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RESUMO 

 

O presente trabalho terá como objetivo examinar o crime de infanticídio e os conceitos que 

permeiam a própria conduta delituosa, bem como problematizar suas caracterizações, 

especificidades e apresentar os diferentes recortes doutrinários relativos à prática. Assim, 

tendo em vista a significativa complexidade do tema, os estudos e debates sobre o crime de 

infanticídio visam esclarecer de que modo algo aparentemente tão comum, como o 

nascimento de um bebê, pode ocasionar algo trágico, como a morte desse bebê pela sua 

genitora. Desse modo, o trabalho apresentará uma análise de casos concretos envolvendo o 

crime de infanticídio, suas peculiaridades e implicações jurídicas, tal como o grande impacto 

que a mídia atribui à conduta delituosa, através de manchetes chamativas e comentários feitos 

no âmbito jornalístico. Por fim, desenvolverá o papel da mulher na sociedade, bem como a 

maternidade real, e investigará possíveis transtornos psiquiátricos decorrentes da gravidez, 

vislumbrando a necessidade tanto de conhecê-los quanto de evitá-los, esclarecendo a relação 

desses transtornos com o infanticídio. Assim, a pesquisa será realizada a partir da revisão de 

literatura em livros, periódicos e artigos publicados na internet sobre os temas que envolvem o 

assunto, baseando-se na construção doutrinária, jurisprudencial e normativa, além da análise 

de casos concretos, notícias jornalísticas e comentários feitos nessas notícias, de modo a 

criticar o senso comum. 

 

Palavras – chave: Infanticídio; Gravidez; Transtornos psiquiátricos; Maternidade real. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The following course conclusion paper aims to examine the infanticide crime and the 

concepts that permeate the criminal conduct itself, as well as discuss the issues of its 

characterizations, specificities and present doctrinal different cuttings about this practice. In 

view of the complexity of the subject, the studies and debates about the infanticide crime 

seeks to clarify how the birth of a child can lead to something so tragic like the baby's death 

by its mother. In this way, this paper will provide an infanticide cases analysis, its judicial 

implications and the media exposure of this crime by tabloid headlines and comments. At last, 

it will develop the role of woman in society, as well as the realistic maternity, and look into 

some psychiatric disorders resulting from pregnancy to understand and avoid them, and 

clarify the relation of these disorders to infanticide. Thus, the research will be carried out from 

the literature review in books, periodicals and articles published on the internet, being based 

on the doctrinal, jurisprudential and normative construction, as well as legal analysis of 

specific cases, journalistic news and comments to criticize the common sense.  

 

Key-words:  Infanticide; Pregnancy; Psychiatric disorders; Real maternity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Código Penal brasileiro de 1940 trata o crime de infanticídio em seu artigo 123, qual 

seja: "Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo 

após." Um crime específico, que gera bastante debate na literatura, divergências doutrinárias, 

decisões questionáveis e clamor público, chama a atenção para ser objeto do presente 

trabalho.  

O desconhecimento a fundo da própria conduta, bem como a complexidade que gira 

em torno do termo "estado puerperal", e a percepção de reduzida abordagem do assunto no 

meio acadêmico, ainda que vista por um âmbito pessoal, ensejaram a busca da pesquisa pelo 

tema. Ademais, surge a interesse, como mulher, filha, e possivelmente futura mãe, de 

entender de que forma uma mãe poderia chegar a esse ponto extremo, se todas as mulheres 

grávidas estariam sujeitas a essa situação, se haveria diferentes fatores influenciadores na 

conduta, e de que modo tudo isso é enxergado também pela sociedade.  

Além disso, o fato de conviver com algumas  mulheres grávidas contribui para querer 

compreender um pouco mais sobre esse mundo, da gravidez e da maternidade real, do que é 

mito, do que é verdadeiro. Mulheres que interrompem ou adiam sonhos e carreiras, por vezes 

sem o amparo do pai do bebê, e algumas ainda desenvolvendo depressão pós parto, sendo 

cobradas diariamente para serem mais do que mulheres, serem mães perfeitas.  

O desenvolvimento do tema foi fracionado em três grandes blocos que são 

denominados capítulos. O primeiro, intitulado "O crime de infanticídio", pretende esclarecer 

de que modo algo tão comum, como o nascimento de um bebê, pode ocasionar algo trágico 

como a morte dessa criança pela sua genitora, além de elucidar os termos pertinentes à prática 

delitiva, bem como seus conceitos, sujeitos e modus operandi.   

Para embasar o trabalho, no primeiro capítulo utiliza como técnicas de pesquisa a 

revisão de literatura em livros, periódicos e artigos publicados na internet sobre os temas que 

envolvem o assunto, baseando-se na construção doutrinária, jurisprudencial e normativa.  

O segundo capítulo tem por título "O crime de infanticídio no Brasil nos âmbitos 

jurídico e jornalístico", atem-se a averiguação e análise de três casos concretos envolvendo o 

crime de infanticídio, suas peculiaridades e implicações jurídicas, além da apresentação de 

três notícias jornalísticas referentes ao crime de infanticídio, de forma a debater sobre de que 

modo a mídia impacta sobre essa conduta, através de manchetes chamativas e comentários 

feitos no âmbito jornalístico.  

No segundo capítulo, a ideia inicial para desenvolvê-lo era buscar primeiramente casos 

de infanticídio da cidade de Macaé, mas não foram encontrados no âmbito judiciário. 
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Posteriormente, a busca foi ampliada para o estado do Rio de Janeiro, todavia, também não 

foram encontrados. Assim, foram utilizados casos ocorridos no Brasil, de modo que fossem 

considerados mais recentes, para que o trabalho seguisse uma linha mais atual. Da mesma 

forma ocorreu com as notícias, foram selecionadas notícias que condiziam com a época 

vivida, apesar de refletirmos que os comentários das mesmas ainda retratam que temos um 

longo caminho a percorrer. 

Por fim, o terceiro capítulo, intitulado "Maternidade real e transtornos psiquiátricos", 

visa desenvolver o papel da mulher na sociedade, como ser humano singular, bem como sua 

particularidade de ser mãe, apresentando uma breve trajetória dos movimentos feministas, que 

foram importantes na luta pela desromantização da maternidade, mostrando que nem tudo é 

perfeito. Aliado a isso, o terceiro capítulo esclarece alguns possíveis transtornos psiquiátricos 

decorrentes do pós-parto, que são desencadeados pela soma de diversos fatores, apresentando 

sua relação com o crime de infanticídio, demonstrando que cada capítulo traz relevância à 

pesquisa.   

Para fundamentar o terceiro capítulo, utiliza-se como técnicas de pesquisa a revisão de 

literatura em periódicos e artigos publicados na internet sobre a maternidade real, os 

problemas decorrentes da gravidez, e os transtornos psiquiátricos.  
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1 O CRIME DE INFANTICÍDIO 

 

O atual Código Penal brasileiro define o infanticídio, em seu artigo 123 como: "Matar, 

sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após".
1
 A pena 

cominada ao delito de infanticídio é a de detenção de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e a ação penal é 

de iniciativa pública incondicionada, ou seja, por pública, entende-se que é o Ministério 

Público o autor da ação, que se inicia mediante oferecimento da denúncia ao juízo. Sendo 

incondicionada, o Ministério Público tem legitimidade para iniciar a ação penal sem 

necessitar de autorização ou manifestação de vontade de qualquer pessoa, envolvida ou não 

no delito.
2
 

Com a redação do artigo 123, serão explicados dois conceitos básicos para melhor 

compreensão. O primeiro é o ato de matar, definido como tirar a vida de alguém. Nesse caso, 

significa alguém com vida antes da ocorrência do crime. Desse primeiro conceito, se extrai a 

definição do objeto jurídico do infanticídio: a proteção da vida.
3
 

O segundo conceito é o estado puerperal, definido como perturbações psíquicas 

decorrentes do parto. Entretanto, há divergências doutrinárias tanto no campo do direito 

quanto no campo da medicina em relação ao seu início, à sua duração,  e ao seu término, além 

de questionamentos quanto à sua influência.
4
  

 

1.1 O estado puerperal e o crime de infanticídio 

 

Observa-se que o verbo matar é o mesmo que configura o crime de homicídio. Devido 

a isto, a doutrina majoritária acaba por chamar o infanticídio de um "homicídio privilegiado",  

alegando que bastava inserir o infanticídio em um dos parágrafos do artigo 121 do Código 

Penal (artigo que dispõe sobre homicídio) para ser uma hipótese de homicídio privilegiado, 

com pena diminuída, já que este seria 

(...) uma modalidade especial de homicídio, que é cometido 

levando-se em consideração determinadas condições 

particulares do sujeito ativo, que atua influenciado pelo 

estado puerperal, em meio a certo espaço de tempo, pois o 

delito deve ser praticado durante o parto ou logo após.
5
  

 
                                                                        
1
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (Código Penal). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 20 abr. 2018.   
2
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 1. 17. ed. rev., ampl. e atual. de acordo 

com a Lei n. 12.550, de 2011. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 320. 
3
 RIBEIRO, Gláucio Vasconcelos. Infanticídio: crime típico; figura autônoma; concurso de agentes. São Paulo: 

Editora Pillares, 2004. p. 29. 
4
 Ibid., p. 29. 

5
 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte 

especial: crimes contra a pessoa. 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 150-151. 
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Todavia, formalmente o delito não é um homicídio privilegiado, sendo certo de que o 

legislador não reconheceu tamanha semelhança quando optou por criar um tipo autônomo, 

definindo o infanticídio como um delito menos grave que o homicídio privilegiado, 

cominando-lhe pena menor, justamente pela complexidade do tipo penal e suas nuances.
6
  

O primeiro quesito diferenciador é o estado puerperal. Este 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.
7
     

O estado puerperal caracteriza-se pela alteração psíquica da mulher em decorrência do 

parto, diminuindo-lhe a capacidade de completo entendimento ou de determinação perante a 

realidade.
8
 

"O estado puerperal é uma forma fugaz e transitória de alienação mental, é um estado 

psíquico patológico que, durante o parto, leva a gestante à prática de condutas furiosas e 

incontroláveis."
9
 Algumas alterações psíquicas advindas do estado puerperal podem ser 

citadas, como:  

(...) atenção falha, percepção sensória deficiente, memória de 

fixação e de evocação escassas, dificuldade em diferenciar o 

subjetivo do objetivo, juízo crítico concreto e abstrato 

enfraquecidos, discernimento inibido implicando na 

incapacidade de avaliação entre o lícito e o ilícito, 

inadaptação temporária e desorientação afetivo-emocional.
10

 

 

Em seguida, é importante destacar também o conceito de puerpério. 

A definição de puerpério para Almeida Júnior e J. B. O. Costa Júnior é de que "é o 

período que vai do deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às 

condições pré-gravídicas."
11

 

O puerpério é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às 

condições pré-gravidez.
12

 Neste sentido, "o início do parto dá-se 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."
13

 

                                                                        
6
 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial – arts. 121 a 212 do Código Penal. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 118-119. 
7
 Ibid., p. 120. 

8
 TJ-DFT, Processo: 20131310028556RSE, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 06/10/2015 apud 

GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 11. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 517. 
9
 RIBEIRO, op. cit., p. 71. 

10
 MUAKAD, Irene Batista. O infanticídio: análise da doutrina médico-legal e da prática jurídica. São Paulo: 

Editoria Mackenzie, 2002. p. 147. 
11

 JÚNIOR, Almeida e JÚNIOR, J. B. O. Costa apud MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio. 

Bauru, SP: EDIPRO, 2001. p. 51. 
12

 NUCCI, op. cit., p. 120. 
13

 Ibid., p. 118. 
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Como assinala Galdino Siqueira, o parto natural se inicia "com o rompimento da 

membrana amniótica e termina com a expulsão da placenta e corte do cordão umbilical, pois 

era por meio deste que se efetuava a ligação fisiológica entre o filho e a mãe".
14

  

A duração do puerpério é de seis a oito semanas, podendo ser puerpério imediato (até 

10 dias após o parto), tardio (durando até 45 dias) ou remoto (de 45 dias em diante). Sendo 

assim, o puerpério "é um quadro fisiológico comum a todas as mulheres que dão à luz, com 

início, meio e fim, e não se confundindo com o estado puerperal, que não é comum e 

presumido em todos os partos(...)".
15

 

Dessa forma, toda parturiente passa pelo puerpério, mas algumas atingem o 

mencionado estado puerperal.      

Nota-se que, conforme esclarecido na própria Exposição de Motivos do Código 

Penal
16

,  

(...) o infanticídio é considerado um delictum expectum 

quando praticado pela parturiente sob a influência do estado 

puerperal. Esta cláusula, como é óbvio, não quer significar 

que o puerpério acarrete sempre uma perturbação psíquica: é 

preciso que fique averiguado ter esta realmente sobrevindo 

em consequência daquele, de modo a diminuir a capacidade 

de entendimento ou de autodeterminação da parturiente. Fora 

daí, não há por que distinguir entre infanticídio e homicídio.
17

 
 

Fica claro que, para que se caracterize o infanticídio, exige a lei penal mais do que a 

existência do estado puerperal. O que o Código Penal requer é que a parturiente atue de forma 

influenciada por esse estado puerperal.
18

  

Portanto, é indispensável a relação de causalidade entre o estado puerperal e o crime 

em si. "Há de se averiguar se o estado produziu um abalo psíquico na mulher, capaz de 

diminuir-lhe a capacidade de entendimento ou de autoinibição."
19

 

O delito e suas particularidades são extramente controvertidos, e, na realidade, 

apresenta grande dificuldade para se chegar a configuração do delito, pois sua comprovação, 

isto é, a realização de perícia, de prova concreta, é bastante complexa.  

