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RESUMO 

 
O presente trabalho busca investigar a construção social que se perdura por séculos no que diz 
respeito da obrigatoriedade da mulher em cumprir a imposição social de um padrão de “boa 
mãe”. Caso essa obrigação seja descumprida a máquina pública responde privando a mulher 
da sua liberdade, mesmo que ela tenha praticado determinado ato sem plena consciência do 
que fez, por exemplo, no crime de infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal atual. O 
problema de presquisa consiste na seguinte pergunta: “ No crime de infanticídio a influência 
do Estado Puepral pode ser considerado uma causa excludente de culpabilidaade?”.O 
questionamento que surge gira em torno da resposta que o direito penal está aplicando ao crime 
de infanticídio, pois a elementar do crime – o Estado Puerperal – a luz de parte da doutrina 
penal moderna deve ser considerada uma causa excludente de culpabilidade, vez que, torna a 
mulher inimputável, afastando assim a aplicação da pena prisão e incidindo sobre ela a medida 
de segurança. A comprovação da inimputabilidade acarretada pelo estado puerperal, será feita 
através da pesquisa bibliográfica e documental que serão instrumentos de comprovação das 
modificações hormonais e psicológicas que fazem com que a mulher não tenha consciência do 
caráter ilícito do seu ato no momento em que suprime a vida do seu filho.   
  
 
Palavras-chaves: Processo Penal. Criminalização da mulher. Infanticídio. Estado Puerperal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RESUMEN 

 
El presente trabajo busca mostrar la construcción social que ha durado siglos con respecto a la 
obligación de las mujeres de cumplir con la imposición social de unestándar de "buena madre". 
Si no se cumple esta obligación, la maquinaria pública responde privando a la mujer de su 
libertad, incluso si realizóun determinado actos in  tener plena conciencia de lo que hizo, por 
ejemplo, enel delito de infanticidio previsto enel artículo 123 del Código Penal vigente. La 
pregunta que surge gira en torno a la respuesta de que el derecho penal se aplica al delito de 
infanticidio, ya que el elemento elemental del delito, el Estado puerperal, a la luz de parte de 
la doctrina penal moderna debe considerarse una causa exclusiva de culpa, ya que, hace que 
las mujeres sean imputables, eliminando así la aplicación de la pena de prisión y centrándose 
en la medida de seguridad. La prueba de la no imputabilidad causada por el estado puerperal 
se realizará a través de investigaciones bibliográficas y documentales que serán instrumentos 
para probar los cambios hormonales y psicológicos que hacen que la mujer no sea consciente 
del carácter ilícito de su actoenel momento en que suprime la vida del niño. 
 
  
Palabras clave: Procedimiento penal. Criminalización de la mujer. Infanticidio. Estado 
puerperal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A tipificação de determinado ato como infração penal é um poder privativo que o 

Estado carrega consigo com o objetivo de proteger bens jurídicos relevantes para o Direito. A 

tipificação do ato de matar um filho sob a influência do estado puerperal foi rotulada como 

infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal de 1940 – CP/40. 

Para que ocorra a caracterização do infantícidio, dois elementos precisam ser 

preenchidos: o lapso temporal e a influência do estado puerperal. O estado puerperal é 

entendido como um conjunto de alterações psicológicas e fisiológicas (ZUGAIB, 2016) que 

incidem na mulher-mãe, retirando a sua capacidade de autodeterminação no momento da 

prática da conduta, tornando-a inimputável.   

O problema de pesquisa consiste em responder se “a influência do estado puerperal 

pode ser considerada uma causa excludente de culpabilidade”. Se a análise possibilitar a 

confirmação do problema de pesquisa o que deve incidir sobre a mulher-mãe como resposta 

penal é a medida de segurança e não a pena privativa de liberdade, de acordo com a redação 

do artigo 97 do atual Código Penal. 

Além disso, o infanticídio é um tema de fronteiras e essa característica permite que ele 

seja investigado por múltiplas faces, ou seja, não apenas com base na doutrina jurídica, mas 

levando em consideração visões históricas, médicas e psicológicas. 

Em razão dessa interdisciplinaridade o trabalho foi dividido em quatro capítulos. O 

primeiro será histórico e demonstrará a transição do infanticídio como uma prática 

culturalmente aceita para pecado e posteriormente para crime e como esse processo de 

transição foi fortalecido pela imposição social da maternidade que recai sobre a mulher. 

O segundo capítulo analisará o tipo penal do infanticídio a partir da ótica técnica 

jurídica. Será tratado o sujeito passivo, ativo, consumação, tentativa, as elementares do tipo e 

outros, todos os componentes necessários para proporcionar ao leitor uma visão mais detalhada 

do tipo penal. 

O terceiro capítulo abordará o conceito de delito e a sua estrutura: fato típico, ilícito e 

culpável com mais foco na culpabilidade, visto que, a questão central da monografia requer a 

sua análise. 

E, por fim, o último capítulo levantará uma reflexão sobre o porquê a influência do 

estado puerperal pode ser considerada uma causa excludente de culpabilidade, a partir da visão 

médica especializada e os motivos socioeconômicos que permitem que o infanticídio seja 

rotulado como um delito social. 
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Escrever não é um ato neutro. Quando a autora escreve explicita no papel a sua visão 

de mundo. Logo, o presente trabalho não é neutro, pois buscou fazer a análise do tipo e das 

nuances do delito a partir de referências acadêmicas, preferencialmente, mulheres, embora seja 

uma produção escassa. Além disso, o trabalho se propôs fazer um giro epistemológico em que 

o todo será investigado a partir de um processo penal mais que garantista: feminista. 

 

2 A CRIMINALIZAÇÃO DA MULHER FRENTE AO ESTADO E A SOCIEDADE 

 
As atuais modificações, principalmente no mundo moderno e pós-século XVIII, fazem 

surgir a necessidade de discussão dos conceitos já definidos como socialmente corretos e 

verdadeiros. A reflexão se faz necessária principalmente no mundo jurídico e nas definições 

do que hoje pode ser considerado um delito. 

Assim, neste capítulo objetiva-se demonstrar ao leitor e a leitora que a tipificação de 

um delito é uma escolha feita pelo legislador. O infanticídio, por exemplo, em um dado 

momento histórico era visto como um “ato” normal e aceito pela sociedade como forma de 

controle e seletividade. Posteriormente, com muita influência da igreja católica, a prática 

começou a ser tratada como pecado/crime necessariamente feminino (PROSPERI, 2010). 

A análise de todo o processo histórico de tipificação do delito facilita a compreensão 

do problema de pesquisa que consiste em analisar se a elementar do tipo (o estado puerperal) 

deveria ser considerada uma excludente de culpabilidade, reduzindo assim, a criminalização 

da mulher e os efeitos primários e secundários da pena prisão. 

 

2.1 Panorama histórico dos processos de criminalização da mulher 

 
Para Mendes (2014), toda rotulação e classificação vem carregada de ideologias e 

valores. Até meados do século XIX, as estruturas sociais eram definidas pelo gênero masculino, 

não sendo concedido um espaço e nem poder de discurso para o gênero feminino. Hoje há a 

necessidade de se discutir criticamente o controle social que incide sobre a mulher, propondo 

um programa de direito penal mínimo específico. Isso para que seja possível desconstruir o 

gênero feminino como um grupo perigoso e de características muito peculiares, construção que 

teve início no período medieval (MENDES, 2014). 

Não foi apenas no período medieval que as mulheres foram afastadas do meio público. 

É especialmente nesse período que há uma articulação da exclusão feminina, e, 

consequentemente, a transformação da mulher em um grupo perigoso (MENDES, 2014). O 
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discurso hodierno que, baseia-se na alegação de que as mulheres são donas dos seus próprios 

corpos, ainda não passa de uma “lenda folclórica”. A moral e os ditames socialmente 

construídos exercem controles sobre o corpo feminino desde séculos remotos.  

Tratar sobre crime de infanticídio é levantar uma reflexão que precisa ir além do mundo 

jurídico e da visão tecnicista sobre o delito. Há a necessidade de se abarcar um contexto 

histórico e sociológico dos porquês da tipificação deste delito e de onde surgiu o ideal de que 

todas as mulheres são biologicamente, psicologicamente e espiritualmente “mães natas” 

(BEAUVOIR, 1967). 

Trazer um recorte histórico-jurídico sobre o infanticídio é uma tarefa de pesquisa 

ousada. Primeiro porque a literatura é, demasiadamente, específica e carente (ANGOTTI, 

2019). Segundo, porque, em dimensão pessoal, tratar do infanticídio sendo uma mulher que 

não vivenciou a maternidade e suas consequências no corpo feminino é, por baixo, injusto. 

Terceiro, pelo aspecto metodológico. 

O trabalho aborda o delito a partir da narrativa de pessoas que são superficiais ao 

acontecido, ou seja, as mulheres (reais vítimas) dessa tripla punição – jurídica, moral e 

religiosa. Para Bruna Angotti (2019), as mulheres não falam nos autos ou, quando falam, não 

se aplica um peso relevante à sua voz.  

O historiador Adriano Prosperi, é autor de uma das principais obras sobre a história do 

infanticídio, chamada “Dar a alma, História de um infanticídio”. O livro versa sobre um fato – 

que se transformou em autos do processo – ocorrido em 05 de dezembro de 1709, na cidade de 

Bolonha, na qual uma moça pobre e solteira, chamada Lucia Cremonini, dá à luz ao seu filho 

e, logo em seguida, o mata com uma facada. Um dos aspectos mais interessantes que Prosperi 

apresenta no início do seu livro é o diálogo que ocorre entre o escrivão da justiça e a “mãe 

criminosa”, diálogo esse que deixa bem nítido como a moral direciona os julgamentos em 

relação ao corpo feminino desde os séculos passados. O diálogo inclui trechos como: “Tinha 

marido? – Não, não tenho marido, nem nunca fui casada. – E então de onde vinha aquele 

menino?” (PROSPERI, 2010, p.14). 

O historiador ainda relata que pelos autos do processo, Lucia – a mãe criminosa – 

começou declarando que era “moça honrada” e que nenhum homem havia lhe tocado além do 

padre que a deflorou. A frase deixa claro que, para as mulheres do século XVIII, a honra estava 

ligada à figura do sexo. E o sexo pertencia necessariamente ao gênero masculino, ao pai ou 

marido. Lucia não possuía nenhum dos dois, como poderia ser considerada uma mulher 

honrada? (PROSPERI, 2010, p.14). 

Outro aspecto relevante presente nos autos do processo foi a tese utilizada pelo 
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advogado de defesa. O advogado Giacomo Arrighi, conhecido como “advogado dos pobres”, 

uma figura típica do sistema de caridade das cidades italianas, enuncia que Lucia acabou 

ceifando a vida do nascituro não por ter uma índole ruim ou por desprezar os laços biológicos 

da maternidade, mas para proteger a sua honra. Para a defesa técnica, não existiria bem jurídico 

mais importante para a mulher que sua honra, logo, Lucia a protegeria a qualquer custo 

(PROSPERI, 2010, p.23). 

Tomando o estudo de caso jurídico de Prosperi (2010), vê-se que o historiador 

desenvolveu uma análise crítica baseada no estudo de fatores históricos, culturais e morais que 

influenciaram na tipificação do delito de infanticídio. Tomando essa vertente metodológica, a 

tipificação de qualquer delito e o tratamento do infanticídio como um crime imperdoável, 

incompreensível e exclusivamente feminino é uma escolha do legislador. Legisladores que são 

em grande maioria homens legitimados pelo corpo social (ALMEIDA, 2001). 

O infanticídio, caracterizado pela eliminação do recém-nascido indesejado, é um fato 

que acompanha a história humana. Encontrar o embrião desse acontecimento é um dado que 

beira a impossibilidade, embora seja possível resgatar citações sobre o infanticídio nas histórias 

dos hebreus e judeus (PROSPERI, 2010). Nas palavras da Doutora em Ciências Sociais, Bruna 

Angotti: 

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" e cida, cidium, 
derivado de caedere "matar", e significa a provocação da morte de uma 
criança (ANGOTTI, 2019, p. 23). 
 

Segundo Iaconelli (2012), a figura da bruxa herdou a carga de ser a autora desse delito. 

A relação “bruxa, parto e recém-nascido” sempre acompanhou o mundo antigo, como por 

exemplo, na sociedade europeia medieval e moderna. Entretanto, a forma com que a relação 

entre bruxas e crianças foi descrita para a sociedade criou uma imagem negativa dessa 

interação. Na maioria dos casos, a narrativa não passava de fruto da imaginação humana. 

Prosperi aborda algumas narrativas de como a mulher bruxa era retratada no contexto italiano 

no início da Idade Moderna: 

Elas [as bruxas] entravam nas casas, pegavam “os miúdos” e sugavam-lhes o 
sangue “do nariz, das orelhas, do umbigo, do nervo” até sangrá-los 
totalmente. Assim relatou Bellezze Ursini, na confissão escrita de próprio 
punho e entregue ao tribunal criminal romano por volta de 1527 (PROSPERI, 
2010, p. 38). 
 

Ainda em consonância com essa narrativa pejorativa e histórica da relação bruxa-
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mulher-criança, seguem os trechos do processo contra Funicella1, em Roma, por volta de 1427: 

Ainda em Roma, um século antes, fora queimada uma mulher, Funicella, 
porque “diabolicamente matou muitas crianças”, como escreveu o cronista 
Stefano Infessura (...). [este] mencionou uma bruxa que “disse e confessou 
sem suplício algum que matara xxx crianças sugando-lhes o sangue; e 
também disse que havia libertado Lx”. O processo contra Funicella nascera 
do alvoroço despertado pelas pregações romanas (...) (PROSPERI, 2010, p. 
39). 
 

Partindo desses elementos casuísticos, as primeiras narrativas acerca da relação mulher 

– exemplificado pelas bruxas – e crianças fora negativa. Isto é, carregada da marca de um ato 

desumano e canibal. Consta ainda que os alvos principais dessas bruxas eram crianças não 

batizadas, ou seja, o rito das bruxas ao matar violava o rito cristão do nascimento (PROSPERI, 

2010). Em consonância com esse recorte histórico, a doutrinadora Soraia Mendes ensina que, 

(...) a caça à bruxa “é um elemento histórico marcante enquanto prática 
misógina de perseguição. Entretanto, a perfeita aliança entre os discursos 
jurídico, médico e teológico, em favor do encarceramento da mulher no 
recinto doméstico ou no convento” (MENDES, 2014, p.28). 
 

As práticas negativas da “bruxaria” não se exauriam no ato de remover a vida de uma 

criança como sacrifício, qualquer contato que esta tivesse com a mulher diabólica gerava 

doenças, mortes e má formação (PROSPERI, 2010). Os casos de infanticídio ocorridos na 

Europa por volta dos séculos XVII e XVIII constatam o processo de aproximação da parteira 

à figura da bruxa. O parto era visto como um ambiente propício à prática de bruxaria, já que, 

era nesse momento que os dois antônimos – morte e vida – se encontravam (PROSPERI, 2010). 

Infere-se que, mais uma vez, a narrativa – exclusivamente masculina em virtude do 

século remoto – busca tratar as relações entre mulher e crianças como algo cruel e pejorativo. 

É interessante perceber que toda vez que se explora um discurso de criminalização feminina, 

observa-se mulheres, que na grande maioria, estão incluídas nas escalas sociais mais baixas, 

mulheres pobres, sem muita instrução e com muita prole. No século atual são conhecidas como 

prostitutas ou periféricas, nos séculos passados como bruxas ou parteiras, ou seja, somente a 

nomenclatura se modificou, o gênero e a classe criminalizadas continuam as mesmas, é 

feminino e periférico (ALMEIDA, 2001). Nesse sentido, 

A extrema pobreza de suas condições de vida era razão suficiente para leva-
las ao desespero e a um pacto com o demônio, nos termos descritos pelos 
relatos dos pregadores ou pelas vidas dos santos. Era inevitável que as 
autoridades eclesiásticas olhassem com suspeita essas figuras femininas, 
conhecendo bem suas situações de absoluta marginalidade. Assim se 

 
1 O processo contra Funicella surgiu como consequência das pregações romanas realizadas pelo pregador 

Bernadino de Sienna, por volta de maio e julho de 1427. O processo tornou-se tema de crônicas, como por 
exemplo, as do cronista Stefano Infessura que descreveu Funicella como uma mulher que “diabolicamente matou 
muitas crianças” (PROSPERI, 2010, p.39). 
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multiplicaram as injunções e proibições entre os séculos XV e XVI, 
coincidindo com a intensificação da caça às bruxas (PROSPERI, 2010, p. 43). 
 

A parteira à época era vista como uma mulher “impura” e por isso estava proibida de 

atravessar a soleira da igreja, marco físico que separava os legítimos dos ilegítimos para 

adentrar à casa de Deus. E o recém-nascidos – por terem sido tocados pela mulher bruxa – 

enquanto não fossem exorcizados pelos ritos eclesiásticos eram considerados seres demoníacos 

(PROSPERI, 2010). 

Além do caso de Lucia Cremonini e Funicella, observa-se muitos outros que tinham 

como diferencial somente o sujeito ativo. Os padrões de mulher criminalizada se repetiam. Um 

outro exemplo que demonstra a reiteração desse padrão é o caso de Vittoria, que foi mais uma 

mulher pobre, infértil, velha e sem marido. Viveu em Montalcino, na Itália, em 1619. 

Por ser uma mulher que vivia à beira da sociedade, a fim de evitar a situação de 

marginalidade, oferecia seus conhecimentos sobre parto e a manipulação de ervas para as 

famílias da época. Entretanto, por azar do destino, Vittoria não contava que o parto realizado 

na esposa do seu antigo patrão não fosse bem-sucedido. Consequentemente, espalhou-se por 

toda a região que Vittoria era bruxa e podia gerar a morte de mais crianças (PROSPERI, 2010). 

