpa e a honra. Olhá-lo por uma 

única perspectiva e de forma individualizada é perder aspectos incontornáveis do fenômeno.  

Sem esse equilíbrio entre corpos e pessoas biopsicossociais, casos semelhantes são 

tratados de forma desconexa. A interdisciplinaridade permite que fenômenos sociais 

complexos sejam explicados de forma a articular o individuo e o social, buscando uma visão 

integral e não fragmentada destes.  

Prevenir o infanticídio, em sua subcategoria neonaticídio é considerado pela 

bibliografia especializada na temática algo muito difícil, justamente pelas peculiaridades que 

o compõem, especialmente a não racionalização da gestação. Mas é possível pensar outras 

formas de lidar com o fenômeno fora da chave impositiva do julgamento moral de mulheres 

que matam seus/suas recém-nascidos/as. Julgar como crime doloso contra a vida o ato destas 

mulheres é dar uma resposta violenta e não eficaz. 

 

*** 

Quando fiz a disciplina Benjamin, Brecht e a Antropologia, ministrada pelo professor 

John Cowart Dawsey, durante o cumprimento dos créditos do doutorado, o desafio avaliativo 

colocado por ele foi o de apresentar um seminário performance. Passei noites em claro 

pensando na minha atuação, consultei amigos e amigas das artes cênicas, ―quebrei a cabeça‖ 

para definir como apresentaria para a classe um material tão árduo como os textos jurídicos 

com os quais trabalhava. Foi então que encarei o desafio de olhar de forma mais integrada 

para o conjunto de materiais que vinha produzindo/coletando/colecionando há alguns anos e 

dele recortar fragmentos que dialogavam entre si.  

No dia da apresentação, montei um cenário com cadeiras imitando um plenário do Júri 

e coloquei sobre uma mesa montes separados com recortes de papel contendo partes dos meus 

cadernos e diários de campo, pedaços de fichamentos, falas de entrevistas, trechos dos autos e 

acórdãos, parágrafos de textos literários e da bibliografia trabalhada na tese. Cada um dos 

montes continha fragmentos de um único tipo de material (por exemplo, entrevistas, ou 

documentos judiciais). Uma por uma, as pessoas que estavam na plateia – formada por alunos 

e alunas do curso, bem como pelo professor da disciplina e minha orientadora – precisavam se 

dirigir à mesa com os recortes e selecionar um para ler em voz alta. Caso ninguém da plateia 

se manifestasse gritando ―protesto‖, apenas os fragmentos de um monte poderiam ser lidos, 

deixando os demais intocados. Caso as pessoas da plateia demorassem a se levantar, eu 

rasgava alguns papéis, impedindo ―para sempre‖ que aquele fragmento fosse ouvido.  
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O resultado foi surpreendente – cacos de histórias e tempos não lineares se juntaram 

em um mosaico sem igual. Fragmentos de histórias de infanticídios narrados no contexto da 

justiça criminal brasileira se mesclaram a reflexões sobre a Bolonha do século XVIII, à poesia 

de Brecht, às memórias de quem atuou em autos judiciais, a narrativas de testemunhas e rés. 

A plateia se envolveu intensamente com a atividade, mas, ainda assim, alguns papéis foram 

rasgados e parte do que poderia ter sido narrado jamais o foi.  

Ao longo dos encontros da disciplina e, especialmente, no dia da apresentação dos 

fragmentos da minha pesquisa, ao ―ver de cima‖ a caótica ―cidade de papéis‖, textos, 

contextos e personagens que a compunham, sem me preocupar com uma lógica coerente e 

cronológica, deixei fluir a potência de reunir aleatoriamente excertos. Partindo do antropólogo 

Victor Turner para quem a antropologia da performance faz parte de uma antropologia da 

experiência, os fragmentos apresentados performatizaram a experiência de me jogar aos 

estilhaços das narrativas advindas dos campos feitos ao longo do doutorado, dando sentido a 

elas.  

