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RESUMO 
O presente trabalho decorre da observação do fato de que o infanticídio, tema que toca 
diversas áreas, entre elas a psicologia e o direito, não foi ainda suficientemente debatido de 
forma multidisciplinar, restando alguns nós a serem desatados em relação à sua definição 
através de avaliação forense e/ou clínica, ferramentas valiosíssimas para se pensar a 
aplicação do direito em questões nas quais a subjetividade do indivíduo é determinante. A 
opção por incluir um tópico específico com direito comparado tem o intuito de demonstrar 
como, independente das diferenças culturais, trata-se de questão relacionada a uma 
estrutura social de poder essencialmente patriarcalista. Observando-se os mais diversos 
sistemas jurídicos pelo mundo constata-se que se dividem em dois grandes grupos, os que 
legislaram com base no critério honoris causa e os que se basearam no critério psicofísico. 
Se o primeiro deixa clara a situação precária em que vivem mulheres cuja vida se confunde 
com a honra, o segundo reforça a dicotomia homem racional, logo forte versus mulher 
emocional, logo fraca. Do modo como o infanticídio é tratado hoje pelo direito brasileiro, 
cabe à psicologia forense atuar de modo a fornecer laudos o mais precisos e confiáveis. 
 
Palavras-chave: Psicologia, Psicologia Forense, Direito, Direito Penal, Infanticídio. 
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ABSTRACT 
 

This study stems from the observation of the fact that infanticide, a topic which touches 
many areas including psychology and law, has not been sufficiently discussed in a 
multidisciplinary matter, leaving some knots to be undone in relation to its definition 
through clinical and/or forensic evaluation, tools which are extremely valuable to think 
about the application of law on issues in which the subjectivity of the individual is crucial. 
The decision to include a specific topic about comparative law is intended to demonstrate 
how independently of the cultural differences, it is a matter related to a social structure of 
essentially patriarchal power. Observing the several legal systems around the world, it is 
noted that they divide into two major groups, those which legislate on the base of the 
honoris causa criteria, and those which rely on the psicophysic criteria. If the first one 
makes it clear the precarious situation in which women whose life is confused with honor 
live, the second enchances the dicotomy between rational man, therefore strong, versus 
emotional woman, therefore weak. How infanticide is dealt with today by brazilian law, it 
is up to forensic psychology to act as to provide the most accurate and reliable reports. 
 
Keywords: Psychology, Forensic Psychology, Law, Criminal Law, Infanticide. 
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Apresentação 

  

 Pouco debatido no âmbito da academia de forma multidisciplinar, o infanticídio é 

um tema que acarreta incertezas tanto em relação à sua definição quanto sobre sua 

interpretação e a aplicação de penas a ele relacionadas.  É questão controversa tanto no 

sistema jurídico, em que a lei e suas devidas penas são impostas, quanto no sistema de 

saúde psicológico/médico onde diagnóstico e laudos serão preparados, bem como, o 

tratamento administrado. 

Segundo Vasconcelos (1976), para a confirmação de que o infanticídio de fato 

tenha ocorrido conforme previsão do código penal pátrio em seu artigo 123, se faz 

necessária a comprovação conclusiva por meio da perícia médico-legal. Já segundo 

Brockington (2004), há falta de indícios nas pesquisas que demonstrem efetivamente o 

fenômeno de um distúrbio mental que acometeria a mãe durante o puerpério, criticando 

desta forma o uso legal do termo infanticídio. 

O crime de infanticídio costuma ser extremamente chocante para a sociedade. É 

comum o questionamento: como um ente que deveria proteger e zelar pelo bem de uma 

criança que acaba de nascer pode ser capaz de tirar sua vida? Na maioria das vezes isso 

gera reação de grande comoção e revolta, que não se encaixa no resultado pretendido pelo 

legislador, qual seja, uma pena que abranda a condenação da ré por questão histórica 

honoris causa como propôs, já há mais de dois séculos, Beccaria, (1965) e por questões 

psicofisiológicas: o “estado puerperal” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2009). 

Como se poderá ver com detalhes na última parte deste trabalho, o tipo penal do 

infanticídio está previsto no sistema jurídico de diversos países, porém, trazendo as mais 

diversas abordagens em seu tratamento e entendimento no que diz respeito ao agente ativo 
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e ao agente passivo do crime e ainda em relação às penas imputadas àqueles que venham a 

ser julgados e condenados pelo crime. Lembram Scheler e Scheler (2007), que existem 

ainda países que nem mesmo fazem distinção entre o crime de infanticídio e o de 

homicídio, citando como exemplo Estados Unidos e Escócia. 

No Brasil o legislador outorgou às ciências médicas a tarefa de confirmar a 

existência do infanticídio, por meio de laudos concedidos após processo de pesquisas 

realizadas caso a caso para a verificação e comprovação da existência de cada um dos 

componentes do tipo penal. Sendo assim, o aporte do direito comparado apresenta mais e 

novos subsídios e desta forma pode-se tomar decisões com um embasamento aprofundado 

e que reflitam algo mais próximo do ideal de justiça baseado nos valores de cada 

sociedade, além de se contribuir para a caminhada ao esclarecimento do que ocorre com as 

mulheres (utilizando os pressupostos jurídicos do infanticídio como parâmetro) que 

cometem este ato. A comunicação e a abertura entre os sistemas das ciências jurídicas e 

das ciências médicas e psicológicas nesses contextos proporcionam uma abordagem 

humanizada e, principalmente, mais clara sobre as situações de infanticídio. A aplicação 

do direito sem o suporte da psicologia e das ciências médicas em uma situação como a de 

infanticídio focaria apenas na punição do ato, desconsiderando todos os problemas sociais 

e biopsíquicos que estão por trás de tal ato. 

O infanticídio é um crime que naturalmente causa controvérsias. Inicialmente o 

próprio termo infanticídio, de acordo com o dicionário Houaiss Online, vem do latim, da 

fusão dos radicais infans (criança) e caedere (matar), significando desta forma “dar morte 

a uma criança” e distingue-se do que grande parte da legislação internacional versa sobre o 

tema, em especial daqueles países cuja legislação diz que só pode ser agente do crime de 

infanticídio a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a condição 
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especial chamada estado puerperal. Tais legislações divergem, ainda, do senso comum que 

entende que o infanticídio é alguém dar a morte a uma criança, não necessariamente a um 

ser nascente ou um neonato. No âmbito da psicologia, Bartol e Bartol (2012) definem 

infanticídio como sendo o homicídio de uma criança a partir dos dois anos de idade. 

Para este trabalho, optou-se pela definição legal que consta do tipo descrito no art. 

123 do código penal pátrio. Tal escolha se deve ao fato de que, muito embora não seja uma 

definição completa, é a partir dela que o psicólogo forense dará sua contribuição no caso 

concreto. Neste sentido, Medina (2010) afirma que independente das linhas 

epistemológicas, teóricas e metodológicas que venha a utilizar, o psicólogo forense deve 

ter um sólido conhecimento das estruturas jurídicas. 

As penas mais brandas aplicadas ao infanticídio têm início com o humanismo no 

século XVII. Antes disso, com a ascensão do cristianismo, suas penas eram de extrema 

crueldade, não apenas com a pena de morte mas com esta morte sendo causada de várias 

maneiras, tão dolorosas e sofridas quanto fosse possível (Pasquini 2002). 

Um dos pioneiros a levantar a bandeira do abrandamento das penas, em meados 

do século XVIII, é Beccaria (1965) sob o prisma do critério psicológico de ocultação da 

desonra da mulher, muito vulnerável neste período, que acabava se vendo entre ter um 

filho sem um casamento e com isso estar desonrada, sofrendo todas as punições impostas 

pela sociedade da época e também pela sua própria família, podendo inclusive ser morta 

por violência, morrer de fome, etc. ou ocultar seu mau passo dando cabo da criança. 

Beccaria salienta o infanticídio como alternativa “a uma infeliz”, ou seja, a mulher que o 

cometeu, que cedeu ao ato sexual por violência ou fraqueza. 

O pensamento de Beccaria (1965), extremamente avançado para o século XVIII, 

resultou em uma nova visão e um especial entendimento e punição com relação a este 
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crime, entendimento este que perdura até os dias atuais, se espalhando primeiramente por 

quase toda a Europa e em um segundo momento servindo como base para o direito de 

outros países espalhados por todos os continentes. Tal entendimento acabou contribuindo 

para o abrandando da punição para o infanticídio honoris causa, a partir da ideia de que o 

crime ocorre em função de um critério de ocultação da desonra por parte da mulher. 

No Brasil contemporâneo, uma comissão temática foi designada para redigir o  

anteprojeto de reforma do código penal. A comissão trabalhou por sete meses e realizou 

quatro audiências públicas, além de mais dois seminários. O anteprojeto foi entregue à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal no dia 27 de junho de 

2012. 