Dos boatos decorreram consequências irreversíveis: 

Por conta disso Vittoria havia perdido seus meios de sustento, que já eram 
escassos. A confiança em suas capacidades covertera-se em medo. Certa vez, 
ser Bernadino – seu antigo patrão – contraiu uma catarata e seu primeiro 
pensamento foi um mau-olhado. Mandou chama Vittoria, prendeu-a e 
amarrou-a em sua casa para obriga-la a desfazer o malefício. Depois ele a 
denunciou, alegando como prova um “meio alqueire” de coisas suspeitas 
encontradas na cama: ossos, sementes (...). Foi auxiliado e incentivado por 
um franciscano, exorcista de um mosteiro nas proximidades. O processo se 
prolongou por quase um ano. Nesses meses, Vittoria perdeu uma filha, que 
morreu, “de pobreza e dificuldade”. Inutilmente declarou que se tivesse 
poderes de bruxa, tê-los-ia usado para proteger a filha (...). Mas foi 
determinado que ficasse a disposição do tribunal e, acima de tudo, que 
deixasse de exercer tarefas de parteiras curandeira. Portanto, também nesse 
caso, a Inquisição identificou a raiz da denúncia de bruxaria na prática de 
auxílio no parto (PROSPERI, 2010, p. 49). 
 

No trecho supracitado, a mulher era vista como um objeto social. Se as crianças nasciam 

com saúde, as parteiras – ditas bruxas – mereciam louvores e confiança. Entretanto, se nasciam 

mortas ou não saudáveis, automaticamente o julgamento era outro, pois constatavam que a 

parteira utilizara daquele momento em prol do “demônio”. Observa-se que o ser feminino não 

passava de um ser descartável. Se serviam “aos homens” mereciam aplausos, se os 

contrariavam mereciam a criminalização. 
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2.2 A visão social sobre as parteiras 

 
No final do século XVI e início do século XVII, ocorreu uma transição na forma de 

enxergar a medicina. A profissão passou a ser considerada majoritariamente masculina, 

gerando uma mudança na visão em relação ao parto e as parteiras. As parteiras deixaram de ser 

inimigas e passaram a ser vistas como auxiliares do clero no processo de batismo das crianças 

(PROSPERI 2010). 

A atuação das parteiras passou a ser mais “organizada” pelo clero. Entenda-se que 

organizada significa controlada, pois embora a sua atuação fosse fundamental ao clero – pois 

eram as parteiras que se dedicavam às áreas do sexo, da gestação e auxílio às mães nos 

primeiros anos da criança – eram entendimentos que fugiam do mundo masculino, o que gerava 

receio por parte da igreja católica (PROSPERI, 2010). Em outras palavras, 

(...) sua colaboração continuava a ser preciosa não só para os médicos, mas 
também para o clero, que tinha necessidade cada vez maior de garantir a 
administração do batismo em todo os casos em que a vida da criança estava 
em risco. Essa urgência de uma pronta intervenção sacramental no limiar do 
nascimento despertou uma grande atenção aos conhecimentos das parteiras 
sobre o batismo. Entre as medidas tomadas pelos bispos pós-tridentinos, o 
controle sobre as competências e ortodoxia das parteiras tornou-se um 
aspecto obrigatório, e passou-se a elaborar uma série de instruções especiais 
para elas (PROSPERI, 2010, p. 51). 
 

A preocupação do clero com o batismo das crianças trouxe para as suas pautas temas 

que jamais foram abordados pelo cristianismo medieval, por exemplo: a amamentação, os 

cuidados infantis, os cuidados durante a gestação. Um grande exemplo dessa nova 

“preocupação” com a gestação  – aqui ressalta-se que não eram com as mães, e sim, com o 

processo de gestação – foi o Ritual Romano publicado com a autorização do papa Paulo V, em 

1615, estabelecendo que os papas tinham a obrigação e o dever cristão de reconhecer o batismo 

realizado pelas parteiras (PROSPERI, 2010). 

A publicação desses manuais para as “parteiras” demostrava o surgimento de uma 

aliança entre elas e a igreja, aliança essa que tinha como um dos compromissos basilares que 

as parteiras, ao observarem algum risco de morte da criança, deveriam abandonar suas orações 

pagãs e realizar, rapidamente, o batismo cristão (PROSPERI, 2010, p.53). Nota-se que a 

preocupação da igreja não era com a vida/corpo das crianças, muito menos das mães, a sua 

preocupação era com as almas. Nada novo no século atual, preocupa-se mais os nascituros, do 

que com a manutenção de uma vida digna para os já nascidos. 

Por consequência dessa suposta “aliança” a famosa caça às bruxas, que levou tantas 

mulheres às fogueiras, era excluída dos holofotes da Inquisição, a qual seria extremamente 
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violador ao espírito chamar de santa.  

A saída da caça às bruxas do holofote não significa que se pôs fim ao preconceito 

referente a figura feminina, pelo contrário, apenas o mascarou (MENDES, 2014). Vemos 

resquícios dele até os dias atuais, ou seria possível afirmar que a mulher do século XXI goza 

da plena autodeterminação sobre o seu corpo?  

O artigo 124, CP/40, que estabelece “provocar aborto em si mesma ou consentir que 

outrem lhe provoque (...)” (BRASIL, 1940), ajuda na reflexão sobre esse quesito. A 

criminalização dessa conduta é um exemplo de que a autodeterminação feminina ainda não foi 

plenamente alcançada (IACONELLI, 2012). 

Com base nas informações extraídas dos livros é possível observar que o infanticídio 

foi construído moralmente para ser um delito feminino, que desperta uma culpa coletiva e, 

consequentemente, eleva o processo de criminalização das mulheres, em especial, as mulheres 

pertencentes às classes socialmente mais baixas. A definição do infanticídio enquanto delito e 

os discursos utilizados pelos tribunais, ao tratá-lo como um ato horrendo e de desrespeito à 

vida, reflete a escolha de um discurso em que não é possível observar suas origens somente 

através dos autos, mas, sim, analisando as experiências históricas de vivência do direito. 

 

2.3 A transição do Pecado feminino ao Crime  

 
A eliminação dos filhos é um fato histórico recorrente. Na época Carolíngia2, em que 

as estruturas socioeconômicas se desenvolviam através do binômio produção agrícola e terra, 

existia uma preferência pelo nascimento de filhos homens. Era possível observar um índice de 

pessoas do sexo masculino que oscilavam entre 115% e 125%, esses dados só ressaltam a 

tendência de eliminação dos recém-nascidos de sexo feminino (PROSPERI, 2010). Em outros 

termos, 

Lendo esses dados sobre o pano de fundo do que sabemos desse período, a 
conclusão é clara: numa sociedade ligada à produção agrícola, as recém-
nascidas se tornaram especialmente indesejadas nos anos de carestia por volta 
de 1648. As famílias se desfaziam delas talvez deixando-as no orfanato mais 
próximo (nesse caso específico, o de montepulciano) ou enviando-as para 
serem criadas em outros lugares; mas, como foi observado não é 
absolutamente desarrazoado suspeitar que os pais eliminassem alguns dos 
próprios filhos, em particular, as meninas durante os períodos de escassez 

 
2 A época Carolíngia, também nomeada pelos historiadores como Império Carolíngio, se estabeleceu durante os 

anos de (768-8814). Foi o momento de maior riqueza econômica do Reino Franco, que abrangia a totalidade da 
região central da Europa. Uma das principais características desse período foi o expansionismo militar e a 
fortalecimento do Cristianismo. O imperador da época – Carlos Magno- no ano 800 foi coroado Imperador do 
Sacro Império Romano Germânico pelo papa Leão III, consequentemente, os ideais cristãos adquiriram mais 
força (VIEIRA, 2010). 
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(PROSPERI, 2010, p. 59). 
 

No que se refere ao passado Europeu, outra fonte reveladora da prática de infanticídio 

em recém-nascidas eram os livros de batismo da Igreja Católica – que se difundiram na baixa 

Idade Média como um meio de controle civil e de almas (PROSPERI, 2010).  

Embora o infanticídio tenha sido uma prática social e culturalmente recorrente, nas 

épocas dos relatos supracitados, foi possível encontrar um único caso do infanticídio 

documentado nos autos do tribunal criminal da Itália por volta de 1648, caso esse com um 

enredo muito parecido com o de Lucia Cremonini. Se tratava de uma jovem de dezoito anos, 

órfã de pai, pobre e sonhadora com um matrimônio. Esse episódio transparece que a 

preocupação não era verdadeiramente com a proteção da vida dos recém-nascidos, uma vez 

que, a prática do infanticídio era frequentemente utilizada como um meio de seletividade do 

nascimento. 

 A vontade do legislador era/é verdadeiramente punir as mulheres por não terem 

cumprido com as expectativas socialmente impostas a elas. O estado é particularmente 

eficiente quando se trata de controle e repressão feminina (PROSPERI, 2010). De acordo com 

Soraia Mendes: 

O poder tem um específico efeito de produzir desigualdades consistentes 
tanto nas relações de assimetria de poder/dever, quanto no não 
reconhecimento das identidades. E a igualdade – ou melhor, seria dizer a 
desigualdade – para as mulheres é uma questão que cruza a história, de um 
modo bem especial no campo jurídico, no qual o lugar reservado a nós sempre 
foi preferencialmente o “canto” destinado ao banco das rés (MENDES, 2014, 
p. 1). 
 

Como foi tratado no subtópico anterior, demonstrar o surgimento do delito do 

infanticídio com exatidão é uma tarefa impossível. Até mesmo Prosperi enuncia que “não é 

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

esboços sumários e de problemas. Apesar dos vários estudos dedicados ao tema, não é muito 

que se sabe sobre ele; o próprio termo é de uso tardio e incerto (..)” (PROSPERI, 2010, p. 60). 

Por volta do século XVII, o surgimento de alguns problemas (como: a necessidade de 

reforma do processo criminal, a condição social da mulher, a concepção cristã sobre a vida, a 

proteção aos direitos do recém-nascido e o fortalecimento da medicina) dificultaram datar com 

exatidão o momento em que o infanticídio passou a ser considerado um delito na sociedade 

ocidental cristã (PROSPERI, 2010). 

Fato é que foi o Cristianismo o responsável por inaugurar a legislação em favor do 

recém-nascido e das crianças. Como tratado anteriormente, a preservação da vida das crianças 
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era de suma importância, por conta do batismo e seu consequente processo de conversão de 

um ser mundano para uma alma celestial: 

(...) é inegável que a cultura cristã tratou o infanticídio materno com cores 
especialmente dramáticas, mesmo que colocasse essa prática numa zona de 
menor gravidade do que o homicídio normal. O fato é demonstrado não só 
pelas fontes da cultura erudita, mas também e sobretudo pelas tradições 
folclóricas, que mostram uma extraordinária elaboração e difusão de mitos 
sobre o infanticídio e a ameaçadora imagem da criança morta no próprio 
limiar da existência (PROSPERI, 2010, p. 63). 
 

Por um tempo significativo a igreja punia o assassinato de uma criança como uma 

espécie de crime culposo. Somente depois ele passou a ser tratado como um crime doloso. O 

primeiro delito dito feminino, que foi criminalizado pela igreja católica, foi o aborto. O 

primeiro sinal de punição da mulher pelo crime de aborto se encontra no cânone do Sínodo de 

Ancira (314 d.C). Na alta Idade Média3 existiam penas “diferentes” para as mulheres que 

abortavam. Se não tivesse passado 40 dias após a gestação a pena aplicada era leve, outrossim, 

passados mais de 40 dias a mulher era considerada culpada por um homicídio (PROSPERI, 

2010). 

Existia também uma diferenciação que ressalta a ideia sustentada por todo este 

capítulo4. Essa ideia é a distinção entre a criança morta com ou sem batismo. Caso a vítima 

fosse um recém-nascido não batizado a pena imposta à mulher era bem mais rígida, pois ela 

era culpada por ceifar não apenas a vida de um recém-nascido, mas também retirar da igreja a 

possibilidade de “adquirir” ou “salvar” mais uma alma (ANGOTTI, 2019). 

A primeira manifestação da absorção pela lei penal das práticas já criminalizadas pelas 

leis eclesiásticas foi com um capitular de Carlos Magno que estabeleceu a igualdade entre a 

morte de uma criança e o homicídio. Entretanto, em alguns locais às margens do mundo cristão, 

como, por exemplo Islândia e Noruega, a prática de “eliminar” crianças como critério de 

seleção ainda eram plenamente admitidas (PROSPERI, 2010).  

Dessa maneira, vê-se que a tipificação do delito de infanticídio surge como um 

fenômeno consequente da preocupação no mundo eclesiástico. Uma preocupação que coloca a 

mulher como a figura de um ser desprezível que é capaz de lançar seu filho no rio para ocultar 

sua culpa. A imagem dessa mãe deplorável, capaz de matar quem é “sangue do seu sangue” e 

 
3 A idade Média, também rotulada como idade das trevas, foi um período que se estendeu do século V ao século 

XV na Europa. O seu marco inicial se deu com a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.c.). A idade 
Média é dividida em dois períodos: A alta e baixa idade média. A alta idade média se apresenta do século V ao 
X, enquanto a baixa idade média vai do século XI até o século XV (SCHIPANSKI, PONTAROLO, 2009). 

4 O que se sustenta é a preocupação do triplo mecanismo de controle: social, moral e religioso. Essa preocupação 
não é com a vida do recém-nascido e sim com a NECESSIDADE de criminalização da mulher que descumpriu 
com a sua função socialmente imposta da maternidade (BEAUVOIR, 1967). 
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capaz de romper com o “dom da maternidade” concedido por Deus, passa a integrar os sermões 

dos padres, e, em resultado, a integrar os autos dos processos (PROSPERI, 2010). 

Outro fator que ampliou a criminalização feminina, foi a participação das autoridades 

políticas que passaram cada vez mais a intervir no campo da moral social – no que diz respeito 

à honra da família, que estava/está diretamente ligada à honra feminina e à necessidade de 

canalização da sexualidade para dentro do corpo familiar. Ou seja, 

(...) de um lado, criaram-se instituições de controle das categorias perigosas 
ou expostas a riscos: prostitutas e órfãos, jovens solteiras e mulheres viúvas. 
Por outro lado, as relações fora do matrimônio foram condenadas: mas se para 
os homens se tratava apenas de culpa moral, de um pecado facilmente 
perdoável, para as mulheres e os filhos havia a sanção penal do crime e a 
pesada marca civil da desonra. Os filhos até então definidos como naturais 
tornaram-se ilegítimos, às mulheres desonradas, quando pobres restavam 
apenas a vida de prostituição. Tais processos de exclusão social seguiam em 
paralelo com uma punição cada vez mais severa do infanticídio (PROSPERI, 
2010, p. 67). 
  

Observa-se que desde a Europa antiga, as figuras políticas confundem a relação entre 

vida pública e vida privada. Quando se pensa em século XXI os relatos supracitados apenas se 

repetem, mulheres condenadas por não quererem engravidar, enquanto o todo se acovarda da 

discussão sobre aborto masculino; mulheres que sofrem limites estatais por conta de idade ou 

quantidade de filhos já gerados para realizar o procedimento de laqueadura – procedimento 

esse que diz respeito apenas e somente sobre o seu corpo; ou quando figuras públicas – utilizam 

frases como: “A senhora é tão feia que não merece ser estuprada”5. Em resumo, as micros e 

macros estruturas sociais continuam reproduzindo discursos e tipificando ações que 

endurecem/fortalecem o processo de criminalização da mulher em manutenção ao status quo. 

Em suma, o Estado, a igreja e o marido ainda acham que o corpo feminino é sua propriedade 

(MENDES, 2020). Nesse sentido, Soraia Mendes ensina que, 

É neste cenário institucional que o manejo do poder patriarcal é exercido com 
naturalidade. As questões de gênero são ignoradas, quando não tratadas com 
superficialidade ou vistas como caprichos de um grupo social que se recusa a 
fazer ciência nos moldes canônicos, aviltando-se toda a aproximação teórica 
que vise incorporar as questões de gênero ao afazer da ordem da 
epistemologia, salvo quando colocadas, como sublinha a autora, no lugar 
daquelas questões sobre as pessoas que quem se fala. (MENDES, 2014, 
prefácio). 
 

Com os relatados trazidos, sustenta-se a evolução da história do infanticídio enquanto 

 
5 O atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez uma declaração em que ofendeu a ex-deputada 

Maria do Rosário. Bolsonaro afirmou à deputada que “Eu não te estupro porque você não merece”.  MARTÍN, 
Maria. As degradantes declarações de Bolsonaro Chegam ao Supremo. El país. São 
Paulo,16,dezembor,2014.Disponível:https://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/16/politica/1418756254_979411.h
tmlAcesso em: 16 de dezembro de 2014. 
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pecado divino para a conversão em um crime tipificado pelo Estado. Nele o seu principal 

sujeito ativo eram/são mulheres, mães, sem maridos. Estabelecer a data dessa transição é de 

difícil constatação, mas os seus resultados são visíveis.  

Prosperi (2010) enuncia que os séculos da Idade Moderna marcaram o auge da 

perseguição das mulheres autoras do delito de infanticídio. Não apenas as perseguições foram 

sendo intensificadas, mas também a variação na hora de punir. A única atenuante que incidia 

sobre a pena das mulheres era a presunção de “loucura” – mais uma vez o patriarcado e discurso 

europeu elitizado reduziu e continua reduzindo as nuances biológicas e psicológicas femininas 

a palavra loucura. 

As mulheres passaram a ser queimadas, enterradas vivas, obrigadas a carregar fetos 

mortos pendurados nos seus pescoços, tudo isso em frente as multidões com o intuito de 

assustar a população feminina, e, consequentemente, despertar um temor. A título de exemplo, 

“Tal foi o caso de Francesca de Pistoia, condenada em 1405. Ela teve de percorrer o caminho 

da infâmia até o patíbulo montada de costas em um asno, com um saco amarrado ao pescoço 

contendo o pequeno cadáver da criança morta” (PROSPERI, 2010, p. 72). 

Outrossim, por volta da metade do século XVI, a gravidez e o parto foram temas que 

dominaram a pauta da era, consequentemente, ampliou-se o controle das taxas de natalidade e 

as mulheres – sem marido – passaram a ser supervisionadas pelo poder público, por serem 

consideradas assassinas em potencial.  

Alguns exemplos importantes desse controle de fertilidade – que é preferível chamar 

de violação ao corpo feminino – foi instituído na França por Henrique II6. As mulheres 

passaram a ter que comunicar a sua gravidez ao poder público e ainda informar se eram 

mulheres grávidas com ou sem marido. 