O objetivo da atividade performática era permitir à classe ter contato com materiais 

tão distintos, mas que diziam respeito ao universo do infanticídio, explorando a dramaticidade 

de acontecimentos que atravessam tempos, espaços e biografias. A escolha e a ordem de 

exposição dos trechos que compuseram esta tese, por sua vez, diferem da experiência 

performática em classe, por seu objetivo acadêmico, qual seja, o de apresentar a etnografia 

dos usos e entendimentos do tipo penal infanticídio que me propus a fazer. Apesar de todo o 

planejamento, olhando para o resultado final do meu próprio trabalho, pude ver outra ―cidade 

de papéis‖ montada, não a que imaginei, mas a que escrita permitiu. Há tantos fragmentos que 

não entraram. Tantos outros que se compuseram de maneiras que não havia pensado 

previamente. O texto que apresento aqui é um dentre infinitos outros possíveis, mas seu 

conteúdo responde as principais perguntas que fiz no projeto de pesquisa, trazendo um 

panorama dos modos como casos de mulheres acusadas da morte de seus/suas recém-

nascidos/as são processados e julgados no Brasil contemporâneo.  

Se a minha amiga-personagem da história com a qual abri a apresentação desta tese 

me perguntasse hoje o que é infanticídio, eu teria, certamente, mais coisas a dizer do que 

apenas citar o Código Penal Brasileiro e narrar partes do meu campo. ―Levaria a minha linha 

para passear‖ de outra maneira, contando a ela não só o meu mapa, mas cartografias mais 

demoradas das paragens que visitei.  

Diria que, como ela, as mulheres que ―conheci‖ nesse percurso viveram processos 

complexos que sequer podiam, na maior parte dos casos, envolver a noção de maternidade. 
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Mas, diferentemente dela, que teve amparo e possibilidade de contornar angústias e construir 

alguma ―maternidade‖, mais ou menos próxima daquela que socialmente lhe cobravam, as 

mulheres cujas histórias acompanhei pelos autos e acórdãos não tiveram a mesma sorte. 

Certamente mencionaria a solidão da gestação e do ato de dar à luz, parte marcante das 

histórias. Em seguida contaria como o segredo passava a ser exposto, narrado e esmiuçado 

nos espaços do Sistema de Justiça, explicando para ela o título desta tese.  

Diria a ela, finalmente, que o neonaticídio é tratado pelo sistema de justiça criminal 

sob uma perspectiva predominantemente jurídico-moral e que, se tratado a partir de um 

espectro mais amplo, que permitisse alcançar melhor a complexidade do fenômeno, teríamos 

respostas também mais complexas e, provavelmente, menos violentas que o processo penal e 

a pena. Desejo que este trabalho seja uma contribuição para isso.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – GLOSSÁRIO  

 

Absolvição sumária 

A absolvição sumária é uma decisão de mérito proferida pelo/a juiz/a ao final da primeira fase 

do Júri, que encerra o processo penal julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, isto 

é, que não procede o poder/dever do Estado em punir, pois verifica-se que o/a réu/ré é 

inocente. A decisão que absolve sumariamente o/a acusado/a deve estar fundamentada em 

alguma das hipóteses previstas no Código de Processo Penal. São elas: a) estar comprovada a 

inexistência do fato; b) ter-se provado não ser o/a acusado/a autor/a ou partícipe do fato; c) 

demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime; d) quando for caso de 

inimputabilidade e esta for a única tese defensiva.   

 

Advogada/o dativa/o 

O sistema criminal brasileiro não permite que uma ação penal seja movida contra uma pessoa 

e esta não tenha alguém para defendê-la. Para quem não constituir advogado/a particular, por 

qualquer motivo, o poder público garantirá a defesa nomeando um/a advogado/a dativo/a, que 

exercerá função pública para a defesa do/a acusado/a durante o processo criminal. Portanto, 

o/a advogado/a dativo/a é quem é nomeado/a pelo poder público para a defesa e representação 

dos interesses do réu/ré ao longo da ação penal. 

 

Acórdão 

Trata-se de decisão proferida em segunda instância por pelo menos três desembargadores/as 

que são sorteados/as para o julgamento do caso concreto. No acórdão é exposta a decisão 

proferida, seja unânime ou não, com suas razões de direito. 

 

Apelação 

O recurso de apelação é cabível para questionar, dentre outras: sentenças definitivas de 

condenação ou absolvição proferidas por juiz ou juíza singular; nulidades formais ocorridas 

na segunda fase do Júri; sentença proferida por juiz/ juíza presidente do Júri contrária à lei ou 

à decisão dos jurados; injustiças referentes à previsão de aplicação da pena ou medida de 

segurança; decisão dos/as jurados/as manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, 

quando acionado por recurso de apelação o tribunal pode, por meio de decisão devidamente 
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fundamentada, com o cuidado de não se sobrepor à soberania do Conselho de Sentença: 

anular e designar a ocorrência de novo julgamento por novo conselho de sentença; rever a 

dosimetria da pena feita pelo/a juiz ou juíza presidente, tanto aumentando-a quanto 

diminuindo-a, de acordo com o pedido das partes; manifestar-se quanto à extinção da 

punibilidade e prescrição da pretensão punitiva. 