Neste sentido, para que se chegue a tipificação mais correta possível, para não 

beneficiar ou prejudicar os indivíduos que compõe o delito, não se concebe a dispensa do 

exame pericial relativo ao estado puerperal, sendo este extremamente relevante.
20

 
                                                                        
14

 SIQUEIRA, Galdino apud NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial – arts. 121 a 

212 do Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 118. 
15

 MUAKAD, op. cit., p. 159. 
16

 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 

(excertos). Disponível em: <https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-96-15-1940-12-

07-2848-CP>. Acesso em 20 abr. 2018.   
17

 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Infanticídio. Bauru, SP: EDIPRO, 2001. p 24. 
18

 GRECO, op. cit., p. 152. 
19

 MAGGIO, op. cit., p. 51. 
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"A caracterização do infanticídio constitui o maior dos desafios médico-legais pelas 

inúmeras dificuldades de tipificação do crime. Explica-se, assim o porquê foi essa perícia 

chamada de crucis peritorum - a cruz dos peritos (França, 1998, p. 242)".
21

 

O papel da perícia é contribuir para determinar o momento fisiológico do crime (se 

ocorreu durante o parto ou logo após); se o feto estava vivo quando foi praticada a violência 

contra ele, e que tipo de violência foi essa; e ainda, informar se a mãe estava agindo sob a 

influência do estado puerperal.
22

  

O ideal, portanto, seriam exames periciais feitos rapidamente após a conduta delituosa, 

para atestar todas as características que são necessárias para configurar o crime. No entanto, 

além da quantidade de informações que o delito requer e da complexidade das mesmas, a 

realidade muitas vezes não permite perícias completas. Devido a isto, recorre-se a outros 

meios, conforme expõe Paulo Sérgio Leite Fernandes:  

(...) o exame pericial é, normalmente, efetuado muito tempo 

após o parto e dificilmente oferecerá elementos seguros para 

a negativa da existência do puerpério, eis que o período de 

excitação e de delírio pode ser relativamente breve. Assim, 

os peritos serão obrigados a valer-se das informações da 

própria mulher e de testemunhas, que relatarão o 

procedimento da gestante e suas reações durante ou logo 

após o parto.(...)
23

 

 

Seguindo o raciocínio da complexidade do crime de infanticídio, Marcelo Fortes 

Barbosa alega que tendo em vista a influência do estado puerperal, a situação na prática é de 

difícil caracterização. Além disso, há a questão da extensão territorial do país, Brasil, além da 

precariedade dos serviços médico-legais oficiais, já que, a situação não pode ser comprovada 

por um leigo. Assim, se extrai desses motivos que o número de mulheres condenadas por 

infanticídio é muito baixo.
24

 

Apesar de pouco acesso a dados de magnitude nacional e dificuldade de obtê-los, o 

baixo índice da ocorrência de infanticídio pode ser exemplificado em uma amostragem no 

relatório do ano de 1997, sobre as ocorrências registradas nos 124 distritos da delegacia da 

mulher, no estado de São Paulo.
25

 

                                                                                                                                                                                                                                
20

 MUAKAD, op. cit., p. 104-105. 
21

 Ibid., p. 104-105. 
22

 Ibid., p. 104-105. 
23

 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite apud RIBEIRO, Gláucio Vasconcelos. Infanticídio: crime típico; figura 

autônoma; concurso de agentes. São Paulo: Editora Pillares, 2004. p. 65. 
24

 MAGGIO, op. cit., p. 62. 
25

 Ibid., p. 62-63. 
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Pode-se extrair das informações que, em um ano inteiro, há apenas 05 boletins de 

ocorrência pelo crime de infanticídio, o que também não quer dizer que esses casos viraram 

processos, e muito menos que essas mulheres chegaram a ser condenadas.
26

 

Além disso, por toda dificuldade de caracterização da própria influência estado 

puerperal no momento do crime, e do tempo exato em que ele ocorreu, é perfeitamente 

possível pensar que alguns casos de infanticídio foram registrados como homicídio e até como 

aborto.
27

 

 

1.2 Sujeitos do delito e suas particularidades  

 

O infanticídio é um crime próprio ou dito especial, ou seja, o seu sujeito ativo deve 

possuir uma condição. Desse modo, o sujeito ativo é quem pratica a ação humana definida 

como crime pela norma penal
28

, e, neste caso, a condição do sujeito ativo é ser a própria  

genitora, com a exigência de estar sob a influência do estado puerperal.
29

  

Na mesma linha de raciocínio, o sujeito passivo do crime de infanticídio também deve 

possuir uma condição. Logo, o sujeito passivo é o titular do bem jurídico (a vida) atingido 

pela conduta criminosa, ou seja, quem sofre as consequências da ação
30

, e, nesta situação, a 

condição do sujeito passivo é o próprio filho do sujeito ativo, nascente (que se encontra no 

processo de expulsão) ou neonato (que acabara de nascer, já desprendido da mãe).
31

 

A infração normalmente ocorre tendo como sujeito ativo uma mãe que teve uma 

gravidez rejeitada pelo pai do bebê, ou uma gravidez ilegítima, quase sempre mantida em 

segredo, desejando ocultar perante a família e a sociedade.
32

 

É importante observar que, considerando o sujeito ativo como sendo a mãe e o sujeito 

passivo sendo seu próprio filho, não incidem as agravantes genéricas - circunstâncias legais 

genéricas, previstas na Parte Geral do Código Penal, que elevam a pena
33

 - previstas no artigo 

61, inciso II, e (crime contra descendente) e h (crime contra criança), do Código Penal, porque 

estas circunstâncias já são como elementares da descrição típica, não podendo ser 
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consideradas novamente, inadmitido o bis in idem

34
 (princípio que impede considerar duas 

vezes a mesma circunstância para agravar a pena do indivíduo).
35

  

Ademais, merece destaque a situação em que uma mãe, influenciada pelo estado 

puerperal e logo após o parto, mata outra criança, acreditando que fosse o seu filho. Nesse 

caso, chamado infanticídio putativo, a parturiente responde também pelo crime de 

infanticídio.
36

 

Isto porque preconiza o §3º do artigo 20 do Código Penal: "O erro quanto à pessoa 

contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as 

condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o 

crime."
37

 

Assim, considerando que a parturiente desejava a morte do próprio filho e não de 

outrem, mas, por erro, acaba matando o filho de outra pessoa, aplica-se a regra do erro sobre a 

pessoa, mencionada acima.
38

 

Diante disso, fica claro que a autoria da conduta criminosa somente pode ser atribuída 

à própria mãe, assim como o sujeito passivo só cabe ao próprio filho nascente. No entanto, 

nota-se que, mesmo assim, há a possibilidade da participação no delito.
39

 

Quanto à autoria do crime não resta dúvidas. No entanto, surge um questionamento 

referente à participação: a que crime responderia esse partícipe? O partícipe é alguém que 

intervém em uma conduta praticada por outra pessoa, realizando uma ação secundária à 

atividade do autor, contribuindo, estimulando ou favorecendo para a execução desta 

conduta.
40

 

Para solucionar essa questão, é importante destacar que há duas teorias acerca da 

participação de uma outra pessoa no crime:  

(...) pela teoria unitária, tanto o autor como o partícipe 

respondem pelo mesmo crime. Para a teoria pluralística, a 

conduta do partícipe constitui outro crime, havendo, então, 

um crime do autor e outro do partícipe, sendo que ambos são 

descritos como crimes autônomos.
41

 
 

Tendo essas duas teorias possíveis, o Código Penal brasileiro adotou, de forma 

dominante, a teoria unitária, sendo o crime único tanto para o autor quanto para o partícipe. 
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No entanto, em forma de exceção, adotou a teoria pluralística para alguns crimes, o que enseja 

o esclarecimento para saber qual teoria, afinal, foi adotada para o crime em tela.
42

 

O ponto de partida para definir qual foi a teoria utilizada gira me torno da 

comunicabilidade da elementar "influência do estado puerperal".  

Sendo elementar, em regra, torna-se comunicável ao coautor 

ou partícipe, salvo se este desconhecesse a sua existência. 

Isto está de acordo com o disposto no artigo 30 do Código 

Penal: "Não se comunicam as circunstâncias e as condições 

de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime".
43

  

 

Assim, há 3 situações distintas possíveis: 

1. A mãe mata o próprio filho, com auxílio de terceiro: nesse caso, a mãe é autora do 

delito de infanticídio, e, como as elementares do crime (a influência do estado puerperal) são 

comunicáveis ao partícipe, este terceiro também responde por infanticídio. Apenas se este 

terceiro desconhecer a elementar é que responderia por homicídio.
44

 

2. O terceiro mata o recém-nascido, contando com a participação da mãe: nesse caso, 

o terceiro comete homicídio, já que está matando alguém. Como a mãe foi partícipe, ela 

também deveria responder por homicídio, nos termos do artigo 29, do Código Penal: "Quem, 

de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,...". Entretanto, 

aqui mora uma contradição, pois se a mãe mata o recém nascido sozinha, responde por 

infanticídio, crime de menor potencial ofensivo, ou seja, menor pena, e se apenas ajuda a 

matar este recém nascido, vai responder por homicídio, de maior pena? Assim, não sendo 

lógico este raciocínio, a mãe responderá por infanticídio caso seja partícipe.
45

 

3. Mãe e terceiro executam em coautoria a conduta principal, ou seja, executam em 

conjunto a infração penal, matando o recém-nascido: a mãe responderá por infanticídio, sendo 

autora do crime, e o terceiro, tendo em vista a teoria unitária, responderá pelo mesmo crime, 

infanticídio, nos termos do mencionado artigo 29 do Código Penal.
46

  

Definido o sujeito ativo e suas possíveis participações, passa-se à análise sobre quem é 

o sujeito passivo do delito. 

No crime de infanticídio, o sujeito passivo é o filho nascente, eliminado durante o 

parto, ou o neonato, morto logo após o parto.
47

  

Diante disso, é importante pontuar seus significados para que não ocorra dúvida entre 

os crimes de infanticídio e de aborto. Este último, portanto, será caracterizado quando 
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provocada a morte do feto antes de iniciado o parto. A partir do momento em que se inicia o 

parto, com a ruptura da bolsa, o delito em tela passa a ser infanticídio, bastando para isso que 

o feto esteja vivo, destacando-se que não há necessidade de distinguir vida intrauterina de 

vida autônoma.
48

 

Diferenciando o infanticídio do aborto, tem-se o ensinamento de Paulo Sérgio Leite 

Fernandes: 

A principal característica do infanticídio é que nele o feto é 

morto enquanto nasce ou logo após o nascimento. O aborto, 

ao contrário, somente se tipificará se o feto é morto antes de 

iniciado o trabalho de parto, haja ou não a expulsão. Logo, 

enquanto não se inicia o parto, qualquer manobra tendente a 

matar o feto constituirá, caso haja êxito, o crime de aborto 

(...).
49

 

 

De igual relevância, também é fundamental destacar que, no momento do crime, é 

imprescindível que a haja vida no sujeito passivo.
50

  

Por consequência, para atestar a vida do nascente ou do neonato, há uma série de 

possíveis exames, como as docimasias respiratórias,  

(...) que são produzidas para comprovar se houve vida no 

nascente, ou seja, aquele que ainda se encontrava no processo 

de expulsão do útero materno, bem como do neonato, isto é, 

aquele que acabara de nascer.
51

 

 

Mesmo que haja exames à disposição, é possível a hipótese em que estes não sejam 

realizados. Nesse caso, ainda assim, a parturiente pode responder pelo crime de infanticídio.
52

 

Isto porque, caso não seja feita a prova pericial, poderá ser realizada a prova 

testemunhal, subsidiariamente, conforme aduz o Código de Processo Penal, nos termos do 

artigo 167: "Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os 

vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".
53

    

No entanto, sendo este um natimorto, mesmo que ocorra a tentativa da conduta, será 

considerado crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, conforme artigo 17 do 

Código Penal. Dessa forma, tem-se que não é possível punir a conduta nem a título de 

tentativa quando o sujeito passivo já estava morto antes mesmo do crime, por circunstâncias 

alheias ao crime.
54
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No mesmo sentido, no caso da tentativa em desfavor de um feto acometido de 

anencefalia, também será caracterizado crime impossível, tendo em vista a impropriedade 

absoluta do objeto material.
55

 

 

1.3 Ação típica e momento consumativo 

 

A prática do infanticídio é considerada de forma livre, podendo ser cometido por uma 

ação, como podem ser citadas: fraturas no crânio; sufocação; estrangulamento; submersão; 

feridas; queimaduras; envenenamento. Ademais, pode ser cometido pela omissão, por uma 

falta de cuidado para manter a vida do feto, como a ausência de alimentação, falta de ligadura 

do cordão umbilical.
56

  

Isto porque, em virtude da qualidade especial de garantidora, que foi atribuída ao 

sujeito ativo pela alínea a do § 2º do artigo 13 do Código Penal, a omissão é penalmente 

relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, atribuindo esse dever 

de agir a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, como é o caso da 

mãe com relação ao seu filho.
57

  

O crime tem o seu momento consumativo com a morte do filho nascente ou recém 

nascido, pela própria mãe. No entanto, a tentativa é perfeitamente possível. Isto porque, 

apesar da ação finalista do sujeito ativo, este pode não conseguir o resultado por 

circunstâncias alheias à sua vontade. Iniciada a ação, esta pode ser interrompida por alguém, 

por exemplo, impedindo a sua consumação, conforme artigo 14, II, do Código Penal: 

"tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias a vontade 

do agente".
58

  

Vários casos de agressões contra recém-nascidos terminam não se consumando, pois 

"Um fato curioso e digno de nota é que o recém-nascido tem menor necessidade de oxigênio 

e, em razão disso, resiste muito mais à asfixia (meio comum utilizado para a prática de 

infanticídio), sob qualquer de suas formas."
59

 

Nesse sentido, independentemente da forma empregada para consumar o crime, a sua 

caracterização exige que seja cometido em um lapso temporal determinado: durante ou logo 

após o parto. Diante disso, também será necessário exame pericial, a fim de caracterizar:  
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(...) o estado do feto nascente, o estado de infante nascido ou 

o estado de recém nascido; a vida extrauterina; a causa 

jurídica da morte do infante; o estado psíquico da mulher e o 

diagnóstico de parto pregresso.
60

 

 

Caracterizando a vida biológica, Nelson Hungria diz que: "basta a existência do 

mínimo de atividades funcionais e de que o feto já dispõe antes de vir à luz, e das quais é o 

mais evidente atestado a circulação sanguínea."
61

 

A expressão durante o parto indica que o marco inicial do infanticídio é efetivamente o 

início do parto. O início do parto pode ocorrer, de acordo com a doutrina, em três momentos: 

1) com a dilatação do colo do útero; 2) com o rompimento da membrana amniótica; 3) com a 

incisão das camadas abdominais, no parto cesariana.
62

  

A outra expressão que vem a definir o limite temporal do delito é logo após o parto. 