Especificamente no que se refere à reforma do artigo 123, que versa sobre o 

infanticídio, as divergências entre interpretações feitas a partir da doutrina e da 

jurisprudência se mantém. Pode-se exemplificar esta questão com o fato do termo “logo 

após o parto” ser mantido em sua redação sendo que desta forma a resolução da questão 

ficará a cargo do poder judiciário que precisará se embasar em laudos técnicos da perícia 

médico-legal. Houve alteração na redação do artigo onde se lia “sob influência do estado 

puerperal” no projeto em trâmite se lê “sob a influência perturbadora do parto”. Esta nova 

redação não altera, ou facilita o entendimento da questão sendo que os termos foram 

apenas substituídos sem que isso vá no futuro, se aprovado o anteprojeto, trazer benefícios 

práticos para quem trabalha com esta questão. A condição honoris causa da mulher se 

mantém, ou seja, a intenção de se proteger a honra continua sendo um dos motivos da 

existência de um tipo penal em separado do homicídio. 

Em se aprovando o projeto da forma como está, a pena base prevista para a mãe 

que venha a ser condenada por infanticídio será reduzida da atual de dois a seis anos de 



5 
 

 

detenção para de um a quatro anos. O problema da co-autoria é solucionado pela reforma, 

ficando expresso na redação do artigo, em seu parágrafo único, que quem concorrer de 

qualquer forma com a mãe para este crime, responderá nas penas dos tipos de homicídio 

(Pasquini, 2002). 

Segundo a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto para a reforma do 

Código Penal em trâmite no Congresso, pelo qual o infanticídio se tornaria o artigo 124, a 

intenção de privilegiar este crime decorre do descontrole da mãe em razão do puerpério, ou 

seja, do impacto que o nascimento de uma criança gera para uma mulher. Porém ressaltam 

que é sabido que por trás desta designação fisiológica por vezes se está diante de um caso 

de gravidez indesejada situação extremamente ofensiva para padrões morais do século 

passado e que ainda hoje pode causar a desgraça na vida de uma mulher em uma sociedade 

patriarcal. Ressaltam a importância de não haver confusão entre puerpério e alguma 

doença mental, sendo que no segundo caso, por se tratar de uma questão de 

inimputabilidade, a culpabilidade é totalmente afastada, não devendo ser entendida como 

forma de homicídio privilegiado. 

No final de 2013, diversas entidades civis propuseram suspender a tramitação do 

anteprojeto do código, por acreditar que o tempo para sua reformulação foi pouco e por 

este motivo há a preocupação com a possibilidade de o código se tornar instrumento de 

injustiças, contrariando as finalidades do direito. Sendo um projeto de código ainda em 

tramitação, convém ressaltar que este pode ainda sofrer alterações de emendas e até 

mesmo ser rejeitado, de forma que se fará aqui apenas um breve comentário ilustrativo a 

seu respeito no intento de mostrar a tendência da discussão sobre o assunto. 

O trabalho será dividido em quatro partes que se mesclarão nas considerações finais. Na 

primeira parte, pretende-se explicitar o tratamento que as ciências jurídicas dão à questão 
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do infanticídio, por meio de uma breve revisão histórico-legislativa que culmina com a 

visão hoje adotada pelo sistema brasileiro. Na segunda parte será apresentada a forma 

como as ciências psicológicas e médicas definem os elementos necessários para a 

configuração do infanticídio na esfera jurídica. Na terceira parte, pretende-se tratar 

especificamente da atuação da Psicologia Forense. Por fim, na quarta parte se fará um 

apanhado das diferentes previsões legais relacionadas ao infanticídio no mundo, com o 

objetivo de se demonstrar como um tipo penal controverso como este é tratado por 

diferentes modelos de sociedade e o que a sociedade e, claro, o direito brasileiro podem 

aprender com estas outras experiências. 
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Revisão de Literatura 

 

Ciências Jurídicas 

Sabe-se por meio de obras de filósofos e historiadores, que as antigas legislações 

penais desconheciam a criminalização do infanticídio, sendo este uma prática aceita em 

muitas culturas, como na Roma de Rômulo do século VIII a.C. (Maggio, 2001). Fenícios 

admitiam o sacrifício de crianças queimadas vivas ao deus Moloch, egípcios afogavam 

anualmente uma menina no rio Nilo, entre tantos outros exemplos (Santos, 2001). 

Pasquini (2002) relata que na Roma antiga o pai tinha direito de vida e morte 

sobre o filho, ou seja, podia tirar-lhe a vida sem sofrer qualquer forma de punição. Muito 

comum da mesma forma era o rei mandar matar recém-nascidos em especial meninas em 

épocas de escassez de alimento. Na cidade de Esparta, por volta de 800 a.C., aos sete anos 

as crianças eram entregues ao governo que ficava responsável por sua educação, 

eminentemente composta por treinamento militar e esportivo, e também passava a ter 

direito de vida e morte com relação a estas crianças. 

Esta realidade se prolongaria até o século V d.C. quando, sob a influência do 

cristianismo, mudou o comportamento social e jurídico diante do infanticídio (neste 

contexto, ainda entendido como dar morte a uma criança) em várias culturas e sociedades. 

A igreja católica apostólica romana apoiada na força política e ideológica que a 

caracterizou após ter sido institucionalizada como religião oficial no império romano à 

época de Constantino (séc. IV a.C.), passou a exercer forte influência sobre a forma como 

o ato de matar crianças seria interpretado a partir de então. De um ato sem valor negativo 

que justifique punição, passou o infanticídio a ser observado pelos juristas como ato de 

extrema desumanidade, cometido contra alguém sem chance de defesa e de grande 
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fragilidade. Além disso, de forma mais ampla, passou a ser adotada a ideia de que ninguém 

pode tirar a vida de outra pessoa (Maggio, 2001). 

 O doutrinador penalista Jesus (1970) descreve que se tornando crime e crime grave, 

logo a pena imposta também é extremamente severa. O infanticida era amarrado em um 

saco, com um cão, um galo,um macaco e uma víbora, cozido e jogado no mar ou no rio 

para que morresse de forma lenta e agonizante. Não deveria ser submetido a penas solenes 

como a decapitação ou o fogo. Cabe observar, no entanto, que apesar desta visão oficial 

severa, o infanticídio segue sendo tolerado de forma velada, conforme ensina Ariès (2006): 

Em primeiro lugar, eu chamaria a atenção para um fenômeno muito importante e que  começa a 
ser mais conhecido: a persistência até o fim do século XVII do infanticídio tolerado. Não se 
tratava de uma prática aceita, como a exposição em Roma. O infanticídio era um crime 
severamente punido. No entanto, era praticado em segredo, correntemente, talvez, camuflado, sob 
a forma de um acidente: as crianças morriam asfixiadas naturalmente na cama dos pais, onde 
dormiam. Não se fazia nada para conservá-las ou para salvá-las. (p. 10) 
 
Um novo momento histórico com relação ao infanticídio viria a ocorrer apenas 

depois do século XVIII, com as ideias propostas por Beccaria (1965) passando a ser 

difundidas no ocidente. Tais ideias causaram grande mudança na forma de se punir o crime 

de infanticídio, sendo na maioria das legislações, assim como a brasileira, considerado 

como delito excepcional, que ocorre por honoris causa (em defesa da honra) e pelas 

perturbações psicofisiológicas que o puerpério causa a parturiente (Ribeiro, 2004). 

No séc. XVIII, Beccaria (1965) propôs uma nova conduta e pensamento sobre o 

infanticídio,  ressaltando que este não era apenas um ato de simples, pura e total crueldade, 

mas sim, como já mencionado, um ato de proteção da honra diante de uma situação de 

desespero: 

O infanticídio é também resultado inevitável da cruel alternativa em que se encontra uma infeliz 
que cedeu por violência ou fraqueza. 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 rouba à vergonha à 
miséria, juntamente com o desgraçado filhinho? Não pretendo enfraquecer o justo horror que 
devem inspirar os crimes de que acabamos de falar. Eu quis indicar suas fontes e penso que me 
será permitido tirar daí a consequência geral de que não se pode chamar precisamente justa ou 
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necessária (o que é a mesma coisa), a punição (com a morte) de um delito que as leis não 
procuram prevenir com os melhores meios possíveis e segundo as circunstâncias em que se 
encontra uma nação. (p.174) 
 
Segundo Hungria e Fragoso (1981), o primeiro país a adotar esta nova conduta 

proposta por Beccaria com a ajuda de Feuerbach diante do infanticídio, ou seja, tomá-lo 

como crime privilegiado em seu Código Penal foi a Áustria em 1803, sendo seguida por 

vários países europeus com exceção da França e da Inglaterra que mantiveram a pena de 

morte para o crime por ainda muitos anos. A França fez esta alteração em 1910 e a 

Inglaterra nunca chegou a fazê-la, porém acabou com a pena capital para todos os crimes 

do país (Pasquini, 2002). 

 

Breve histórico do tratamento dispensado à questão do infanticídio na legislação brasileira 

No Brasil anteriormente ao período de seu descobrimento a lei que aqui regia era 

a dos costumes de cada tribo. Com a chegada dos portugueses em 1500 até 1822 as leis 

penais estavam contidas no livro V das Ordenações do Reino que não faziam menção ao 

crime de infanticídio. Este só apareceu em nossa legislação em 1830 no Código Criminal 

do Império, tratado já como crime privilegiado por questão de honra com pena diminuída 

em seu artigo 192 (Maggio, 2001). 