 

Conselho de Sentença: 

O Código de Processo Penal estabelece que oTribunal do Júri deve ser formado por um/a 

juiz/juíza de direito, que o preside, e por 25 jurados/as leigos/as sorteados/as dentre os/as 

alistados/as. Haverá o sorteio de sete jurados/as dentre os/as 25, que comporão o Conselho de 

Sentença.Para o início e a validade dos trabalhos devem estar presentes ao menos 15 

jurados/as e o juiz/juíza presidente. Durante o sorteio dos/as sete jurados/as tanto a defesa 

quanto a acusação terão direito a três recusas. Com o sorteio estará formado o Conselho de 

Sentença que é responsável por participar da sessão de julgamento do plenárioque, ao final, 

poderá condenar ou absolver o/a réu/ré ou, ainda, desclassificar o crime.  

 

Conselho Tutelar 

O conselho tutelar é um órgão autônomo, não judicial, responsável pela defesa dos direitos da 

criança e do/a adolescente. Dentre suas incumbências está tutelar demandas que 

compreendem o universo da criança e do adolescente, dentre elas aquelas relacionadas à 

saúde, educação, previdência, trabalho, assistência social etc. Também lhe cabe atender e 

aconselhar pais e responsáveis, bem como garantir medidas de proteção a crianças e 

adolescentes em risco.  

 

Crime culposo 

O Código Penal tem como regra a descrição de fatos criminosos como dolosos, isto é, 

hipótese nas quaisa lei prevê que a conduta adotada pelo/a agente (seja por ação ou omissão) 

foi tomada de forma livre e consciente e que o resultado do ato cometido era querido, de 

alguma forma, por este/a. Já crime culposo é aquele que ocorre ―quando o/a agente deu causa 

ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia‖. No crime culposo o/a agente inicia 

uma conduta voluntária (seja por ação ou omissão), todavia ele não pretende praticar um 

crime ou prejudicar outras pessoas, mas, ao faltarcom o dever de cuidado exigido pela norma, 

pode cometer de forma culposa um crime. Grosso modo a imprudência é a prática de um fato 
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perigoso, a negligência é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato praticado, 

por fim, a imperícia é a falta de aptidão para o exercício de arte ou profissão.  

 

Dosimetria da Pena 

Quando proferida uma sentença penal condenatória, o juiz ou juíza, para fixar a pena da 

pessoa condenada, deverá observar parâmetros legais que justifiquem a imposição daquela 

pena e do quantum fixado, fazendo, assim, a dosimetria da pena. Nesta fase deverão ser 

analisados requisitos objetivos do crime e subjetivos da pessoa condenada, atentando a 

questões como antecedentes criminais, personalidade,o tipo de arma usada, o motivo do crime 

etc.Na dosimetria da pena quem julga também decidirá qual a pena aplicável ao caso 

concreto, isto é, se será pena de multa, pena privativa de liberdade ou pena restritiva de 

direitos. Se for aplicável pena privativa de liberdade deverá ser estabelecida a sua duração e o 

regime prisional inicial para seu cumprimento, devidamente justificado.  

 

Habeas Corpus 

Habeas corpus é uma ação que tem por objetivo combater ato ilegal ou abuso de poder 

exercido por autoridade, tendo como objetivo a garantia do direito de ir e vir e a liberdade 

individual das pessoas. Pode ser impetrado quanto houver uma ameaça real ao direito de ir e 

vir ou uma ameaça potencial, por exemplo, contra o início de uma ação penal ilegal que pode 

vir a ameaçar esse direito. Trata-se de ação que pode ser impetrada por qualquer pessoa não 

havendo a necessidade de ser formulada por advogado/a.  