No entanto, apesar de ser contemplada pela letra de lei, a expressão deixa dúvidas quanto à 

sua duração real. Nesse caso, defende-se que a expressão "logo após" deve ser entendida à luz 

do princípio da razoabilidade.
63

  

Nota-se que a lei penal usa, expressamente, a expressão logo após o parto, e não 

apenas após o parto. Nesse sentido, somente poderá ser reconhecido o infanticídio se houver 

uma relação de proximidade temporal entre o início do parto e a morte do filho.
64

 

Na realidade, a maioria quase absoluta dos autores considera que a expressão "logo 

após"  

(...) tem o caráter de imediatidade porque a emoção intensa 

que move o braço criminoso deflagra pronta e rapidamente, 

depois do nascimento, a reação infanticida. Somente, pois, 

dentro de um curto lapso de tempo mediando entre o parto e 

a prática criminosa é que podemos ver, nítido, atuando o que 

é fundamental para a caracterização da espécie.
65

 

 

Quanto ao elemento subjetivo, o crime de infanticídio só é punido a título de dolo, seja 

dolo direito ou eventual, considerando a vontade da parturiente pela morte do próprio filho, 

influenciada pelo estado puerperal. Dessa forma, o sujeito ativo deve agir finalisticamente no 

sentido de produzir o resultado morte, agindo com vontade livre e consciente.
66

  

Em suma, não há a forma culposa do infanticídio, pois o Código Penal não trata do 

delito a título de culpa.
67
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Desse modo, a mãe, que por culpa causa a morte de seu filho, decorrendo da 

inobservância do dever objetivo de cuidado que lhe era devido, responderá por homicídio 

culposo, ainda que em estado puerperal.
68

  

Ademais, é importante pontuar que a tese de atipicidade decorrente da culpa não deve 

prosperar. Isto porque 

(...) a influência do estado puerperal não tem o condão de 

afastar a tipicidade do comportamento praticado pela 

parturiente que se amolda, em tese, ao delito de homicídio 

culposo, embora tal fato deva influenciar o julgador no 

momento da fixação da pena-base, quando da análise das 

circunstâncias judiciais.
69

  

 

 

1.4 Critérios: honoris causa e fisiopsicológico 

 

O Código Penal atual, diferentemente de códigos anteriores, excluiu da sua redação o 

critério da honoris causa. Esse critério, adotado em legislações passadas, é de motivação 

psicológica, em que a gravidez seria considerada uma "desonra" para a mulher, como por 

exemplo, uma mãe que dará luz a seu filho estando solteira, ou um filho de um 

relacionamento ilegítimo, trazendo angústia e desespero para a mulher.
70

 

"Percebe-se, claramente, que a honoris causa é fruto do conflito interno da agente, cuja 

conduta não se encaixa no padrão imposto pela sociedade, que passa a considerá-la imoral."
71

 

Neste sentido, ilustra Antonio José Miguel Feu Rosa:  

(...) numa época  em que não havia pílulas anticoncepcionais, 

proliferavam as mães solteiras. Estas, tornavam-se alvo de 

humilhações e do desprezo da sociedade, seus filhos 

atravessavam a vida com aquela chaga da origem 

pecaminosa. Não havia assistência social, e a rede hospitalar, 

além de particular, apresentava precariedade de recursos que 

tornava o parto perigosa aventura. A mulher grávida sentia, 

por antecipação, os pavorosos sofrimentos que a 

atormentariam(...).
72

 
 

Na realidade, aquilo que é justo em determinada época pode, perfeitamente, se tornar 

injusto em outra.
73

 

Apesar do critério honoris causa ter sido excluído da legislação atual, parte da doutrina 

defende que, ainda que a influência do estado puerperal seja o elemento principal na 

caracterização do infanticídio, é notório que o critério honoris causa tem um caráter acessório 
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na configuração do crime, como se fosse um motivo oculto no próprio artigo 123 do Código 

Penal. 

A nível de exemplos tem-se Nelson Hungria:  

Com a omissão de referência da 'causa honoris', o código não 

inibe que se leve em conta, quando realmente exista, esse 

antecedente psicológico. O motivo de honra pode contribuir, 

de par com a morbidez fisiológica do próprio parto, para o 

estado de excitação e angústia que diminuem a 

responsabilidade da parturiente. Todas as causas, fisiológicas 

e psicológicas, devem ser averiguadas no seu conjunto e 

interdependência, de modo que não fica excluída a 

consideração do motivo de ocultação da desonra, nos casos 

em que, realmente, tenha entrado como um coeficiente do 

anormal impulso criminoso.
74

 
 

E Ivair Nogueira Itagiba:  

É impossível abstrair-se da honoris causa. Em que pese a sua 

omissão na letra da lei, envolveria clamorosa injustiça a 

recusa do antecedente psicológico. Um motivo de honra é 

dos que, afora a morbidez fisiológica inerente ao parto, mais 

concorrem para o estado de excitação e desespero da 

parturiente(...).
75

 

 

No entanto, a doutrina não é pacífica quanto à adoção do critério da honoris causa, 

ainda que de forma oculta. A segunda corrente, que será exposta a seguir, nega a sua adoção 

no contexto atual, com base na inexistência da expressão no texto da lei.  

Conforme expõe Heleno Cláudio Fragoso: "O motivo de honra (...) evidentemente não 

mais se justifica em face da revolução de costumes de nosso tempo em matéria sexual e da 

emancipação da mulher."
76

 E no mesmo sentido, em oposição ao motivo de honra, Wanderleu 

Lacerda Panasco dispõe que:  

O conceito do motivo de honra diz muito de perto que o 

agente agiu através de premeditação. O sentido de desonra 

não pode se formar apenas no instante do parto, promovendo 

o fato punível. Ele acompanha passo a passo, as evoluções da 

gravidez (...). (...) Não tendo condições aquisitivas para 

procurar eliminar o filho que cresce nas entranhas, pelo 

aborto, ou receosa e sem experiência para tanto, tem que 

esperar o momento da parturição para matar o próprio filho 

com o mais admissível vislumbre de premeditação.
77

 
 

Corroborando o pensamento dessa corrente, Oswalto Pataro assegura que ao término 

de uma gravidez completa, um recém-nascido não teria o condão de ocultar uma desonra, ao 
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passo que tendo nascido, essa desonra já seria notória, tanto pela gravidez em si, quanto pelo 

nascimento do bebê.
78

 

Em que pese as significativas discussões acerca do critério honoris causa, é o critério 

fisiopsicológico que está presente na legislação atual do Código Penal, quando o artigo 123 

do Código Penal atribui "sob a influência do estado puerperal" como elementar do tipo.
79

   

Os defensores da corrente que adota unicamente o critério fisiopsicológico tem por 

objetivo eliminar a relação do crime com o conceito de honra e a gravidez ilegítima. Dessa 

forma, tendo a influência do estado puerperal como critério único a ser avaliado, todos os 

casos são abrangidos, tanto de gravidez legítima quanto de gravidez ilegítima, não importando 

o motivo do crime, bastando que a parturiente sofra distúrbios fisiológicos e psíquicos.
80

  

Sendo assim, a adoção do sistema fisiopsicológico tem como fundamento as 

perturbações fisiopsíquicas que a mulher sofre durante o parto, consequentes das dores, perda 

de sangue e esforço muscular.
81

  

Portanto, não está em questionamento o motivo pelo qual levou a parturiente a 

cometer o delito, e sim o desequilíbrio fisiopsíquico provocado pelo estado puerperal que ela 

se encontrava.
82
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2 O CRIME DE INFANTICÍDIO NO BRASIL NOS ÂMBITOS JURÍDICO E 

JORNALÍSTICO 

 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tratou de atribuir a competência ao Tribunal 

do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dispondo em seu artigo 5º, 

XXXVIII, d, que: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

assegurados: a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
83

  

Os crimes dolosos contra a vida se inserem no Capítulo I, Título I, da parte especial do 

Código Penal. Assim, se incluem na competência do Tribunal do Júri os delitos: homicídio 

(simples, privilegiado e qualificado); induzimento, instigação e auxílio ao suicídio; 

infanticídio; e as várias formas de aborto. Além deles, vinculam-se os delitos conexos (delitos 

que tem uma ligação entre si, cometidos nas mesmas situações de tempo e lugar), que, por 

força da atração exercida pelo júri, devem ser julgados também pelo Tribunal Popular.
84

  

Nesse sentido, tendo em vista que o crime de infanticídio é um crime doloso contra a 

vida, sendo julgado pelo Tribunal do Júri, passa-se a melhor elucidação de como é feito esse 

julgamento e as suas implicações tanto no âmbito jurídico, quanto no âmbito jornalístico.  

O júri é trifásico e especial. A primeira fase é o procedimento, feito em juízo. É 

oferecida a denúncia ou a queixa pelo crime, e, havendo provas suficientes da materialidade 

do crime e indícios suficientes de autoria, o juiz receberá a peça acusatória. Em seguida, é o 

momento de chamar o réu ao processo, dando-lhe a oportunidade de apresentar defesa. Assim, 

será feita toda a instrução do processo, com colheita de provas, depoimentos e por fim 

alegações finais.
85

 Para finalizar a primeira fase, tem-se 4 possibilidades:  

a) pronúncia (considera-se admissível a acusação e o 

processo segue para a segunda fase); b) impronúncia 

(extingue-se o processo, sem julgamento de mérito); c) 

desclassificação (remete-se o processo a outro juízo, diante 

do reconhecimento da incompetência do Tribunal do Júri 

para o caso, ou seja, não é um crime doloso contra a vida); d) 

absolvição sumária (encerra-se o processo, com julgamento 

de mérito, absolvendo-se o acusado).
86

  

 

Levando-se em consideração a proposta para explicar o andamento do processo para a 

segunda fase, será considerada a possibilidade da pronúncia nesse caso. A pronúncia é uma 
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decisão interlocutória mista, ou seja, ela encerra a primeira fase de formação de culpa e 

inaugura a fase preparatória para o júri. Assim,  

A pronúncia (...) julga admissível a acusação, remetendo o 

caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, 

simples juízo de admissibilidade da acusação, não se 

exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a 

existência de indícios suficientes e prova da materialidade, 

imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo 

in dubio pro societate.
87

  

 

Na pronúncia deve conter o relatório (o que ocorreu no processo), a fundamentação 

(os motivos pelo qual deve ser julgado pelo júri), e o dispositivo (o artigos que o acusado 

deve responder).
88

 

Pronunciado o réu, este poderá apresentar um recurso em desfavor dessa decisão de 

pronúncia. Esse recurso denomina-se recurso em sentido estrito (artigo 581, IV, do Código de 

Processo Penal) e cabe ao réu apresentar seus argumentos contra ao que está exposto na 

pronúncia.
89

  

Ainda que o réu apresente o recurso em sentido estrito e seja modificado o crime, se a 

decisão permanecer na alçada do Tribunal do Júri (crimes dolosos contra a vida), será iniciada 

a fase intermediária. É o juízo de preparação do plenário, que consiste em intimações de 

testemunhas, oferecimento de novos documentos, novas diligências se necessárias e 

determinação do dia do julgamento.
90

  

Finalizada a fase intermediária, passa-se para a terceira e última fase do procedimento 

do júri. Esta consiste no juízo de apreciação do mérito da causa, feito pelo veredicto dos 7 

jurados que compõem o Conselho de Sentença, que vão optar ou pela condenação ou pela 

absolvição do réu.
91

 Assim, serão realizados debates, exposição de provas, testemunhas serão 

ouvidas, apresentação de questionário, para que os jurados cheguem a uma conclusão sobre o 

crime. Terminada a votação, o juiz fará uma sentença (condenatória ou absolutória) de acordo 

com o que os jurados decidiram, tendo atribuição apenas para fixar a pena do réu.
92

 Após, há 

uma série de recursos cabíveis à defesa, no entanto, não se torna necessário a exposição dos 

mesmos aqui.  

Exaurida a explicação acerca da estrutura de como se desenvolve crime de infanticídio 

no Brasil sobre a ótica do âmbito jurídico, cabe explorar o grande impacto que essa prática 
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tem na sociedade em geral, de que forma ela é transmitida a essa sociedade e como é vista 

pela mesma.  

No intuito de inicialmente compreender as mulheres que praticam o crime de 

infanticídio em dois grupos, passa-se a considerar as hipóteses em que elas estão inseridas. 

Uma primeira hipótese é considerar que se trata de mulheres ditas como "normais", que tendo 

em vista um conflito com as demandas sociais que lhe são atribuídas, como a maternidade e 

sua relação com o filho, cometem o delito por não se sentirem preparadas psiquicamente para 

assumir a função, ou por pensarem que não tem condições sociais mínimas para a 

maternidade (idade, paternidade do bebê, condições econômicas e até a relação que originou o 

bebê).
93

  

Uma outra hipótese, tendo em vista um aspecto legitimado pela psicologia e pela 

psiquiatria, corroborado pela própria lei, é justamente o parto ser um momento de tensão 

extrema para uma mulher, que pode acarretar estados críticos e afetar o psicológico, 

considerado por muitos um período de crise.
94

   

Essas mães, em atos desesperados, chocam o poder público, a mídia e a sociedade, 

evidenciando a preservação de práticas costumeiras de infanticídio, as quais enfrentam muitas 

das vezes sozinhas "a criminalização diante dos instrumentos de vigilância e punição do 

sistema policial, jurídico, médico e da imprensa."
95

 

Ainda assim, com todas essas questões envolvidas, variando entre o normal e o 

patológico, essas mulheres são muitas vezes mostradas pela mídia como monstros. A negação 

da maternidade pelo infanticídio é tratada como uma monstruosidade, além de ser um delito 

criminal, afeta principalmente códigos patriarcais já instituídos.
96

 

A figura desse monstro, todavia, é hibrida: “nem totalmente criminosa, nem totalmente 

doente, é o que está fora da norma, e justamente por isso torna-se espetáculo ao ser 

midiatizada.”
97
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2.1  Âmbito jurídico: Análise de casos 

 

Para servir de análise sobre como o infanticídio ocorre na esfera jurídica, seu trâmite e 

consequências, foram coletados três casos concretos envolvendo o referido crime, no Brasil.  