Por clara influência do Código Penal suíço de 1937 o Código Penal brasileiro de 

1940 deixou de fundamentar o infanticídio por motivo de honra e passou a adotar o critério 

psicofisiológico do estado puerperal ficando definida a escrita que se mantém até os dias 

de hoje no artigo 123 do referido diploma legal que reza: “Matar, sob a influência do 

estado puerperal, o próprio filho, durante o parto, ou logo após: Pena – detenção de 2 a 6 

anos”. 

Apesar de o critério psicofisiológico, que, conforme decisão do Tribunal de 
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Justiça de Minas Gerais (2009) refere-se a distúrbio psíquico relacionado com o puerpério 

que leva a parturiente a cometer o crime, ser o adotado no Brasil, há também decisões que 

aplicam o dispositivo do infanticídio apoiadas na questão da honra. Mesmo que tal critério 

não seja elemento constitutivo do tipo penal de infanticídio em nosso ordenamento, uma 

visão sistêmica do direito dá suporte a esta aplicação. Busato (2005, p. 595) afirma 

baseado nos ensinamentos de Fragoso que “Não basta pensar na proibição que ela encerra 

como algo cogente e ao mesmo tempo indiscutível. É necessário perscrutar a respeito dos 

valores que estão por trás da norma, no bem jurídico protegido e na capacidade da norma 

em expressar esta proteção”. 

Alguns autores, um tanto deslocados da realidade cotidiana da mulher em uma 

sociedade essencialmente patriarcal, em especial no que se refere às camadas menos 

abastadas da população, defendem a ideia de que a gestação fora de um casamento não tem 

mais a mesma conotação, valor e consequências que tinha no século XVII, época do 

Iluminismo que inspiraria as ideias de Beccaria no séc. XVIII. A utilização do critério da 

honra como motivo para o crime infanticídio é muito debatida pelos críticos ferozes a essa 

figura penal privilegiada que destacam que na sociedade atual a questão de um parto de 

mãe solteira, de um adultério ou qualquer outra situação deste tipo de natureza não é algo 

impactante da forma como era nos séculos passados para a vida de uma mulher, ou seja, a 

vida da criança deveria ser preservada e acreditam que a questão de defender a honra é 

algo já totalmente ultrapassado diante deste prisma. 

Ainda quem defende esta linha destaca que o estado puerperal pode ser uma 

ficção jurídica, ou ainda que não existem provas concretas ou suficientes para justificar tal 

ato da mãe contra um filho. Buscam, desta forma, balizar ainda mais contundentemente 

sua ideia de que o crime de infanticídio ao invés de ser um crime privilegiado seria um 
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crime hediondo (Pasquini 2002). 

Jesus (2013) estabelece que o crime de infanticídio é um delito autônomo com 

denominação jurídica própria e não uma forma privilegiada do crime de homicídio. Mas 

acredita que doutrinariamente ele é uma forma de homicídio privilegiado em que o 

legislador leva em consideração um estado especial da mãe que mata a própria prole para 

determinar seu crime e em consequência sua pena. 

Para que exista o crime de infanticídio cada elemento do tipo descrito no código 

penal deve estar presente. Estes elementos são requisitos específicos do delito e 

necessários para caracterizá-lo. Tudo que está descrito na figura penal é importante e deve 

ser observado; o verbo que descreve a conduta, objeto material, sujeito ativo e sujeito 

passivo, etc. (Mirabete, 2001). No crime de infanticídio a figura penal traz como 

circunstâncias elementares o sujeito ativo, que é a mãe; o sujeito passivo, que é o filho 

recém-nascido; a conduta, que é o ato de matar por ação ou omissão; o objeto material, que 

é a vida; a elementar normativa, que é o estado puerperal e a elementar normativa 

temporal, que é durante ou logo após o parto. 

Todos os requisitos devem estar presentes caso contrário não se caracteriza o 

crime de infanticídio. Por exemplo, se todas as circunstâncias elementares estão presentes 

menos a elementar normativa, ou seja, se ficar entendido que a mãe não agiu sob 

influência do estado puerperal, não há que se falar em infanticídio e sim em homicídio. Da 

mesma forma se estiverem presentes todas as circunstâncias elementares menos o sujeito 

passivo no caso da criança ser um natimorto, ou seja, nascido sem não haveria crime 

conforme descreve o artigo 17 do código penal devido a absoluta impropriedade do objeto. 

Observa-se desta forma a importância da análise detalhada de cada uma das circunstâncias 

elementares contidas na figura penal para que se possa caracterizar um crime (Carrazzoni 
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Junior, 2011). 

Quanto a sua classificação Nucci (2006) aponta que se está diante de um delito 

próprio, pois só pode ser cometida por sujeito ativo especial, no caso a mãe; instantâneo, 

pois sua consumação não se prolonga no tempo; comissivo por exigir ação; material, que 

tem sua configuração consumada com o resultado da previsão do tipo que é a morte do 

filho; de dano, quando o bem jurídico é efetivamente lesado; unissubjetivo, pois existe a 

possibilidade de ser cometido por apenas uma pessoa; progressivo por passar 

necessariamente por uma lesão corporal; plurissubsistente, por vários atos fazerem parte da 

conduta; de forma livre, pois a previsão legal não especifica ou exige forma exata de como 

viria a ocorrer a ação ou omissão que leva à morte do recém-nascido, única ou exclusiva, 

para que se chegue ao resultado final do crime; que também admite apenas tentativa. 

Mirabete (2003) acrescenta que o tipo objetivo pode ser também por omissão, como já 

mencionado, dando como exemplo a mãe que não faz a ligadura no cordão umbilical do 

recém-nascido levando-o a morte. Acórdão do antigo Tribunal de Alçada de São Paulo 

aponta que o simples fato de o recém-nascido ter demorado a morrer não desconfigura o 

crime de infanticídio. Visões divergentes às de Nucci (2006) descritas acima. 

Ainda segundo Mirabete (2003), o crime de infanticídio aceita concurso de crimes 

e cita como exemplo o artigo 211 do código penal de destruição ou ocultação de cadáver. 

Quando a mãe, co-autores ou partícipes assim o fizerem ocultando o corpo do recém-

nascido haverá concurso material e estes vão responder por este outro crime também que 

tem pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa.  

Alguma confusão é feita entre o infanticídio e o artigo 134 do código penal em 

especial quando no que diz respeito ao seu parágrafo segundo. Neste artigo faz parte do 

tipo descrito na lei a “ocultação da desonra” e pode ser cometido por mãe ou pai.  Art. 134: 
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Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria: Pena - detenção, de seis 

meses a dois anos. Parágrafo primeiro: se o fato resulta em lesão corporal de natureza 

grave: Pena – detenção, de um a três anos; Parágrafo segundo: se resulta em morte: Pena – 

detenção, de dois a seis anos. Aqui não se fala em estado puerperal, mas sim que tanto a 

gravidez quando o parto devem ter sido feitos em sigilo, só desta forma haveria 

justificativa para o abandono do recém-nascido tido pela mãe na gravidez extra 

matrimonium ou pelo pai em caso de filho tido fora do casamento. 

 

Circunstâncias elementares do crime de infanticídio no ordenamento jurídico brasileiro 

De acordo com a legislação brasileira (Brasil, 1940) o crime de infanticídio é tido 

como delictum exceptum quando praticado pela mãe em estado alterado de consciência. 

Para tanto este deve ser comprovado por um laudo emitido após serem feitos vários tipos 

de exames clínicos. Para que exista o crime de infanticídio como rege o código penal 

brasileiro em seu art. 123, é necessário que se trate de ser nascente se o ato for cometido 

durante o parto ou recém-nascido, ou neonato se o ato for cometido logo após o parto. Faz-

se necessário ainda que tenha existido vida extrauterina ou a presunção desta pelo início do 

trabalho de parto, caso contrário, pode ser caracterizado como crime de aborto (Hungria, 

1958). Há ainda a necessidade de que o ato tenha sido intencional. 

 

Sujeito ativo 

O código penal determina que só a mãe que preencher todos os demais requisitos 

pode ser sujeito ativo de infanticídio, ou seja, parturiente sob a influência do estado 

puerperal sendo que este último causaria uma diminuição momentânea em sua capacidade 

de entendimento. Quem comete a conduta não sendo a genitora ou sendo esta, porém sem 
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estar sob influência do estado puerperal não responderá por infanticídio. Porém, há casos 

onde a infanticida não age sozinha, contando com a participação de terceiros quando 

ocorre o que se chama juridicamente de concurso de pessoas. Assim se manifesta 

Bitencourt (2003) sobre como a legislação penal pátria trata a conduta dos terceiros 

participantes em crime de infanticídio: 

A justiça ou injustiça do abrandamento da punição do terceiro participante no crime de 
infanticídio é inconsistente para afastar a orientação abraçada pelo Código Penal brasileiro, que 
consagrou a teoria monística da ação em seu art. 29 (antigo art. 25). Essa previsão é 
complementada pela norma do art. 30, que determina a comunicabilidade das “elementares do 
crime”, independentemente de se tratar de circunstâncias ou condições pessoais. Assim, se o 
terceiro induz, instiga ou auxilia a parturiente a matar o próprio filho durante ou logo após o parto, 
participa de um crime de infanticídio. Ora, como a “influência do estado puerperal” é uma 
elementar do tipo, comunica-se ao participante (seja co autor seja participe), nos termos do art. 30 
do CP. (p. 147). 