 

In dubio pro societate 

O direito penal tem como regra o princípio da presunção de inocência, de modo que, no caso 

concreto, quando houver dúvida a respeito do caso o magistrado julgará a demanda a favor do 

réu e/ou da ré, isto é, o princípio in dubio pro reo. Na prática, quando em pauta ações penais 

que tramitam perante o Tribunal do Júri, encerrada a primeira fase, quando, ao analisar o caso 

concreto para proferir a decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação, se 

o/a magistrado/a se depara com uma situação duvidosa, tem sido praxe decidir a favor da 

sociedade, isto é, in dubio pro societate, pronunciando o réu/ré. Trata-se de decisão 

conflitante com a garantia fundamental do in dubio pro reo, bastante criticada por autores e 

autoras com leitura mais progressista do Direito Penal.  
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Inimputável / Inimputabilidade/ Imputável/ Semi-imputável 

O Código Penal prevê como regra que toda pessoa maior de 18 anos que cometa um fato 

descrito como crime será responsabilizadacriminalmente por isso. No entanto, prevê como 

hipótese de exceção a esta regra o artigo 26, que descrevealgumas hipóteses de isenção de 

pena ou diminuição destapara pessoas que à época do fato tido como criminoso, não tinham 

capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta praticada.A falta de discernimento que 

acomete o/a agente é descrita como ―doença mental ou desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado‖, à época dos fatos, deixando-o/a incapaz de entender o caráter ilícito da sua 

conduta. Esta ausência de capacidade de compreender o caráter ilícito dos atos cometidos é 

chamada de inimputabilidade enquanto que a capacidade de compreender a ilicitude de fatos 

descritos como crime échamada de imputabilidade. Há também a previsão de semi-

imputabilidade, quando se tem parcialmente consciência da situação.Os/as imputáveis, caso 

condenados/as, receberão uma pena. Os/as semi-imputáveis terão sua pena diminuída em 1/3 

a 2/3.Jáos/as inimputáveis, serão absolvidos/as e, portanto, isentos/as de pena. Nesses casos, 

poderá ser aplicada medida de segurança de internação em manicômio judicial ou tratamento 

ambulatorial.  

 

Jurados/juradas leigos/as 

Por jurados leigos entende-se o cidadão ou cidadã brasileira, alfabetizado/a, maior de 18 e 

menor de 70 anos, com idoneidade moral e intelectual, escolhido/a e alistado/a para julgar 

crimes dolosos contra a vida, seja na hipótese de crime tentado ou de crime consumado, e 

delitos conexos aos dolosos contra vida. A denominação de jurado/a leigo/a se dá, pois, são 

pessoas do povo, escolhidas por meio de sorteio, não necessariamente tendo formação 

jurídica. Seu voto se dá de forma sigilosa, limitando-se a responder sim ou nãoaos quesitos 

formulados, decidindo pela condenação ou absolvição da pessoa acusada, pela existência ou 

não de circunstâncias qualificadoras do delito ou, ainda, pela desclassificação do delito. 

 

Prescrição 

O Código Penal estabelece que o Estado, enquanto detentor de força legítima para processar e 

julgar pessoa que cometa uma infração penal, tem um lapso temporal específico para tomar as 

medidas legalmente cabíveis para julgar, punir e/ou executar uma pena imposta. Há 

especificações legais acerca do prazo que o Estado tem para punir ou executar a pena de uma 

pessoa condenada, de acordo com a pena prevista para aquela infração penal supostamente 

cometida. Desse modo, se o Estado não pune ou não executa a pena no tempo legalmente 
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estipulado haverá a perda desse direito/obrigação de modo que o/a condenado/a não mais 

poderá ser punido/a pelo Estado ou, não mais terá que cumprir a pena imposta a ele/a em 

razão do decurso do tempo. Assim, haverá a extinção da punibilidade pela prescrição. Em 

regra, a prescrição se aplica a todos os crimes, no entanto os crimes de racismo, ação de 

grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, previstos na Constituição Federal 

são exceção à regra, isto é, não prescrevem. 

 

Prisão provisória 

A prisão provisória não se confunde com cumprimento de pena de prisão. Trata-se do gênero 

de modalidades de prisões que são efetuadas durante o curso da investigação criminal ou do 

processo penal, de maneira excepcional. As modalidades de prisão provisórias são: a prisão 

em flagrante delito, a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão em flagrante pode ser 

efetuada por qualquer pessoa quando verificada a prática de uma infração penal. A prisão 

preventiva, por sua vez, deve obedecer a requisitos específicos do Código de Processo Penal, 

sendo imposta pelo/a juiz ou juíza de direito como modo de ―garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da 

lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria‖. A 

prisão temporária, por sua vez, será decretada pelo/a juiz ou juíza quando for solicitado pela 

autoridade policial ou pelo Ministério público, nos casos em que a medida seja imprescindível 

para as investigações do inquérito policial. A lei dispõe de algumas hipóteses para a sua 

decretação, por exemplo, quando a pessoa indicada não tiver residência fixa ou não fornecer 

elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 

 