Em compatibilidade com esse cenário, na Inglaterra em 1624, Jaime Stuart promulgou 

uma nova legislação sobre o infanticídio, em que previu a pena capital para o crime – trazendo 

uma forte diferenciação entre o infanticídio realizado por mulheres casadas e por mulheres não 

casadas. Se a mulher era casada – e por ser casada a sua condição de propriedade de um homem 

lhe garantia “direitos”, se é que pode ser chamado de direito – vigorava a presunção de 

inocência. Entretanto, se a mulher não era casada, vigorava a presunção de culpa. 

Outras normas em igual teor foram instituídas na Suécia (1627) e na Dinamarca (1638), 

normas essas que aparentavam uma forma de defesa à vida das crianças, mas, na verdade, 

tinham como principal objetivo controlar a sexualidade feminina (PROSPERI, 2010). 

 
6  Henrique II foi Rei da França do ano de 1547 a 1559.  A obrigatoriedade de comunicar a gravidez foi imposta 

por ele em 1556 e era de aplicabilidade em todo o território Francês. (PROSPERI, 2010) 
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Exemplificando: 

Nos vales alpinos da suíça, inventou-se a “visita ginecológica” 
[preverdazione]:era uma inspeção periódica (às vezes chegando a ser 
trimestral) realizada no corpo de “todas as mulheres livres ou cujos maridos 
estão ausentes”, para descobrir eventuais casos de gravidez ilícita ou de partos 
ilegítimos. Trata-se de uma medida que mostra até que ponto o corpo da 
mulher era geralmente considerado um objeto perigoso, que não 
pertencia a ela e sim ao marido, ou, na ausência ou falta dele, às 
autoridades públicas (...) os cônsules entravam nas casas acompanhadas 
pelas parteiras e submetiam as mulheres ao exame, sem nenhum respeito a 
sua intimidade (PROSPERI, 2010, p. 75). 
 

Ler esse trecho é se deparar em grau ascendente com a angústia. Talvez para a maioria 

das leitoras e leitores seja inimaginável pensar em uma cena de homens entrando dentro da 

residência de uma mulher e submetendo-a “à força” a exames ginecológicos. Existe algo mais 

violador que isso? Mas, pensando criticamente, o século XXI remete padrões de 

comportamentos machistas presentes na realidade dos séculos XVII e XVIII. 

Conforme consta no trecho supracitado, os cônsules entravam nas casas das mulheres 

a força e realizavam os exames ginecológicos. Hoje, os homens entram/violam os corpos das 

mulheres – agredindo física, sexual, psicologicamente – a força e ainda “justificam” suas ações 

com discursos machistas, ancorados na roupa da mulher, no horário que andava na rua, no local 

que frequentava, na quantidade de bebida que ingeriu. Ou seja, “justificam” as suas ações 

condenando as mulheres que agem e vivem como mulheres livres.  

O discurso majoritariamente masculino, propagado pela igreja e tipificado nas leis criou 

a figura da infanticida (ANGOTTI, 2019), uma mulher pobre, sozinha, sem marido ou pai, que 

considera a honra o seu maior bem, bem que precisa ser protegido a qualquer custo. Portanto, 

aplicando a lógica adotada pelo legislador da existência de um padrão para as infanticidas, 

“toda” mulher que se enquadrasse nesse estereótipo tinha potencial para ser criminosa, e, 

portanto, mereciam e precisavam estar sempre sobre a observação do Estado (PROSPERI, 

2010). 

 

2.4 Recorte teórico: o infanticídio na legislação penal brasileira 
 

O delito de infanticídio foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio com o Código 

Penal Brasileiro de 1830 – CP/1830. Esta foi a primeira legislação penal sancionada após o 

Brasil deixar de ser colônia de Portugal (1822). O código previa duas espécies para o crime de 

infanticídio: 

Art. 197. Matar alguém recém-nascido. Penas – de prisão por três a doze anos 
e, de multa correspondente à metade do tempo. 
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Art. 198. Se a própria mãe matar o filho recém nascido para ocultar a sua 
desonra. Penas – de prisão com trabalho por um a três anos. (BRASIL, 1830). 
 

Após a proclamação da República, que ocorreu em 1889, foi editado um novo Código 

Penal. O Código Penal de 1890 – CP/1890 trouxe uma nova redação para o infanticídio. 

Art. 298. Matar recém-nascido, isto é, infante nos primeiros sete dias de seu 
nascimento, quer empregando meios diretos e ativos, quer recusando à vítima 
os cuidados necessários à manutenção da vida a impedir sua morte. Pena: 
prisão celular por 6 a 24 anos. Parágrafo único. Se o crime for perpretado pela 
mãe, para ocultar a desonra própria: Pena: prisão celular por 3 a 9 anos 
(BRASIL, 1890). 
 

Observa-se no artigo supracitado que o legislador abarcou dentro do tipo dois preceitos 

secundários. O primeiro, no caso, o de pena mais elevada, seria aplicado quando o sujeito ativo 

é qualquer pessoa que não a mãe. Em relação ao segundo preceito, de pena mais reduzida, seria 

aplicado quando o sujeito ativo é a mãe que realizou o ato para ocultar desonra própria. 

Percebe-se com a utilização da terminologia “desonra própria” que as tipificações de delitos 

ditos femininos são diretamente influenciadas pelas questões morais (GONÇALVES, 2018). 

Além da previsão dos dois preceitos secundários o legislador determinou um lapso 

temporal para que seja possível a caracterização do delito de infanticídio. Tal ato deve ser 

praticado em até 7 dias após o parto. Caso ultrapasse esse lapso, o autor deixa de responder por 

infanticídio e passa a responder por homicídio (GONÇALVES, 2018). 

Por fim, a última modificação ocorreu com CP/40, que atualmente é o que está em 

vigor. As alterações abarcadas pela nova legislação refletem em um tipo penal de infanticídio 

com elementos totalmente diferentes das normas passadas. 

O artigo 123 do CP/40 prevê “matar sob a influência do Estado Puerperal, o próprio 

filho, durante o parto ou logo após (...)” (Brasil, 1940). Lendo o artigo se extrai que o critério 

adotado pelo legislador é biopsíquico (NUCCI, 2019). O tipo penal agora conta com uma 

elementar do tipo, o estado puerperal, que nas palavras de Nucci: 

É o estado que envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre 
materno e os momentos após esse fato. Há profundas alterações psíquicas e 
físicas, que chegam a transtornar a mãe, deixando-a sem plenas condições de 
entender o que está fazendo (...). O puerpério é o período que se estende do 
início do parto até a volta da mulher às condições pré-gravidez. Como toda 
mãe passa pelo puerpério, mas algumas atingem o chamado estado puerperal 
– com graves perturbações e outras com menos –, é desnecessária a perícia 
dependendo das circunstâncias temporais do ato criminoso (NUCCI, 2019, 
p.180). 
 

Além da presença do estado puerperal, o legislador aludiu um lapso temporal, sendo 

que o infanticídio para ser caracterizado deve ser praticado durante o parto ou logo após. O 



25  

questionamento que surge é: em quanto tempo o estado puerperal causa influencia no corpo da 

mulher-mãe? Qual o lapso temporal abrangido pelo termo “logo após”? Tais reflexões serão 

trabalhadas nos próximos capítulos. 

Vê-se, portanto, que após as evoluções das legislações Penais Brasileiras, chegou-se a 

um tipo penal que necessariamente exige a presença do estado puerperal e a ocorrência de um 

lapso temporal que não foi bem delimitado em lei, o que abre espaços para um leque de 

interpretações a partir da ótica da medicina e psicologia. 

Desse modo, conclui-se que tipificar o delito do infanticídio como dito delito feminino 

foi uma escolha. Consequentemente, a resposta que o Estado tem dado a esse delito também 

não passa de uma escolha do legislador, legitimada pelo corpo social. As pessoas que ocupam 

o banco das rés não são, em hipótese alguma, pessoas aleatórias. Elas possuem cor, classe e 

gênero, na perspectiva histórica do Direito. 

 

3 O CRIME DE INFANTICÍDIO 

 
Como foi tratado no capítulo anterior, a atual redação do CP/40 descreve em seu artigo 

123 o tipo penal do infanticídio como uma conduta em que a mãe ceifa a vida do seu filho, sob 

a influência do estado puerperal. 

O infanticídio  sem dúvidas é um dos tipos penais que mais levanta discussões no 

âmbito doutrinário, principalmente em relação a análise do estado puerperal, elementar do tipo. 

Para que seja possível à obtenção de um entendimento mais claro dessa elementar como uma 

excludente de culpabilidade esse capítulo tratará de toda a classificação referente ao crime de 

infanticídio. 

 

3.1 Bem jurídico 

 
O bem jurídico tutelado com o tipo é a vida humana. Essa proteção se estende ao 

nascente e ao recém-nascido. Os dois elementos diferenciam o tipo do infanticídio (art. 123) 

do homicídio (art. 121), ambos previstos no CP/40 (BITENCOURT, 2018).  

O crime não se confunde com o aborto, principalmente, em razão do lapso temporal 

nos tipos. O aborto, que traz a seguinte redação no CP/40: “Art. 124 - Provocar aborto em si 

mesma ou consentir que outrem lhe provoque (...)”, tutela a vida intrauterina, a vida do feto, 

enquanto o infanticídio protege a vida do neonato. Sobre esse liame, ensina Guilherme de 

Souza Nucci: 
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Menciona a lei penal que o infanticídio pode ter lugar durante o parto ou logo 
após. Nesta última hipótese, não há dúvida: inexiste aborto. Entretanto, o 
problema mais sensível é descortinar o momento exato em que a  criança 
deixa de ser considerada feto para ser tratada como nascente com a ruptura 
da bolsa (parte das membranas do ovo em correspondência com o orifício 
uterino), pois a partir daí o feto se torna acessível às ações violentas (por 
instrumentos ou pela própria mão do agente). Assim, iniciado o parto, torna-
se o ser vivo sujeito ao crime de infanticídio. Antes, é hipótese de aborto 
(NUCCI, 2018, p.147). 
 

Significa dizer que, para que seja possível determinar com precisão se houve a prática 

do crime de aborto ou de infanticídio se analisa se o ato de ceifar a vida do nascituro foi antes 

do início do parto ou após, sendo que o parto é caracterizado pelo rompimento da membrana 

amniótica e termina com a expulsão da placenta e o corte do condão umbilical, vez que, era 

por meio deste que ocorreria a ligação fisiológica entre a mãe e o filho (NUCCI, 2018). 

 

3.2 Sujeitos do crime 

 
Em relação as classificações dos sujeitos no tipo penal, teremos, em regra, o sujeito 

ativo – quem pratica a conduta desviante –  e o sujeito passivo – quem tem o seu bem jurídico 

violado. No tipo do infanticídio, fala-se em crime próprio, ou seja, o autor do crime será apenas 

a mãe, que estiver sob a influência do estado puerperal e o sujeito passivo será sempre o filho 

nascente ou recém-nascido (BITENCOURT, 2018). 

Em relação ao sujeito passivo é imprescindível que o nascente esteja biologicamente 

vivo no momento da prática do infanticídio, caso contrário, incidirá o instituto previsto no 

artigo 17, CP/40, conhecido como crime impossível. Diz o dispositivo: “não se pune a tentativa 

quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível 

consumar-se o crime” (BRASIL, 1940). 

 O crime impossível torna a conduta do agente atípica. Nas palavras de Bitencourt 

(2018, p.154) “Haverá crime impossível quando a mãe, supondo estar viva, pratica o fato com 

a criança já morta. Não existirá crime, igualmente, quando a criança nasce morta e a mãe, com 

auxílio de alguém procura desfazer-se do cadáver”. Dessa forma, o sujeito ativo será a mãe e 

o passivo o filho, desde que, tenha nascido com vida. 

 

3.3 Concurso de pessoas 

 
Embora a doutrina rotule o crime como próprio, é praticamente unânime o 

entendimento de que é cabível a coautoria, com fulcro no artigo 30 do CP/40 e em respeito à 
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teoria monística7. O dispositivo legal mencionado, enuncia que as elementares de caráter 

pessoal se comunicam aos coautores e partícipes. Como a elementar do estado puerperal é de 

caráter pessoal, logo, se estende aos comparsas (GONÇALVES, 2018). 

Para que o comparsa responda como coautor é necessário que ele tenha participado 

efetivamente dos atos executórios. Se apenas instigou a mulher-mãe a realizar o crime de 

infanticídio responderá como partícipe. No geral, os coatores agem praticando as condutas do 

núcleo do tipo, enquanto os partícipes, praticam condutas alheias às previstas no delito.  

A doutrina Penal Brasileira é majoritária no sentido de que cabe coautoria e participação 

no infanticídio, a exemplo de autores como Fenando Capez, Cezar Roberto Bitencourt, 

Damásio de Jesus, e Júlio Fabbrini Mirabete (GONÇALVES, 2018). Ainda sobre a 

comunicabiliade das elementares do crime, ensina Bitencourt: 

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”, independenteme
nte 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 purperal” é uma elementar do tipo, comunica-se ao participante 
(seja coautor, seja partícipe), nos termos do art. 30, CP (BITENCOURT, 
2018, p. 155)  
 

Nelson Hungria defendeu por muitos anos que o estado puerperal era uma condição de 

caráter personalíssima, e, portanto, não se estendia a terceiros. Nesse caso, se um terceiro 

participasse do crime deveria responder sempre por homicídio. O doutrinador, no entanto, 

abandou esse entendimento e passou a adotar a corrente majoritária supracitada 

(GONÇALVES, 2018). 

De acordo com a doutrina majoritária, a única forma de ser afastada a comunicabilidade 

da elementar seria tipificar o infanticídio como uma espécie de homicídio privilegiado, dessa 

forma, o estado puerperal deixaria de ser uma elementar (comunicável) e passaria a ser uma 

circunstância de caráter pessoal (incomunicável) (BITENCOURT, 2018). 

 

3.4 Elemento subjetivo 

 

 
7 A teoria monista, também nomeada pela doutrina como unitária, é a adotada pelo atual Código Penal. Essa teoria 

enuncia que todos aqueles que concorrem para o crime respondem por ele na medida da sua culpabilidade, ou 
seja, existe um crime único e indivisível e autores e partícipes responderam pelo mesmo delito, entretanto, na 
medida de sua culpabilidade (GRECO, Rogério, 2017, p. 532). 
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No direito penal brasileiro para que uma pessoa seja considerada autora de um 

determinado delito é necessária a ocorrência de dolo ou culpa em sua conduta. A regra dos tipos 

criminais é o dolo, sendo a culpa uma exceção.  

O elemento subjetivo do crime de infanticídio é o dolo – direto ou eventual –, ou seja, a 

mãe de forma livre e consciente mata o próprio filho, sob a influência do estado puerperal, ou, 

ao menos assume o risco de matá-lo. Não há previsão da modalidade culposa do delito. 

Dessa forma, se a mulher-mãe mata o próprio filho durante o parto ou após, por 

inobservância do dever objetivo de cuidado não há que se falar em infanticídio, já que, em 

decorrência da excepcionalidade do crime culposo, a conduta se enquadraria em outro tipo, no 

tipo de homicídio culposo (art. 121, §3, CP/40) (BITENCOURT, 2018). 

Nas palavras de Gonçalves, acusar a mãe de homicídio culposo seria inócuo, visto que 

o juiz sempre aplicaria o instituto do perdão judicial, previsto no artigo 121,§ 5º, CP/40, que é 

uma causa extintiva da punibilidade8 (GONÇALVES, 2019). 

Vale ressaltar, que por se tratar de um crime material9 – que gera resultado naturalístico, 

logo, que acarreta modificação no mundo externo – ocorrerá uma conduta (comissiva ou 

omissiva) por parte da mulher-mãe, um nexo causal entre sua conduta e o resultado 

naturalístico, e o resultado em si que é a morte do nascente.  

O atual Código Penal não exige a ocorrência de um dolo específico para a tipificação do 

crime, também conhecido como o elemento subjetivo especial. Diferentemente do CP/1830, 

que previa no tipo que o infanticídio era um crime praticado pela mulher-mãe para o fim de 

ocultar desonra própria, exigindo assim um dolo especifico (BITENCOURT, 2018). 

A grande problemática que surge em relação ao elemento subjetivo do crime de 

infanticídio gira em torno da conduta dolosa. O dolo pressupõe que o autor agiu de forma livre 

e consciente no momento da prática do infanticídio, mas a grande reflexão que manifesta-se é: 

como a mulher-mãe pode estar consciente do seu ato se age sob a influência do estado 

puerperal? Logo, incidem sobre ela várias alterações fisiológicas e psicológicas que suprimem 

a sua capacidade de autodeterminação (ZUGAIB, 2016). 

 

3.5 Elemento objetivo 

 

 
8 Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. § 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz 

poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave 
que a sanção penal se torne desnecessária. (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977). 

9 O crime material é aquele cuja a consumação depende de um resultado naturalístico, ou seja, de alguma alteração 
no mundo externo. Um exemplo são os tipos penais previsto do artigo 121 ao 163 do Código Penal de 1940 
(GRECO, Rogério, 2017, p.214). 
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A ação nuclear descrita no tipo penal é matar, assim como no homicídio. Portanto, toda 

conduta que acarreta a supressão da vida do recém-nascido ou do nascente marca o início da 

adequação típica do crime de infanticídio. Entretanto, o tipo exige a presença de outros 

elementos, como: a qualidade especial do sujeito ativo e passivo, a influência biopsíquica do 

estado puerperal e o lapso temporal descrito no tipo (durante o parto ou logo após) 

(BITENCOURT, 2018). 

 

3.6 Consumação e tentativa 

 
Por se tratar de um crime material, a consumação se dará com a morte do recém-nascido 

ou do nascente em decorrência do agir da mulher-mãe. A tentativa é plenamente possível, vez 

que estamos diante de um crime de várias condutas, rotulado pela doutrina como crime 

plurissubsistente – crimes em que a sua execução pode se desdobrar em vários atos sucessivos 

(BITENCOURT, 2018). Em outros termos, 

Como crime material que é, o crime de infanticídio admite tentativa,e esta se 
aperfeiçoa quando,apesar de ação finalista do sujeito ativo, a morte do filho 
não sobrevém por circunstancias estranhas à vontade daquele. Iniciada a ação 
de matar, esta pode ser interrompida por alguém que impede sua consumação 
(BITENCOURT, 2018, p. 154). 
 