 

 Importante aqui destacar que na redação do anteprojeto para a reforma do código 

penal em tramitação no Senado Federal foi inserido um parágrafo no artigo 124, que é o 

que agora vai passar a versar sobre o infanticídio se aprovado o texto, que reza que o co-

autor responde pelo crime de homicídio. 

 

Sujeito passivo 

Obrigatoriamente, o filho recém-nascido, feto nascente ou neonato. Segundo 

Hungria (1958), o código penal de 1940 soluciona uma questão importante ao considerar o 

feto nascente como sujeito passivo do infanticídio e não do aborto. A partir do momento 

em que a mulher entra em trabalho de parto até mesmo quando a criança ainda não está 

totalmente desligada da mãe já se tem uma forma de vida humana. Impallomeni (1891) 

ressalta que nestes casos onde a mãe ataca o filho ainda em trabalho de parto a vida 

intrauterina já se findou sem que a extrauterina possa ter começado, se tira a vida de uma 

pessoa na fronteira da vida social.  Porém, antes que tenha início o trabalho de parto o 
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crime se configura em aborto. 

O conhecido adágio médico medieval atribuído a Galeno, “viver é respirar” 

deixou de ser aceito por conta dos avanços médicos da atualidade, pois já se tem 

conhecimento de casos de apneia extrauterina onde o bebê está fora do ventre materno sem 

que tenha começado a respirar, mas já considerado ser vivente. (Carrara, 1937). Sendo 

assim, o citado conceito ultrapassado poderia levar a grandes injustiças, tanto no caso 

mencionado acima como em outro exemplo, como no caso de uma mãe que tivesse seu 

filho dentro de uma bacia de água e lá o mantivesse até seu afogamento, como não houve 

respiração (inflar os pulmões de ar) responderia por aborto. De todas as formas tendo no 

laudo a confirmação de que vida extrauterina autônoma se efetivou pelas seguintes 

características: interrupção da circulação fetoplacentária, início da respiração pulmonar no 

lugar da respiração placentária e nutrição via gastrointestinal em substituição a via 

placentária as provas de infanticídio ficam ainda mais claras e irrefutáveis tendo agora que 

ser observado a questão cronológica do fato que pode mudar o crime de infanticídio para 

homicídio (Hungria, 1958).  

 

Conduta ou ação típica 

A conduta ou ação típica no crime de infanticídio é o ato de matar, não 

importando se por ação ou omissão, o próprio filho sob influência do estado puerperal. 

Estas condutas por ação são ditas positivas ou ainda comissivas, ou seja, é aquela onde a 

mãe de alguma forma violenta atua sobre o sujeito passivo, o recém-nascido, tirando-lhe a 

vida. As condutas de omissão, ditas de atitude negativa ou omissivas, são aquelas onde não 

são atendidas as necessidades básicas do recém-nascido por inação da mãe da mesma 

forma levando-o a óbito. 
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O objeto material do crime de infanticídio é a vida. De acordo com Bitencourt 

(2003) o bem jurídico do crime de infanticídio é igual ao do homicídio – a vida – e esta 

constitui fonte primária de todos os bens jurídicos. Dentro desta se inserem os demais bens 

jurídicos como os direitos a dignidade da pessoa humana, direito a privacidade, direito a 

integridade física, direito a integridade moral, entre outros. Ressalte-se ainda o fato de não 

mais ser feita distinção entre a vida biológica e a vida autônoma ou extrauterina. No 

mesmo sentido, em Busato (2005, p. 592) tem-se que a vida “é o bem jurídico mais 

importante de que se encarrega o Estado de proteger, Todo o ordenamento jurídico, e 

como parte dele, o jurídico-penal, deve ser orientado no sentido da primazia da proteção 

do bem jurídico vida.” 

A elementar normativa é o estado puerperal. De acordo com o doutrinador 

Damásio de Jesus (2013) a mulher pode sofrer perturbações momentâneas em sua saúde 

mental decorrentes das circunstâncias físicas e psicológicas do parto. Sobre o estado 

puerperal, afirma que é um conjunto de perturbações sofridas pela parturiente em 

decorrência do parto. A constatação ou não da presença da elementar normativa “estado 

puerperal” é o que determinará se trata-se de crime de homicídio ou infanticídio. 

A elementar normativa temporal, “durante ou logo após o parto” como descrito no 

código penal brasileiro, acaba permitindo certa discricionariedade no momento da 

aplicação da regra, uma vez que, apesar de excluir o período anterior ao parto (o que seria 

caso de aborto), deixa em aberto o que seria este “logo após”. Fragoso (1998) entende que 

a expressão deva ser interpretada como “sem intervalo”, ao que a doutrina costuma 

acrescentar que o referido período terminaria quando a mãe entra na fase da bonança, ou 

seja, retorna ao estado pré-gravídico (Bitencourt, 2003). 

Outro aspecto de extrema relevância sobre a elementar temporal é o que destaca 
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Noronha (1980), ao apontar que a expressão “logo após o parto” sempre deve ser 

considerada em conjunto com a que a antecede na descrição do tipo, “sob influência do 

estado puerperal”, ou seja, a temporalidade fica subordinada à existência do estado 

puerperal. 

Nem mesmo a doutrina médica é pacifica com relação ao início e o fim do parto 

havendo entendimentos diferentes com relação ao fato. Alguns autores entendem que o 

parto se inicia quando começa a dilatação uterina enquanto outros entendem que é quando 

a mãe começa a sentir as contrações. Da mesma forma, o fim do parto também é motivo de 

divergências na doutrina médica. Certos autores entendem como fim do parto o momento 

onde a placenta é expulsa do organismo materno enquanto outros entendem como a 

finalização do parto a expulsão do próprio bebê. Estes detalhes não resolvidos na doutrina 

médica dificultam a caracterização e definição de qual crime foi cometido. 

 

Ciências Psicológicas e Médicas 

 Uma vez que o direito não possui em sua estrutura o ferramental necessário para a 

aplicação da norma, busca-se nas ciências psicológicas e médicas o suporte que vá ao 

mesmo tempo chancelar cientificamente a escolha do legislador (representante da vontade 

da sociedade) e possibilitar a execução correta de tal escolha na aplicação da norma ao 

caso concreto. Neste sentido, a relação entre direito e as ciências psicológicas e médicas 

tem se mostrado frutífera há bastante tempo. Passa-se, então, a analisar as contribuições 

específicas de tais ciências no caso do infanticídio. 

Nos países com tradição cristã a tipificação do infanticídio ocorreu como 

resultado de um abrangente processo de medicalização da sexualidade e da reprodução das 

mulheres. Teve ainda o efeito de unir a psiquiatria com os regimes penais com o intuito de 
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controle dos desvios morais. E moralmente observando o infanticídio é algo socialmente 

espantoso, logo surgindo a associação de que “apenas uma mulher louca poderia matar um 

filho”, por essa atitude ser totalmente contrária a natureza materna.  Desta forma surge o 

modelo médico-legal de política legislativa de diversos países associando o infanticídio a 

perturbações mentais (Vieira, 2013). 

Entre os principais motivos de homicídios de crianças, segundo os autores Alt e 

Wells (2010), estão os transtornos psiquiátricos de seus cuidadores, alterações 

comportamentais associadas à vingança e ainda situações de morte justificadas por 

altruísmo onde o ato foi cometido por piedade em relação à criança. 

Bartol e Bartol (2012) delineiam o homicídio de criança com os seguintes 

conceitos: o neonaticídio sendo o homicídio de recém-nascidos ou neonato como diz o 

direito, acontecendo a ocorrência nas primeiras 24 horas de vida desta criança; infanticídio 

é o homicídio de crianças a partir dos dois anos de idade em diante não sendo delimitada 

uma idade específica de término para o termo infanticídio; e por fim o conceito de filicídio 

que é o homicídio de filhos de qualquer idade, desde que passadas as 24 horas de vida da 

criança senão neste caso entra-se no primeiro conceito o neonaticídio. 

Dentre os diversos conceitos adotados pela psicologia, o que mais se aproxima do 

conceito legal de infanticídio é o de neonaticídio e, para tanto, torna-se fundamental 

conceituar apropriadamente o momento do parto para saber quando este inicia e quando 

acaba. O parto é um conjunto de fenômenos mecânicos, fisiológicos e psicológicos que 

tendem a excluir de dentro do ventre da mulher o feto. (Gomes, 1997). Segundo França 

(1998) o parto se inicia ao ver da obstetrícia com as contrações uterinas, existindo ainda 

outra corrente segundo a qual, o início se dá com a ruptura da bolsa sendo finalizado com a 

expulsão da placenta. 
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A mãe que comete o infanticídio, usando a termo baseado no conceito jurídico, 

deve estar em estado alterado de consciência. Fisiologicamente toda gestante passa pelo 

puerpério, puer (criança) com parere (parir). Não há na literatura um prazo ou período de 

tempo único para este evento. Há médicos que afirmam que este período duraria no 

máximo 8 dias e outros que declaram que este mesmo evento teria o período de até 8 

semanas. (Gomes, 1997).  Porém, o estado alterado de consciência é chamado de estado 

puerperal e não deve ser confundido com o puerpério. Este segundo sendo um evento 

fisiológico natural na vida da parturiente que pode trazer algumas alterações emocionais de 

fácil detecção via diagnóstico médico de duração e gravidade variável. Já o primeiro, ou 

seja, o estado puerperal se caracteriza por um transtorno mental que advém na mulher em 

decorrência das dores físicas do parto fazendo com que ela seja capaz de investir contra o 

filho recém-nascido violentamente por estar temporariamente alterada psiquicamente 

(Gomes, 1997). 