Procurador/a Geral de Justiça 

Procurador/a Geral de Justiça é um cargo destinado aos membros mais antigos do Ministério 

Público. Além das funções administrativas dentro do órgão, o/a Procurador/a Geral de Justiça 

atua em segunda instância de modo a defender os interesses da sociedade em ações cíveis e 

penais que chegam aos Tribunais. Na esfera penal, sempre que há recurso, seja da acusação, 

seja da defesa, ao/à Procurador/a Geral de Justiça é incumbida a função de proferir parecer 

(opinião) a respeito do recurso. Ele/ela irá dizer se o recurso defensivo ou acusatório preenche 

os requisitos legais para a sua admissão na instância superior e, admitido, se merece ou não 

que seja concedido aquilo que pede quem recorre. 
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Recurso em Sentido Estrito – RESE 

O Rese é um tipo de recurso cabível para questionar decisões interlocutórias que ocorrem ao 

longo do processo, mas que não tratam do mérito central debatido, ou seja, não dão uma 

solução final à demanda proposta em juízo. Assim, o Rese não é o recurso correto para 

questionar sentenças condenatórias ou absolutórias, que lidam diretamente com o mérito, mas 

é o recurso usado para tratar de questões de competência de juízo, prescrições ocorridas no 

decorrer da ação, decisão de pronúncia, dentre outras. Em casos que tramitam no rito especial 

do Júri, em geral os recursos de RESE questionam a sentença de pronúncia, proferida ao final 

da primeira fase do procedimento do Júri. 

 

Recurso Especial (RESP) 

O recurso especial é um recurso apresentado contra decisões dos Tribunais Regionais 

Federais, Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal e Territórios. É destinado ao 

Superior Tribunal de Justiça,que tem como objetivo garantir a aplicação harmoniosa da 

legislação evitando, por exemplo, interpretação divergente da legislação federal. A 

Constituição Federal estabelece três hipóteses em que será possível a apresentação de recurso 

especial: I) contra decisão que: ―contrariar ato ou lei federal, ou negar-lhes vigência‖; II) 

―julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal‖; III) ―der à lei federal 

interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal‖. 

 

Relator / Relatora 

Os julgamentos em segunda instância são compostos, em regra, por pelo menos três 

desembargadores/as para análise do caso concreto. Para cada processo remetido à segunda 

instância, haverá o sorteio de um/a Desembargador/a Relator/a que será responsável por 

analisar o pedido em questão e proferir um voto com sua decisão. Se os/as demais 

concordarem com a decisão, acompanharão o voto do/da relator/a. Caso contrário, será 

proferido voto divergente. Prevalecerá a decisão mais votada, que será publicada em um 

acórdão.  

 

Rito processual do Júri  

Toda demanda incorporada ao judiciário se torna um processo judicial, que é um conjunto de 

instrumentos e atos cujo objetivo é proporcionar ao juiz e/ou juíza a aplicação da lei ao caso 

concreto. As demandas judiciais devem observar procedimentos específicos de acordo com 

suas características. Na esfera penal a regra é a aplicação do rito processual comum, no 
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entanto há demandas especiais que devem seguir ritos diferentes, como é o caso do Júri. O 

rito processual do Júri é aplicado para os casos de crimes dolosos contra a vida (homicídio, 

instigação ao suicídio, aborto e infanticídio) e conexos. Assim, sempre que houver um crime 

com tais características ele deverá seguir o rito especial do júri, que é dividido em duas fases. 

Na primeira fase haverá a produção de provas para a verificação da ocorrência do crime e de 

sua autoria, encerrando-se com a sentença de pronúncia. Já na segunda fase ocorre o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, encerrando-se com a sentença do juiz ou da juíza 

presidente, a partir da decisão votada pelos jurados e juradas.  

 

Sentença de Pronúncia/ Impronúncia 

A sentença de pronúncia é feita pelo/a juiz ou juíza da primeira fase doJúri, dando 

encerramento a esta fase.Nesta sentença, o juiz ou juíza analisará se os fatos descritos como 

crime o são, verificará se há elementos que indicam minimamente a existência desse crime 

(indícios de materialidade) e se há elementos para que seja possível a determinação de quem 

possivelmente o cometeu (autoria). Também deverá ser verificado sese trata de crime que 

deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, ou seja, se é um crime doloso contra vida. Não cabeao 

juiz ou à juíza, nesta sentença, fazer qualquer valoração em relação ao ocorrido, mas apenas 

quanto à probabilidade da existência do fato criminoso.Assim, quando verificado se todos 

esses elementos estão presentes será proferida uma sentença de pronuncia, estando o caso 

pronto para ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. No entanto, caso haja a ausência de 

materialidade e autoria, deverá ser feita sentença de impronuncia. Nesse momento processual 

também será possível ao magistrado ou magistrada absolver o/a acusado/a ou, ainda, decidir 

pela desclassificação do crime.  