Portanto, a tentativa é plenamente cabível e para que ocorra a sua consumação, 

necessariamente, deve ocorrer o resultado naturalístico. 

 

3.7 O estado puerperal 

 
Existem dois critérios que fundamentam a consideração do delito de infanticídio como 

sendo um delito especial (delictum exceptum): são os critérios psicológico e fisiológico. O 

critério psicológico, utilizado pelo Código Penal de 1830, pretende justificar o tipo do 

infanticídio como uma atitude tomada pela mãe com o objetivo de preservação da honra 

individual. O critério fisiológico, que foi adotado pelo atual Código Penal admite a incidência 

do estado puerperal, considerando esse estado incide em todas as mulheres que passam pelo 

trabalho de parto (BITENCOURT, 2018). 

O puerpério é o período que se estabelece com o início do parto até o retorno da mulher 

a sua condição física e psicológica anterior a gravidez. Toda mulher grávida passa pelo 

puerpério, mas a doutrina penal defende que nem todas sofrem com a incidência do estado 

puerperal – que gera graves perturbações na mulher – logo, o puerpério não se confunde com 

o estado puerperal (NUCCI, 2019). Nesse sentido são as lições do doutrinador: 
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Modernamente, o entendimento da Medicina Legal pátria admite por 
influência do estado puerperal o que, via de regra, pode ocorrer com 
gestantes aparentemente normais, física e mentalmente, que, estressadas pelo 
desajustamentos sociais, dificuldades da vida conjugal e econômica, recusa 
neurótica da maternidade, indesejada gravidez na viúva e na casada com 
homem estéril, ou o ainda estado aviltante inerente à mãe solteira, o normal 
sangramento, enfim, uma série de fatores situacionais constituídos pelas 
perturbações psicológicas da adptação à natalidade, determinam 
enfraquecimento da vontade, obnubilação da consciência, podendo os 
sofrimentos físicos e morais acarretados pela délivrance levá-las a acionar o 
próprio filho, durante ou logo após a mesma. Basta a mulher ser parturiente, 
ou já puerpera (...) (NUCCI, 2019, p. 180). 
 

Nucci trabalha ainda a ideia de que o puerpério é presumido, independentemente de 

perícia. Toda a mulher sofre com desequilíbrios físicos e emocionais decorrentes do gerar, 

logo, ao “parir” a mãe padece de desgastes mesmo que tenha optado por procedimentos 

“menos” dolorosos como a cesariana (NUCCI, 2019). 

Segundo a doutrina penal atual, o estado puerperal pode ser analisado sob a ótica das 

quatro seguintes hipóteses: a) o puerpério não acarretar nenhuma alteração na mulher, 

respondendo a mãe por homicídio (art. 121 do Código Penal); b) acarreta-lhe perturbações 

psicológicas fazendo com que a mão retire a vida do nascente, respondendo por infanticídio 

(art. 123 do CP/40); c) produzir na mulher perturbação mental, nesse caso a mãe será isenta de 

pena em virtude da inimputabilidade (art. 26 do CP/40); d) gerar na mulher a redução da sua 

capacidade de entendimento, recaindo sobre ela um causa redutora de pena, fala-se em semi-

inimputabilidade (BITENCOURT, 2018). 

Embora a doutrina penal atual admita a análise do estado puerperal a partir das quatros 

hipóteses supracitadas, majoritariamente, as decisões judiciais acabam aplicando apenas uma 

causa de diminuição de pena, considerando a mulher semi-inimputável no momento de prática 

da conduta desviante (ANGOTTI, 2019). 

O objetivo desse tópico não é tratar com detalhes sobre as alterações que a elementar 

do infanticídio causa na parturiente, mas sim trazer uma visão lato sensu do que seria o estado 

puerperal e, consequentemente, o porquê do infanticídio ser considerado um delictum exeptum. 

As nuances desse período e os argumentos defensivos de que não existe gestação sem a 

incidência do estado puerperal e não apenas do puerpério serão abordados com mais precisão 

no “ Quinto capítulo” do presente trabalho. 

 

3.8 Lapso temporal 

 
O tipo do infanticídio prevê uma circunstância temporal – durante o parto ou logo após 



31  

– que recebe o nome de elemento normativo do tipo pela doutrina. É pacífico na doutrina que 

o estado puerperal está presente durante ou logo após o parto, independentemente do seu grau 

de intensidade ele estará ali. No entanto, a grande discussão gira em torno de qual seria o lapso 

temporal abrangido pela expressão “logo após” (BITENCOURT, 2018). 

O Código Penal atual não definiu com precisão qual o lapso abrangido pela expressão, 

diferentemente do Código Penal Italiano (art. 578), que utiliza a expressão “imediatamente” 

após o parto ou o Código Penal Chileno (art. 394), que estabeleceu o prazo de 48 horas 

(NUCCI, 2019). A doudora em Ciências Sociais, Bruna Angotti, trata sobre essa ausência de 

consenso: 

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 (ANGOTTI, 2019, p. 
177). 
  

Para o doutrinador Heleno Fragoso a expressão “após o parto” significa imediatamente 

após, logo, sem intervalo. Magalhães Noronha por utilizar de um viés mais pragmático, 

defende que, embora o tipo não tenha estabelecido esse prazo, é essencial que a mãe não tenha 

entrado na fase que ele rotula de “bonança” decorrente do instinto maternal. Nelson Hungria, 

por sua vez, sugere a realização de perícia para que seja possível “desvendar” o misterioso 

tempo de duração desse estado (BITENCOURT, 2018). 

Para parte da doutrina, a medida que os dias vão passando após o parto ter se 

consumado, a presunção da incidência da elementar vai desaparecendo, cabendo a defesa 

comprovar através de provas periciais e testemunhais que a mãe agiu sob a influência do estado 

puerperal no momento em que retirou a vida do nascente (BITENCOURT, 2018). Essa 

comprovação, na prática, no entanto, é variável, como aponta interessante estudo realizado pela 

professora Bruna Angotti: 

(...) os debates acerca do papel do laudo pericial também se fizeram presentes 
nos documentos jurídicos analisados10. Para parte dos personagens judiciais, 
o laudo comprobatório do estado puerperal era essencial; para outra não era 
necessário, uma vez bastava ter dado da 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. (ANGOTTI, 2019, p. 178) 

 
10 Os documentos judiciais referem-se a pesquisa realizada pela Doutora Bruna Angotti visando a obtenção do seu 

título pela Universidade de São Paulo. Durante a pesquisa foram analisados sete processos de mulheres 
condenadas por infanticídio (ANGOTTI, 2019, p. 74/75). 
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Dessa forma, compreende-se que incerto são os limites do lapso temporal exigido pelo 

tipo do art. 123, CP/40, tanto em meio a doutrina quanto em meio a própria realidade das 

decisões judiciais. 

 

3.9 Ação penal e procedimento 

 
Nas Palavras de Capez (2016) a ação penal é o direito de exigir do Estado a aplicação 

do direito penal objetivo em um determinado caso concreto. Portanto, trata-se de um direito 

Público Subjetivo do Estado. No Infanticídio temos a incidência da Ação Penal Pública 

Incondicionada, cuja a sua titularidade pertence ao Ministério Público (BITENCOURT, 2019). 

Como toda a ação penal pública, admite-se a ação penal privada subsidiária, nos termos 

da Constituição Federal de 1988 – CF/88, desde que haja inércia do Ministério Público 

(BITENCOURT, 2019, p. 158). Dessa forma, diante da inércia do parquet a vítima passa a ter 

legitimidade para ajuizar a ação. 

Em relação ao tipo de procedimento, trata-se de procedimento especial, pois a 

competência é do tribunal do júri. O artigo 5º, inciso XXXVIII da CF/88 enuncia que “é 

reconhecida a instituição do júri, com organização que lhe der a lei, assegurados: a) plenitude 

de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, como o infanticídio é classificado como 

um crime doloso contra a vida ele será julgado pelo conselho de sentença (BITENCOURT, 

2019).  

O procedimento do tribunal do júri é rotulado pela doutrina como sistema bifásico ou 

escalonado. Nesse sentido, Renato Brasileiro explica a ideia por trás da nomenclatura: 

Mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 11.689/08, já se dizia que o 
procedimento do Júri era bifásico ou escalonado, porquanto estruturado em 
duas fases distintas: a primeira, denominada iudicium accusationis ou 
sumário da culpa, tinha início com o oferecimento da peça acusatória e 
perdurava até a preclusão da decisão de pronúncia. A segunda fase, chamada 
iudicium causae, ia do oferecimento do libelo acusatório – hoje suprimido – 
e se estendia até o julgamento em plenário. Com a entrada em vigor da Lei nº 
11.689/08, foi mantida a estrutura bifásica do procedimento do júri. Em face 
da extinção do libelo acusatório e da contrariedade ao libelo, o início da 
segunda fase passa a ocorrer com a preparação do processo para julgamento 
em plenário (CPP, art. 422), oportunidade em que as partes são intimadas 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão 
depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão 
juntar documentos e requerer diligência (LIMA, 2016, p. 1798). 
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Na segunda fase, ocorre a votação dos quesitos11 – questionamento que deve ser 

resolvido ou respondido – em que pode surgir três teses referentes a desclassificação. A 

primeira estabelece que se os jurados decidirem que a mulher não agiu sob a influência do 

estado puerperal ela deverá ser condenada imediatamente por homicídio. De outro modo, a 

corrente mais garantista, defende que no caso da não incidência do estado puerperal a 

parturiente deve ser absolvida, pois os jurados a condenariam por crime mais grave, sendo 

prejudicial para a ré. A tese mais utilizada é a de que o juiz presidente deve dissolver o conselho 

de sentença visando o aditamento da pronúncia, para que posteriormente seja marcado novo 

julgamento (GONÇALVES, 2018). 

 Com a finalidade de evitar as contradições supracitadas, uma parte da doutrina defende 

que o juiz deve pronunciar a mulher por homicídio e que o promotor de justiça, no dia do 

julgamento em plenário, deve requerer a desclassificação do delito para infanticídio. Dessa 

forma, caso os jurados não reconheçam a incidência do infanticídio, não haveria óbice para 

condenar por homicídio (GONÇALVES, 2018). 

 

3.10 Classificação doutrinária 

 
Trata-se de delito próprio, sendo aquele que só pode ser cometido por um agente 

especial, entretanto, como foi tratado nesse capítulo cabe coautoria e participação, o que 

diferencia de um delito de mão-própria; comissivo (exige uma ação por parte da mulher); 

material, pois há a previsão de resultado naturalístico; de dano (sendo que o bem jurídico 

precisa ser lesionado, em conformidade com o princípio da lesividade); unissubjetivo (pode ser 

cometido por apenas um sujeito); plurissubsistente (a conduta é integrada por vários atos); de 

forma livre, ou seja, existe um gama de possibilidade de se executar o delito; admite tentativa. 

 

4 O DELITO E OS ELEMENTOS QUE O COMPÕEM: TIPICIDADE, ILICITUDE 

E CULPABILIDADE 

 
Antes de adentrar especificamente no conceito de culpabilidade e nas suas causas 

excludentes, é necessário tratar sobre a evolução do conceito de crime e os elementos que o 

integram.  

 
11 Art. 483.  Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I – a materialidade do fato; II – a 

autoria ou participação; III – se o acusado deve ser absolvido; IV – se existe causa de diminuição de pena alegada 
pela defesa; V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia 
ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação (BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941.Lei nº 13.964). 
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Analisando a evolução moderna da teoria do delito, observa-se três etapas distintas: a 

fase referente ao conceito clássico, o conceito neoclássico e o conceito finalista. Todas essas 

fases foram integrativas e determinantes para que o atual entendimento de delito seja formado 

por três elementos basilares: tipicidade, antijuricidade e culpabilidade (BITENCOURT, 2014). 

Essa atual divisão tripartite é resultado de uma teoria recente, que ganhou forças no final do 

século XIX: 

Na verdade, a distinção entre injusto e imputação do fato (Stubel) começou a 
ser esboçada na primeira metade do século XIX, seguindo-se uma 
classificação tripartida (ação, antijuricidade e culpabilidade), realizada por 
Luden, que, posteriormente, como se sabe, foi sistematizado por Von Liszt e 
Beling, com a inclusão, por esse último, da tipicidade. No entanto, num 
primeiro momento, antijuricidade e culpabilidade confundiam-se em um 
conceito superior de imputação, teoria sustentada por Puffendorf (séc. 
XVIII), com a finalidade de distinguir o fato, como obra humana, do puro 
acaso. (BITENCOURT, 2014, p. 273) 
  

Entretanto, é importante ressaltar que ainda existe a doutrina minoritária (Damásio, 

Dotti e Mirabete) que entendem a divisão do delito como bipartide, logo, formado apenas dois 

elementos, sendo eles: tipicidade e antijuridicidade, sendo que a culpabilidade é apenas um 

pressuposto para a aplicação da pena (GRECO, 2017). 

O conceito clássico de delito Propagado por Von Liszt e Beling é base para a teoria 

tripartite adotada hodiernamente. Basicamente, o delito representa uma movimentação 

corporal (ação) que gera alguma alteração no mundo externo (resultado). A tipicidade se refere 

somente aos aspectos objetivos do tipo. A antijuridicidade é uma espécie de juízo valorativo 

de formalidade pura, ou seja, basta a comprovação de que a conduta é típica. A culpabilidade 

é utilizada para comprovar a existência de um vínculo subjetivo entre o autor e o fato por ele 

praticado (BITENCOURT, 2014). 

 Esse conceito clássico de delito é duramente criticado por ter utilizado bases totalmente 

positivistas – dando um tratamento exageradamente formal ao comportamento humano – sem 

levar em consideração, valorações filosóficas, psicológicas e sociológicas (BITENCOURT, 

2014). 

Em relação ao entendimento adotado pela corrente neoclássica – que gerou novas 

orientações em todos os elementos do conceito de crime – a ação deixou de ter uma análise 

puramente naturalística, a tipicidade passou a ser estudada, também, a partir de elementos 

subjetivos do tipo, a antijuricidade influenciou- se pelo princípio da danosidade social, ou seja, 

nasceu a chamada Teoria da Antijuricidade material, e a culpabilidade passou a ser vista a 

partir da reprovabilidade (o agir contrário a um dever). Nas palavras de Bitencourt:  

(...) a teoria neoclássica do delito caracterizou- se pela reformulação do velho 



35  

conceito de ação, nova atribuição à função do tipo, pela transformação 
material da antijuricidade e redefinição da culpabilidade, sem alterar, 
contudo, o conceito de crime, como ação típica, antijurídica e culpável 
(BITENCOURT, 2014, p. 276). 
 

Por fim, a “ última fase evolutiva” do conceito de delito – última fase segundo a 

doutrina clássica, pois no próximo capítulo da monografia será abordado novas correntes 

doutrinárias, que enxergam o delito a partir de outras “lentes”, por exemplo, as lentes do 

Processo Penal Feminista – é a chamada fase finalista. Umas das principais mudanças 

abarcadas pela corrente finalista foi o abandono de uma visão puramente técnica e o surgimento 

de uma análise embasada na teoria social da ação e no direito penal do autor (BITENCOURT, 

2014). 

Sem dúvidas, a contribuição mais marcante do finalismo foi a transferência dos 

elementos subjetivos, no caso, dolo e culpa, da culpabilidade para a conduta – que é elemento 

integrante do fato típico – logo, concentrou na culpabilidade somente os componentes de 

reprovação de um agir que é contrário ao Direito (BITENCOURT, 2014). 

 

4.1 Da tipicidade 

 
A atual compreensão que se tem da teoria do tipo (tipicidade) foi criada por Beling12, 

em 1906, a partir da publicação da obra Die Lebre Von Verbreechen. A publicação da obra 

acarretou um novo conceito analítico de crime. A maior vantagem obtida pelo autor foi tratar 

a tipicidade como um elemento independente da antijuricidade e da ilicitude.  

 A evolução da tipicidade é marcada por quatro fases, entre elas:  fase da independência, 

fase da ratio cognoscendi da antijuricidade, fase da ratio essendi da antijuricidade e a fase 

defensiva (BITENCOURT, 2014). Todas elas serão tratadas brevemente nos próximos 

parágrafos. 

A fase da independência analisa a tipicidade como um elemento objetivo e neutro, ou 

seja, livre de qualquer juízo de valor. Assim, a tipicidade limitava-se a determinar qual conduta 

geraria a subsunção do fato à norma: 

(...) o juízo de tipicidade limitava-se à constatação da adequação objetiva do 
fato à normal penal incriminadora, passando-se, num segundo momento, para 
a análise valorativa, característica da antijuricidade, e, posteriormente, à 
análise do vínculo subjetivo e da reprovabilidade da conduta, que constitui a 
culpabilidade (BITENCOURT,  2014 , p. 340). 
 

A fase da ratio cognoscendi da antijuricidade teve origem com a publicação do livro 

 
12   Ernst Ludwing von Beling foi um jurista Alemão, especializado em Direito Penal. 
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“Tratado de Direito Penal” do autor Mayer, em 1915. Essa corrente mantém a definição da 

tipicidade como um instituto diferente da antijuricidade, mas, defende que a conduta por ser 

típica já é um indicativo da sua antijuricidade (BITENCOURT, 2014). 

Na concepção de Mayer, um indivíduo que pratica uma conduta rotulada como típica 

provavelmente infringiu o direito. É intrínseco a tipicidade o seu caráter mais formal, enquanto 

o juízo de valor incidirá na antijuridicidade, juntando as duas análises – formal e valorativa – 

a norma jurídica passa a ser explorada em sua totalidade (BITENCOURT, 2014). Nesse sentido 

é a análise de Bitencourt: 

Mayer considera a tipicidade como o primeiro pressuposto da pena, 
admitindo a antijuricidade como segundo, sendo, aquela indícios desta. 
Enfim, para Mayer, a tipicidade é ratio cognoscendi da antijuricidade, isto é, 
a adequação do fato ao tipo faz surgir o indício de que conduta é antijurídica, 
o qual, no entanto, cederá ante a configuração de uma causa de justificação. 
Por isso, o tipo é somente a ratio congnocendi da antijuricidade e, como tal, 
independe dela (BITTENCOURT, 2014, p. 341). 
 