O puerpério segundo Santos, Krymchantowski e Duque (2003) está delimitado no 

período que tem início com a eliminação placentária e seu fim se caracteriza pelo retorno 

aos ciclos menstruais da mulher. Por sua vez, Pinelli e Abrão (2009) dirão que o puerpério 

se inicia com a dequitação placentária, mas que não há definição precisa sobre seu fim. 

Segundo o saber médico-psicológico puerpério é um estado que acomete toda a 

gestante tendo sua  finalização quando o corpo desta volta ao estado dito pré-gravídico. 

Trata-se de uma perturbação mental da gestante/mãe que pode ser de moderada a grave. 

Existem vários tipos de distúrbios que podem ser crises de choro e alterações de humor, ou 

alterações graves de apetite desenvolvendo uma anorexia, ou distúrbios mais graves onde 

há quadros de delírios e despersonalização. São estes os distúrbios puerperais segundo 

Chaudron e Pies (2003) em grau de intensidade do mais brando para o mais extremo: 
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Blues Puerperal ou Síndrome da Tristeza Pós-parto; Depressão Puerperal ou Depressão 

Neurótica Pós-Parto; Psicoses Puerperais ou Distúrbios Afetivos Psicótico-Puerperais. 

Especificamente sobre as psicoses puerperais, nos dizem Binder, McNiel e Nau 

(2012) que são caracterizadas por um período de perda de contato com a realidade que 

pode incluir mudanças bruscas de humor e alucinações visuais e/ou auditivas com foco em 

violência contra si própria ou contra o recém-nascido. Além disso, diferente de outras 

psicoses, os sintomas podem aparecer e sumir muito rapidamente, o que dificulta 

sobremaneira seu diagnóstico. 

Binder, McNiel e Nau (2012) fizeram um levantamento de dados nos EUA 

segundo o qual afirmam que o Blues Puerperal atinge cerca de 70% das mães naquele país. 

Para a Depressão Pós-Parto o índice estaria entre 7 e 15% e as Psicoses Puerperais 

ocorreriam em 1 ou 2 casos a cada 1000 nascimentos. Outro número interessante que 

apresentam é o de que entre mães que já tiveram episódio anterior de psicose pós-parto, a 

chance de ocorrência de um novo episódio é de uma em sete. Importante ressaltar que, 

embora o DSM IV TR defina o período pós-parto como sendo aquele que ocorre 

imediatamente após o parto, para fins de pesquisa, nos EUA o padrão é utilizar-se o 

período de até 12 meses após o nascimento. 

Jesus (2013) diz que as mulheres podem sofrer perturbações de saúde mental 

como consequência das diversas circunstâncias do parto, como convulsão, emoção causada 

pelo choque físico, etc. O código penal em seu artigo 123 fala especificamente em estado 

puerperal. 

Para Fragoso (1998), todo o processo doloroso do parto, a perda de sangue, etc., 

pode fazer com que a mulher por um período de tempo tenha uma perturbação de 

consciência e é quando isso acontece que o fato se torna um crime privilegiado. Destaca, 
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no entanto, que este quadro acontece mais facilmente em mulheres com anomalias 

psíquicas anteriores à gestação ou que estão parindo filhos não esperados. 

A maior dificuldade em se fazer um estudo científico a respeito do crime de 

infanticídio advém do fato de este decorrer, em regra, de casos de mães abandonadas pelo 

pai do bebê ou mesmo de bebês concebidos em relações extraconjugais. Além disso, 

Beyer, Mack e Shelton (2008), revelam em suas pesquisas que estas mulheres não sofrem 

de doenças mentais diagnosticáveis antes ou depois da ocorrência do crime. Também não 

costumam ter antecedentes criminais e quando os têm normalmente não são por questões 

que envolvem violência. 

Friedman e Resnick (2008) trazem informações sobre o processo de negação da 

gravidez que está diretamente relacionado à questão da gravidez indesejada e inviabilidade 

de a mãe, no caso do estudo destes autores, uma adolescente ter um bebê, criá-lo, 

apresentá-lo socialmente, etc. Os autores dizem que em certos casos a mulher tem 

consciência intelectual da sua gravidez, mas age e sente como se não estivesse grávida, 

colocando esta situação como uma mentira inconsciente. E existe o caso onde a mulher 

deliberadamente oculta a gravidez das demais pessoas. Estes casos normalmente vão gerar 

o isolamento desta mulher, a falta de assistência durante a gestação e partos em lugares 

inapropriados como em banheiros e quartos da própria casa (Riley, 2005). Por seu turno, 

Vieira (2013) comenta a possibilidade de distúrbios mentais levarem uma mulher a 

cometer o infanticídio e em seguida também fala de outras formas de interpretação que 

questionam a hipótese de sofrimento mental como motivo para esta ocorrência 

relacionando-a muito mais a fatores econômicos, sociais, culturais e de gênero afastando o 

crime da concepção de loucura. 

Horowitz e Goodman (2004) fizeram um estudo e o resultado foi que um terço 
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das mulheres com sintomas de depressão pós-parto, logo no primeiro mês após terem dado 

a luz, continuaram com um quadro depressivo pelos próximos dois anos após o parto. Os 

autores afirmam ainda que normalmente não há diferenciação entre os sintomas da 

depressão pós-parto e do transtorno de ansiedade com relação aos sintomas dos episódios 

de alteração de humor comuns ocorridos fora do período gravídico ou de puerpério da 

mulher. As alterações ocorridas no período de puerpério entram também nas classificações 

dos Transtornos Afetivos ou de Humor do DSM-V-TR e CID-10, não havendo 

classificação própria específica para estes transtornos de período gravídico ou de 

puerpério. 

Os autores Kaplan e Sadock (2007) fazem uma diferenciação entre a depressão 

pós-parto e a tristeza materna. Acreditam que a tristeza materna é um quadro que se abate 

sobre 50% das mulheres que dão a luz e se relaciona com a queda hormonal repentina, o 

grande senso de responsabilidade, mas não gera pensamentos suicidas nem desejos de 

morte do bebê. Se caracteriza por disforia, choro frequente e carência por parte da mulher. 

Esta síndrome da mesma forma pode se abater no homem que tem, da mesma forma, 

alterações de humor geradas pelo aumento de responsabilidade, diminuição ou ausência de 

sexo que funciona como uma descarga trazendo alivio das tensões e pode desenvolver a 

crença de que a criança o prende em um casamento indesejado. 

Muito embora a perícia seja de extrema relevância para a definição do caso, uma 

vez que é neste momento que cientificamente se dará repostas às perguntas que podem 

definir se estão ou não presentes as elementares elencadas no tipo penal de infanticídio, 

dentre as quais, se o bebê nasceu com vida ou se era natimorto e o estado psíquico da 

parturiente (se condizia com as características de estado puerperal), de nada adiantará uma 

perícia extremamente zelosa no que tange à qualidade se quem julga – o peritus peritorum 
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– decidir não acatá-la. Esta é a previsão do art. 182 do código de processo penal brasileiro: 

“O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.” 

Por outro lado e da mesma forma, nos casos em que o juiz aceita integralmente um laudo 

feito sem os cuidados necessários, por uma perícia sem critério, feita às pressas por 

profissionais não capacitados para o fim específico, também poderá estar decidindo de 

forma incoerente com o caráter indivisível do sistema normativo ao deixar de aplicar 

princípios constitucionais como o da dignidade humana e outros. 

França (1998) denomina a perícia de infanticídio como crucis peritorum ou a cruz 

dos peritos por ser sua caracterização extremamente complexa trazendo inúmeras 

dificuldades para que se conclua (ou não) pela tipificação do crime. Cada um dos 

processos têm inúmeras fases para as necessárias comprovações, mas resumidamente a 

perícia precisa demonstrar se a criança nasceu com vida, se houve efetivamente vida 

extrauterina. Após isso é necessário saber a causa jurídica da morte, se por ação ou 

omissão e especificamente como ocorreu. É preciso ainda confirmar a grave perturbação 

mental da mãe e fazer um exame de parto pregresso para constatar o requisito “logo após o 

parto”. O tamanho e peso do bebê também são levados em consideração para determinação 

do laudo. 

 

Psicologia Forense 

Em 20 de dezembro de 2000, a resolução 14/00 do CFP reconheceu a atuação de 

psicólogos no âmbito do poder judiciário como prática especializada de atuação na 

intersecção entre a Psicologia e o Direito. Neste âmbito, mais do que um assessoramento 

pericial ao juiz no caso de provas que dependam de conhecimento científico, Bernardi 

(2005) apresenta a Psicologia Forense como "especialidade voltada para a garantia de 
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direitos". Neste mesmo sentido, Medina (2010) diz que a psicologia jurídica deve ir além 

da aplicação e interpretação de provas em ambientes judiciais, alcançando outras áreas 

relacionadas ao meio jurídico. 