 

Suspensão condicional da pena 

A suspensão condicional da pena é um instituto adotado pelo Código Penal que visa a evitar 

que a pessoa condenada a uma pena privativa de liberdade de pequena duração, isto é, inferior 

a dois anos, a cumpraem privação deliberdade. Desse modo, o juiz e/ou juíza, observando 

requisitos legais específicos, pode suspendero cumprimento da pena, estipulando, na sentença, 

condições que deverão ser cumpridas durante um período que pode variar entre dois e quatro 

anos. Dentre essas condições está não se ausentar da comarca sem autorização judicial, ir ao 

fórum a cada período prestar informações sobre suas atividades e a proibição de frequentar 

determinados lugares. Findo o período estipulado, ao se cumprir os requisitos expostosna 

sentença e não tendo praticado nova infração penal, será determinada a extinção da pena 
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privativa de liberdade – que estava suspensa. No entanto, caso se cometa nova infração penal 

ou se descumpra os requisitos fixados, a suspensão condicional da pena poderá ser revogada, 

devendo a pessoa condenada cumprir a pena privativa de liberdade que estava suspensa. 

 

Tipo Penal 

O tipo penal o conjunto de elementos que descrevem a conduta tida como criminosa, ou seja, 

é a descrição da conduta proibida. O tipo penal está, portanto, exposto e expresso na norma, 

sendo que, de acordo com o princípio da legalidade, aquilo que não está expressamente 

previsto em lei não pode ser considerado crime. 

 

Transito em julgado da ação 

O trânsito em julgado de uma ação ocorre quando não há mais, no caso concreto, recursos 

cabíveis ou quando as partes se manifestam por satisfeitas com a decisão proferida. Dessa 

forma, tem-se uma decisão definitiva acerca do caso concreto.  
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO PADRÃO PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS 

JUDICIAIS 

 

Ficha Nº _________________________ 

Fonte _____________________________________________________________________ 

Data da análise ___________________ 

Fatos 

Data dos fatos __________________ 

Procedimento do juri  ( ) Antes da lei 11.689/08  ( ) Após a lei 11.689/08 

Ré 

Nome_________________________________________________________________ 

Profissão ____________________________________________________________ 

Nascimento ________________________________________________________________ 

Escolaridade ___________________________________________________________ 

Raça/cor_______________________________________________________________ 

 

Vítima 

Nome ________________________________________________________________ 

Sexo ( )F – ( )M 

Óbito ( ) Não ( ) Sim - Data do óbito ___________________ 

Genitor 

Nome ___________________________________ 

Participação nos autos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Inquérito Policial: 

Número _______________ Delegacia ___________________ Data________________ 

Delegada/o_____________________________________________________________ 

Prisão em flagrante ( ) sim ( ) não 

Manutenção da prisão preventiva? ( ) não ( ) sim Tempo _______________________ 

Anotações sobre a prisão preventiva 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Data do BO_______________________________________ 

Local do crime ____________________________________ 

Endereço___________________________________________________________________ 

Bairro __________________________________ 

Delegado: _______________________________ 

Depoimentos na delegacia _______________ 

Lista dos depoentes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Relatório 

Delegada/o _________________________________________ 

Data _______________________ 

Capitulação ________________________________________________________________ 

 

Antecedentes Criminais 

( ) não ( ) sim _________________________________ 

 

Laudos e perícias 

Quantidade de laudos ______ 

Quais laudos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

Processo Penal 

Número ______________________________ Comarca ______________________________ 

Vara _________________________________  

Denúncia 

Data _______________ 
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Promotora/o ____________ 

Enquadramento _________________ 

Houve mudança na capitulação? ( ) Não ( ) Sim 

_______________________________________ 

Capitulação__________________________________ 

Defesa 

Pública ( ) Privada ( ) Dativa ( )  

Defensores 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quando a defesa passa a atuar? __________________________________________________   

 

Peças 

principais:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 

MP 

Quais promotores participam dos autos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Peças 

principais:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Interrogatórios 

Ré - Data ______________________ 

Perguntas: ( ) Magistrada/o  - ( ) MP -  ( ) Defesa 

 