A contrario sensu a fase da ratio essendi da antijuricidade, trata a tipicidade como um 

elemento vinculado a antijuridicidade, ou seja, a tipicidade é a ratio esssendi da 

antijuridicidade. Logo, a primeira é a razão de ser da segunda (BITENCOURT, 2014). 

A fase defensiva foi consequência da reformulação da teoria da tipicidade defendida 

por Beling, em 1930. Nessa fase, Beling passa a analisar o delito como o resultado da soma de 

vários elementos, entre eles tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, sendo todos esses 

independentes entre si, mas determinantes para a análise das condutas desviantes como unitária 

(BITENCOURT, 2014). Ainda sobre essa fase de reformulação:  

(...) Beling pretendia superar alguns problemas apresentados (...) como, por 
exemplo, com a tentativa e a participação em sentido estrito, pois a tentativa 
caracteriza-se pela incompleta realização do tipo, enquanto o partícipe, de 
regra, não integra a realização perfeita da figura delitiva (BITENCOURT, 
2014, p. 343). 
 

Por fim, a última fase, conhecida como fase do finalismo, analisa o delito como uma 

realidade complexa, sendo que dentro dessa realidade existe uma parte objetiva (que é a 

descrição do tipo) e uma parte subjetiva (que refere-se a vontade do agente, logo, se agiu com 

dolo ou culpa) (BITENCOURT, 2014). 

A evolução doutrinária supracitada foi fundamental para que a doutrina chegasse ao 

conceito de tipicidade penal adotada hodiernamente. Primeiramente, o conceito de tipicidade 

consiste na subsunção do fato praticado a uma conduta abstrata prevista na lei penal. Para que 

a tipicidade penal seja caracterizada é necessário um encaixe perfeito entre a conduta do agente 

e o que está previsto na norma penal, caso contrário, a conduta será atípica (GRECO, 2017).  



37  

 
Atualmente, a tipicidade penal não se exaure apenas no conceito supracitado – chamado 

de tipicidade formal – mas também há a necessidade de existência da tipicidade material. A 

tipicidade material, enuncia que não basta que a conduta tenha sido compatível com o que está 

previsto na lei penal, mas que ela viole um bem jurídico relevante para o Direito (GRECO, 

2017). 

 A tipicidade material ressalta a importância do princípio da intervenção mínima, ou 

seja, caso o bem jurídico violado não seja de extrema importância para o direito, a resolução 

da lide deve ser feita por outro ramo que não seja a seara penal:  

Para concluirmos pela tipicidade penal é preciso, ainda, verificar a chamada 
tipicidade material. Sabemos que a finalidade do Direito Penal é a proteção 
dos bens mais importantes existentes na sociedade. O princípio da 
intervenção mínima, que serve de norte para o legislador na escolha dos bens 
a serem protegidos pelo Direito penal, assevera que nem todo e qualquer bens 
é possível de ser por ele protegido, mas somente aqueles que gozem de certas 
importâncias. Nessa seleção de bens, o legislador abrigou, a fim de ser 
tutelados pelo Direito penal, a vida, a integridade física, o patrimônio, a 
herança, a liberdade sexual e etc.(GRECO, 2017, p. 262) 
 

Portanto, para se falar em tipicidade penal é necessário a junção da tipicidade formal 

(subsunção do fato a norma) e tipicidade material (violação de bens jurídicos relevantes). 

Apenas dessa forma um fato poderá ser considerado penalmente típico. 

 

4.2 Da antijuridicidade/ilicitude 

 
A divisão do conceito de crime em três elementos (tipicidade, ilicitude e culpabilidade) 

tem como objetivo a realização de uma análise mais concreta e com elementos bem definidos. 

Após ser preenchido o conceito de fato típico, ou seja, após ocorrer a compatibilidade entre a 

conduta do agente e sua previsão na norma penal, será analisada se tal conduta é contrária ao 

Direito, logo, se é ilícita. Nesse momento, o legislador realizará um juízo de valor para 

determinar se o fato é ilícito ou se está presente alguma causa de justificação (causa que será 

abordada nos próximos parágrafos) (BITENCOURT, 2014). Sobre a ilicitude, Rogério Greco 

a conceitua como: 

(...) a relação de antagonismo, de contrariedade entre a conduta do agente e o 
ordenamento jurídico (...). Se a conduta típica do agente colidir com o 
ordenamento jurídico penal, diremos ser ela plenamente ilícita 
(GRECO,2017, p.419). 
 

Para a atual doutrina minoritária existe uma distinção entre a antijuridicidade formal e 

material. A antijuridicidade formal seria a violação de um dever de cuidado ou de omissão 
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previsto pela norma penal. Já a antijuridicidade material enuncia que deve haver ofensa a bens 

jurídicos protegidos pelo direito penal (SANCHES, 2016). Ao analisar essa divergência de 

entendimentos, exemplificando, Cezar Roberto Bitencourt explica que: 

(...) segundo o ponto de vista da antijuridicidade formal, o tratamento médico 
cirúrgico constitui uma lesão da integridade física, somente justificável 
através do consentimento. Já sob o ponto de vista da antijuridicidade material, 
a intervenção médico-cirúrgica não constitui uma lesão, uma vez que a 
integridade corporal, ainda que temporariamente perturbada, não resulta 
violada, mas restabelecida. Mesmo quando a intervenção cirúrgica não é 
bem-sucedida, quando realizada em obediência aos princípios da lexis arts, 
não haverá lesão alguma, visto que a intenção curativa do médico exclui o 
injusto da ação. Na verdade, a intervenção efetuada sem consentimento do 
paciente não constitui, em tese, lesão da integridade física, mas tratamento 
curativo unilateral. Além disso, a antijuridicidade material contribui na 
elaboração de princípios limitadores do ius puniendis, como é o caso do 
princípio de insignificância, de intervenção mínima, de ofensividade, 
restringindo a incidência do Direito Penal para os casos de ataques aos bens 
jurídicos mais importantes (BITENCOURT, 2014, p. 392). 
 

A contrario sensu a doutrina majoritária enuncia que a distinção entre antijuridicidade 

formal e material é absolutamente inócua, pois ambas são inseparáveis. Esse entendimento diz 

que toda conduta humana que viola o ordenamento jurídico (formal) necessariamente causará 

um prejuízo a bens jurídicos tutelados pelo mesmo ordenamento (material), pois se a norma 

penal existe significa que o objetivo desta é a proteção de bens considerados relevantes 

(GRECO, 2017). Nesse sentido, se essa norma é violada, conclui-se que um bem jurídico 

importante foi violado. Esse é o entendimento majoritariamente adotado (GRECO, 2017). 

Por fim, cabe dizer que, conforme aponta Bitencourt (2014), a ilicitude não é um 

instituto exclusivo do Direito Penal, pelo contrário, é um instituto que incide em todos os ramos 

do Direito. Um ilícito penal será – na maioria dos casos – um ilícito nas demais áreas do direito, 

por outro lado, a recíproca não é verdadeira, um ilícito civil ou administrativo nem sempre será 

um ilícito penal, em razão do princípio da ultima ratio (BITENCOURT, 2014). 

 

4.2.1 Das causas de Justificação  

 
É importante ressaltar que o Direito Penal é formado por normas incriminadoras e por 

normas permissivas. As normas permissivas autorizam a práticas de condutas proibidas pela 

lei penal. Tais normas são chamadas de causas excludentes de ilicitude (BITENCOURT, 

2014). 

A previsão das causas excludentes de ilicitude surge com o objetivo de solucionar 

conflitos entre bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Uma das principais consequências 
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de o agente atuar amparado por umas dessas causas é que a partir do momento que incide sobre 

ele o instituto, a sua conduta passa a ser considerada lícita, logo, não será possível a aplicação 

de nenhuma pena ou medida de segurança (SANCHES, 2016). 

O CP/40 abarcou quatro causas chamadas de excludentes de ilicitude, são elas: o estado 

de necessidade (art. 24)13, a legítima defesa (art. 25)14 e o estrito cumprimento do dever legal 

e o exercício regular do direito (art. 23, inc. III)15. Apesar do texto legal não prevê as causas 

supralegais excludentes de ilicitude, a doutrina e a jurisprudência admitem suas incidências, 

como por exemplo, o consentimento do ofendido (BITENCOURT, 2014). Sobre o tema, 

Rogério Greco acrescenta que: 

(...) Fragoso classifica as causas de exclusão de ilicitude em três grandes 
grupos, a saber: a) causas que defluem de situação de necessidade (legítima 
defesa e estado de necessidade), b) causas que defluem da atuação do direito 
(exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal), c) causas 
que defluem da ausência de interesse (consentimento do ofendido) (GRECO, 
2017, p. 423). 
 

Após a análise de dois elementos da estrutura do delito (tipicidade e antijuridicidade) o 

próximo tópico abordará a culpabilidade e as suas causas excludentes – em especial a 

inimputabilidade e semi-imputabilidade –, pontos imprescindíveis para a resposta do problema 

de pesquisa do presente trabalho. 

 

4.3 A evolução dos elementos da culpabilidade 

 
A análise da culpabilidade enquanto elemento autônomo do conceito de delito começou 

a se fortalecer por volta do século XIX. No momento em que ocorreu a separação da 

antijuridicidade e da culpabilidade – que eram vistos como uma só estrutura do tipo penal 

(SANCHES, 2016). 

Para que o delito seja atribuído a um indivíduo é necessária a análise de três elementos. 

Após o preenchimento da tipicidade e antijuridicidade (analisadas nos parágrafos anteriores), 

necessário é o preenchimento de outro requisito, no caso, a culpabilidade, que observa as 

características individuais de cada pessoa. É possível concluir que a tipicidade, antijuridicidade 

e culpabilidade são as estruturas basilares para alcançar o resultado final que é a conduta 

 
13 Art. 24, CP/40 – Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 

provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

14 Art. 25, CP/40 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele 
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

15 Art. 23, inc. III, CP/40 –  Não há crime quano o agente pratica o fato: III – em estrito cumprimento de dever 
legal ou no exercício regular de direito. 
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humana definida como crime (BITENCOURT, 2014). 

A imputação do delito ao autor da conduta desviante vai aumentando a partir do 

momento que os elementos supracitados vão sendo preenchidos. Embora os elementos sejam 

independentes entre si, a análise de um decorre do preenchimento do anterior. Por exemplo, se 

ficar constatado, no caso concreto, que a ação não é típica, será desnecessário analisar se a 

conduta é ilícita e culpável.  

A culpabilidade pode ser estudada a partir de duas óticas. A primeira, refere-se à 

culpabilidade como um juízo individualizado de fixação de responsabilidade penal. Esse viés 

evita o cometimento de excessos por parte do poder regulador, no caso, o Estado, e é 

decorrência do princípio da nulla poena sine culpa, ou seja, não há pena sem culpabilidade. O 

segundo viés trata a culpabilidade como um instrumento de prevenção de crimes, 

consequentemente, gerando mais estabilidade ao atual ordenamento jurídico (BITENCOURT, 

2014).  

O atual entendimento da culpabilidade, a partir do ponto de vista da Teoria Normativa 

Pura da Culpabilidade, é decorrente da evolução de duas outras teorias: a teoria psicológica da 

culpabilidade e a teoria psicológica normativa da culpabilidade (GRECO, 2017), tratadas a 

seguir. 

 

4.3.1 Corrente pscológica 

 
A corrente psicológica foi fortemente influenciada pelo positivismo do século XIX. 

Para essa corrente a culpabilidade não passa de um vínculo psicológico existente entre o autor 

e o resultado produzido, a culpabilidade é puramente subjetiva/psicológica, sendo o dolo e a 

culpa os únicos elementos constitutivos da culpabilidade. Em virtude do dolo e a culpa serem 

exclusivamente a própria culpabilidade, esta somente seria afastada se fosse comprovado a 

inexistência do vínculo psicológico (SANCHES, 2016). Bitencourt ensina que essa concepção 

de culpabilidade,  

(...) partia da distinção entre externo e interno, ou seja, de um lado, a parte 
exterior do fato punível — aspecto objetivo —, que era representada, 
primeiramente, pela antijuridicidade e, posteriormente, também pela 
tipicidade, e, de outro lado, sua parte interior, isto é, seus componentes 
psíquicos — aspecto subjetivo —, representada pela culpabilidade 
(BITENCOURT, 2014, p. 442). 
 

A corrente supracitada não prosperou em virtude de algumas problemáticas que seus 

defensores, como Von Liszt, não conseguiram responder. Por exemplo, se a culpabilidade se 

exaure exclusivamente na existência de dolo e culpa era incoerente visualizar uma das suas 



41  

modalidades – a culposa – como algo exclusivamente psicológico, visto que nessa modalidade 

não há o que se falar em caráter psicológico (GRECO, 2017). 

Diante das suas inconsistências a teoria psicológica da culpabilidade não prosperou, 

visto que essa corrente não conceituou a culpabilidade, mas apenas definiu os elementos que a 

integra, no caso, dolo e culpa, consequentemente, fez surgir uma nova teoria conhecida como 

“Teoria psicológica-normativa da culpabilidade”. 

 

4.3.2 Corrente psicológica-normativa 

 
A elaboração da corrente psicológica-normativa surgiu em decorrência do 

enfraquecimento do positivismo-naturalista e o fortalecimento do conceito neoclássico de 

delito (BITENCOURT, 2014). Para essa corrente, dolo e culpa não são exclusivamente a 

culpabilidade e passam a ser analisados com outros de seus elementos integrativos, logo, para 

que a culpabilidade seja caracterizada é necessário o preenchimento de vários elementos que a 

compõem. 

A teoria psicológica- normativa estuda a culpabilidade como um elemento que está fora 

da subjetividade do agente, ou seja, não é um vínculo subjetivo existente entre o agente e a 

conduta praticada por ele. Dessa forma, o agente não carrega a culpabilidade dentro do seu 

psicológico, e, sim, passa a sofrer um julgamento de culpabilidade emitido pelo próprio 

ordenamento jurídico (BITENCOURT, 2014). Sobre essa corrente, ensina Bitencourt:  

Há, então, uma reprovação, uma censura, que recai sobre o sujeito, sobre o 
agente autor de um fato típico e ilícito, que se condiciona, no entanto, à 
existência de certos elementos: o primeiro, já existente desde o surgimento da 
culpabilidade, que é (I) a imputabilidade, que aliás, na teoria psicológica, era 
vista como um pressuposto da culpabilidade (...); (II) o dolo ou a culpa, que 
de formas ou espécies da culpabilidade são transformados em um de seus 
elementos, no caso, psicológico-normativo. E, por último, aquele elemento 
que foi incluído no conceito, na estrutura da culpabilidade, por Freudenthal, 
que é (III) a exigibilidade de outra conduta, o conhecido “poder agir de outro 
modo” (BITENCOURT, 2014, p. 447). 
 

 O dolo, que era sempre psicológico, passa a ser também normativo e constituído por 

três elementos: vontade, previsão e consciência da ilicitude. Os dois primeiros de ordem 

subjetiva e o ultimo de ordem objetiva, portanto, fala-se em dolo híbrido (BITENCOURT, 

2014).  

A corrente supracitada também sofreu duras críticas. A partir do momento que era 

defendido que o dolo reunia dois aspectos simultâneos, no caso, o psicológico (a 

voluntariedade e previsão) e o normativo ( consciência atual da ilicitude )  passou a criar grupos 



42  

de pessoas rotuladas como “inculpáveis”. Exemplificando, um indivíduo que nasce em um 

meio social em que as práticas de atos ilícitos eram consideradas normais passa a reproduzir 

as mesmas condutas sem ter “consciência atual da ilicitude” do seu ato, não se falando em 

culpabilidade (BITENCOURT, 2014). 

 Essa questão tentou ser superada a partir do estabelecimento de grupos de pessoas a 

qual incidiriam a chamada “culpabilidade pela condição de vida”. Dessa forma, o direito penal 

passaria a punir a personalidade de um indivíduo e não a sua conduta (BITENCOURT, 2014). 

Essa explicação não foi recepcionada e diante de alguns impasses a teoria psicológica-

normativa foi substituída pela teoria normativa pura da culpabilidade. 

 

4.3.3 Corrente normativa pura 

 
A teoria normativa pura da culpabilidade foi fortemente influenciada pelo finalismo. 

Um dos seus principais defensores foi Welzel, professor da Universidade de Göttingen. Uma 

das principais contribuições do finalismo foi a retirada de todos os elementos subjetivos da 

culpabilidade, tornando-a exclusivamente normativa (GRECO, 2017). 

Para essa corrente (que prepondera nos dias atuais) a culpabilidade é um juízo de 

censura emitido contra um indivíduo que poderia ter agido de uma forma compatível com o 

direito, mas não o fez. A essência da culpabilidade consiste no “poder”, no caso, faculdade de 

agir de um modo (lícito), mas optou por contrariar o ordenamento jurídico. Logo, fala-se em 

um escolher voluntariamente (BITENCOURT, 2014). 

Dessa forma, não há o que se falar em atribuição de culpabilidade a um agente que não 

conhecia o injusto, e por não conhecer, não poderia se autodeterminar de modo compatível 

com o direito (BITENCOURT, 2014). 

Com a teoria normativa pura, a culpabilidade passou a ter três elementos, entre eles: a) 

imputabilidade, b) possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato, c) exigibilidade de 

obediência ao direito. Esses elementos serão analisados individualmente nos próximos 

parágrafos. 

 

4.3.3.1 Imputabilidade 

 
Para que alguém possa ser punido pela prática de um determinado fato é necessário que 

ele seja imputável. A imputabilidade é a possibilidade de ser atribuir a um agente a prática de 

um fato típico e antijurídico, logo, a imputabilidade é a regra, e a inimputabilidade a exceção 
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(SANCHES, 2016).  