Atuando como perito, momento no qual vai estudar fenômenos eminentemente 

psicológicos pela perspectiva jurídica, o psicólogo forense redigirá, respeitando os 

parâmetros instituídos pela resolução 7/2003 do CFP, documentos decorrentes de 

avaliação psicológica que subsidiarão a decisão em processo judicial. Diante de caso de 

suposto infanticídio, cabe ao psicólogo forense, como primeiro desafio, a busca por sinais 

psicológicos que permitam distinguir entre infanticídio ou homicídio. Esta primeira etapa 

se encontra ainda muito ligada àquela noção de uma psicologia forense que atua como 

chancela científica para a decisão judicial, já ultrapassada, pois, nos dias atuais além da 

entrega do laudo, documento balizador da decisão judicial como já mencionado, o 

psicólogo forense pode atuar no suporte, apoio e tratamento das vítimas bem como dos 

agressores destas, prestando amplo, importante e relevante serviço a toda sociedade.  

Para além disso, entra-se na noção de psicologia forense como garantidora de 

direitos, o que pode se dar em dois momentos diversos, quais sejam, contribuindo para o 

diálogo com outros setores da sociedade em busca de políticas públicas que visem reduzir 

a posição fragilizada na qual a mulher se encontra nos contextos social e familiar, 

buscando reduzir o impacto do fator psicossocial que é causa preponderante para a 

ocorrência de infanticídios e, se diante de um caso de suposto infanticídio, no atendimento 

à própria responsável pelo crime de infanticídio que, via de regra, se encontra também na 

posição de vítima, neste caso das imposições morais da sociedade em que vive. 

Os métodos e a natureza da avaliação forense diferem grandemente das avaliações 

clínicas terapêuticas em geral, mesmo por que, as avaliações forenses seguem normas 
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exigidas por ordem do sistema legal. 

Segundo Melton, Petrila, Poythress e Slobogin, nos Estados Unidos da América, 

psicólogos e psiquiatras que entram em cursos de formação forense, vem normalmente em 

média com cinco anos de prática e experiências terapêuticas, mas nenhuma condução de 

avaliação forense anterior. Sendo assim a formação passa pelo estudo de leis civis e 

criminais, desenvolvimento de habilidades que devem e que não devem ser apresentadas 

durante a prática forense, treinamento de quais procedimentos os futuros profissionais 

especializados devem conter em seu repertório. Ainda mais além, questões técnicas como 

o papel do diagnóstico, entrevistas clínicas e aplicação de testes psicológicos na obtenção 

de resultados de fins especificamente solicitados a priori. Exames clínicos e/ou de 

imagem, arquivos de terapeutas anteriores, recuperação de arquivos, informação de 

terceiros, todos estes dados podem ser colaborativos como informação diagnóstica e esses 

dados podem demonstrar-se úteis para as avaliações forenses. 

Para entender melhor este universo vamos relacionar características da avaliação 

terapêutica e da avaliação forense, desta forma elucidando através destes exemplos a 

prática forense em si e suas peculiaridades. Começa-se mencionando que a psicologia 

forense trata normalmente de questões pontualmente definidas e interações de natureza 

nem sempre clínica, ou seja, a finalidade é apontar um acontecimento não efetuar um 

tratamento psicológico. Já na avaliação terapêutica as questões tratadas são de natureza 

mais ampla assim como podem ser seus diagnósticos. São técnicas primárias a detecção do 

funcionamento da personalidade do paciente e o tratamento para efetuar mudanças de 

comportamento. 

Efetivamente, a precisão diagnóstica é imprescindível tanto na avaliação forense 

quanto na avaliação terapêutica, o que difere a perspectiva em cada um dos casos é que no 
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primeiro caso, ou seja, na avaliação forense o contexto do cliente nunca é o foco de exame 

ele será no máximo um ponto de início, uma referência, pois ele não é o examinado em si, 

será o contratador do trabalho, logo, o advogado, o tribunal, a agência, a parte. O bem estar 

do examinado é importante, uma questão de ética, porém a preocupação do examinador 

forense é informar ao advogado contratante informações sobre o examinado que este 

primeiro não tenha. Como já mencionado o bem estar do examinado é observado, mas 

secundário sendo totalmente o oposto dos casos terapêuticos. No contexto clínico o foco é 

entender a visão, situação ou problema específico do cliente, o que ele está trazendo, suas 

questões são o centro das demandas do terapeuta sendo a avaliação em si, secundária. 

Os pacientes da avaliação clínica, em sua grande maioria, vão em busca de 

tratamento para sanar questões pessoais, problemas de relacionamento, de comportamento, 

etc. ou seja, vão em busca de ajuda. Já na área da forense o examinado não se apresenta 

voluntariamente para exames ou tratamento normalmente o faz por determinação de um 

terceiro em contexto legal. Próximo a essa realidade na clinica terapêutica o paciente 

escolhe os assuntos, objetivos, procedimentos que vai tratar junto com seu psicólogo. Esse 

diálogo pode acontecer livremente. Diferentemente do que acontece com um indivíduo que 

esteja em avaliação forense, pois esta avaliação vai ser determinada pelos estatutos 

relevantes, pelo estado de direito que esta definindo a disputa legal sendo assim, não há 

que se falar em escolha para o examinado.  

A validade dos resultados por vezes é colocada a perigo tanto em avaliações 

terapêuticas como em avaliações forenses por distorções inconscientes que podem vir a 

ocorrer. Porém ameaças de distorções conscientes e intencionais são muito mais presentes 

nas avaliações forenses, dada a sua própria natureza normalmente de imposição ao 

examinado, pois enquanto nos tratamentos convencionais os alicerces destes são a empatia, 
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a compreensão e a confiança do paciente em seu terapeuta para que se desenvolva uma 

aliança forte visando um tratamento eficaz na forense nem sempre o examinado sente que 

os examinadores estão presentes no intuito de ajudá-los, ao contrário, desconfiando dos 

limites confidencialidade e pelo contexto adversário. Sendo assim, o examinado pode 

estabelecer um grande afastamento emocional entre si e o clínico forense. 

Outro ponto bem distinto no dia a dia destas duas vertentes da psicologia é o seu 

ritmo. Enquanto que no cenário terapêutico este ritmo pode ser estabelecido de forma livre 

e consensual entre paciente e terapeuta podendo-se optar por um ritmo mais lento se 

necessário e ainda havendo a liberdade de se reavaliar os diagnósticos temporalmente, na 

forense isso não é possível, os prazos são determinados e o cronograma dos tribunais 

limita a ocorrências destas mesmas possibilidades que existem na clínica terapêutica. 

Existem dificuldades para fazer uma avaliação mais profunda bem como qualquer 

reconsideração sobre laudos emitidos. Até por esse motivo a importância da precisão é 

enorme e pela finalidade das disposições legais. 

Falando-se especificamente no caso do infanticídio, tais diferenças entre a 

psicologia clínica e a forense se acentuam, na medida em que obter respostas definitivas a 

respeito de um suposto caso de psicose puerperal é algo extremamente complicado, até 

mesmo pela forma como costumam ocorrer. Os psicólogos forenses dos EUA utilizam 

dois testes nesta tarefa (a depender da aceitação do modelo de teste pelos tribunais de cada 

estado), são eles o M'Naughten e o Model Penal Code. O primeiro é um teste puramente 

cognitivo, onde se busca definir se a acusada consegue entender que sua ação é 

considerada errada. No caso do MPC, tenta-se descobrir se a acusada consegue diferenciar 

certo de errado e se consegue ver nexo entre sua ação e a prescrição legal. No caso 

específico das psicoses pós-parto, há correntes de pensamento (tanto no direito quanto nas 



28 
 

 

ciências médicas) que criticam a aplicação de ambos os testes, uma vez que a psicose pós-

parto pode ter reduzido significativamente a estabilidade mental da mãe a ponto de ela 

matar seu filho recém-nascido mas, logo em sequência ela pode estar apta a fazer as 

relações entre certo e errado e mesmo a avaliar sua conduta (Binder, McNiel e Nau 2012). 

Assim, fica clara a necessidade de se investigar o estado mental da acusada no 

momento do crime. Melton, Petrila, Poythress e Slobogin (2007) estabelecem um roteiro a 

ser seguido como método para que se possa visualizar de maneira mais acurada o estado 

mental no momento do crime. Em um primeiro momento, buscam-se os dados primários 

por meio de entrevista com a acusada e de informações obtidas com terceiros sobre a cena 

do crime. A segunda etapa será a da busca por informação secundária geral, estudando-se 

o histórico social e os registros médicos e psiquiátricos prévios. Por fim, a informação 

secundária específica, buscada em testes intelectuais e de personalidade para confirmar 

presença de desordem funcional, testes para confirmar possível desordem orgânica e até 

mesmo hipnose ou narcoanálise no caso de suspeita de amnésia psicogênica. 