Nº Testemunhas de defesa ouvidas  ___________ 

N º Testemunhas de acusação ouvidas _________ 
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Juiz/a 

Quais juízas (es) atuam no caso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Aceita a denúncia (  ) Não – ( ) Sim 

Concede liberdade proisória (  ) Não – ( ) Sim – ( ) Não aplica 

Pronuncia (  ) Não – ( ) Sim 

Sentença final 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Júri 

Data___________________ 

Testemunhas ouvidas________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jurados 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quesitos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

Recursos 

Tipo de recurso___________________________________ 

Manifestação de quais partes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Resultado 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tempo de duração do processo 

Fase de inquérito __________________ 

Processo __________________________ 

Quantidade de Folhas ________________ 
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APÊNDICE C – QUADROS  

 

QUADRO 1. TIPO PENAL NAS FASES PROCESSUAIS DE CASOS COM ABSOLVIÇÃO NO 

TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃOS E CASOS 

 

ACÓRDÃO 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Resultado Pena 

sentenciada 
Recurso ao TJ 

_________ Infanticídio com 

ocultação de 

cadáver 

________ Absolvição por 

ausência de dolo 
Novo Júri (MP) Provido 

_________ Infanticídio Infanticídio Absolvição por 

estar em estado 

patológico 

Novo Júri (MP) Provido 

_________ Infanticídio Infanticídio Absolvição 

imprópria por 

inimputabilidade 

Novo Júri (MP) Provido 

CASO 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Resultado Pena 

sentenciada 
Recurso ao TJ 

CASO 2 E.S. 121 qualificado + 

61 II E/H 
121 qualificado Absolvição 

Imprópria 
Não houve 

 
Não houve 

 

 

 



349 

 

 

QUADRO 2. TIPO PENAL NAS FASES PROCESSUAIS DE CASOS COM CONDENAÇÃO POR INFANTICÍDIO NO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃOS E 

CASOS 

 

ACÓRDÃO 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Condenação Pena sentenciada Recurso ao TJ Resultado do Recurso 

A.L. Infanticídio  

(+66) 
Infanticídio Infanticídio 2 anos Redução da 

pena (D) 
Improvido 

I.V. Infanticídio Infanticídio Infanticídio 3 anos e 8 meses Redução da 

pena (D) 
Improvido 

J.D. Infanticídio Infanticídio Infanticídio 2 anos Aumento da 

pena (MP) 
Extinta a punibilidade 

V.A. Infanticídio Infanticídio Infanticídio 2 anos e 6 meses Redução da 

pena (D) 
Trancamento da ação penal –motivação: 

―Como o tipo penal em comento não 

prevê a modalidade culposa do crime, não 

se há de sustentar o infanticídio, em razão 

mesmo do princípio da exceção do delito 

culposo‖ 

C.L. Infanticídio Infanticídio Infanticídio (+ 

26) 
8 meses Retirada do 26 

(MP) 
Extinta a punibilidade 

F.A. ________ ________ Infanticídio 2 anos e 6 meses Redução da 

pena (D) 
Improvido 

J.E. ________ ________ Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

3 anos + 

2 anos 
Redução da 

pena (D) 
Parcialmente provido 

L.U. Tentativa de 

infanticídio 
Tentativa de 

infanticídio 
Tentativa de 

infanticídio 
2 anos e 2 meses Redução da 

pena (D) 
Provido (1 ano e 4 meses) 
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ACÓRDÃO 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Condenação Pena sentenciada Recurso ao TJ Resultado do Recurso 

L.O. Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

2 anos +1 ano Absolvição ou 

novo 

julgamento (D) 

Recurso não conhecido/intempestivo 

L.S. Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

1 ano e 8 meses + 

10 meses 
Aumento da 

pena (MP) 

Retirada da 

ocultação de 

cadáver (D) 

Parcialmente provido para o  MP ( 

aumento da pena do infanticídio para 2 

anos) 

N.O. Homicídio 

qualificado 
Homicídio 

qualificado 
Infanticídio 3 anos Anulação do 

júri por decisão 

contrária à 

prova dos autos 

(MP) 

Provido (novo júri) 

J.R. Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

________ Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

1 ano Redução da 

pena ou pena 

alternativa (D) 

Extinta a punibilidade 

F.L. ________ ________ Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

Pena alternativa Absolvição por 

ausência de 

materialidade 

(D) 

Improvido 
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CASO 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Condenação Pena sentenciada Recurso ao TJ Resultado do Recurso 

CASO 4  

R.J. 
Infanticídio Infanticídio Infanticídio 4 anos e 2 meses PREENCHER Redução da pena e consequente Extinção 

da punibilidade 

CASO 3 

 P.P. 
Homicídio 

com causa de 

aumento de 

pena + 

Ocultação de 

cadáver 

+61 II E 

Homicídio 

com causa de 

aumento de 

pena + 

ocultação de 

cadáver 

Infanticídio + 

Ocultação de 

cadáver 

Promotor 

defendeu 

homicídio como 

tese central e 

infanticídio como 

secundária, 

reforçando que 

acreditava ser 

infanticídio.   