A imputabilidade penal é composta de dois elementos. Um de ordem intelectual 

(capacidade de entender o caráter ilícito do fato) e outro de ordem volitiva (que refere-se a 

capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento) (GRECO, 2017). Em outras 

palavras, a culpabilidade: 

(...) apresenta dois momentos específicos: um cognoscivo ou intelectual, e 
outro volitivo ou de vontade, isto é, a capacidade de compreensão do injusto 
e a determinação da vontade conforme essa compreensão, acrescentando que 
somente os dois momentos conjuntamente constituem, pois, a capacidade de 
culpabilidade. Assim, a ausência de qualquer dos dois aspectos, cognoscivo 
ou volitivo, é suficiente para afastar a capacidade de culpabilidade, isto é, a 
imputabilidade penal ( BITERCOURT, 2014, p. 457) 
 

Em consonância com o parágrafo supracitado, trecho da doutrina de Rogério Sanches 

(2016): 

São dois os elementos que devem se fazer presentes para que haja 
imputabilidade: intelectivo, consistente na higidez psíquica que permita ao 
agente ter consciência do caráter ilícito do fato; e volitivo, em que o agente 
domina sua vontade, ou seja, exerce controle sobre a disposição surgida com 
o entendimento do caráter ilícito do fato, e se determina de acordo com este 
entendimento (SANCHES, 2016, p. 287) 
  

Ou seja, não há culpabilidade e, portanto, o agente será considerado inimputável, se no 

momento da prática da conduta desviante não for possível observar a presença desses dois 

elementos. 

O CP/40, em seu artigo 26 , traz a junção de dois critérios que levam às chamadas 

causas excludentes de inimputabilidade16.  Dentre esses critérios estão: a) existência de doença 

mental ou desenvolvimento mental incompleto; e b) ser absolutamente incapaz, ao tempo da 

ação ou omissão, de entender o caráter ilícito do seu ato ou de determina-se de acordo com 

esse entendimento. Observa-se que o legislador adotou o critério biopsicológico para 

estabelecer a inimputabilidade do agente (GRECO, 2017). 

O sistema biopsicológico enuncia que a responsabilidade somente será excluída se o 

agente ao tempo da ação ou omissão, possuía alguma enfermidade mental (critério biológico) 

que o impossibilitava de se autodeterminar (critério psicológico) (JESUS, 2013). 

Vale ressaltar, que a imputabilidade não se confunde com a responsabilidade penal.  A 

responsabilidade decorre do preenchimento dos requisitos de configuração do delito, entre eles: 

 
16 Além das causas excludentes de culpabilidade previstas no artigo 26 do atual Código Penal e parágrafo único 

do mesmo artigo, no caso, “ alienações mentais” e a “distúrbios mentais transitórios”. O mesmo diploma legal 
também prevê como causas excludentes de imputabilidade a: menoridade penal (artigo 27 caput) e a 
embriaguez involuntária (artigo 27 §2º) (GRECO,2017). 
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tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade (JESUS, 2013).  

O CP/40 elenca no art. 26 as causas de exclusão de imputabilidade, que serão 

trabalhadas a seguir. 

 

4.3.3.1.1 Causas excludentes de imputabilidade 

 
Dentre as causas excludentes de culpabilidade temos a doença mental. Para que incida 

a causa excludente de imputabilidade por doença mental não basta que o agente sofra com a 

enfermidade, mas que ela seja consequência da sua impossibilidade de se autodeterminar de 

uma forma ética-jurídica (JESUS, 2013). 

Nas palavras de Bitencourt (2014) deve-se interpretar o termo “doença mental”, 

previsto no artigo 26 do CP/40, de forma lato sensu, vez que não é competência do legislador 

e nem do juiz de direito determinar quais são as “doenças mentais” capazes de tornar o 

indivíduo inimputável. Dessa forma, parte da doutrina defende que o melhor termo a ser 

utilizado é “alienação mental”. Nesse sentido são os ensinamentos de Hungria: 

(...) Entre gente que não cultiva a ciência psiquiátrica, alienação mental pode 
ser entendida de modo amplíssimo, isto é, como todo estado de quem está 
fora de si, alheio a si, ou de quem deixa de ser igual a si mesmo, seja ou não 
por causa patológica (...) como também as que representam perturbações 
mentais ligadas ao psiquismo normal por transições graduais ou que 
assentam, como diz Bumke, muito verossimilmente sobre anomalias não 
tanto da estrutura quanto da função do tecido nervoso ou desvios puramente 
quantitativos, que nada mais traduzem que variedades da disposição física 
normal, que correspondem funcionalmente desvios da normal conduta 
psíquica (esquizofrenia, loucura circular, histeria paranoia) (HUNGRIA, 
1958, p. 333-335). 
 

A consequência jurídica para a pessoa que age sobre influência de alguma alienação 

mental é a absolvição imprópria, incidindo sobre ela medida de segurança (RODRIGUES, 

2012). Nas palavras de Sanches (2016, p. 290) “O inimputável será denunciado e processado, 

porém, ao final, deve ser absolvido não condenado”. Vê-se, então, que a respota que incide 

sobre um inimputável é diferente da que recai sobre o imputável.  

Além da excludente supracitada, o art. 26, § único, CP/40, prevê, também, a 

culpabilidade diminuída. Entre a imputabilidade e a inimputabilidade existem gradações. A 

“culpabilidade diminuída” são estados que afetam a capacidade de autodeterminação 

individual, mas não a excluem – como no caso das “alienações mentais” (BITENCOURT, 

2014). É a redação do §único do art. 26: 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, 
em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental 
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incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento 
(BRASIL, 1940). 
  

A utilização da culpabilidade diminuída como uma causa excludente de imputabilidade 

recebe críticas da doutrina. Damásio de Jesus (2013), por exemplo, enuncia que nesse caso não 

há que se falar em um indivíduo inimputável, mas apenas em um agente que estava com a sua 

imputabilidade diminuída. Assim sendo, incidirá sobre sua pena uma fração redutora –  entre 

um a dois terços – e uma sentença condenatória, diferentemente, da “alienação mental” que 

incidi uma sentença de absolvição imprópria (RODRIGUES, 2012). Sobre o tema Rogério 

Greco explica que: 

A diferença básica entre caput do art. 26 e seu parágrafo único reside no fato 
de que, nesse último, o agente não era inteiramente capaz de entender a 
ilicitude do fato ou de determina-se de acordo com esse entendimento. Isso 
quer dizer que o agente pratica um fato típico, ilícito e culpável. Será, 
portanto, condenado, e não absolvido, como acontece com aqueles que se 
amoldam ao caput do art. 26. Contudo, o juízo de censura que recairá sobre a 
conduta do agente deverá ser menor em virtude de sua perturbação da saúde 
mental ou de seu desenvolvimento mental incompleto ou retardado, razão 
pela qual a lei determina ao julgador que reduza a sua pena entre um a dois 
terços (GRECO, 2017, p. 500). 
 

As consequências jurídicas aplicáveis ao semi-imputável podem ser duas: a incidência 

da fração redutora (de um a dois terços) ou a aplicação de medida segurança, a depender do 

caso em concreto (BITENCOURT, 2014).  

Além da imputabilidade a culpabilidade é formada por mais dois elementos: potencial 

consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, que serão abordados nos próximos 

parágrafos. 

 

4.3.3.1.1.1 Potencial consciência de ilicitude 

 
Para que seja possível que um indivíduo responda por um determinado crime é 

necessário que ele tenha o entendimento de que determinada conduta é contrária à ordem 

jurídica vigente, ou seja, ilícita (JESUS, 2013). 

O desconhecimento da ilicitude do delito possui potencial para afastar a culpabilidade, 

não se confunde com o desconhecimento da lei, que, no Brasil, é considerado “inescusável”, o 

que significa que ninguém poderá alegar que desconhece a lei para não cumprir o que ela prevê 

(RODRIGUES, 2012). O desconhecimento da ilicitude, na visão de Rodrigues: 

(...) dá origem ao famoso erro de proibição que, por incidir neste elemento da 
culpabilidade, terá suas consequências todas ligadas a ela, podendo afastá-la, 
excluindo o crime (erro inevitável), ou então reduzir o juízo de reprovação, 



46  

diminuindo a pena (erro evitável) (RODRIGUES, 2012, p. 155). 
   

O critério utilizado para a incidência ou não do erro de proibição (causa excludente de 

culpabilidade) é o conhecimento de um “ homem médio”. Questiona-se se em determinado 

caso concreto o “homem médio” seria capaz de entender aquela conduta como ilícita. Partindo 

dessa reflexão, determina-se se houve a incidência de erro de proibição, e sendo a resposta 

positiva, se tal erro foi evitável ou inevitável (BITENCOURT, 2014). 

 

4.3.3.1.1.2 Exigibilidade de conduta diversa 

 
A exigibilidade de conduta diversa é o último elemento que compõe a culpabilidade. 

Para que haja a reprovação de uma conduta é necessário que se possa cobrar do sujeito um agir 

em conformidade com o direito (RODRIGUES, 2012). Segundo Damásio de Jesus: 

Só há culpabilidade quando, devendo e podendo o sujeito agir de maneira 
conforme ao ordenamento jurídico, realiza conduta diferente, que constitui o 
delito. Então, faz-se objeto do juízo de culpabilidade. Ao contrário, quando 
não lhe era exigível comportamento diverso, não incide o juízo de reprovação, 
excluindo-se a culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa é, então, 
causa de exclusão da culpabilidade. Isso ocorre no caso de coação moral 
irresistível (JESUS , 2013, p. 524). 
 

O Código Penal prevê duas causas de exigibilidade de conduta diversa, logo, duas 

causas que excluem a culpabilidade e, por consequência, o crime. Ambas estão previstas no 

artigo 2217 do atual Código Penal, são elas: a obediência hierárquica e a coação moral 

irresistível (BITENCOURT, 2014). 

Após a análise do contexto histórico de tipificação do infanticídio, de toda a estrutura 

do tipo penal citado (art. 123, CP/40) e das estruturas que compõe o delito, em especial, a 

culpabilidade, o próximo capítulo irá propor a reflexão de como a gestante – em decorrência 

do estado puerperal – pode/deve ser considerada inimputável na perspectiva do Processo Penal. 

As lentes utilizadas não serão apenas do Processo Penal Garantista. O viés será além de 

tudo feminista. Nas palavras de filósofa pós-estruturalista Butler:  

Não basta inquirir como as mulheres podem se fazer representar mais 
plenamente na linguagem e na política. A crítica feminista também deve 
compreender como a categoria das mulheres, o sujeito do feminismo, é 
produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das 
quais busca-se a emancipação (BUTLER, 2003, p. 19). 
 

Portanto, a obordagem pretendida fugirá dos padrões majoritários embasadores do 

 
17 Art. 22, CP/40 – Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não 

manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. 
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Processo Penal. 

 

5 A ANÁLISE DO CRIME DE INFANTICÍDIO E DO ESTADO PUERPERAL A 

PARTIR DE UM PROCESSO PENAL MAIS QUE GARANTISTA: FEMINISTA 

 
Antes de adentrar especificamente na análise do infanticídio a partir da suas múltiplas 

faces, aplicando o processo Penal Feminista, primeiro serão demonstradas as modificações que 

incidem no corpo da mulher-mãe em decorrência do estado pueperal, com base na doutrina 

médica especializada. 

 

5.1 As alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes do puerpério 

 
A análise das modificações biológicas e psicológicas que decorem do estado puerperal 

são tratadas pelos doutrinadores (em sua maioria homens) do direito penal. Entretanto, esse 

estudo se manifesta de forma rasa, visto que a análise do corpo humano é de competência de 

áreas como a medicina e a psicologia (ANGOTTI, 2019). Nesse sentido, nas palavras a Doutora 

em Ciências Sociais, Bruna Angotti, no momento de análise dos acórdãos utilizados em sua 

tese (2019):  

(...) 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, estão menos presentes que os doutrinadores 
penais e seus manuais de direito penal e códigos penais comentados e/ou a 
jurisprudências dos tribunais. 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 
(ANGOTTI, 2019, p. 208) 
 

 Portanto, os apontamentos dessas alterações serão tratados neste trabalho a partir da 

ótica da doutrina médica, em especial, dos autores especializados em obstetrícia. 

Para a doutrina médica, o parto é dividido em quatro fases, entre elas: dilatação, 

expulsão, dequitação e primeiras horas pós-parto. Cada umas dessas fases trazem consigo um 

tipo de alteração diferente no corpo da mulher-mãe (ZUGAIB, 2016). 

Na fase da dilatação, rotulada pela doutrina médica como primeiro período, ocorre o 

início das contrações dolorosas e do deslocamento da cervíx (colo do útero). Posteriormente, 

na segunda fase, “(...) denominada expulsão ou segundo período, o feto é expelido do útero 

através do canal do parto por meio da ação conjugada das contrações uterinas e das contrações 

voluntárias” (ZUBAIB, 2016, p. 326). A terceira fase, dequitação, é caracterizada quando o 

útero expele as membranas e placentas (após no nascimento do feto) (ZUGAIB, 2016). Ainda 
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sobre a dequitação, Zugaib explica que esta 

(...) ocorre entre 10 minutos e l hora após o parto. Fisiologicamente sabe-se 
que ela deve ocorrer dentro de 20 a, no máximo, 30 minutos. Porém, em 80% 
dos casos a dequitação se dá nos primeiros 10 minutos pela indiferença 
miouterina e pela contração uterina fixa que a segue (ZUGAIB, 2016, p. 329). 
 

A última fase, nomeada de primeiras horas pós-parto, inicia-se imediatamente após a 

dequitação. Nessas primeiras horas, ocorre o processo de estabilização dos sinais maternos e 

da hemostasia uterina18 (ZUGAIB, 2016). 

Como foi abordado no segundo capítulo do presente trabalho o crime de infanticídio 

depende de dois elementos para a sua configuração, sendo eles: a influência do estado puerperal 

(elementar do tipo) e o lapso temporal (durante o parto ou após) (BITENCOURT, 2014). 

Observa-se nos parágrafos supracitados, que em qualquer umas das fases, o lapso 

temporal característico do crime de infanticídio estará preenchido, vez que o “durante o parto 

ou após” estão representados nessas fases. Portanto, o requisito do lapso temporal está 

preenchido. Faltando a análise referente a influência do estado puerperal. 

Como foi abordado no capítulo anterior, o termo “estado puerperal” é amplo – e refere-

se a qualquer “alienação mental” capaz de retirar do autor a sua capacidade de autodetermina-

se no momento de prática da sua conduta. Entretanto, quais doenças possuem potencial de 

caracterização do estado puerperal? Tal questionamento será explanado a seguir. 

 

5.2 Doenças psiquiátricas 

 
Dentre as doenças psiquiátricas que podem incidir sobre a mulher durante o parto e 

após temos as três mais recorrentes: Blues puerperal, depressão pós-parto e psicose puerperal. 

Todas essas enfermidades podem ser classificadas como formas diferentes de manifestação do 

estado puerperal, vez que seu conceito, como já foi tratado, é amplo e abrange as doenças que 

possuem o potencial de causar alterações anatômicas e fisiológicas que retiram da mulher a sua 

capacidade de autodeterminação (MOREIRA DE SÁ; OLIVEIRA, 2016). 

O blues puerperal é o distúrbio mais leve, que incide sobre a mulher-mãe, quando 

comparado a depressão pós-parto e a psicose puerperal. Seus sintomas são diversos, entre eles: 

tristeza, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração. Sua incidência é mais aparente no 

terceiro e quarto dia pós-parto – apresentando uma piora na primeira semana – e melhorando 

em torno de 10 a 14 dias após o marco inicial (MOREIRA DE SÁ; OLIVEIRA, 2016). De 

 
18 Refere-se ao conjunto de mecanismos pelos quais se mantêm o sangue fluido dentro do vasos do útero.  
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acordo com o médico especialista, Zugaib:  

A causa do blues puerperal não é conhecida, entretanto muitos estudos 
analisaram as grandes mudanças biológicas que ocorrem durante o trabalho 
de parto, parto e puerpério imediato, assim como os fatores psicossociais e de 
personalidade envolvidos nesses períodos. Condon e Watson'° estudaram 89 
mulheres e investigaram as causas e os fatores predisponentes para ocorrência 
de blues puerperal encontraram que o melhor preditor era a existência de 
ideias pessimistas a respeito do parto e do período imediatamente seguinte 
durante as últimas semanas de gestação; eles também notaram que o relato de 
síndrome pré-menstrual antes da gestação e de sentimentos ambivalentes 
sobre a gravidez também foram fatores relacionados com a predição da 
ocorrência do blues puerperal (ZUGAIB, 2016, p. 1033). 
 

No mesmo estudo de Condo e Watson, foram analisados fatores biológicos e 

psicossociais, em comum, entre as mulheres-mães estudadas, entre esses fatores estão: 

histórico de depressão familiar, desestruturação familiar e ritmo de vida estressante. Caso não 

ocorra uma melhora nos sintomas dentro do lapso temporal de duas semanas os cuidados 

devem ser redobrados, pois existe uma grande probabilidade de evolução para depressão pós-

parto (ZUGAIB, 2016). 

 

5.2.1 Depressão pós-parto 

 
Zubaib conceitua depressão pós-parto como 

um episódio depressivo maior, com sintomas clínicos como ansiedade, 
irritabilidade, cansaço, alterações de sono, desânimo persistente, sentimentos 
de culpa, intenção suicida, temor de machucar o filho, diminuição do apetite 
e da libido, diminuição da cognição e presença de ideias obsessivas ou 
supervalorizadas (ZUBAIB, 2016, p. 1033). 
  

A incidência dessa enfermidade psiquiátrica geralmente ocorre entre a terceira ou 

quarta semana do puerpério, sendo que a sua intensidade máxima costuma ocorrer nos 

primeiros 6 meses. Os dados estatísticos apontam que a sua incidência no primeiro ano varia 

de acordo com o momento de vida da mulher-mãe: se adulta, a incidência é de 7% a 17%; se 

adolescente, 26%; e se for mulher que desenvolveu depressão pós-parto em gravidez passada, 

a incidência chega em 70% (MOREIRA DE SÁ; OLIVEIRA, 2016). 

Outros sintomas contemplados em mulheres que lidaram com a depressão pós-parto 

foram: pensamentos repetitivos acerca da sua incapacidade de cuidar ou vontade de mau tratar 

o recém-nascido. Sobre os tipos de sintomas, Zugaib enuncia que, 

Os sintomas, quando não tratados, podem melhorar gradualmente até o sexto 
mês pós-pano. Entretanto, na prática clínica, admite-se que estes podem 
ocorrer até 1 ano após o parto. Para casos leves e moderados, a psicoterapia 
pode ser útil e suficiente; em casos mais graves, existe indicação de 
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tratamento medicamentoso com a utilização de drogas antidepressivas, 
especialmente as que in inibem seletivamente a receptação de serotonina 
(fluoxetina, sertralina, pa.roxelina, citalopram) (ZUGAIB, 2016, p. 1053). 
 