2.1.1 Juliana A. 

  

O primeiro deles se refere a um caso ocorrido no estado de Minas Gerais. Os fatos se 

deram da seguinte forma: a mãe, Juliana, logo após dar à luz ao seu filho no dia 07/09/2004, 

tentou sufocá-lo, colocando-o dentro de um guarda roupa, mantendo-o até o dia 15/09/2004, 

quando, então, o levou para o quintal, ateando-lhe fogo. Em laudo de necropsia, ficou 

constatado que o bebê faleceu em decorrência de queimaduras generalizadas.
98

  

Assim, a mãe foi denunciada e pronunciada pelo crime de homicídio qualificado, com 

emprego de fogo (artigo 121, § 2º, III, do Código Penal), sendo submetida ao julgamento do 

Júri. No entanto, discordando do crime que lhe foi atribuído, em sede de recurso em sentido 

estrito, a mãe se utilizou de duas teses defensivas: erro de tipo e desclassificação do homicídio 

para o crime de infanticídio.
99

 

Em relação à tese de erro de tipo, a defesa sustentou que a mãe, no momento em que 

colocou fogo no bebê, já acreditava que ele estivesse morto. Por isso, incidiu e erro de tipo 

("é a falsa percepção da realidade sobre um elemento constitutivo do crime"
100

), que exclui o 

dolo ("a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal"
101

) da 

conduta e consequentemente afasta o crime de homicídio doloso, fazendo jus ao homicídio 

culposo.
102

 

Já em relação à tese de desclassificação para o crime de infanticídio, a defesa 

ressaltou que em perícia realizada, foi comprovada a influência do estado puerperal na ação 

da mãe ao matar seu filho.
103
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No interrogatório da mãe, a mesma contou com riqueza de detalhes como se deram os 

fatos, confessando que matou o seu próprio filho após o seu nascimento:  

(...) que ao sair do banheiro em direção a seu quarto, onde 

também dormiam seus filhos de 3 e 2 anos de idade, sentiu 

uma dor mais forte, segurou na janela e o bebê caiu do 

interior da interroganda uma bolsa com o cordão 

deteriorado; que em seguida a interroganda pegou um 

cobertor, embrulhando a criança e colocou-a em cima da 

cama; que deitou-se e dormiu; que por volta de 0:00h 

acordou com a criança chorando; que colocou a mão sobre a 

boca da mesma, para que parasse de chorar; que tornou a 

dormir e no dia seguinte, o irmão da interroganda bateu na 

sua porta (...) que balançou a criança mas a mesma não 

mexeu; que quando os filhos da interroganda acordaram 

levou-os para fora do quarto e voltou para limpá-lo; que 

retirou a bolsa e limpou o sangue; que a criança não chorou 

mais e permaneceu enrolada em cima da cama até sexta-

feira, dia em que o colocou dentro do armário; que na 

quarta feira da semana seguinte, retirou a criança de dentro 

do guarda-roupa, onde já estava enrolada no cobertor e no 

lençol, levou-o até o fundo da casa, colocou-o no chão e 

cobriu com umas folhas secas de bananeira; que em seguida 

colocou fogo nas folhas.
104

 

 

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar 

a tese de erro de tipo sustentada pela defesa, que culminaria em homicídio culposo, alegou 

que, a versão de que a mãe já sabia que o bebê estava morto quando lhe ateou fogo se 

encaixaria propriamente na tese de crime impossível, já que é impossível matar algo que já 

estava morto (artigo 17 do Código Penal).
105

  

No entanto, a própria tese de erro de tipo “pressupõe erro sobre os elementos 

constitutivos e essenciais da figura criminosa, sejam fáticos ou normativos”. Isto quer dizer 

que o fato da mãe atear fogo no bebê, supondo que ele já estivesse morto, não anula o dolo 

antecedente, qual seja, após o nascimento do bebê, a mãe ter, ao que tudo indica, tentado 

matá-lo asfixiado.
106

   

Ademais, o fato da mãe já ter dois filhos revela que ela tem conhecimento de que ao 

colocar a mão na boca do bebê poderia matá-lo, e ainda o coloca dentro de um armário, sem 

amamentá-lo.
107
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Neste sentido, o conjunto probatório aponta que a mãe “agiu com animus necandi, 

ou seja, sua intenção era a de pôr fim à vida do seu filho, independentemente das 

circunstâncias que a motivaram.”
108

 

Por fim, o Tribunal não acolheu a tese de erro de tipo, que, ainda, poderá ser 

apreciada pelo Conselho de Sentença, já que possuem competência constitucional para 

julgar crimes dolosos contra a vida. 
109

 

Por outro lado, ao analisar a tese defensiva da desclassificação do crime de 

homicídio qualificado para o crime de infanticídio, o Tribunal explica que o Código Penal 

adotou o critério fisiopsiquíco para caracterizar o infanticídio, sendo assim, o desequilíbrio 

psíquico e hormonal sofrido pela mulher durante o parto. Ademais, acentua que não basta a 

mulher encontrar-se no estado puerperal, “imprescindível que aludida condição tenha 

influenciado diretamente a mãe ao matar seu filho, prejudicando ou diminuindo sua 

capacidade de agir livremente.” Esta seria, portanto, a diferença entre imputar o homicídio 

ou o infanticídio à mãe.
110

 

Levando esses conceitos em consideração, os autos demonstraram que a mãe tentou 

matar o próprio filho poucas horas após o nascimento (o laudo de necropsia atesta que o 

bebê nasceu com vida), e, acreditando que já estava morto, onze dias depois, colocou-o no 

quintal junto às folhas e ateou-lhe fogo.
111

 

Neste momento, é imprescindível e pode-se dizer que um “divisor de águas” a 

perícia médica, pois, ela vai definir se a mãe agiu matando o seu filho sob a influência do 

estado puerperal ou não. Em caso negativo, responderia por homicídio, e, em caso 

afirmativo, infanticídio.  

No caso, o primeiro exame médico feito por dois médicos legistas constatou que a 

mãe se encontrava, à época, sob a influência do estado puerperal. A juíza, entendendo que o 

laudo não era conclusivo quanto à gravidade do estado puerperal, determinou nova perícia, 

nomeando uma médica e estabelecendo requisitos a serem respondidos. Esta médica 

solicitou a nomeação de novo perito por razões de foro íntimo, mas foi ouvida como 

testemunha especializada, respondendo que:  

(...) somente um psiquiatra poderia esclarecer se o fato da 

parturiente ter escondido a gravidez da sociedade e dos pais, 

e de ter dado a luz em forma traumatizante, sozinha em seu 
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quarto, poderia influenciar para o acometimento da psicose 

puerperal.
112

 

 

Assim, o novo perito, um psiquiatra, na elaboração do laudo afirmou que a mãe 

“além de se encontrar em estado puerperal à época e cometido o delito em virtude de tal 

fator, não tinha plena consciência da ilicitude do fato e, mais, não poderia determinar-se de 

acordo com o entendimento da ilicitude do fato.”
113

 

O Tribunal ainda teceu comentários relativos à oitiva da médica, dizendo que “casos 

de depressão pós-parto são mais frequentes na rede pública, onde normalmente se atendem 

pessoas carentes.” E, ainda, que “a própria condição socioeconômica da parturiente pode 

contribuir sobremaneira para desencadear as alterações psíquicas do estado puerperal.”
114

 

Diante de todo o exposto, notadamente a perícia médica e os elementos colhidos, o 

Tribunal entendeu que restou comprovado que a mãe agiu sob a influência do estado 

puerperal, devendo responder por infanticídio, uma vez satisfeitas todas as suas 

elementares, afastando a imputação do homicídio.
115

  

Os precedentes da Corte de Justiça não discrepam do posicionamento ora 

apresentado:  

EMBARGOS INFRINGENTES - HOMICÍDIO 

QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO DA 

IMPUTAÇÃO FEITA PARA PRONUNCIAR A 

EMBARGANTE NAS DISPOSIÇÕES DO 

ART. 123 DO CÓDIGO PENAL - ADMISSIBILIDADE - 

EMBARGOS ACOLHIDOS - Deve-se desclassificar a 

imputação feita pela prática de homicídio, para o crime de 

infanticídio, pelo fato da agente ter praticado o crime logo 

após o parto e sob a influência do estado puerperal.
116

  

 

Assim, concluiu o Tribunal dando provimento ao recurso interposto pela defesa da 

mãe, no sentido de reformar a sentença de pronúncia, não mais pronunciando pelo crime de 

homicídio qualificado, e sim de infanticídio, artigo 123 do Código Penal, determinando seja 

submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.
117
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No sentido de pontuar algumas características pessoais do sujeito ativo (a mãe), além 

dos elementos que compõem o crime, pode-se observar que a mãe escondeu a gravidez da 

sociedade e dos pais, momento em que deu a luz sozinha em seu quarto, sem qualquer 

amparo pessoal, médico e também hospitalar. Ainda, durante toda a narrativa dos fatos, 

nada se fala sobre o pai do bebê, como se a mãe fosse a única responsável pelo seu filho, o 

que demonstra mais uma preocupação que uma mulher grávida carrega, muitas das vezes 

sozinha, desacompanhada do pai do bebê. Ademais, nota-se que a mesma já tinha dois 

filhos pequenos, de 2 e 3 anos de idade, o que certamente também lhe causou angústia, 

tendo em vista o impacto econômico que mais um filho teria em sua vida.    

2.1.2 Mayara 

 

O segundo caso também ocorreu em Minas Gerais, no Brasil. Os fatos se deram da 

seguinte forma: a mãe, Mayara, escondeu a gravidez, deu à luz em casa, e cortou o cordão 

umbilical da bebê. Em seguida, o colocou sobre um balde para aparar o sangue e lhe desferiu 

27 (vinte e sete) facadas nas costas. Após matar a recém-nascida, enrolou-a em uma toalha e a 

colocou em uma sacola plástica, ocultando o cadáver.
118

 

A mãe foi denunciada e pronunciada pelos crimes de homicídio qualificado e 

ocultação de cadáver (artigo 121, § 2º, I, III e IV e § 4º, e artigo 211, ambos do Código 

Penal), sendo submetida ao julgamento do Júri. No entanto, discordando dos crimes que lhe 

foram imputados, alegando que cometeu os delitos sob a influência do estado puerperal, e, 

utilizando o princípio in dubio pro reo, requereu, em sede de recurso em sentido estrito, a 

desclassificação desses crimes para o crime de infanticídio.
119

  

Em relação ao argumento do princípio in dubio pro reo, este foi rebatido formalmente 

já que em sede de pronúncia, é o princípio in dubio pro societate que deve prevalecer.
120

 

Sobre a alegação de ter cometido os delitos sob a influência do estado puerperal, o 

simples fato da mãe ter matado seu bebê logo após o parto não significa que a mesma 

estivesse sob a influência desse estado. A influência do estado puerperal nas ações dessa mãe, 

como bem explicado no capítulo 1 do presente trabalho, requer provas concretas de que a 
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mesma “estivesse sob forte perturbação psíquica e hormonal, sendo incapaz de discernir e de 

se autodeterminar, sem forças para inibir o seu animus necandi (intenção de matar).”
121

     

Neste sentido, no intuito de comprovar a influência do estado puerperal, a mãe juntou 

prontuários médicos, mas estes não atestaram a falta de higidez mental.
122

  

Assim, gerando dúvidas em relação à influência ou não do estado puerperal nas suas 

ações, o Conselho de Sentença ficou encarregado de decidir “acerca de eventual 

desclassificação para o crime de infanticídio, pois consabido que nesta fase de pronúncia, vige 

o princípio in dubio pro societate.”
123

 

Em seguida, foram analisadas as qualificadoras do crime de homicídio, sendo elas: I - 

motivo torpe; III - meio cruel; IV - recurso que torne impossível a defesa do ofendido. A 4ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que as 

qualificadoras realmente ficaram comprovadas no caso. O motivo torpe se caracterizou pela 

confissão da mãe, em seu interrogatório, de que matou a filha por sentimento de rejeição, 

ademais, procurou ocultar a gravidez. Nelson Hungria, a respeito da torpeza que reveste a 

conduta, leciona: "(...) torpe é o motivo que mais vivamente ofende a moralidade média ou o 

sentimento ético-social comum. É o motivo abjeto, ignóbil, repugnante, que imprime ao crime 

um caráter de extrema vileza ou imoralidade.(...)”
124

 

Já a qualificadora do meio cruel também se fez presente, comprovada pela perícia e 

pelos fatos, tendo em vista que a mãe desferiu 27 (vinte e sete) facadas nas costas da recém-

nascida, “suportando terrível e agonizante sofrimento, submetida certamente a uma dor 

intensa.”
125

 Nesse mesmo sentido, Fernando Capez ensina que: "a reiteração de golpes 

constituirá meio cruel se eles atingirem pessoa ainda viva e, mais, fazendo com que ela sofra 

de modo brutal".
126

  

Para finalizar, a qualificadora do recurso impossibilitou a defesa da vítima, esta restou 

comprovada pois a recém-nascida, não tendo nem 01 (um) dia de vida, não teve condições de 

evitar ou de se defender das agressões.
127
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Sendo assim, o recurso em defesa da mãe, no sentido de desclassificar os crimes de 

homicídio qualificado e ocultação de cadáver para o crime de infanticídio foi considerado 

improcedente pelos argumentos acima destacados. No entanto, por serem crimes praticados 

contra a vida e sob a apreciação do Júri, conclui-se que, apesar da pronúncia continuar sendo 

por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, o Conselho de Sentença pode decidir se a 

vítima agiu ou não sob influência do estado puerperal, eventualmente desclassificando o 

crime de homicídio para o de infanticídio. Caso prevaleça a tese acusatória de homicídio, 

deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença a questão relativa às 

qualificadoras.
128

 

Dessa forma, é possível afirmar que os dois casos apresentados, que estão ainda na 

fase de pronúncia, tem o condão de exemplificar a diferença do homicídio para o infanticídio 

nos casos em que a mãe mata o seu filho mesmo logo após o parto, e como uma perícia 

médica completa é fundamental para a comprovação da influência do estado puerperal no 

crime de infanticídio.  