Além disso, apresentam uma árvore lógica para o estudo mental no momento do 

crime (Anexo 1). Tais ferramentas visam demonstrar se a acusada é acometida por 

insanidade permanente ou, até mesmo se, sendo mentalmente sadia, sofreu um episódio 

momentâneo que a levou a cometer um crime. 

 

Direito Comparado 

Códigos: suíço, artigo 116; peruano, artigo 155; argentino, lei 24.410/94 ; 

italiano, artigo 578; francês, artigo 300 e 302; alemão § 217;  dinamarquês, artigo 238; 

húngaro, § 284; norueguês, artigo 234; uruguaio, artigo 313; espanhol, artigo 410; 

holandês, artigo 290; português, artigo 356; polonês, artigo 226; chileno, artigo 394; 
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mexicano, artigos 325 e 328; inglês infanticide Act, de 1927; venezuelano, artigo 413; 

uruguaio, artigo 313; paraguaio, artigo 347 e 348; colombiano, artigo 369; cubano, artigo 

438; equatoriano, artigo 453. (Hungria, 1948) 

Mesmo que presente no ordenamento jurídico de vários países, seus legisladores 

podem divergir com relação aos critérios utilizados para integração do tipo do crime de 

infanticídio nos diversos Estados. Algumas legislações elencam o critério de honoris causa 

como caracterização única para o crime de infanticídio. Outros países preferem fazer 

prevalecer critérios fisiológicos e seus efeitos psíquicos ativados pelo estado puerperal, ao 

invés de aceitar o primeiro critério de honoris causa tido como eminentemente 

psicológico. Outras agregam os dois critérios, mas o que pode-se dizer é que na grande 

maioria das legislações encontra-se o crime de infanticídio como sendo um delito 

excepcional, que em função das questões subjetivas que o relacionam determinam a quem 

o comete benignidade punitiva (Ribeiro, 2004). 

Maggio (2001) apresenta estudo sobre a abordagem dada ao tema por legisladores 

de diversos países e afirma que, pelo fato de o infanticídio não estar tipificado em alguns 

ordenamentos, há casos em que este será tratado como homicídio simples. Algumas 

legislações não especificam critérios para o crime de infanticídio, mas o apresentam como 

figura autônoma e privilegiada. O mais comum é encontrar-se nas legislações o “motivo da 

honra” e o “estado puerperal” embora as implicações e aplicabilidades com relação a mãe 

e aos demais réus tenham variações muito grandes. 

O código penal suíço adota o critério psicofisiológico para o crime de infanticídio, 

desta forma não faz distinção entre a gestação legítima ou ilegítima (impetus pudoris) e 

sim leva em consideração para entender o ato como sendo infanticídio a ocorrência das 

alterações psíquicas causadas pela dor do parto (impetus doloris). Esta resolução suíça é 
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adotada desde 1916 no projeto suíço que daria origem ao código promulgado em 1937 e 

foi influência para legislações de diversos países como o Peru, Dinamarca, Polônia e 

Argentina (Hungria, 1958). O código brasileiro que também adota o critério 

psicofisiológico utiliza, segundo Hungria (1958), no momento do julgamento do juiz, o 

critério honoris causa, pois, mesmo não estando descrito na lei este seria um dos motivos 

que levaria a mulher com antecedentes psicológicos, ter na desonra motivação geradora de 

grande angústia que lhe acarretem a diminuição da responsabilidade. 

O código peruano de 1924 trazia a tradução literal do francês para o castelhano do 

artigo do código suíço: “A mãe que intencionalmente matar seu filho durante o parto, 

estando, todavia sob influência do estado puerperal, sofrerá pena não maior de três anos e 

não menor que seis meses.” Já em sua versão mais recente, de 1991, adotou uma alteração 

relevante, o artigo 110 que descreve o tipo penal do infanticídio diz que incorre neste 

crime a mãe que matar o filho durante o parto ou sob influência do estado puerperal. Ou 

seja, a mãe não precisa estar sob o estado puerperal quando matar o filho para que o crime 

seja de infanticídio, bastando que ocorra durante o parto. 

O código dinamarquês atende além do critério psicofísiológico ao critério 

psicológico que é aquele que atenua o crime cometido por motivo de honra de uma 

gravidez ilegítima levando em conta que uma mulher que ainda não perdeu totalmente o 

pudor se vê tão angustiada diante da gestação que gradativamente vai perdendo o instinto 

de proteção do fruto do erro acabando por tirar-lhe a vida. (Hungria, 1958).  Este código 

usa com cautela o critério psicofisiológico apoiando-se no tempo entre o parto e a 

sequência de fatos posteriores exigindo a presença do estado puerperal não só após o parto 

como também durante, estabelecendo uma pena de um a quatro anos quando cumpridos 

todos os requisitos (Maggio, 2001). 
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Na Argentina uma nova lei sobre infanticídio está em tramitação. Anteriormente o 

código argentino levava em consideração ambos os critérios, psicológico e 

psicofisiológico, porém este segundo respondia ao quesito temporal do ato. A pena 

imposta à mãe infanticida era “de até 3 anos ou prisão de seis meses a dois anos a mães 

que mataram o filho para ocultar a desonra sob a influência do estado puerperal”.  Para os 

pais, irmãos, maridos e filhos que, visando ocultar a desonra da filha, irmã, esposa ou mãe 

cometessem o crime de infanticídio também da mesma forma deveriam atender as 

prerrogativas impostas pela artigo 81, §2, ou seja como exposto por Ribeiro (2004), de que 

o ato ocorra durante o estado puerperal da mãe. A intenção do legislador neste caso 

específico era dar a indicação temporal a que o crime devia obedecer para ser entendido 

como tal. Porém em 1994 a lei 24.410 que alterou vários pontos do código argentino 

revogou este dispositivo, passando aquele país a não mais distinguir entre infanticídio e 

homicídio. 

Agora se encontra em discussão no Senado Federal Argentino a retomada do tipo 

penal de infanticídio proposta em 2010 pela deputada Diana Conti, já aprovada pela 

Câmara dos Deputados segundo a qual, a mãe que mata o filho desde o parto até corridos 

quarenta dias do nascimento da criança, desde que sob a influência do estado puerperal, 

seja enquadrada no crime de infanticídio. Na proposta de 2010 não há referência a outros 

sujeitos ativos que não a própria mãe. Nas palavras da autora da proposta em entrevista ao 

periódico La Nación (2010), "Restituir la figura del infanticidio en el Código Penal es 

darles un instrumento legal a aquellos jueces que, a través de los peritajes 

correspondientes, comprueben que una mujer, en su estado puerperal, no tuvo conciencia 

no sólo de que mataba a su hijo, sino siquiera de que estaba matando a alguien". 

O legislador chileno é também literal ao demarcar o tempo, 48 horas após o parto 
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não estabelecendo outros critérios como psicológicos ou psicofisiológicos, ou 

estabelecendo necessidades de laudo para ou provas relacionados a questões de honra e 

estado puerperal. É delito autônomo privilegiado e a ação pode ser cometida por mãe, pai e 

ascendentes, legítimos e ilegítimos conforme previsto no art. 394 do código penal daquele 

país. 

Na Itália, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime de infanticídio mas as 

penas não são benéficas se comparadas com as penas dos demais países. O artigo 578 do 

código deste país diz que a mãe pode ser a penalizada com prisão de quatro a doze anos e 

segue dizendo que quem “concordar” com o fato não deve ter menos de vinte e um anos de 

prisão, salvo no caso de favorecerem a mãe, desta forma a pena é reduzida de um a dois 

terços e os agravantes previstos em outros artigos não se aplicam. Ainda assim continua 

sendo um crime com pena de homicídio privilegiado inclusive com aplicabilidade ao co-

autor (Codice Penale Italiano, 2002). 

Não existe o crime tipificado como infanticídio nos Estados Unidos sendo que a 

mulher que cometer este crime se encaixa como qualquer outra pessoa no crime de 

homicídio. (Freire e Figueiredo, 2009). Burg (2009) e Binder, McNier e Nau (2012) 

apontam que desde a década de 1980 o que vai se encontrar nos Estados Unidos é o crime 

de homicídio sendo equiparado ao de infanticídio pelos tribunais quando questões ligadas 

ao estado mental da mãe são alegadas visando se afastar a culpabilidade. Três defesas são 

tentadas neste caso, como se vê em Melton, Petrila, Poythress e Slobogin (2007), aqui 

ordenadas da menos para a mais aceita nos tribunais daquele país. A defesa de 

responsabilidade parcial ou diminuída, visa o efeito de uma atenuante por desordem 

mental que causa deficiência cognitiva ou volitiva, mas não produz incapacidade ou 

inabilidade sobre a intenção de se cometer o ato criminoso, a defesa por capacidade 
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diminuída, que foca em tentar descobrir se o acusado teve ou não a intenção de se cometer 

o crime e a defesa por insanidade mas serve apenas como atenuante e não para se absolver 

a acusada. 

Sobre a defesa por insanidade, cabe ressaltar um dado interessante apontado por 

Binder, McNier e Nau (2012), muito embora esta defesa não costume ser aceita nos 

tribunais americanos, menos de 0,1% dos acusados são absolvidos, quando se trata de 

infanticídio, este número sobe para algo próximo de 20%. De qualquer forma, há tribunais 

de alguns estados que não costumam aceitar tais defesas, no Texas, por exemplo, a pena da 

mãe que mata um bebê recém-nascido pode chegar à prisão perpétua ou a pena capital. 