Além da análise do momento de vida, foi observado que fatores sociais, como: menor 

escolaridade, baixo nível econômico, gravidez não planejada, relação conjugal conflituosa e 

desemprego ampliam a incidência da depressão pós-parto (MOREIRA DE SÁ; OLIVEIRA, 

2016). 

 

5.2.2 Psicose puerperal 

 
A enfermidade da psicose puerperal é a mais grave dentre as tratadas pela medicina. A 

psicose, geralmente, se manifesta nas 2 semanas primárias do pós-parto. Em 70% dos casos os 

sintomas estão sempre acompanhados com traços psicóticos (MOREIRA DE SÁ; OLIVEIRA, 

2016). 

Dentre esses sintomas acompanhadas dos traços de psicopatia estão: confusão metal, 

desorientação, alucinação, insônia, pensamentos negativos em ralação ao filho e agressividade 

(ZUGAIB, 2016). Ainda de acordo com Zugaib: 

O desenvolvimemo do quadro psicótico puerperal é considerado uma 
emergência médica, sendo que esses pacientes devem ser hospitalizadas e 
deve haver mobilização familiar a fim de garantir cuidados adequados ao 
recém·nascido. O tratamento também inclui não permitir que a mãe fique 
sozinha com o recém-nascido - contudo, visitas supervisionadas podem ser 
estimuladas - e introduzir drogas antipsicóticas (ZUGAIB, 2016, p 1054). 
 

Conclui-se que os sintomas explanados pela doutrina médica específica demonstram a 

incidência de alterações na mulher-mãe. Incidências essas que além de física, são, na sua 

maioria, psicológicas. 

 

5.3 O estado Puerperal no Infanticídio como uma excludente de culpabilidade 

 
O terceiro capítulo da presente monografia, em que a estruturação do crime (como fato 

típico, ilícito e culpável) foi abordada detalhadamente, tem como finalidade permitir que o 

leitor visualize o crime como uma espécie de “quebra cabeça”. Dessa forma, para que um 

agente seja considerado autor de uma conduta criminosa é imprescindível que “ todas as peças 

do tabuleiro” estejam encaixadas com perfeição. Portanto, é necessária que “as peças”: fato 

típico, ilícito e culpável estejam presentes e que não incidam sobre elas nenhuma causa 

excludente.   

Como já foi mencionado no presente estudo, o termo “doença mental”, previsto no 
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artigo 26 do CP/40 é amplo e não possui um rol taxativo para a sua configuração (JESUS, 

2013). 

Em virtude dessa não taxatividade, analisando a doutrina jurídica e médica, a “doença 

mental” é qualquer forma de alienação mental que retira da mulher a sua capacidade de 

entendimento e de autodeterminação no momento da prática de uma conduta desviante. Dessa 

forma, diante do que foi retratado no tópico supracitado, as doenças psiquiátricas (que incidem 

sobre a mulher-mãe durante o parto e pós-parto) podem ser consideradas como “alienações 

mentais”, configurando assim, o estado puerperal. Nas palavras do doutrinador da psiquiatria 

Kaplan:  

O transtorno pós-parto mais severo é uma psicose agitada altamente mutável 
[...]. O transtorno pode começar com confusão, despersonalização, e insônia, 
passando rapidamente para delirium com alucinações proeminentes e delírios 
transitórios. A inimputabilidade é marcada, de forma que o termo “mercurial” 
foi aplicado a esta psicose. As síndromes podem modificar-se rapidamente. 
Um estado maníaco pode parecer claro, apenas para ser seguido por uma 
profunda depressão, a qual continua por muitos dias ou semanas, seguida por 
recuperação ou evolução gradual para uma depressão moderada. O curso 
pode ser marcado por crises ocasionais de psicoses floridas (KAPLAN, 1999, 
p. 138). 
 

A partir do momento que se reconhece a incidência da influência do estado puerperal, 

infere-se que a mulher-mãe no momento da prática da sua conduta não possui a capacidade de 

autodeterminação em virtude das alterações biológicas e psicológicas que foram explanadas 

no primeiro tópico do presente capítulo. Nas palavras de Montenegro: 

Os transtornos mentais associados ao pós-parto, conforme classificação 
diagnóstica CID-10,encontram-se no capítulo de síndromes comportamentais 
associadas a distúrbios fisiológicos e fatores físicos (F50-F59) e incluem 
qualquer transtorno que tenha se iniciado até a sexta semana após o parto, 
mas podem também ser classificados como doenças mentais ou doenças do 
sistema nervoso central que complicam o puerpério (MONTENEGRO, 2013, 
p. 732). 
 

A ausência dessa capacidade de autodeterminação atinge uma das estruturas do 

conceito de culpabilidade. A culpabilidade, como já foi detalhadamente abordada, necessita de 

três elementos para a sua caracterização (imputabilidade, possibilidade de conhecimento da 

ilicitude do fato e exigibilidade de obediência ao direito). Um desses elementos é a 

imputabilidade, ou seja, tem que ser possível atribuir ao agente a prática de um fato típico e 

antijurídico (GRECO, 2017). 

Dentro da imputabilidade, se tem outros dois elementos: um de ordem intelectual que 

é a (capacidade de entender o caráter ilícito do fato) e outro de ordem volitiva (que refere-se a 

capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento) (BITENCOURT, 2014). 
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Portanto, como é constatado pela doutrina jurídica, a ausência de qualquer um dos elementos 

é capaz de gerar a inimputabilidade penal (JESUS, 2013).  

A partir do momento que a mulher-mãe, atua sob a influência do estado puerperal, as 

consequências desse estado suprimem a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e 

de autodeterminar de acordo com esse entendimento, como resultado, não entende a ilicitude 

da conduta de suprimir a vida do seu filho no momento da prática do infanticídio. Analisando 

juridicamente, essa incapacidade torna-a inimputável, sendo que a inimputabilidade é uma das 

causas excludentes de culpabilidade.  

Reconhecida a inimputabilidade penal, é possível a visualização de uma pena diferente 

da privativa de liberdade. O CP/40 enuncia em seu art. 97 que “Se o agente for inimputável, o 

juiz determinará sua internação (art. 26)”. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível 

com detenção, “poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”. Logo, se a imputabilidade 

da mulher é reconhecida, deverá incidir sobre ela a medida de segurança19, e não, a pena 

privativa de liberdade. 

Para que ocorra a incidência da medida de segurança é necessário o preenchimento de 

três requisitos: 1) a prática de um fato definido como típico e ilícito; 2) a periculosidade do 

agente; e 3) a ausência de imputabilidade plena (GRECO, 2017).  

No tocante ao requisito da periculosidade plena, o atual Código Penal prevê dois tipos 

de periculosidade, sendo que uma delas se encontra no artigo 26, vez que, a partir do momento 

que um indivíduo é inimputável recai sobre ele uma presunção de periculosidade presumida 

(BITENCOURT, 2014). De acordo com Bitencourt: 

É indispensável que o sujeito que praticou o ilícito penal típico seja dotado 
de periculosidade. Periculosidade pode ser definida como um estado 
subjetivo mais ou menos duradouro de antissociabilidade. É um juízo de 
probabilidade — tendo por base a conduta antissocial e a anomalia psíquica 
do agente — de que este voltará a delinquir. O Código Penal prevê dois tipos 
de periculosidade: 1) periculosidade presumida — quando o sujeito for 
inimputável, nos termos do art. 26, caput (...) ( BITENCOURT, 2014, p. 
1878). 
   

Nesse sentido, a mulher-mãe que age sobre a influência do estado puerperal, no 

 
19 A partir da Reforma Penal de 1984 os condenados imputáveis não estão mais sujeitos à medida de segurança. 

Os inimputáveis são isentos de pena (art. 26 do CP), mas ficam sujeitos à medida de segurança. Os semi-
imputáveis estão sujeitos à pena ou à medida de segurança, ou uma ou outra. Nosso Código atual prevê duas 
espécies de medida de segurança: a) Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.Essa espécie 
é chamada também de medida detentiva, que, na falta de hospital de custódia e tratamento, pode ser cumprida 
em outro estabelecimento adequado. A nova terminologia adotada pela reforma não alterou em nada as 
condições dos deficientes manicômios judiciários, já que nenhum Estado brasileiro construiu os novos 
estabelecimentos. Essa espécie de medida de segurança é aplicável tanto aos inimputáveis quanto aos semi-
imputáveis (arts. 97, caput, e 98 do CP) que necessitem de especial tratamento curativo (BITENCOURT, 2014, 
p. 1878). 
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momento que suprime a vida do nascente, deve ser considerada como inimputável, visto que, 

todos os elementos para a sua caracterização estão preenchidos. Diante da inimputabilidade, a 

resposta que o Direito Penal deve ofertar – em consonância com o Código Penal – é a aplicação 

da medida de segurança (art. 97, CP/40).  

Para reforçar, os operadores do direito já reconhecem a inimputabilidade penal nos 

casos de incidência de psicoses mentais ou “alienações mentais”, conforme amplamente 

decidido nos Tribunais de Justiça20. 

A jurisprudência foi exposta com o objetivo de trazer uma reflexão sobre o tema aliando 

a teoria com a prática. Observa-se que, em crimes dolosos contra a vida diferentes do 

infanticídio, é aplicado o reconhecimento da inimputabilidade (art. 26 do Código Penal) do 

agente em decorrência de psicoses – “alienações mentais” –, recaindo sobre ele a medida de 

segurança. No mesmo sentido, jurisprudência tratando sobre a absolvição decorrente de psicose 

puerperal: 

RECURSO CRIME. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E APLICAÇÃO DE 
MEDIDA DE SEGURANÇA. EXAME POSITIVO DE 
INIMPUTABILIDADE - PSICOSE PUERPERAL. IMPROVERAM O 
RECURSO DE OFÍCIO. Assunto: 1. MEDIDA DE SEGURANCA. 
PERICULOSIDADE PRESUMIDA. DOENCA MENTAL. 
INTERNAMENTO EM MANICOMIO JUDICIARIO. 2. ABSOLVICAO 
SUMARIA. DOENCA MENTAL (RIO GRANDE DO SUL, 2001). 
  

Analisando a jurisprudência dos Tribunais de Justiça (incluindo do Distrito Federal, 

 
20 Recurso Criminal. Ementa: HOMICIDIO. INIMPUTABILIDADE POR DOENCA MENTAL. ABSOLVICAO 

LIMINAR. MEDIDA DE SEGURANCA. PERIODO MINIMO DE DURACAO. RECURSO OFICIAL 
PARCIALMENTE PROVIDO. PROVADO QUE A RE, POR SOFRER DE DOENCA MENTAL 
TOTALMENTE INCAPACITANTE SOB O PRISMA PENAL - PSICOSE ESQUIZOFRENICA, TIPO 
CATATONICA -, NAO PODERIA ENTENDER, AO PRATICAR HOMICIDIO NA PESSOA DE UM SEU 
FILHO, O CARATER CRIMINOSO DE TAL ATO, E DE IMPOR-SE- LHE, PARALELAMENTE, A SUA 
INDISCUTIVEL ABSOLVICAO LIMINAR, A CONSEQUENTE MEDIDA DE SEGURANCA. (RIO 
GRANDE DO SUL, 1988) (grifei). Recurso Criminal. Ementa: HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. 
PROVADO QUE O AGENTE, AO TEMPO DA AÇÃO, JÁ ESTAVA SOB O DOMÍNIO DE PSICOSE 
ESQUIZOFRENICA NA FORMA PARANOIDE, IMPÕE-SE SUA ABSOLVIÇÃO POR 
IRRESPONSABILIDADE ABSOLUTA. MAS, COMO CONSEQÜÊNCIA, SERA SUBMETIDO A 
MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAMENTO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO POR PRAZO 
MÍNIMO REGULADO NO ART-91 DO CP. NEGARAM PROVIMENTO. (RIO GRANDE DO SUL, 1983). 
(grifei). APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – Absolvição sumária 
(imprópria) – Réu inimputável – Fixação de internação por 01 ano – Pleito de redução da medida – 
Descabimento – Fixação no mínimo legal – Possibilidade de realização de exame para verificar a cessação da 
periculosidade pelo Juízo da Execução – nada que se alterar aqui – Decisão mantida. Recurso desprovido. (SÃO 
PAULO, 2015) (grifei). RECURSO EX-OFFICIO - ABSOLVICAO SUMARIA - INIMPUTABILIDADE. - 
COMPROVADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME, MAS DEMONSTRADA PELA 
PERITAGEM A INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO, PORTADOR DE PSICOSE ESQUIZOFRENICA, 
DEVE ELE SER ABSOLVIDO, IMPONDO-SE-LHE MEDIDA DE SEGURANCA, CONSISTENTE EM 
INTERNACAO EM HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO, - PELO PRAZO DE 
TRES ANOS - ANTE A GRAVIDADE DE SUA ANOMALIA MENTAL. - REMESSA APRECIADA E 
SENTENCA MANTIDA " (GOIÁS, 1996). 
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Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo) é perceptível a presença de absolvição decorrente de 

psicoses – “alienações mentais” – em outros crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, 

no homicídio ( art. 121, CP/40). Entretanto, quando a busca passa a ser sobre a incidência da 

absolvição em decorrência da psicose puerperal poucos são os recursos e quando essa tese é 

utilizada, em sua grande maioria, o recurso é improvido. Tal análise permite a seguinte 

reflexão: se a psicose é capaz de ensejar a inimputabilidade e a absolvição sumária nos demais 

crimes dolosos contra a vida, e, por consequência, a incidência da medida de segurança, porque 

essa lógica jurídica não pode ser aplicada ao infanticídio?  

Analogicamente, verificando como bases a doutrina médica e jurídica não há óbice para 

tal cabimento. Por isso, vê-se que a análise do infanticídio tem que ir além das questões 

técnicas. Até que ponto a estrutura patriarcal dificulta esse cabimento? Como se faz a 

construção das mulheres denunciadas por infanticídio? O próximo tópico permitirá a expansão 

dessas reflexões. 

 

5.4 O direito penal e as mulheres 

 
Como já foi tratado no corpo do trabalho, a respota que o Direito Penal oferta as 

mulheres autoras de infanticídio não leva em consideração as nuances que vão  além da visão 

técnica da conduta, nexo causal e resultado. Hordiernamete, as mulheres são mais faladas do 

que realmente falam dentro do mundo jurídico (MENDES, 2014). Existe dentro dos discursos 

técnicos jurídicos uma carga de escolhas que são feitas pelos seus emissores, escolhas essas 

que acabam mantendo um padrão de “perfil” das acusadas e condenadas pela prática do tipo. 

O tópico seguinte abordará a temática visando o despertar de um olhar reflexivo no leitor. 

 

5.4.1 O “perfil” das mulheres que matam 

 
A partir do estudo da temática sobre o infanticídio foi possível extrair que a tipificação 

desse delito e os motivos que levam as mulheres a sua prática não são causados por fatores 

meramente bio psicológicos. Existe por trás de cada processo um gama de causas sociais e 

econômicas que influênciam a mulher na prática da conduta, fazendo do infanticídio um 

fenômeno multifacetado. Nas palavras de Bruna Angotti:  

(...) 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 
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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. 
(ANGOTTI, 2019, p. 192) (grifei) 
 

Tratar o infanticídio apenas sob a perspectiva do corpo (biológico) é trazer uma 

“racionalização” para dentro de um ato/fato que vai além desse caráter meramente técnico. A 

análise do corpo é fundamental, mas não determinante para entender o infanticídio no todo e o 

“perfil” das mulheres que matam (ANGOTTI, 2019). 

Esse estudo precisa ser feito retirando a mulher da figura central. Ao redor dela existem 

outras questões, que na maioria das vezes, refletem desigualdades de classe, cor e raça. 

Exemplificando, quando se pensa no delito de infanticídio a culpa é atribuída exclusivamente 

a mulher-mãe, mas não há o questionamento sobre a presença ou ausência do parceiro durante 

o período da gestação e do pós-parto.  

A ausência do questionamento supracitado demostra que o ônus de gerar é atribuído 

exclusivamente a mulher, pois ocorreu um processo de rotulações e significações que 

atribuíram e ela essa função social (BEAUVOIR, 1967). Nas palavras da escritora Simone de 

Beauvoir: 

E PELA MATERNIDADE que a mulher realiza integralmente seu destino 
fisiológico; é a maternidade sua vocação "natural", porquanto todo o seu 
organismo se acha voltado para a perpetuação da espécie. Mas já se disse que 
a sociedade humana nunca é abandonada à natureza. E, particularmente, há 
um século, mais ou menos, a função reprodutora não é mais comandada pelo 
simples acaso biológico: é controlada pela vontade (BEAUVOIR, 1967, p. 
248). 
 

A escritora Rosemary de Oliveira Almeida publicou o livro chamado “ Mulheres que 

matam: Universo imaginário do Crime no feminino”, em que foi realizada a análise dos delitos 

considerados femininos a partir de entrevistas feitas dentro dos presídios femininos em 23 

distritos policiais na cidade de Fortaleza (ALMEIDA, 2003). 

 Almeida (2003), na obra, faz uma divisão dos delitos ditos femininos a partir do sujeito 

passivo, divididos esses em categorias: a primeira – crimes contra companheiros –, a segunda 

– crimes contra inimigos – e por último – crimes contra crianças (ALMEIDA, 2003). 

Nesse trabalho será tratada apenas a terceira categoria, ou seja, as de crimes praticados 

contra crianças. A análise dessa categoria é mais sensível, vez que, demonstra a quebra do ideal 

de mulher-mãe doce e dedicada ao lar ou o ideal socialmente construído de que mães deveriam 

proteger crianças e jamais matá-las (ALMEIDA, 2003). 

O caso analisado por Almeida foi referente a uma mulher solteira, empregada 

doméstica, 24 anos, que matou sob influência do estado puerperal a própria filha logo após o 
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parto, como consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público.  O “perfil” da mulher era 

de uma moça do interior, religiosa e humilde, que jamais poderia contar para os seus pais sobre 

a gravidez ocorrida antes do casamento (ALMEIDA, 2003). 