Diferentemente do que ocorreu no caso concreto anterior, que em sede de recurso em 

sentido estrito desclassificou o crime de homicídio qualificado para o de infanticídio, neste 

segundo caso a mãe não apresentou perícia contundente para afastar a imputação de 

homicídio logo na fase de pronúncia. Mesmo assim, ainda há a possibilidade de provar a 

influência do estado puerperal na prática do delito, havendo chance de desclassificação do 

homicídio para o infanticídio no Tribunal do Júri.  

No entanto, podemos verificar que este é um crime mais chocante, tendo em vista o 

modus operandi da mãe, no sentido de desferir vinte e sete facadas na sua filha recém-

nascida, que, certamente, não tem nenhuma chance de se defender. Estas condições, sem 

dúvida, concorreram para que o crime não fosse desclassificado para infanticídio no momento 

do recurso em sentido estrito. Assim, sendo a desclassificação resolvida no Tribunal do Júri, 

também podemos crer que a morte da bebê de uma forma brutal não deve ser vista com bons 

olhos pelos jurados, e, muito possivelmente não aceitarão a influência do estado puerperal 

como causa determinante para os seus atos.  
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2.1.3 Juliana J. 

 

Já o terceiro caso ocorreu em Sobradinho, no Distrito Federal, no Brasil. Os fatos se 

deram da seguinte forma: a mãe, Juliana, teve um relacionamento amoroso com Cleiton, e ao 

longo do relacionamento Juliana engravidou. Com 09 (nove) meses de gestação, ambos 

resolveram interrompê-la. Para isso, Cleiton adquiriu comprimidos de substâncias abortivas, 

tendo Juliana, nos primeiros dias do mês de Junho de 2002 ingerido-os. Dessa forma, Juliana 

acelerou a expulsão do feto, que nasceu com vida. Sendo assim, após o nascimento do seu 

filho, Juliana o embrulhou em um saco plástico e o lançou sobre a marquise do prédio onde 

residia, vindo o bebê a óbito em decorrência de traumatismo cranioencefálico, sendo certo de 

que nasceu com vida.
129

  

A mãe Juliana foi denunciada pelo crime de homicídio e tentativa de aborto (artigo 

121, caput, e artigo 124, combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal). No 

entanto, foi pronunciada apenas pelo crime de homicídio, tendo em vista que as provas 

colidas judicialmente não foram suficientes para a imputação do crime de aborto tentado.
130

  

Dessa forma, sendo submetida ao julgamento do Júri pelo crime de homicídio, a mãe, 

discordando do delito que lhe foi imputado, requereu a desclassificação do crime de 

homicídio para o de infanticídio, em sede de recurso em sentido estrito.
131

  

Em seu depoimento na delegacia, Juliana informou que engravidou do seu namorado 

Cleiton. Com o passar do tempo, Cleiton ficou lhe pressionando para que abortasse o bebê, 

recebendo dele comprimidos, tendo os ingerido e passado mal, abortando o feto. Foi levada 

para o hospital pelo seu patrão, onde ficou internada dois dias. Disse ainda que sua mãe não 

sabia da gravidez, só soube após o ocorrido. Em seu interrogatório em juízo, Juliana 

acrescentou que não contou que estava grávida por medo de ser demitida. E, ainda, disse que 

enrolou o bebê em uma roupa e deixou próximo a janela, mas não jogou o bebê, tendo ele 

caído. Disse também que não se lembra de ter colocado o bebê em um saco. Relatou que o 
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bebê nasceu e achou que ele estava morto, sendo certo de que em nenhum momento ele 

chorou.
132

  

A testemunha Virgínia, médica que atendeu Juliana no dia dos fatos, relatou em juízo  

que Juliana realmente apresentava sintomas compatíveis com uma parturiente, mesmo que 

Juliana negasse, e que tudo levava a crer que acabara de dar à luz a um bebê de nove meses. 

Também em juízo, a testemunha Marli, empregadora de Juliana à época dos fatos, relatou que 

já havia perguntado à Juliana se ela estava grávida, e ela negou. Na noite do ocorrido, 

estranhou a demora de Juliana no banho e perguntou se estava tudo bem, tendo Juliana 

respondido que sim. Ao entrar no banheiro depois que Juliana saiu, encontrou o chão todo 

molhado e manchas de sangue perto do box, já desconfiando que Juliana tivesse feito um 

aborto. Após, foi até o quarto de Juliana e viu uma poça de sangue, perguntando-lhe 

prontamente se ela havia feito um aborto, a qual negou, afirmando que o sangue era 

proveniente dos seus rins. Devido a isto, foram ao hospital, tendo a médica afirmado que 

Juliana havia acabado de ter um bebê e que provavelmente o corpo dele ainda estaria em sua 

casa. Assim, Marli procurou o bebê pelo apartamento mas não o encontrou, tendo percebido 

um embrulho sobre o telhado abaixo de sua janela que poderia ser o bebê, e o resgatou. Marli 

informou que Juliana nunca disse que estava grávida nem que havia tomado qualquer remédio 

abortivo. A testemunha disse que conversou depois com Juliana e ficou sabendo que o pai da 

criança seria um homem casado.
133

  

Nesse sentido, de acordo com o próprio interrogatório de Juliana e os depoimentos das 

testemunhas, nota-se que Juliana escondeu a gravidez de sua própria mãe e de sua 

empregadora. Mesmo após o parto, continuou a negar o nascimento do bebê para a sua 

empregadora e para a médica que lhe atendeu. Dentre esses motivos, a desclassificação do 

crime de homicídio para o de infanticídio em sede de recurso em sentido estrito não 

prosperou.
134

  

Ademais, para se caracterizar o crime de infanticídio, este deve ser cometido sob a 

influência do estado puerperal, tendo a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal suscitado que não houve exame pericial para comprovar esse estado de Juliana no 

momento do crime, negando o recurso em sentido estrito interposto por Juliana. Assim, não 

há o que se falar em desclassificação quando há dúvidas sobre o estado psíquico de Juliana, 
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deixando a cargo do Conselho de Sentença dirimir a controvérsia, cabendo-lhe decidir 

exatamente qual a capitulação jurídica que deve ser dada ao fato.
135

 

Finalizada a primeira fase do procedimento do Júri, foi realizada a fase intermediária, 

preparando o plenário para o dia do julgamento no Júri. Dessa forma, iniciado o Júri e sua 

instrução, foi ouvida a testemunha Marli e feito o interrogatório de Juliana. Em seguida, o 

próprio Ministério Público pugnou pela desclassificação do crime de homicídio para o crime 

de infanticídio diante dos depoimentos. A defesa também sustentou a tese de 

desclassificação.
136

  

Concluídos os debates, foram formulados os quesitos, e os Jurados realizaram a 

votação. Em relação ao crime praticado contra o recém-nascido, o Conselho de Sentença 

reconheceu a materialidade e a autoria da ré. Ademais, os Jurados, por maioria, responderam 

afirmativamente aos quesitos relacionados à ligação biológica entre a vítima (bebê) e a 

acusada (Juliana), bem como que Juliana, ao agir, encontrava-se no estado puerperal, logo 

após o parto, caracterizando o crime de infanticídio. Por fim, não absolveram a acusada do 

delito cometido.
137

 

Assim, restou à juíza a fixação da pena do delito reconhecido pelo Conselho de 

Sentença. Leu em voz alta a sentença, em conformidade com a decisão dos Jurados, tendo 

sido Juliana condenada nas penas do crime de infanticídio (artigo 123 do Código Penal), em 

03 (três) anos de detenção, destacando, na dosimetria da pena, que a culpabilidade da acusada 

demonstra um acentuado grau de reprovabilidade, tendo em vista que ela possuía o potencial 

conhecimento da ilicitude do fato, tanto que o praticou às escondidas, no interior da residência 

da família para a qual trabalhava. Ademais, relatou que a conduta da acusada é socialmente 

reprovável, quando dela se exigia comportamento diverso. A defesa manifestou o desejo de 

apelar da sentença.
138

  

O caso de Juliana ilustra a influência psicológica que o homem pode ter sobre a 

mulher grávida, com receio de todas as consequências dessa gravidez. Sendo Cleiton um 

homem casado, e tendo um relacionamento extraconjugal, engravidando Juliana, recorreu a 

comprimidos para uma tentativa de aborto, no sentido de interromper a gestação. Ainda que 

Juliana tenha aceitado os comprimidos, é nítido que foi pressionada para tal, conforme relatou 
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em seu depoimento, o que denota mais uma vez a responsabilidade exclusiva que é imposta 

sobre a mãe, e o pai do bebê, que deveria dar suporte à essa mulher e então namorada,  

encontra uma solução um tanto quanto irresponsável.  

Ademais, verifica-se que Juliana escondeu a gravidez de sua mãe, e, ainda, relatou o 

medo de ser demitida, negando, a todo momento, a gravidez. Percebe-se também que Juliana 

deu à luz sozinha, em um banheiro, sem qualquer amparo tanto psicológico quanto hospitalar, 

chegando a negar o nascimento do bebê inclusive quando a levaram ao hospital, 

posteriormente. Essas características demonstram o estado psicológico que Juliana se 

encontrava antes mesmo de dar à luz, e todas as preocupações que passavam pela sua cabeça 

tendo em vista tamanha responsabilidade que é ter um filho.         

Destarte, o referido caso em questão demonstra, assim como os dois casos anteriores, 

que a denúncia nos casos da mãe matar o seu filho geralmente é oferecida pelo crime de 

homicídio. Nesse sentido, é depois da colheita de provas, perícia médica ou testemunhos, que 

a capitulação pelo crime de infanticídio passa a aparecer como possibilidade. Igualmente 

como nos outros dois casos, em sede de recurso estrito foi requerida a desclassificação do 

crime de homicídio para o infanticídio. Neste último caso, não foi acolhida a desclassificação 

no recurso, mas pôde ser discutida em Júri. Assim, este terceiro caso também serve de 

exemplo para atestar a possibilidade de desclassificação do homicídio para o infanticídio no 

Tribunal do Júri, o que de fato ocorreu, pelos votos dos Jurados e consequente sentença.  

2.2  Âmbito jornalístico: O impacto da mídia 

 

A partir da análise de diversos processos, artigos e relatos, é possível concluir que a 

prática do infanticídio não é nada nova e incomum. No entanto, no sentido de contextualizar a 

prática para um momento mais contemporâneo, buscou-se informações pelo menos a partir do 

século XIX, e, baseado nisso, a influência que a mídia possui nesses casos.  

No livro de Joana Maria Pedro, em que a autora analisa atos de aborto e infanticídio na 

ilha de Florianópolis nos séculos XIX e XX, demonstra que apesar de serem práticas desde 

sempre utilizadas, a solidão e a culpa das mulheres denunciam como a relação extraconjugal e 

a gravidez indesejada são responsabilidades atribuídas exclusivamente às mulheres, já que 

tanto a Igreja quanto a Medicina elegiam a mulher como a figura moral da família e da nação, 

sendo punidas e perseguidas duramente. No entanto, já no século XX, passa-se a controlar 

também os bebês legítimos.
139
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Uma circunstância comum a inúmeros casos de infanticídio é, sem dúvidas, a ausência 

dos pais desses bebês. Ainda que na data dos fatos não estivessem mais (ou que nunca 

estiveram) em um relacionamento com a mãe, é como se os homens que também geraram 

esses bebês não fossem minimamente responsáveis por eles.
140

  

As mulheres invariavelmente assumem o fardo que a 

sociedade lhes impõe de forma solitária, como únicas ou 

principais culpadas pelo crime, pois foram elas que 

romperam o modelo idealizado de natural abnegação e amor 

materno.
141

 
 

Assim, ao culpabilizar alguém pelo abandono ou assassinato de um filho, em momento 

nenhum se questiona acerca da figura do pai da criança. A responsabilização é quase 

exclusiva da mulher em relação ao cuidado com os filhos, desde a sua concepção, passando 

pela gravidez, e o pós-parto.  

Como aponta Badinter (1985), o fato de a mulher possuir o 

aparato biológico para gerar o filho e amamentá-lo acabou 

por ser elemento determinante para a designação da função 

das atividades de cuidado dos filhos a mulher.
142

 

 

Portanto, nós podemos perceber que a conduta de infanticídio, suas consequências, 

bem como a falta da responsabilidade paterna, atravessam o tempo e, ainda na 

contemporaneidade consegue nos fazer refletir sobre o corpo, e o corpo das mulheres que 

praticaram esses atos.
143

 

Em busca de uma reflexão sobre o corpo feminino, podemos dizer que apesar de, 

hipoteticamente, na atualidade, a maternidade não ser mais um destino obrigatório das 

mulheres, os corpos femininos ainda são motivo de controle, incômodo e manchetes.
144

 

A partir da primeira metade do século XX, é possível notar que os casos de 

infanticídio se tornaram um grande espetáculo de horror. A imprensa, grande responsável por 

veicular essas notícias, tratou de transmitir o contraste existente entre a exaltação da 

maternidade/amor natural das mães pelos seus filhos e que tipo de mulher seria capaz de 

praticar o delito de infanticídio, sendo chamada de desnaturada, besta-fera, desgraçada, 

delinquente e criminosa, adjetivos frequentemente utilizados como destaque nas manchetes.
145
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Desse modo, as práticas de infanticídio são vistas como experiências femininas que 

destoam da "representação naturalizada da maternidade como missão".
146

  

Nesse sentido, o livro de Joana Maria Pedro, anteriormente citado, especialmente no 

capítulo V, ilustra uma importante abordagem sobre a publicização da imagem da mulher nos 

jornais, a qual demonstra que o estranhamento em relação a essas condutas "já é construído 

socialmente e que o jornal serviu como um meio de qualificação ou (des)qualificação das 

mulheres."  