Defesa pediu 

absolvição. 

2 anos, 9 meses e 

18 dias 

+ 1 ano 4 meses e 

24 dias 

 Redução da pena e consequente Extinção 

da punibilidade 

CASO 1 

 L.S. 
Homicídio 

qualificado + 

causa de 

aumento de 

pena + 

ocultação de 

cadáver 

Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

Infanticídio 

Tese comum 

entre defesa e 

acusação 

2 anos (concessão 

de Suspenção 

condicional da 

pena) 

Não houve _________ 

CASO 7  

L.M. 
Tentativa de 

homicídio 

qualificado 

Tentativa de 

infanticídio 

+61II D 

Tentativa de 

infanticídio 

 

Defesa tentou 

absolvição. 

1 ano 9 meses e 23 

dias 
 Redução da pena para 1 ano 6 meses e 20 

dias 
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QUADRO 3. TIPO PENAL NAS FASES PROCESSUAIS DE CASOS COM CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO NO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃOS  

 

Acórdão 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Condenação Pena sentenciada Recurso ao TJ Resultado do Recurso 

A.D. ________ ________ Homicídio  

qualificado 
16 anos Absolvição por falta de 

prova de animus necandi 

(D) 

Improvido 

C.A. Tentativa de 

homicídio 

qualificado 

Tentativa de 

homicídio 

qualificado 

Tentativa de 

homicídio 
7 anos e 4 meses Novo júri (foi concedido e 

a pena ficou 9 anos) 

Pedido de redução da pena 

do novo Júri (D) 

Provido novo Júri 

 

 

Parcialmente provido 

(redução da pena para 4 

anos) 

C.L. / E.R.  Homicídio 

qualificado 

(uma ré e um 

réu co-autor) 

 121 

qualificado+ 

62, II e/65 I 

121 

qualificado+ 

62, II e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 anos 

 

17 anos e 6 meses 

Novo júri 

Desclassificação para 

infanticídio(D) 

Improvido 

Reduziu pena de C. 14 

anos e 7 meses) 
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Acórdão 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Condenação Pena sentenciada Recurso ao TJ Resultado do Recurso 

I.C. Tentativa de 

homicídio 

qualificado 

+61 

Tentativa de 

homicídio 

qualificado 

Tentativa de 

homicídio 

qualificado 

 

+ aumento de 

pena (4º)+61 II 

e 

8 anos e 4 meses Novo júri(D) Provido 

J.N. Homicídio com 

ocultação de 

cadáver 

________ Homicídio 

com ocultação 

de cadáver 

7 anos e 4 meses Anulação do julgamento 

por se tratar de crime 

culposo (D) 

Diminuição da pena (6 

anos) 

L.E. Homicídio 

qualificado 
________ Homicídio 

qualificado 
12 anos Novo júri(D) improvido 

L.B. Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

14 anos e 3 meses + 

1 ano e 6 meses 
Novo júri 

Redução de pena 

Prescrição 211(D) 

Prescrita a ocultação de 

cadáver 

redução da pena 12 anos 

e 6 meses 

M.A. Homicídio 

qualificado 
Homicídio 

qualificado 
Homicídio 

qualificado 

 

 

 

 

8 anos Novo júri(D) Improvido 
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Acórdão 

(iniciais da Ré) 
Denúncia Pronúncia Condenação Pena sentenciada Recurso ao TJ Resultado do Recurso 

P.F. Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

Homicídio 

qualificado + 

ocultação de 

cadáver 

14 anos e 6 meses Novo júri 

(alegou estado puerperal) 

(D) 

Improvido 

S.U. _________ _________ Homicídio 

com causa de 

aumento de 

pena + 

ocultação de 

cadáver 

9 anos Novo júri 

(alega 123) (D) 

Improvido 

V.I. __________ _________ Homicídio 

qualificado 
12 anos Novo júri 

(alegou infanticídio) (D) 

Provido (alegou que o 

estado puerperal deve ser 

presumido) 
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