No Reino Unido admite-se a depressão pós-parto como meio legal de defesa, para 

tanto o infanticídio é reconhecido desde que o a vítima não tenha mais de dois anos de 

idade e que fique comprovado o nexo causal entre o parto e o ato do crime. As mães 

infanticidas tem acompanhamento psiquiátrico (Burg, 2009). 

No Equador o artigo 453 do código penal vigente tipifica a mãe que mata seu 

filho recém-nascido para esconder a desonra, imputando-lhe pena de três a seis anos e em 

seguida, no segundo inciso do mesmo artigo, promove a mesma pena aos avós maternos 

que, para defender a honra da filha, matem o neto recém-nascido. Ao estender aos pais da 

mãe a proteção legal de uma pena menor por se estar agindo em proteção da honra, a 

legislação equatoriana deixa transparecer a mentalidade de uma sociedade patriarcal que 

no Brasil alguns dizem ter ficado no século XVII. 

A Guatemala, em seu código datado de 1973, não utiliza a expressão estado 

puerperal, mas estabelece no art. 129 que a mãe que, impulsionada por motivos 

intimamente ligados ao seu estado, que lhe produzam indubitável alteração psíquica, matar 

seu filho desde seu nascimento até que complete três dias será penalizada com prisão de 
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dois a oito anos. 

A lei colombiana, no art. 394 do código penal daquele país, estabelece como 

critérios para que o crime seja de infanticídio que seja a mãe matando o próprio filho, 

inclui um parâmetro temporal fixo – oito dias após o nascimento – e a isso acrescenta mais 

uma condição obrigatória, que o filho deve ser fruto de acesso carnal violento ou abusivo  

ou de inseminação artificial não consentida (Pasquini, 2002). 

Interessante o caso da República Dominicana que no artigo 300 de seu código 

penal estabelece apenas que aquele que mata um recém-nascido se faz réu de infanticídio, 

não estabelecendo nada em relação a quem pode ser o sujeito ativo, ao lapso temporal ou a 

qualquer outro critério. Além disso, a pena que vem prevista no artigo 302 é a mesma para 

assassinato (descrito naquele diploma legal como homicídio premeditado), parricídio, 

infanticídio ou envenenamento, qual seja, trinta anos de trabalho público. Levando em 

conta que a pena para o homicídio (não premeditado) pode chegar a trinta anos de trabalho 

público mas pode ser menor, entende-se que o legislador dominicano considera o crime de 

infanticídio como algo mais grave e que merece sanção mais severa que o homicídio 

simples (República Dominicana, 1998). 

Outro caso com peculiaridade é o boliviano. Há duas referências ao infanticídio 

no código boliviano que é de 1972. O artigo 258 descreve o tipo penal de infanticídio 

como sendo o caso em que a mãe mata seu filho durante o parto ou até três dias depois 

para encobrir sua fragilidade ou desonra. Trata-se de um exemplo clássico de legislação 

que se pauta apenas na honra da mulher e não em critérios psicofisiológicos, assim como a 

chilena. Aplica-se pena de privação de liberdade de um a três anos (uma das menores 

dentre os ordenamentos pesquisados). A diferença reside no fato de que o legislador 

boliviano lembrou-se de prever punição àquele que abandona a mulher grávida. O tipo de 
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abandono de mulher grávida, previsto no art. 250, prevê pena de privação de liberdade de 

um a cinco anos para aquele que engravidar uma mulher fora do casamento e não lhe 

prestar assistência se, em decorrência deste abandono, a mulher cometer um infanticídio. 

Além da Bolívia e do Chile, mais um exemplo de legislação sobre o infanticídio 

cujo embasamento é exclusivamente a honra é a do Uruguai. O próprio nome do tipo 

previsto no art. 313 do código penal daquele país é infanticídio honoris causa. Analisando 

a descrição, algumas coisas chamam a atenção: “Se o delito previsto no Artigo 310 

(homicídio) foi cometido sobre a pessoa de uma criança com menos de três dias de vida 

para salvar a própria honra ou a honra de um cônjuge ou um parente próximo, será punido 

com seis meses a quatro anos de prisão” e na sequência especifica que parentes próximos 

são os pais, os filhos legítimos ou naturais declarados como tal, os adotivos, os avós e 

netos e também os irmãos legítimos. Note-se que não se fala em aspectos 

psicofisiológicos. Além disso, em nenhum momento se fala que o sujeito ativo da conduta 

é a mãe do infante. 

No mesmo sentido, a legislação penal da Venezuela. O código penal venezuelano 

do ano de 2000, que substituiu o de 1915, contém previsão que pouco difere da do código 

uruguaio citado acima. O art. 413 estabelece que quando o homicídio é cometido contra 

um recém-nascido, não inscrito no Registro do Estado Civil dentro do prazo legal, com o 

objetivo de salvar a honra do culpado ou a honra de sua esposa, de sua mãe, de sua 

descendente, irmã ou filha adotiva, a pena será de um quarto a metade da prevista para o 

homicídio simples. Os diferenciais aqui são a questão sobre o registro civil da criança e o 

fato de o legislador venezuelano, ao tratar o culpado no masculino e suas relações de 

parentesco no feminino, demonstrar que nem sequer imaginou que a própria mãe pudesse 

ser a infanticida. 
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O código penal mexicano, reformado em 2009, excluiu o tipo penal de 

infanticídio, que se encontrava nos artigos 325 a 328. Agora o caso se enquadra no art. 

323, em um tipo chamado “homicídio em razão do parentesco ou relação” que estabelece a 

rigorosíssima pena de dez a quarenta anos de prisão para aquele que matar ascendente ou 

descendente consanguíneo em linha reta, além de irmão, cônjuge, adotante ou adotado 

tendo conhecimento da relação. Se não tiver conhecimento da relação, a pena será a 

mesma do homicídio simples, de doze a vinte e quatro anos de prisão. 

O código penal paraguaio, de 1997, em seu art. 105 estabelece pena privativa de liberdade 

de cinco a quinze anos para o homicídio doloso mas, ainda que não apresente um tipo 

penal independente chamado infanticídio, o inciso 2 do parágrafo 3º do referido artigo 

estabelece uma pena menor (de até cinco anos) para uma mulher que mate seu filho 

imediatamente após o parto. Neste caso, pune-se da mesma forma a tentativa. 
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Considerações finais 

   

 Dentre as conclusões a que se pode chegar com a presente pesquisa, a primeira é a 

nítida falta de diálogo entre o direito, a psicologia e demais ciências que tenham algo a 

acrescentar no debate sobre o infanticídio e na busca por uma melhor construção do tipo 

penal. Quando, a partir da reforma de sua legislação penal, no início do século XX, a Suíça 

optou pelo critério psicofisiológico para a definição do que seria infanticídio, deixando de 

lado o critério honoris causa, influenciou uma série de legislações penais que vieram na 

sequência, entre elas, a do Brasil. Ocorre que, por incrível que pareça, há uma pressão 

social tão forte que acaba fazendo com que uma mãe em situação de fragilidade dê maior 

valor à própria honra que à vida de uma criança. Imagine-se, então, em 1940 quando o 

diploma penal pátrio foi redigido. 

O patriarcalismo e o patrimonialismo da sociedade brasileira acabam por não se 

refletir na visão oficial apresentada pela lei ser relativamente avançada, cabendo poucos 

reparos que devem vir com a reforma do código que hoje está tramitando no Congresso. 

Por outro lado, a opção dos tribunais, até mesmo como uma resposta ao pensamento 

retrógrado de seus jurisdicionados, acabe sendo por basear as decisões no critério honoris 

causa (ainda que não esteja previsto na lei) para proteger valores como a família 

institucionalizada e o casamento. 

Independente do critério, a intenção da previsão de um tipo específico que retira a 

conduta do alcance do tipo de homicídio e garante uma pena menor à culpada é dizer que, 

embora a conduta de matar o filho seja reprovável, há circunstâncias que atenuam o 

acontecido. No caso do critério honoris causa, esta circunstância é o ímpeto pela proteção 

da honra em uma sociedade na qual a honra quase se confunde com a própria vida. Já no 
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critério psicofisiológico, a circunstância em questão é a impossibilidade de a mulher 

controlar suas ações em decorrência do enorme impacto que o parto causa em seu corpo e 

mente. 

 Há, então, dois grandes problemas a serem solucionados no modo como o direito 

pátrio trata o infanticídio. O primeiro está diretamente ligado à psicologia, é a necessidade 

de se estabelecer diagnósticos cada vez mais confiáveis e precisos com relação ao estado 

puerperal, de modo a garantir uma aplicação justa da lei. O segundo é de cunho moral e 

social. Uma vida deve valer mais que a honra de uma pessoa e ensinar isso não cabe nem 

ao direito e nem à psicologia. É uma questão de valores tão arraigados na cultura brasileira 

que para resolvê-la não basta que o direito e a psicologia entrem em sintonia, é preciso que 

haja também educação, uma educação voltada para a dignidade e para o ser humano. 
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