Os jornais divulgam dois tipos de mulheres, aquelas que seguem regras de conduta, a 

mãe/esposa dedicada e comportada. E, do outro lado, temos as mulheres que cometem o crime 

de infanticídio: desnaturada, desgraçada, criminosa. Consequentemente, perdura até hoje o 

fato de que o corpo feminino, "silenciado e dissecado, continua sendo o principal suporte da 

publicidade."
147

 

A mídia tem um importante papel em publicizar a prática do infanticídio. A mídia é 

definida como o conjunto de todas as formas de comunicação destinadas ao público, e o 

elemento comum entre todas essas formas é a linguagem, independente do veículo que ela é 

transmitida, seja no rádio, televisão, internet, jornais, filmes, etc. Visando o discurso 

midiático, muitas vezes utiliza-se a noção de espetacularização, ou seja, transforma-se o 

conteúdo em espetáculo (que significa tudo que atrai o olhar e atenção). Nesse sentido, a 

sociedade contemporânea, mais habituada pela mídia nos espaços da internet, tem uma 

potente tendência ao espetacular.
148

  

Para isso e por isso, a mídia costuma produzir o espetáculo nas notícias e manchetes 

ligadas ao crime de infanticídio, trazendo palavras que chocam e atribuindo adjetivos 

degradantes às mães.  

Muitas vezes, essas mulheres são consideradas monstros por cometerem um crime 

que, além de ser considerado contra a lei da natureza, ao romper funções inerentes a 

maternidade, é um crime contra a lei dos homens, e ainda um crime moral e social.
149

 

Desse modo, podemos dizer que os discursos em torno da 

figura da mãe/mulher que comete infanticídio passam por 

diversas fontes discursivas, que possibilitam a identificação 

com o monstro (produzido a partir do espetáculo midiático), 

com o anormal (do discurso do senso comum, ou mesmo da 

mídia) e ainda com o doente (do discurso jurídico e/ou da 

medicina). Percebemos, portanto, que a construção da figura 

do monstro está alinhada ao processo de espetacularização 

que se produz a partir dos veículos midiáticos (…). 
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Para demonstrar em exemplos o que acaba de ser exposto, a forma de como é 

representado o crime de infanticídio pelas manchetes, além da denominação da mãe-monstro, 

foram coletadas três notícias jornalísticas do site G1 - Portal de notícias da Globo, e, em 

seguida, coletados os comentários dessas notícias, feitos por qualquer pessoa que tivesse 

acesso à determinada notícia.  

 

2.2.1 A primeira notícia - dentro de saco de lixo no terreno baldio 

 

A primeira notícia tem como manchete o título: "Família encontra bebê recém-nascida 

dentro de saco de lixo, em Pedreira". Os fatos são relatados da seguinte forma, uma família 

encontrou uma bebê recém-nascida, ainda com cordão umbilical e placenta, dentro de um 

saco de lixo, em um terreno baldio na cidade Pedreira, São Paulo. Como moravam perto do 

local, ouviram barulho e foram ver o que era. Segundo a família, a bebê estava coberta de 

sangue. Assim, pegaram um lençol, a embrulharam e a levaram ao hospital, onde recebeu os 

primeiros socorros. De acordo com a apuração, a bebê nasceu de 39 semanas com 3,6 kg e 

estava com pequenos arranhões, mas passava bem. Luciana, que resgatou a bebê, conta:  

Meu marido pegou, a enrolou no lençol e ela parou de chorar. 

Ela começou a sorrir quando chegou no hospital. Foi Deus 

que mandou a gente pra lá. Se não tivesse ido lá, não sei o 

que teria acontecido com ela. A gente está superfeliz. Falei 

pro meu marido que, se tivesse oportunidade, a gente ficaria 

com a bebê. 

 

O caso foi registrado na polícia civil, mas a mãe não foi encontrada inicialmente.
150

 

Em seguida há outra manchete, sobre o mesmo caso: "Polícia apura tentativa de 

infanticídio no caso de recém-nascida achada em saco de lixo, em Pedreira". Tendo em vista 

os acontecimentos, a polícia abriu inquérito para apurar a tentativa de infanticídio. Na mesma 

data que a bebê foi resgatada, uma mulher de 20 anos com um sangramento intenso deu 

entrada no hospital em Pedreira, o mesmo hospital que recebeu a bebê socorrida. Dessa 

forma, há grandes indícios de que essa mulher seja a mãe da bebê, e a polícia aguarda a alta 

do hospital para colher o depoimento dela.
151

 

Após a leitura de ambas as notícias, podemos perceber comentários bastante 

perturbadores. Todos os comentários das notícias foram feitos há três meses (não houve 

                                                                        
150

 G1 GLOBO. Família encontra bebê recém-nascida dentro de saco de lixo, em Pedreira. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/familia-encontra-bebe-recem-nascida-dentro-de-saco-de-lixo-

em-pedreira.ghtml>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
151

 G1 GLOBO. Polícia apura tentativa de infanticídio no caso de recém-nascida achada em saco de lixo, em 

Pedreira. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/inquerito-apura-tentativa-de-

infanticidio-no-caso-de-recem-nascida-achada-em-saco-de-lixo-em-pedreira.ghtml>. Acesso em: 30 mai. 2018. 



40 

 
modificação nos comentários, na escrita e nem mesmo modificação dos nomes ali inseridos, 

preservando toda a ideia dos autores), ou seja, foram feitos ainda no ano de 2018:  

“Magda Souza: Eu querendo tanto engravidar e ter um filho, e uma sem coração 

fazer isso com o bebê. Lamentável triste.”  

“Ana Silva: Uma pessoa dessas não merece ter útero não.” 

 “Jose Filho: pois é não tem peito pra tratar dos filhos.”  

“Armando Martins: Nem uma ratazana abandona a ninhada quando nasce. Gente 

assim deveria ter os ovários retirados pelo bem da humanidade...”  

“Jose Silva: o serhumano é desprezivel.”
152

 

Podemos perceber que atualmente, além do processo de espetacularização do 

infanticídio tratado pela mídia e a utilização de manchetes chocantes, o acesso difundido da 

internet e a possibilidade de voz à qualquer pessoa através de comentários, resulta na 

facilidade que pessoas tem, sem qualquer responsabilidade tanto criminal quanto jornalística, 

de emitirem opiniões através de suas próprias convicções, julgando todo um contexto, muitas 

vezes sem qualquer conhecimento do que se trata o crime em si.  

Conseguimos notar pessoas alheias, tanto homens quanto mulheres, propondo 

soluções para o fim das “mães-monstro”, definindo o que elas são dignas de merecer, além de 

imporem adjetivos que lhes são convenientes. Novamente, podemos analisar que em 

momento nenhum, nem mulheres nem homens questionam a presença ou sequer existência do 

pai dessa bebê. 

 

2.2.2 A segunda notícia - enrolada no cobertor no aterro sanitário 

 

A segunda notícia tem como manchete o título: "Mulher confessa abandono de bebê 

recém-nascida em aterro de Pirassununga, SP." Os fatos são relatados da seguinte forma, o 

corpo de uma bebê recém-nascida, enrolado em um cobertor e com um pano na boca, foi 

encontrado por um funcionário do aterro sanitário de Pirassununga, São Paulo, que em 

seguida chamou a polícia. A mãe da bebê, dias depois, foi à delegacia e confessou o crime, 

dizendo estar arrependida e sentindo muita culpa.   

Em depoimento, a mãe, que tem outros seis filhos, disse que 

estava passando por problemas pessoais e psicológicos e 
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decidiu deixar a filha no aterro, logo após ela nascer. Ela 

também confessou que colocou o pano na boca da criança.
153

 

 

Assim, ela responderá por infanticídio e ocultação de cadáver.
154

 

Após a notícia, também foram feitos comentários de caráter ofensivo. Todos os 

comentários dessa notícia foram feitos há sete meses (novamente não houve modificação nos 

comentários, na escrita e nem mesmo modificação dos nomes ali inseridos, preservando toda 

a ideia dos autores), ou seja, no final de 2017:  

“Luis Costa: Essa "mulher" já tem SEIS filhos. Na hora de virar os olhos foi bom. 

Aposto que ela nem sabe quem é o pai ou ele está preso ou foi assassinado.”  

“Nilton: Depois que pratica um crime assim, não adianta se arrepender, deveria ter 

pensado antes de abrir as pernas.”
155

 

Podemos extrair desses comentários, exclusivamente feitos por homens, a presença 

carregada do machismo, imputando a responsabilidade tanto da contracepção da gravidez, 

quanto da concepção e criação do bebê, somente à mãe. A culpa, mais uma vez, recai 

unicamente à mulher, desde o começo, como se fosse algo feito individualmente pela mulher.  

 

2.2.3 A terceira notícia - dentro de uma caixa no rio 

 

A terceira e última notícia tem como manchete o título: "Mãe que matou e jogou bebê 

em rio é condenada a 4 anos de prisão, em RO". Os fatos são relatados da seguinte forma, a 

dona de casa, Lucineide, de 29 anos, foi acusada de ter matado e jogado o filho recém-nascido 

dentro de um rio em Jaru, Rondônia. De acordo com a polícia, Lucineide relatou que por ter 

outros três filhos, não desejava uma nova gravidez e assim teria escondido a gestação dos 

familiares. Após sentir dores, realizou o parto sozinha dentro de casa, o que resultou na morte 

da criança. Depois do nascimento, Lucineide enrolou o bebê em uma toalha, o colocou em 

uma sacola e depois em uma caixa. Na madrugada, quando todos dormiam, saiu da residência 

e jogou o bebê no rio. No dia seguinte o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do recém-

nascido, ainda com umbilical e com ferimentos causados por peixes. Assim, Lucineide foi 

presa e julgada pelo  pelo Tribunal do Júri, que decidiu pela caracterização dos crimes de 
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infanticídio e ocultação de cadáver, recebendo a pena de quatro anos e três meses de prisão 

pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).
156

  

Na decisão, o juiz relatou que a ré agiu com consciência e 

vontade, pois poderia ter buscado auxílio com outras pessoas. 

Para o TJRO, as circunstâncias da ação estão relacionadas ao 

estado que a mulher se encontrava após o parto. Também não 

houve provas de que a morte do bebê estava relacionada a 

uma gravidez indesejada. 

 

Ademais, nota-se que o pai do bebê também foi a julgamento, mas acabou sendo 

absolvido após os jurados não reconhecerem a participação nos atos. O que denota, mais uma 

vez, a culpa exclusiva da mulher nesses fatos. 

Após a leitura da notícia, como de costume podemos notar comentários. Mas, dessa 

vez, a quantidade deles e seus conteúdos chocam. Foram feitos 357 (trezentos e cinquenta e 

sete) comentários nessa única notícia, dentre eles debates sobre métodos de contracepção, 

ideias sobre aborto e adoção, questionamentos sobre a responsabilidade do pai do bebê, além 

de, é claro, ideias sobre como pôr fim às "mães-monstro", com comentários bastante 

ofensivos.  

Assim, foram coletados alguns comentários no intuito de amostragem, já que ficaria 

exaustivo apresentar todos os 357 comentários feitos. Dessa forma, todos os comentários 

apresentados a seguir foram feitos há pelo menos 3 anos (novamente não houve modificação 

nos comentários, na escrita e nem mesmo modificação dos nomes ali inseridos, preservando 

toda a ideia dos autores), ou seja, em 2015. 

A primeira bateria de comentários acaba sendo uma conversa entre as pessoas, no 

sentido de apresentar o aborto como uma solução, questionar se o aborto não tem o mesmo 

peso do infanticídio, propor a pílula como um método contraceptivo, contestar a eficácia total 

dos métodos contraceptivos, levantar a hipótese da adoção e, ainda, argumentar sobre o 

direito ou não das mulheres terem os seus filhos, tendo em vista a exclusão da 

responsabilidade dos pais desses filhos: 

"Natália: por isso que sou a favor do aborto.. 

Geraldo Almeida: e qual é a diferença?  

Wisland Pierre: não é melhor tomar a pilula?? 

Jenni: Nem a pílula da jeito porque se caso falhar que é difícil mais pode acontecer quando a 

pessoa não tem vergonha na cara nada adianta 
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Amanda Magalhaes: Acho que devemos ser um pouco mais tolerante com a opinião aleia, 

ninguém é obrigado a ser contra o aborto, eu não faria mas quem sou eu pra julgar quem 

opta ou eh a favor disso. cada um sabe de si. Não vejo uma solução cabível pra população, se 

mandam fazer laqueadura após 2 filhos vai ferir o direito do cidadão perante a lei, se for a 

favor do aborto fere o direito a vida. O que poderia fazer desde já é educar seu povo, E não 

resolver td com bolsa família 

Natália: conheço diversas mulheres que engravidaram tomando todas as precauções, usando 

anticoncepcionais e até uma que ligou as trompas pois não queria se mãe. Elas têm o direito 

sim de não querer ter seus filhos. e outra, para vocês homens o aborto masculino já foi 

legalizado!! pois muitas crianças nem tem o nome do pai na certidão de nascimento. 

Nina Andrade: Mas não tem o direito de tirar uma vida Natália, que entregasse para adoção 

já que não queria."
157

 

A segunda bateria de comentários traz um ponto bastante discutido anteriormente, qual 

seja, de que os homens acabam por serem excluídos da responsabilidade pelos seus próprios 

filhos, ou, então, sequer são citados nessas notícias. Assim, esses fatos são indagados por uma 

mulher, que é chamada de feminista ao questionar a responsabilidade do pai.    

"Camila C.: A responsabilidade de criar é do pai tb! Cadê ele nessa hora? 

Brasil Rússia: mas o que o pai tem a ver com isso se a mãe matou a criança e não se 

conseguiu provar participação dele???...afff... mais uma feminista identificada... 