Nota-se que o padrão de sujeito ativo do delito ressalta aquele que foi apontado no 

capítulo primeiro da monografia. As autoras, em geral, são mulheres pertencentes as classes 

mais baixas e altamente influenciadas por questões religiosas – questões essas que 

transformaram o filho havido fora do matrimônio santo em uma aberração (PROSPERI, 2010). 

Nos trechos do livro é possível constatar o reflexo de influências sociais e econômicas 

que, de alguma forma, enfatizam o que as cientistas sociais utilizadas para escrever a 

monografia buscam demonstrar com o seu trabalho: que a mulher não pratica o ato de ceifar a 

vida da nascente por querer. Além das questões biológicas consequentes do estado puerperal 

as micros e macros estruturas transformam a gestação em uma “função social”, e, 

consequentemente em obrigação. Trechos da entrevista retirada do livro ”Mulheres que matam: 

Universo imaginário do Crime no feminino” demonstram a realidade das autoras desse delito: 

Temendo perder o emprego e ser castigada pelos pais, resolvi esconder a 
gravidez até o último momento. Segunda – feira, sentindo fortes dores, fui até 
o banheiro e tive a criança. Para que ninguém notasse, coloquei o recém-
nascido em um saco plástico e matei. Depois fui jogar o saco em terreno 
baldio. Duas horas mais tarde, meu patrão descobriu tudo e me denunciou a 
policia. Estou arrependida. Não sei onde estava a cabeça, para cometer 
tamanha barbaridade” (ALMEIDA, 2003, p. 59). 
 

Almeida, ainda trata do recorde jurisprudencial sobre o infanticídio, demostrando que 

a jurisprudência o trata como um “delito social”, já que, quase que em sua totalidade os casos 

são praticados por mães solteiras ou abandonados pelos maridos durante o período 

gestacional (ALMEIDA, 2001). 

A análise jurisprudencial, em conjunto com a doutrina médica (ZUGAIB, 2016), 

reforça que os fatores sociais como: a ausência de estrutura familiar, são determinantes para o 

desenvolvimento de doenças psiquiátricas decorrentes da gestação, e, por consequente a 

incidência do estado puerperal (IACONELLI, 2012).  

Na mesma análise, Almeida (2001) aborda o contraponto, no sentido de que embora 

seja socialmente construído que a mulher casada, em regra, é uma mulher feliz, e por isso, não 

se espera que elas matem seus filhos, observou-se pelos relatos das presidiárias, entrevistadas 

(acusadas de infanticídio), que, embora fossem todas pobres nem todas eram solteiras. Logo, 

constata-se que a classe social pertencente a mulher é fator determinante para a facilitação da 

incidência do estado puerperal (ANGOTTI, 2019). Nas palavras de Almeida: 

A mulher age sozinha, abandonada a si mesma num quarto, num silencio 
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amnésico momentâneo, mas seu ato traspõe para o mundo exterior uma fala 
calada da mulher que, por variados motivos psicológicos e sociais, foge da 
condição materna, que lhe é dada sem ter tido escolha (ALMEIDA, 2001, 
p.61) 
 

O não se sentir sujeito capaz de lidar e arcar com a sua condição socialmente imposta 

da maternidade acarreta nas mulheres conflitos que dificultam a sua forma de se enxergar 

participativa no corpo social (BEAUVOIR, 1967). Essa falta de reconhecimento aliada com as 

dificuldades financeiras que sofrem a maioria das mulheres acusadas e condenadas por 

infanticídio (mulheres que pertencem às classes mais baixas) demostram as “múltiplas faces” 

do delito (MENDES, 2014).   

O tipo do infanticídio conta a história de um crime que começa antes do momento do 

fato em si. São etapas/histórias de mulheres “pertencentes” a uma cultura machista em que não 

foi concedido a elas o direito de escolher sobre como querem ser rotuladas. Nas palavras da 

escritora Simone de Beauvoir (1967) referente ao papel da mulher por volta do século XX, as 

mulheres suportam as servidões da maternidade como os homens as da guerra “mas, salvo o 

desempenho desse dever físico, nenhum constrangimento lhes limita a liberdade” 

(BEAUVOIR, 1967, p. 109). A maternidade representa uma modificação no papel social. A 

mulher adota outra função, repleta de responsabilidades: passa a ser mãe. Responsabilidades 

essas, que em muitos casos, reduzem sua liberdade.  

O objetivo dessa análise é apontar que o peso que se dá a maternidade é consequência 

das significações que foram socialmente construídas e aplicadas ao “gerar”, sendo que, essas 

significações ampliam o peso negativo de condutas como a do “infanticídio (ANGOTTI, 2019). 

A possibilidade de análise do infanticídio como um delito multifacetado requer a 

realização de um giro epistemológico. Nas palavras da Pós-Doutora em Teorias Jurídicas 

contemporâneas, Soraia da Rosa Mendes (2019), a epistemologia é “(...) toda noção ou ideia, 

refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido que uma dada 

experiência social se torna intencional e inteligível”. Não há, pois, conhecimento sem práticas 

e atores sociais (MENDES, 2019, prefácio). A ocorrência de um giro epistemológico importa 

no reconhecimento de que o atual cenário institucional é patriarcal e que as questões de gênero 

são ignoradas (MENDES, 2019). 

Dessa forma, o processo penal feminista surge para romper com o cânone existente 

dentro do processo penal (MENDES, 2019) (cânones esse enraizado), que torna certos sujeitos 

invisíveis, como por exemplo, mulheres denunciadas e condenadas por infanticídio. A 

invisibilidade é notada quando nos autos dos processos observa-se opiniões emitidas por 

profissionais do direito que em nada levam em consideração questões: psicológicas, 
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psiquiátricas, sociais e econômicas, mas apenas achismos pessoais de qual conduta se espera 

de mulher-mãe (ANGOTTI, 2019).  

A dificuldade de reconhecimento das psicoses puerperais como uma causa excludente 

de culpabilidade demonstra a existência de uma disparidade na forma de tratamento dado a 

psicose puerperal no processo penal. O objetivo do tópico não foi exaurir as múltiplas faces do 

infanticídio, mas de levantar uma reflexão que vai além do técnico. 

A existência de um perfil social de mulheres que matam, a dificuldade do 

reconhecimento da inimputabilidade decorrente da psicose puerperal, as opiniões morais e 

machistas emitidas nos autos do processo pelos operadores do direito tornam mais lucida a 

possibilidade de visualização de como os discursos classistas e machistas ocupam, em certo 

grau, o Processo Penal Brasileiro e como essa ocupação dificulta a emissão de julgamentos 

jurídicos próximos da realidade, que levem em consideração a mulher não apenas como 

sujeitos de quem se fala, mas sujeitos falantes (MENDES, 2019). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em vista do estudo apresentado, mostra-se que a abordagem exclusivamente técnica 

jurídica no crime de infanticídio (art. 123 do CP/40) não se faz suficiente para demonstrar todas 

as nuances do delito.  

O trabalho, ao se propor responder o seguinte problema de pesquisa: “no crime de 

infanticídio a influência do estado puerperal deve ser considerada uma causa excludente de 

culpabilidade? ” Constatou-se que, nem de longe, tratava-se de um questionamento em que 

suas respostas estariam apenas nas doutrinas do ramo do direito. 

Em certo grau, houve contentamento com tal constatação, pois o direito deve ser uma 

ciência mais aberta para o diálogo com as outras. Muitas vezes, dentro do curso, se adquire um 

espírito de superioridade achando que todos os problemas decorrentes das interações do corpo 

social podem ser resolvidos com o ordenamento jurídico. Entretanto, a análise do crime isolado 

da história, sociologia, psicologia, antropologia, filosofia, entre outras, torna-se rasa e 

dissonante da realidade. 

Almejando fazer uma análise interdisciplinar, a problemática foi tratada da seguinte 

forma: antes de pensar no estado puerperal se pensou no infanticídio; antes de pensar no 

infanticídio se pensou nos porquês da sua tipificação; e antes de pensar na tipificação 

compreendeu-se que a rotulação de qualquer conduta como “criminosa” é uma escolha. 

Quando se parte da premissa que é uma escolha, automaticamente, surge a reflexão de 
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quem são os agentes que escolhem.  Dentro do mundo, não apenas do mundo jurídico, sabe-se 

que as emissões de discursos são formadas majoritariamente por homens brancos e que 

possuem uma posição sócio econômica relevante. 

Dentro do Processo Penal, infelizmente, não é diferente. O presente trabalho buscou 

embasar toda a monografia em doutrinas elaboradas por mulheres, houve falha, vez que, dentro 

da realidade acadêmica brasileira as mulheres são apenas 1% da produção autônoma no 

processo penal (MENDES, 2019). Esse dado amplia a reflexão de como a visão construída 

dentro do mundo jurídico é homogenia e como essa homogeneidade mantem os sujeitos que 

estão no banco dos réus os mesmos.  

Trazendo essa análise para dentro do tipo penal do infanticídio, através da leitura dos 

trabalhos acadêmicos produzidos por mulheres, de processos, jurisprudências, entrevistas e 

entre outros, constatou-se que o peso que recai sobre a mulher-mãe que mata o filho é muito 

pior que o peso que recai sobre qualquer sujeito que mata. Esse maior julgamento, que é triplo: 

moral, social e jurídico, reflete a estrutura patriarcal que impôs na mulher a obrigatoriedade de 

ter em si um extinto maternal natural, que não permite que ela se “levante” contra o filho, 

mesmo que tomada por uma psicose.  

Dentro dos casos lidos (caso de mulheres acusadas e condenadas por infanticídio) 

observa-se que os operadores do direito falam com tanta propriedade sobre as psicoses 

puerperais, sem estabelecer, o mínimo de diálogo com as ciências médicas ou sociais. Em 

muitos casos, a emissão dos discursos era formada exclusivamente por moralismos pessoais 

ou por termologias pejorativas não levando em considerações as múltiplas faces do delito.  

A incidência dessa emissão pejorativa, moral e extremante “racional”, leva a 

manutenção de um status quo que é rotulado como natural, status esse fruto de acordos políticos 

e sociais que não levam em consideração o mundo enquanto múltiplo, as realidades diferentes, 

as oportunidades desiguais e o ser humano enquanto ser possuidor de um histórico.  

Não se defende aqui um abolicionismo para as autoras de infanticídio dentro do 

Processo Penal, e, muitos menos a impunidade, mas sim a reflexão sobre um “julgar” que abra 

os olhos para elas. Que as trate não apenas como autoras, mas como vítimas da sua própria 

realidade. 

Além disso, o trabalho buscou enfatizar que o infanticídio é um delito social, como 

rotulado pela jurisprudência, e por ser um delito social deve ser analisado sobre várias faces, e 

não apenas pela perspectiva fisiológica. A proposta foi trazer um giro epistemológico, em que 

se abandonasse a análise a partir de um processo penal pautado em visões puramente 

eurocêntricas neocolonialista dominantes, e se adotasse um olhar a partir da perspectiva do 
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processo penal feminista. Olhar esse que leva em consideração a estrutura patriarcal, as 

questões de classe e questões econômicas. Nas palavras da Pós doutora em Teoria jurídicas 

Contemporâneas, Soraia da Rosa, o processo penal feminista surge para avançar no território 

do que ainda não foi descoberto (2019). Ainda de acordo com Mendes (2019): 

Fomos, sempre fomos, e continuares a ser mais “faladas” do que efetivamente 
falamos neste campo do direito. Mas, quiça ainda mais grave, seja o fato de 
que, quando falamos, continuemos a repetir aquilo que nos foi ensinado pelo 
sujeito do suposto-saber com base em teorias estrangeiras que só na 
superfície a nós, mulheres, aparentam ser libertadoras. Quero demostrar 
isso ao tratar da epistemologia do processo penal (MENDES, 2019, p. 18) 
(grifei) 
 

Ao propor uma reflexão do infanticídio levando em consideração as suas múltiplas 

faces, não se objetivou exaurir a análise, mas evitar a produção de mais um trabalho acadêmico 

que apenas reproduz teorias que não são em nada libertadoras para as mulheres. Revelou-se, 

ao final da elaboração, que o infanticídio é um crime tratado apenas sobre o ponto de vista 

jurídico-moral, e que, se caso ele fosse olhado em sentindo amplo as respostas obtidas seriam 

mais complexas, e, consequentemente menos degradante como a do direito penal na sua 

perspectiva punitivista. Espera-se que essa monografia acrescente; o trabalhou buscou falar por 

mulheres, principalmente, por aquelas que possuem dificuldade de alcançar espaços de 

discursos. Sobre a elaboração do presente trabalho, conclui-se: não há mérito, há 

responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61  

REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, Rosemary. Mulheres que matam, Universo imaginário do crime no 
feminino. 1 ed. Rio de Janeiro: Editoração Dilmo Milheiros, 2001. 
amor materno. Revista Estudos Feministas, Florianópolis. 2017. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9584.2018v26n141476 
 
ANGOTTI, Bruna. Da Solidão do ato à exposição judicial: uma abordagem 
antropológico-jurídica do infanticídio no Brasil. 2019. Tese apresentada para obtenção do 
título de Doutora em Ciências Sociais (antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
 
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: a experiência vivida. 2 ed. São Paulo: Difusão 
Européia do livro, 1967. 
 
BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1. 20 ed.  São Paulo 
Saraiva,2014.  
 
_________, Cezar. Tratado de Direito Penal –Parte Especial: Crimes contra a pessoa.  
18 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
 
BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 
Diário Oficial da União, Rio de Jeniro,03 out. 1941. 
 
________. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da 
União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
 
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero- feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: imagem virtual,2003. 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal.  23 ed. São Paulo: Saraiva, 2016 
 
GOIÁS. Tribunal de Justiça de Goiás. Recurso ex officio n 5460-3/223, Israelandia. Primeira 
Câmara Criminal. Relator:  Des Byron Seabra Guimaraes, Julgado em: 22/07/1996. 
Disponívem em: https://www.tjgo.jus.br/jurisprudencia/juris.php?acao=query&tipo=B 
 
GONÇALVES, Vitor Eduardo Rios. Curso de Direito Penal. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
2019. 
 
GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal- parte geral. 19 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2017. 
 
_______, Rogério. Curso de Direito Penal- parte especial. 14 ed. Rio de Janeiro : Impetus, 
2017. 
 
GUIMARÃES, Roberson. O crime infanticídio e a perícia médico-legal. Uma análise 
crítica. Jus Navigandi, Teresina, a. 8, n. 65, mai. 2003. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/4066>. Acesso em: 30 de abril de 2013. 
 
HENTEZ, Isabel.  A honra e a vida: debates jurídicos sobre aborto e infanticídio nas 



62  

primeiras décadas do Brasil Republicano (1890- 1940). 2013. Dissertação apresentada 
para obtenção do Título de Pós Graduada em História – Universidade Federal de Santa 
Catarina.  
 
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense,1958.  
 
IACONELLI, Vera. Depressão pós-parto, psicose pós-parto e tristeza materna. Artigo 
publicado na Revista Pediatria Moderna, Julho-Agosto, v. 41, nº 4, 2005. 
 
___________, Vera. Mal-estar na maternidade: do infanticídio à função materna. 2012. 
Tese apresentada para obtenção do título de Doutora em psicologia – Universidade de São 
Paulo. 
 
JESUS, Damásio. Direito Penal – Parte Geral. 34 ed. São Paulo: Saraiva,2013.   
 
KAPLAN, Harold I. Tratado de psiquiatria. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999 
 
LIMA, Renato. Manual de Processo Penal. 4 ed. – Salvador: JusPodivm, 2016 
 
MENDES, Soraia. Criminologia Feminista, novos paradigmas. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
 
MENDES, Soraia. Processo Penal Feminista. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2020. 
 
___________, Rezende. Obstetrícia. 12 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan 
LTDA,2013. 
 
MOREIRA DE SÁ, Renato, OLIVEIRA, Cristiane. Hermógenes Obstetrícia Básica. 3 ed.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Parte Especial. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. 
 
PINHEIRO, Veralúcia. O infanticídio como expressão da violência e negação do mito do 
 
PROSPERI, Adriano. Dar a alma, história de um infanticídio. 1 ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso crime nº 1 
700019279995,Rio Grande do Sul. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Marcel 
Esquivel Hoppe, Julgado em 21-02-2001. Disponível em: 
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%
20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=
700&num_processo_mask=&num_processo=70001927995&codEmenta=7706337&temIntT
eor=true 
 
__________. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso Crime nº 2  688008135, 
Santa Catarina. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, 
julgado em 30/03/1988. Disponível em: 
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%
20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=
700&num_processo_mask=&num_processo=688008135&codEmenta=7706337&temIntTeor



63  

=true 
 
________. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso Crime nº 3 683026405, Rio 
Grande do Sul. Terceira Câmara Criminal. Relator:  Des. Paulo David Torres Barcellos, 
Julgado em 15-09-1983. Disponível em: 
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%
20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=
700&num_processo_mask=&num_processo=683026405&codEmenta=7706337&temIntTeor
=true 
 
RODRIGUES, Cristiano. Direito Penal- Parte Geral I. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal nº 0015731-
03.2012.8.26.0362, Mogi Guaçu. Quarta Câmara Criminal. Relator: Des. Camilo 
Léllis,julgada em: 28/07/ 2015. Disponível em: 
KrlaTtSbEIH5cisMixF85PbG8PcmMWqj8Nz8P9ikSLRk8L1AXhvWx98eVoFrp0m40DQ2u
2OfVcw60Q_WQNfgGSnybK9gxHzEO0U59bNArxq1ee_1SUAxySAaTjXiLvDs2W5cbKr
DLpbYDTuHknOylUOFBSyi9iabdVNNzFzB-g 
 
SCHIPANSKI, Carlos Eduardo, PONTAROLO, Luizangela Padilha. História Medieval: 
Releitura de uma época. 1 ed. Guarapuava: Editora da Unicentro, 2009. 
 
VIEIRA, Fábio Antunes. O império e o Renascimento Carolíngio: uma abordagem. 
Unimontes Científica. Montes Claros. v12.n1/2 –jan/dez.2010. 
 
ZUGAIB, Marcelo. Obstetrícia. 3 ed. São Paulo: Editora Rossana Pulcineli Vieira 
Francisco,2016. 
 