Camila C.: Mas o que o pai tem a ver com isso? Tem que ajudar a criar e proteger o filho 

também! Se ele viu que a mulher estava apresentando atitudes estranhas devia ter protegido 

sua cria!"
158

 

No intuito de demonstrar e expor outras opiniões sobre o assunto e a notícia em si, 

foram coletados outros comentários. Estes, representam as ideias das pessoas sobre o que 

deveria ser feito com essas "mães-monstro", o que elas merecem: 

 "Caine Vargas: Na Hora de abrir as pernas é gostoso né, mas na hora de criar, daí 

tá ruim. Cadela!!! Na verdade nem cadela é, pq os bichos ainda cuidam de suas crias. Deus 

que me perdoe por isso, mas q pena que não pegou uma infecção e morreu. Praga!!!"  

"Lyanna Rj: tinha q ter uma pena assim: A mulher q faz isso teria o Útero arrancado! 

simples. queria ver essas ratas fazerem isso...."  
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"Nayara: Verme... Aff essa peste devia nunca mais poder ver a luz do sol. Não me 

entra na cabeça o porque essas coisas não tomam anti concepcional ou usa camisinha para 

sair dando por ai. Peste se não quer filho se previna o imundice!!!! Tomara que você pague 

não pela justiça nossa mas que seja algo bem doloroso."  

"Alessandro Souza: Mãe??!!?? chamar isso de mãe????? !!!, isso é um monstro o 

mau em pessoa!!!!!, tinha que ser fuzilada ou 20 anos de trabalho forçado!!!"  

"Luiz Felippe: Controle de natalidade já." "Hugo Saraiva: Vamos ter que fazer justiça 

com as próprias mãos!"
159

 

Também há diversos comentários referentes à pena de quatro anos e três meses de 

prisão, imposta pelo juiz, após decisão do Tribunal do Júri. Nesse sentido, atribuem à justiça 

incompetência e impunidade, alegando que apenas quatro anos não são suficientes para 

penalizar a "mãe-monstro", esquecendo-se que o papel do juiz nesses casos é fixar a pena 

dentro do patamar permitido pela lei nos crimes que o próprio Tribunal do Júri condenou a 

pessoa. Assim, temos:  

"Fernando: Um demônio desse que mata cruelmente um pobre inocente sem defesa 

pega apenas 4 anos de prisão!!! Parabéns Brasil pela sua impunidade e incompetência." 

"Rosany Schmidt: E esse monstro vai ficar só 4 anos ?? Que brasil é esse? na hora de 

brinca abriu as pernas!! que horror fico mais horrorizada com quem a julgou e 

sentenciou."
160

 

A notícia, de forma a chamar atenção pela manchete chocante - ao dizer friamente que 

mãe matou o jogou bebê no rio -, certamente instiga esses comentários maldosos. De forma 

infeliz e até imparcial, podemos observar que, no tocante ao crime de infanticídio que Juliana 

foi condenada, nada é explicado na reportagem. O estado puerperal, a situação em que a mãe 

se encontrava, os fatores que poderiam levá-la a praticar essa conduta, bem como seu estado 

psicológico. Assim, nos leva a crer que é mais um homicídio comum praticado. 

Podemos sintetizar que, de forma bem hostil, esses comentários são propagados pela 

internet e refletem o pensamento de pelo menos uma considerável parcela da sociedade 

brasileira. A grande questão é que, essas mesmas pessoas que fazem esses comentários 

extremamente ofensivos podem um dia configurar como jurados em um Tribunal do Júri, 

conforme bem esclarecido no início do capítulo.  

Os jurados são selecionados dentre os cidadãos de notória idoneidade, bastando que 

tenham mais de 18 anos, gozando de saúde mental e dos seus direitos políticos. Essa 

idoneidade consiste em uma aptidão manifesta ou competência publicamente reconhecida, 
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que acaba sendo uma utopia tendo em vista a impossibilidade do juiz conhecer pessoalmente 

todos os jurados, e saber quem são as pessoas daquela cidade capacitadas para servir o júri.  

Dessa forma, a escolha é feita aleatoriamente, buscando nomes em cartórios eleitorais, 

checando apenas se a referida pessoa não possui antecedentes criminais.
161

 Assim, podemos 

dizer que há grande possibilidade de pessoas carregadas de ódio, ideias machistas e 

preconceitos figurarem no corpo de jurados em um crime de infanticídio, que certamente 

olhará com desprezo para uma "mãe-monstro". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
161

 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 

220. 



46 

 
3 MATERNIDADE REAL E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

 

 

A partir do momento que uma mulher recebe a notícia de uma gravidez, um evento 

singular e marcante em sua vida, ela recebe também a notícia de que muitas mudanças 

virão. A gravidez é um acontecimento que pode ser dividido em trimestres, tendo variações 

nos sentimentos da gestante ao passo que cada um deles vai chegando. Geralmente, 

o primeiro trimestre é marcado por dúvidas, tanto sobre o fato de estar ou não realmente 

grávida, quanto a não saber se tudo ocorrerá bem com o bebê. Além disso, surgem 

sentimentos de alegria, apreensão, e, em alguns casos, rejeição do bebê. Já no segundo 

semestre, a mulher passa por um processo de incorporação da gravidez à sua vida, pois com 

os movimentos fetais ela se ajusta a ideia concreta da gravidez, apresentando uma maior 

estabilidade emocional. Por fim, no terceiro trimestre, a proximidade com o parto e as visíveis 

alterações na rotina da mulher com a chegada do bebê acabam causando uma maior ansiedade 

na gestante.
162

  

De fato, é comum que a descoberta da gravidez proporcione diversas emoções, e, no 

melhor dos cenários, que as emoções agradáveis se sobreponham as desagradáveis. Nesse 

sentido, sabe-se que essas sensações, desde a descoberta da gravidez até o pós-parto, podem 

se misturar com sentimentos ruins, como insegurança, solidão e medo, tendo em vista a 

presença de diversos fatores como a falta de apoio do companheiro e da família, assim como a 

gravidez não planejada e a condição socioeconômica.
163

  

É indiscutível o fato de que a vida da mulher muda completamente com o nascimento 

do seu bebê. Ainda que para muitos homens também haja uma mudança de vida, é 

exclusivamente papel da mulher carregar o bebê em seu ventre. E essa particularidade 

atribuída às mulheres, apesar de ser comumente vista como uma dádiva e associada a 

sentimentos positivos, acarreta diversas alterações à mulher: a transformação de filha em mãe, 

a sua própria imagem corporal, além de refletir no seu trabalho e nas suas relações pessoais.
164

 

Dessa forma, além das alterações visíveis e biológicas, a transição para a maternidade 

é certamente marcada por mudanças psicológicas e sociais, requerendo uma reestruturação 

nos âmbitos profissional, socioeconômico e conjugal. Assim, a ocasião de nascimento do 

bebê é um período em que a mulher passa por muitos momentos de stress, tendo que se 
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reorganizar e adaptar-se a esse novo papel, que além de tudo lhe traz a responsabilidade por 

uma pessoa indefesa.
165

  

Nesse sentido, é compreensível que com tantas mudanças, dúvidas sobre a 

maternidade estejam presentes, além do surgimento de questionamentos sobre a grande tarefa 

de ser mãe. No entanto, a forte cultura de que toda mulher nasceu pronta para ser mãe, junto 

com a idealização da maternidade tende a esconder a dificuldade que qualquer mulher pode 

vir a encontrar nessa nova etapa da vida, bem como a possibilidade da genitora vivenciar 

sentimentos ambivalentes em relação ao próprio descendente.
166

  

A construção do sentimento materno, esse amor da mãe para com o filho, foi sendo 

questionado ao longo do século XX pelas mulheres, ganhando grande força no movimento 

feminista. Em relação ao tema da maternidade, a primeira onda do feminismo, que 

compreende até as primeiras décadas do século XX, lutava pelos direitos da mãe, mais 

especificamente sobre direitos trabalhistas, como a licença maternidade. Já a segunda onda, 

buscava mudanças em vários campos da sociedade, como a conquista do voto feminino, até 

questões relativas ao direito reprodutivo e familiar, como o aborto e o divórcio.
167

  

Ademais, a segunda onda contestou o destino divino que era concedido às mulheres à 

condição natural de mãe, questionando a função da maternidade, pois a mesma acabava por 

designar o lugar das mulheres na sociedade e na própria família, sendo a causa principal da 

dominação do sexo masculino sobre o feminino. Nesse sentido, todo o processo de gestação, 

pós-parto e cuidado dos os filhos, reduziam o tempo das mulheres no espaço público. Por 

isso, a recusa da maternidade era vista como o caminho para quebrar a dominação masculina 

e possibilitar que as mulheres tivessem uma identidade ampla.
168

  

A partir da década de 1970, passado o impacto da recusa da maternidade, algumas 

mulheres questionavam: “será que queremos ser definidas sem a maternidade?” Nesse 

sentido, surgem teses em que valorizam o protagonismo da mulher na gestação, ao passo que 

a capacidade da mulher de gerar outra pessoa era justamente o seu poder.
169

  

 

O feminismo chegou ao final do século XX ainda inquieto 

com relação a maternidade. Porém, neste momento não é 

apenas um fato biológico (maternidade) que determina a 

posição das mulheres na relação de gênero, mas a opressão 
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ainda se dá pelo significado social dado à maternidade, ou 

seja, a dominação de um sexo sobre outro só pode ser 

explicada social e não biologicamente. 170 

 

Grande parte do movimento feminista da atualidade não busca a negação da 

maternidade radicalmente, mas uma luta pela cooperação e ajuda mútua entre homem e 

mulher para a criação de seus filhos, caso desejem tê-los.
171

 Tendo em vista muitas vezes a 

dupla jornada das mulheres, no espaço público e na esfera doméstica, ainda que atualmente 

seja possível ver uma mudança na atitude dos homens, em que estão atentos e responsáveis 

pelos seus filhos, cuidando dos mesmos, e alguns até com a guarda em caso de separação, o 

cenário apresentado ainda é exceção, deixando a maioria das mulheres com responsabilidade 

exclusiva pelos filhos.
172

 Por outro lado, “o Brasil tem uma alta proporção de pessoas que não 

tem sequer o nome do pai no seu registro de nascimento.”
173

 

O cenário atual da mulher também ajuda a desconstruir a crença da obrigatoriedade de 

ser mãe, e da cultura de que toda mulher nasce pronta para tal papel. As mulheres, que, em 

parcela considerável, preenchiam os papéis de esposa e mãe, agora demonstram uma 

participação e importância social que não se relacionam com esses atributos. A crescente 

participação das mulheres no mercado de trabalho e o foco nas suas carreiras apontam que 

muitas deixam para ter filhos após se estabilizarem financeiramente.
174

  

Desta forma, há um movimento de autonomia e independência das mulheres, que 

acabam por adiar ou rejeitar a maternidade, já que, os melhores anos da vida da mulher tanto 

para a construção da sua carreira quanto para a gravidez se coincidem. Assim, ela assume 

novos papéis, tem novas estratégias, outros desejos, e, o mais importante, ela realmente tem a 

possibilidade de ser mãe ou não. Entretanto, “esta escolha por não querer viver a maternidade 

é ainda entendida, muitas vezes, como uma anormalidade, pois não está dentro dos padrões 

tradicionais da sociedade, sendo vista como patologia, falta de saúde, egoísmo(...)”
175

 

Visando ilustrar um grande debate a respeito da maternidade, em 2016 foi lançado o 

desafio da maternidade na rede social Facebook, em que mães eram convidadas a postar fotos 

de momentos felizes da sua vida junto com os seus filhos, escrevendo brevemente por que era 
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feliz sendo mãe. Assim, diversas mães compartilharam suas fotos e seus relatos pela rede 

social. No entanto, uma delas decidiu fazer o seu próprio desafio, o da maternidade real. Em 

seu relato, Juliana Reis conta suas dificuldades em ser mãe, em que se recusa a participar de 

um desafio que apenas afirma que a maternidade é um mar de rosas, e que definitivamente as 

mulheres não nasceram programadas para vivenciar as exigências da maternidade. Ademais, 

propõe as outras mães que, na verdade, relatem os momentos difíceis que passaram na 

maternidade, os quais muitas vezes não são expostos. Juliana, em sua atitude, ajuda a romper 

a maternidade romantizada, em que tudo é simples, fácil e que o instinto maternal é inerente a 

qualquer mulher.
176

 

Assim, apresenta o “mito do amor materno”, Badinter afirmando que o amor materno 

é um sentimento como qualquer outro, e não algo instintivo. Ele é incerto, frágil e imperfeito, 

podendo existir ou não, aparecer e desaparecer.
177

 Ademais, não é universal, não existe 

igualmente em todas as mulheres e é um sentimento que se adquire.
178

 

Desse modo, além do conjunto de todas as mudanças na vida da mulher, do estigma da 

maternidade obrigatória, o mito do amor materno, e a maternidade romantizada, a mulher 

ainda passa, no momento do pós-parto, chamado de puerpério, por uma quebra hormonal, em 

especial de estrogênio e progesterona, que estão relacionados às mudanças de humor da 

mulher no pós-parto. Em virtude disso, esse período que a mulher se recupera do desgaste 

físico da gravidez e do parto traz consigo maior vulnerabilidade para o aparecimento de 

transtornos psiquiátricos na mulher, os quais serão tratados a seguir.
179

  

3.1  Melancolia da maternidade (baby blues) 

 
 

A chamada melancolia da maternidade (ou baby blues) é considerada a forma mais 

leve dos quadros puerperais, sendo um estado de humor depressivo que acomete até 80% das 

mulheres alguns dias após o parto.
180

 

Vários sintomas podem caracterizar esse período de emoções voláteis que é a  

melancolia da maternidade, como irritabilidade, mudanças bruscas de humor, indisposição, 

tristeza, insegurança, baixa-autoestima, sensação de incapacidade de cuidar do bebê, choro 

fácil, comportamento hostil, e ansiedade.
181
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Esse quadro transitório surge devido à intensa mudança de níveis hormonais e stress 

no pós-parto, bem como as novas obrigações da maternidade.
182

 Muitas vezes, está presente o 

sentimento de insegurança para realizar o papel de mãe, o corpo irreconhecível, já que não há 

mais aquela barriga da gravidez, mas também não é corpo que estava acostumada 

originalmente, e também a presença de um terceiro na sua relação conjugal.
183

  

No intuito de ajudar esta mãe no estado de humor depressivo, é indispensável que a 

família seja compressiva e a apoie neste momento, sem fazer cobranças de uma maternidade 

idealizada, nas quais as mães amamentam sem dificuldades, sentem-se lindas e completas 

como nas propagandas de televisão. Ademais, conversar com outras mulheres que já passaram 

pelo baby blues também é fundamental para atenuar essa melancolia. Assim, é necessário que 

a mãe entenda que não há nada de errado com ela, ou com seus sentimentos, sendo aceita 

nessa natureza de mãe real, podendo diminuir o seu mal estar e encurtar o baby blues.
184

  

Entende-se que não há necessidade de intervenção farmacológica. Para tratar, por 

assim dizer, a melancolia da maternidade, a ideia é manter o suporte emocional da mãe, 

compreendê-la e auxiliá-la nos cuidados com o bebê. Desse modo, os sintomas geralmente 

remitem de forma espontânea em no máximo duas semanas.
185

  

A respeito da relação do baby blues com o crime de infanticídio, segundo Marcos de 

Almeida  

A perícia feita nessas condições demonstram que nesse 

"estado" as mulheres não são mais propensas à prática do 

infanticídio, isto é, a investigação tem demonstrado que a 

mãe não mata no estado do baby blues. A mulher é portadora 

de uma melancolia ou nostalgia da maternidade, que não são 

motivos relevantes, capazes de atenuar o crime, porque a 

mulher sabe o que está fazendo.
186

 

3.2  Depressão pós-parto 

 

Por sua vez, a chamada depressão pós-parto é um quadro clínico agudo e mais severo, 

sendo mais persistente, iniciando nas primeiras quatro semanas após o parto, tendo, 

frequentemente, início até mesmo durante a gestação.
187
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No Brasil, dez estudos feitos na última década indicaram que a taxa da prevalência da 

depressão pós-parto varia entre 7,2% a 43%, dependendo de fatores culturais e os 

instrumentos utilizados no diagnóstico.
188

 "Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 

depressão pós-parto afeta 10% a 15% das mulheres em países desenvolvidos (...)".
189

 

Podemos verificar, assim, que não é uma doença exclusiva de países como o Brasil. 

Os sintomas são mais agudos do que na melancolia da maternidade, como tristeza 

profunda, perda de prazer e desinteresse pelas atividades normais, sensação de incapacidade 

de zelo pelo bebê, irritabilidade, humor alterado, alteração de peso e/ou apetite, fadiga, às 

vezes chegando a ter pensamentos suicidas e até homicidas em relação ao bebê.
190

 

A depressão pós-parto tem maior facilidade de se instalar quando há algum(uns) 

fatores de risco relacionados à intensidade do pós-parto e as alterações de hormônio, como: 

(...) mulheres com sintomas depressivos durante ou antes da 

gestação, com histórico de transtornos afetivos; que sofrem 

de tpm; que passaram por problemas de infertilidade; que 

sofreram dificuldades na gestação; submetidas à cesariana; 

primigestas (primeira gestação); vítimas de carência social; 

mães solteiras; que perderam pessoas importantes; que 

perderam um filho anterior; cujo bebê apresenta anomalias; 

que vivem em desarmonia conjugal; que se casaram em 

decorrência da gravidez.
191

  

 

Assim, esses fatores de risco são indícios que, associados a todo ciclo gravídico-

puerperal, podem acarretar a depressão pós-parto. Esses elementos prévios, ainda que ruins, 

são capazes de ajudar a identificar que uma mãe possivelmente poderá ter esse transtorno.  

De certo modo, sabe-se que, ao nascer, os bebês são extremamente vulneráveis e 

dependentes dos cuidados da mãe. No entanto, o impacto da depressão pós-parto tende a ser 

significativo na qualidade de vida do bebê. Isto porque a mãe interage menos com o seu filho, 

é menos afetiva, estabelece menos contato físico, podendo interromper a amamentação 

precocemente, causando diversos prejuízos na relação mãe-bebê e no próprio 

desenvolvimento da criança.
192

  

Portanto, no sentido de prevenir, e/ou tratar os sintomas da depressão, é importante 

que a mãe faça parte de grupos terapêuticos para que compartilhe seus sentimentos, seu 

sofrimento, e que se abra a outras mulheres que também passam pela mesma situação, sempre 

sob a orientação de um profissional. Algumas preferem o atendimento psicológico individual, 

que também é altamente recomendado. Devido à gravidade dos sintomas, e as consequências 
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que afetam até a relação da mãe com o bebê, além da terapia, tanto acompanhamento 

psicológico quanto psiquiátrico, considera-se o uso de medicação antidepressiva, sendo 

eficazes e essenciais no tratamento.
193

  

Ademais, além dos cuidados pessoais que cada mulher deve tomar, juntamente da 

família, é notória a urgência da depressão pós-parto, e dos outros transtornos psiquiátricos, 

serem considerados problemas graves de saúde pública, requerendo um suporte médico, 

mental e assistencial, para que sejam adotadas estratégias de prevenção e tratamento das 

doenças. Nesse sentido, "os princípios do Sistema Único de Saúde, pela lei 8.080/90, 

estipulam que o novo modelo de assistência em saúde e saúde mental atenda a população 

também na prevenção, entendendo o processo de saúde-doença como algo social."
194

  

A respeito da relação da depressão pós-parto com o crime de infanticídio, também se 

entende que, apesar de algumas mulheres chegarem a ter pensamentos no sentido de matar o 

bebê, não são suficientes para concretizar a ação e caracterizar o crime de infanticídio com 

todos os seus elementos incluídos, inclusive a influência do estado puerperal.   

3.3  Psicose puerperal 

 

Já a psicose puerperal é o transtorno psiquiátrico mais grave que pode ocorrer nas 

mulheres no pós-parto, e também o mais raro, tendo incidência de 1 a 2 em cada 1.000 

mulheres. Geralmente o quadro se inicia de forma abrupta e os sintomas surgem nos primeiros 

dias até duas semanas do pós-parto.
195

  

Os sintomas da psicose são bastante acentuados e caracterizam-se pela perda do senso 

da realidade, delírios, alucinações, humor irritável, agitação, insônia, desorientação, confusão 

mental, despersonalização, angústia e prejuízo de memória.
196

   

A psicose pode se instalar mais facilmente quando a mulher já possui um histórico 

psiquiátrico com surtos.
197

 No mesmo sentido, os fatores de risco capazes de gerar a psicose 

são a primiparidade (ou seja, a primeira gravidez), complicações obstétricas, além de 

antecedentes familiares com transtornos psiquiátricos.
198

  

Nesse caso preocupante, os parentes e amigos próximos da gestante devem ser 

acionados antes mesmo do nascimento do bebê, para que fiquem responsáveis às necessidades 
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emocionais do recém-nascido. No mesmo sentido, essas pessoas precisam estar atentas, pois 

há um risco de vida tanto para a mãe, quanto para o filho.
199

  

Por ser um quadro bastante grave e com riscos, geralmente é necessária a internação 

hospitalar, para apoiar e proteger tanto a mãe quanto o bebê, tendo em vista riscos de suicídio 

ou agressões ao bebê.
200

 Com o intuito de tratar a psicose, exige-se o acompanhamento 

terapêutico e medicamentos intensivos, não se recomendando que a mãe amamente.
201

 Sobre 

a remissão completa do quadro, dados apontam que cerca de 20% das mulheres chegam a 

atingir essa remissão, não havendo recorrências.
202

  

Estudos indicam que existe uma relação da psicose puerperal com o crime de 

infanticídio, tendo em vista que esse quadro psicótico de delírio é também um fator de risco 

para a ocorrência do crime. Isto porque ao delirar, a mulher pode criar a ideia de que o bebê é 

defeituoso, ou que está morrendo, ou ainda que tem poderes especiais, ou de que o bebê é um 

demônio/deus.
203

 Os delírios também podem ser caracterizados quando a mãe ouve vozes que 

a ordenam a matar o bebê, bem como negar o seu nascimento, ou que estão sendo 

perseguidas. Assim, em virtude das alucinações e da redução do funcionamento mental da 

mãe, é possível a ocorrência do infanticídio.
204

   

Quando há o infanticídio nessas condições, sob o efeito da psicose, a mãe infanticida 

não demonstra arrependimento do ato, pois ela delira, tem alucinações, e é totalmente 

inconsciente da sua conduta.
205

 Entende-se, portanto, que devido anulação da capacidade de 

compreensão e discernimento da mãe, se verifica a chamada inimputabilidade, ou seja, a 

inexistência do crime, e consequentemente, essa mãe é isenta de pena, conforme dispõe o 

artigo 26 do Código Penal
206

:  

É isento de pena o agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao 

tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento.
207
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No sentido de traçar uma correlação entre o crime de infanticídio e os transtornos 

psiquiátricos, "a literatura indica que mulheres que cometem infanticídio frequentemente 

apresentam alguma desordem psiquiátrica. (...) Tem-se identificado a presença de depressão, 

psicose e tendência suicidas nas acusadas, além de fatores de vida estressantes."
208

 

"Geralmente, a gestação ou o parto funcionam como fatores desencadeadores, associados ou 

agravadores desses transtornos mentais."
209

 

Devido a isso,  

(...) ressalta-se a importância de um adequado 

acompanhamento dos profissionais de saúde e da assistência 

social às gestantes, parturientes e puérperas (...). Tal medida 

é fundamental para que sejam evitadas situações de abandono 

pelas quais muitas mulheres passam ao longo da gestação e 

no parto, as quais podem ensejar fatalidades.
 210
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, utilizando os estudos e debates sobre o crime de infanticídio, 

objetivou esclarecer a conduta, bem como as suas caracterizações e especificidades. Ainda, 

teve o propósito de explicar o conjunto de fatores que levaria uma mulher à prática do delito. 

Podemos perceber que ainda há diversas divergências no que tange à comprovação do crime, 

ao estado puerperal, e o momento consumativo.  

Contata-se também a dificuldade de se provar a influência do estado puerperal na ação 

da mãe, pois geralmente a perícia é demorada, o que pode modificar a configuração do delito 

e a mãe ser condenada por homicídio, mesmo que fizesse jus a uma pena mais branda. Pelos 

diversos motivos apresentados, verifica-se que o número de mulheres condenadas por 

infanticídio é muito baixo, podendo ser confundido com aborto e homicídio. O intuito do 

trabalho também é demonstrar as diferenças que pairam sobre esses delitos, visando distinguir 

seus aspectos para melhor compreendê-los. 

No sentido de exemplificar o delito, buscou-se apresentar casos concretos que 

envolvem o crime infanticídio e notícias jornalísticas na região, no entanto, não foram 

alcançadas no local pretendido, sendo ampliada a busca a nível nacional. Sendo assim, 

podemos extrair da análise dos casos e das notícias que há um grande impacto da prática do 

crime de infanticídio na sociedade em geral. 

Pertinente aos casos, podemos observar que o aspecto em comum entre eles é a culpa 

exclusiva da mulher. Em nenhum deles se questiona acerca do papel do pai do bebê. Ainda, 

notamos que, certamente, no tocante ao Tribunal do Júri, os jurados são pessoas que fazem 

parte de uma sociedade, tendo uma função significativa na hora de caracterizar o crime e de 

determinar o futuro dessa mulher. E, ainda que recebam um aparato da justiça para julgar o 

crime, de que forma ele é visto fora do tribunal? De que forma a mídia, os jornais, televisões, 

transmitem a prática desse crime para as pessoas comuns? 

Em relação às notícias, a impressão que a sociedade passa, seja pelas manchetes, seja 

pelos comentários feitos, é de que a mesma não compreende o crime na sua totalidade, ou, de 

que não quer compreender. Apesar do infanticídio ser uma prática antiga, ela ainda é 

transmitida à população de forma irresponsável, imparcial, não havendo a explicação do 

crime, e sim a espetacularização de uma mãe, que deveria amar o seu filho, matando um bebê 

indefeso, de forma seca e fria.  

Ademais, se extrai dos comentários das notícias, pessoas propondo soluções para o fim 

das “mães-monstro”, imputando a responsabilidade tanto da contracepção da gravidez, quanto 

da concepção e criação do bebê, somente à mãe. E, quanto há o questionamento de uma 
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mulher sobre a responsabilidade do homem, um deles responde dizendo que só poderia ser 

uma feminista para fazer aquele tipo de indagação. Assim, podemos sintetizar que esses 

comentários são propagados pela internet e refletem o pensamento de pelo menos uma 

considerável parcela da sociedade brasileira, o que demonstra que temos um longo caminho a 

percorrer, tanto a nível de informação, para que desmistifiquem o crime, quanto a nível de 

educação e empatia pelo próximo.  

No tocante à maternidade real, pode-se analisar que, ainda que lentamente, começa-se 

a entender que a maternidade evidentemente provoca diversas mudanças na vida da mulher, 

psicologicamente, socialmente, profissionalmente, tendo consequências no âmbito econômico 

e conjugal. Isto denota o grande impacto na mulher como ser humano, que necessita de 

amparo de seus familiares, assistência médica e compreensão de todos, no sentido de evitar 

qualquer transtorno psicológico no pós-parto.  

Ademais, a cultura de que toda mulher nasceu pronta para ser mãe, o mito do amor 

materno, a idealização da maternidade, vem sendo questionada e exposta por algumas 

mulheres que cansaram de esconder as dificuldades que uma mulher pode encontrar nessa 

etapa da vida.  

No mesmo sentido, mulheres também questionam a maternidade compulsória, 

deixando claro que a mulher tem a possibilidade de querer ser mãe ou não. Isto porque a 

mulher contemporânea muitas vezes apresenta dupla jornada, no espaço público e na esfera 

doméstica, crescendo no mercado de trabalho e tendo foco nas suas carreiras, nem sempre 

desejando a maternidade.  

Por fim, podemos notar uma crescente tentativa de modificar os estigmas que 

permeiam a gravidez e a maternidade, trazendo para a sociedade um cenário mais realista. No 

entanto, quanto ao crime de infanticídio, os resultados da análise dos casos concretos, das 

notícias e dos comentários das mesmas demonstram que temos um longo caminho a percorrer 

para melhorar a compreensão do tema.  
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